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ELŐSZÓ 

Az Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok című 
kiadvány a XXVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson, 
Pécsen, 2017. augusztus 30. – 2017. szeptember 1. között elhang-
zott plenáris, szekció- és műhelyelőadások megszerkesztett és 
lektorált változatait tartalmazza.  

Azokat a plenáris és műhelyindító, valamint szekció-előadáso-
kat, amelyek írásos változatát nem kaptuk meg, vagy nem bizo-
nyultak közlésre alkalmasnak, nem tartalmazza a kötet.  

Az Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok 
címmel megrendezett kongresszus előadásai a hatalom jelensé–
gének értelmezéséből, strukturális megközelítéséből fakadó sze-
repeket, egyenlőtlen viszonyokat elemezték – ezzel szemben ke-
rült előtérbe néhány tanulmányban a méltányosság pedagógiája 
és az egyenlő bánásmód alapelve −, illetve az aszimmetria jelen-
ségét értelmezték az alkalmazott nyelvészeti diszciplínák külön-
féle területein. 

A témafelvetés nem volt véletlen, mivel a MANYE alapítójá-
nak, Szépe Györgynek, aki sok szállal kötődött Pécshez és a pécsi 
nyelvészeti tanszékhez, az egyik kutatási területe éppen a nyelv 
és a hatalom összefüggéseinek kutatása volt. A hatalom jelen van 
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a mindennapok gyakorlatában, érzékelhetjük, tapasztalhatjuk; 
ehelyütt erről nem kívánunk többet írni.  

Kötetünket azoknak a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatóknak 
és oktatóknak, valamint interdiszciplináris érdeklődésű kutató-
nak ajánljuk, akik saját szakmájuk művelésén túl is nyitva tartják 
a szemüket. 

Pécs, 2018. április 16 

A szerkesztők 
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Alberti Gábor 
PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola / ℜeALIS Kutatócsoport 

Vevők és eladók, őszinték és hazugok a kommunikáció 
örök (aszimmetrikus) piacán 

1. Bevezetés 

A tanszéki kutatócsoportunk nevében szereplő ℜeALIS – Kölcsö-
nös és Élethossziglani Interpretációs Rendszer (Alberti 2011a) – 
célja: a formális jelentéstan logikai hagyományokra építő eszköz-
tárával (2-3. szakasz) megkísérelni megragadni a pragmatikának, 
a nyelvi jel használatának problémáit. Minél pontosabb, fino-
mabb, formálisabb leírást nyújtunk, annál közelebb kerülünk az 
alkalmazott nyelvészet egyik kiemelt céljához, a számítógépes 
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megvalósításhoz.1 A kutatócsoport munkájának jellemzése szem-
pontjából fontos megemlíteni, hogy érdeklődésünk középpontjá-
ban jelenleg az olyan korábban töltelékszónak ítélt, ma diskurzus-
jelölőnek „elismert” kifejezések állnak, mint az ugye, vajon, csak, 
már, hát, szerintem. Azt állítjuk, hogy a bemutatásra kerülő in-
tenzionális profilokkal még a nyelv e titokzatos szervezőelemei is 
megragadhatóak formálisan.2 

Ebben a tanulmányban azonban a hagyományos öt mondattí-
pus rendszerének újraértelmezésére irányuló kutatásaink leg-
újabb eredményeit szeretném a középpontba helyezni, tekintet-
tel a gazdag szimmetriaviszonyokra (5. szakasz). A rendszer egyik 
pillére annak számba vétele, hogy kinél is van a mondatba foglalt 
információ (Zuczkowski et al. 2014), például hogy Anna meghívta 
Bencét az esküvőjére (4. szakasz). Míg a kijelentő és a felkiáltó 
                                                           
1 Ehelyütt nem tárgyalhatom a számítógépes implementáció kérdéskörét, de az al-
kalmazott nyelvész Olvasó figyelmébe ajánlom a csoport néhány munkáját a tárgy-
körben: Alberti–Kleiber (2010), Alberti–Kilián (2010), Alberti–Károly–Kleiber (2010), 
Alberti (2011b), Alberti–Károly (2011, 2012), Kilián (2011, 2013, 2016), Károly–
Alberti (2013), Vadász–Alberti–Kleiber (2013), Kilián–Alberti (2013), Alberti–Nőthig 
(2014, 2015), Szeteli–Alberti–Kleiber–Dóla (2018), Nőthig–Szeteli (2018). 
2 E tárgykörben is csak a figyelem felkeltését célzom meg néhány munkánk említésé-
vel: Farkas–Ohnmacht (2012), Kleiber (2012), Kleiber–Alberti–Szabó (2016), Alberti 
(2016), Alberti–Kleiber–Kárpáti (2017), Szeteli (2017), Alberti–Szeteli (2017), Klei-
ber–Alberti (2017). 
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mondatváltozat esetében a feladó birtokában van a tudás (+), és 
feltételezhetően a címzett nem rendelkezik vele (0), addig a 
kérdő mondatváltozat (Anna meghívta Bencét az esküvőjére?) 
fordított helyzetre épül: a feladó a tudatlan (0); az óhajtó és a 
felszólító változat pedig mindkét társalgási résztvevő ellentétes 
(–) információjára alapítható (Anna még nem hívta meg Bencét. 
Bárcsak megtenné! / Hívja meg!): 

1. táblázat. Kinél van a tudás? Mondattípusok intenzionális profiljainak 
szimmetriaviszonyai 

 Kijelentő/ 
Felkiáltó 

Óhajtó/ 
Felszólító 

Kérdő 

Feladónál + – 0 

Címzettnél 0 – + 

2. A formális jelentéstan kezdetei 

Alberti (2011a) könyvének 1. fejezete alapján foglaljuk össze a 
formális jelentésábrázolás kezdeteit.  

A hatvanas éveket megelőzően nem volt jelentéstan a nyelvé-
szetben, és nem volt nyelvészet a jelentéstanban (Katz 1996: 
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599–600). A logikai empiricisták Frege (1892) forradalmi logikafi-
lozófiájának hatása alatt logikailag kifogástalan fogalmi rend-
szerű mesterséges nyelvek kifejlesztésével foglalkoztak. Átvették 
Frege viszolygását a természetes nyelvektől mint a logikai töké-
letlenségek melegágyától. Katz Zellig Harris (1965) transzformá-
ciós elméletének és Noam Chomsky (1957, 1965) generatív gram-
matikájának megjelenésében látja a kezdeteit annak, hogy a je-
lentéstan belép a nyelvészetbe és a nyelvészet belép a jelentés-
tanba. Chomsky számára természetes nyelvi mondatok játszot-
ták a „tételek” szerepét, ellentétben a szintén formális rendsze-
reket vizsgáló logikusokkal. Chomsky párhuzamot vont a szintak-
tikai szerkezetekhez kiejtést társító fonológiai reprezentáció és 
valamiféle szemantikai reprezentáció között, amely jelentést tár-
sít a szintaktikai szerkezetekhez. Erről a szemantikai reprezentá-
cióról azonban egyáltalán nem adott számot a Syntactic Structu-
res című paradigmaváltó művében (Chomsky 1957). Sőt kifeje-
zetten szkeptikusan állt a jelentéstan kérdéséhez. Egyrészt azért, 
mert úgy gondolta, hogy a jelentés lényegénél fogva túlságosan 
zavaros és homályos dolog ahhoz, hogy egyáltalán tudományos 
leírás tárgyát képezze, nemhogy egy formális generatív gramma-
tikaelmélet tárgyát. Szkepticizmusának másik oka az volt, hogy a 
szemantikában a szintaxis autonómiájáról szóló hipotézise fenye-
getését látta. E hipotézis lényege abban áll, hogy a természetes 
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nyelvek szintaktikai szerkezete leírható egy formális rendszerben 
anélkül, hogy hivatkozna ez a leírás bármilyen módon a szerkeze-
tek által hordozott jelentésre. 

A formális szemantika első évtizedeiről Barbara H. Partee-nak, 
a szemantika nagyasszonyának gondolatait idézzük (Partee 1996; 
Partee–Hendriks 1997) meghatározó összefoglaló kötetekből 
(Lappin 1996 van Benthemter Meulen 1997). A generatív gram-
matika első éveiben a többértelműség és a szinonímia jelentették 
a mondatjelentés döntő tulajdonságait, melyeket az alapján ha-
tároztak meg, hogy egy adott mondatnak hány olvasata van, és 
mely mondatok milyen közös jelentéssel bírnak (Katz–Fodor 
1963; Chomsky 1965). Aztán a hatvanas évek végén a generatív 
szemantikusok körében komoly érdeklődés ébredt valamiféle 
grammatikához kapcsolódó „logikai forma” iránt, és egyre elvon-
tabb mögöttes reprezentációkkal álltak elő egy olyan kettős cél 
jegyében, miszerint egyfelől szolgáljon a szemantikai reprezentá-
ció egyértelmű mondatjelentésként, másfelől legyen bemenete 
a jelentést a felszíni formává transzformáló leképezésnek (pl. 
Bach 1968; Fillmore 1968; Lakoff 1971). Ezekről a szemantikai 
reprezentációkról azonban egyáltalán nem úgy gondolkodtak, 
hogy azokat további interpretációnak kellene alávetni; és szó sem 



22 

Plenáris előadások  

esett igazságfeltétekről és következményrelációkról a nyelvtudo-
mány berkein belül a formális szemantika hetvenes években be-
következő betörését megelőző időkben. 

Az igazságfeltételes hagyomány a szemantikában olyan logiku-
sok és nyelvfilozófusok műveiben gyökeredzett, akik a szemanti-
kát úgy tekintették, mint a nyelv viszonyulásának vizsgálatát bár-
mihez, „amiről” a nyelv szól, légyen ez az interpretációs tartomány 
a való világ vagy egy része vagy egy hipotetikus modellje vagy egy 
mesterséges nyelvhez gyártott bármilyen modellkonstrukció. Re-
ferencia, igazságfeltételek, következményreláció: ezeknek a fogal-
maknak kellett a szemantikai leírás középpontjában állniuk ahhoz, 
hogy a legcsekélyebb mértékben is adekvátnak számítson egy 
eredmény ebben a körben. Ugyanakkor a legtöbb, ebben a szel-
lemben fogant mű azt a korábbi tradíciót követte, melyben nem 
sok erőfeszítést tettek a tanulmányozott természetes nyelvi szer-
kezetek és a hozzájuk társított logikai-szemantikai konstrukciók 
közötti viszony formalizálására (Partee 1996: 13–14). Az elemző fi-
lozófus gyakorlatilag kétnyelvűnek tekintette magát: egyfelől az 
angol nyelv, másfelől a formális nyelv „anyanyelvi beszélőjének”; 
modellelméleti szemantikát pedig csak a formális nyelvhez adott. 

Richard Montague-nak tulajdonítják a nyelvészeti és a logikai 
hagyomány ötvözését. Partee–Hendriks (1997) Bachot (1989) 
idézve így foglalja össze az áttörést jelentő új hozzáállást: 
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„Chomsky alaptézise az, hogy az angol nyelv (és bármely más ter-
mészetes nyelv) a szintaktikai szerkezetét tekintve leírható for-
mális rendszerként. Montague alaptézise pedig az, hogy az (an-
gol) nyelv leírható interpretációval rendelkező formális rendszer-
ként (is).” Montague – mondja Partee (1996: 11) – vitathatatlanul 
a formális szemantika történetének legfontosabb szereplője, aki 
a hatvanas években algoritmust dolgozott ki angol mondatok egy 
csoportjának egy elsőrendű logikai nyelv formuláivá való átalakí-
tására, és ez alapján arra a következtetésre jutott, hogy ha az an-
gol nyelvről a logikai nyelvre való fordítás formalizálható, akkor 
lehetséges közvetlenül is formalizálni az angol szintaxisát és sze-
mantikáját, kiküszöbölve a köztes logikai nyelv alkalmazását. Ezt 
hangsúlyozta 1970-es cikkének provokatív címével: English as a 
formal language ’Az angol mint formális nyelv’, amely ezzel a hí-
res mondattal kezdődik: „Elutasítom azt az állítást, miszerint lé-
nyeges elméleti különbség van a formális nyelvek és a természe-
tes nyelvek között” (Montague 1970). 

Montague felfogásában a szintaxis (szerkezet) és a szemantika 
(jelentés) közötti viszonyban a döntő tényező az immár formális 
eszközökkel is megragadható fregei kompozicionalitás: az a meg-
közelítés, miszerint a szintaxist és a szemantikát „szabályról sza-
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bályra” kell megfeleltetésbe hozni. Azaz a nyelvi egységek jelenté-
sének függvényében meg kell adni a (szintaktikai) kompozíciójuk 
jelentését is mint az adott jelentések (szemantikai) kompozícióját. 

Montague „közvetlen” és „közvetett” formális kereteket is ki-
dolgozott az Univerzális grammatika-elképzelésének bemutatása 
céljából. Az utóbbi típusban egy – második szintaxisnak tekinthető 
– köztes nyelv jelenik meg, amelyre lefordítódik az „első szintaxis”. 
Mindazonáltal Montague „elvileg nélkülözhetőnek” tartotta a köz-
tes nyelvet, amelynek használata mellett csupán annyi szólt az ő 
felfogásában, hogy az elemzések kifejtését áttekinthetőbbé, vilá-
gosabbá tette, főleg a hagyományos logikához szokott olvasók szá-
mára. Igen erősen ragaszkodott a szemantikának a fregei antip-
szichologista megközelítéséhez, amiben az adott pillanatban hasz-
nos, de hosszabb távon, a fejlődés egy későbbi szakaszában már 
elvetendő tudományos munkahipotézist látunk. 

Két munkahipotézisről esett szó az előbbiekben, amelyek – 
nem véletlenül – „alapító atyákhoz” kötődnek. Chomsky az ötve-
nes években „kikiáltja” a szintaxis autonómiáját, lehatárolva a 
„formális szintaxis” territóriumát, kizárva belőle a homályosnak, 
zavarosnak tűnő jelentéstani kérdéseket, amelyeket a korabeli 
eszközökkel nem is lehetett másképpen, mint informálisan leírni 
(próbálni). Montague a hatvanas években végeredményben egy-
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fajta „formális szemantikai autonómiát” kiált ki, ami által a jelen-
tés homályosnak, zavarosnak ható pszichológiai kérdéseitől és a 
pragmatikai nézőponttól határolja el az általa alapított formális 
diszciplínát, amelyeket – írhatjuk ismét – a korabeli eszközökkel 
nem is lehetett másképpen, mint informálisan leírni (próbálni). A 
szintaxis autonómiáját viszont vitatja, mivel már érettnek tartja a 
tudományos fejlődés szintjét ahhoz, hogy – éppen a szintaxis 
nyújtotta stabil alapokra építve – megkezdje a szemantika formá-
lis leírását. A tendencia alapján azt sugalljuk, hogy a mára kifejlő-
dött stabil mondatszemantikai alapokon immár nyugodtan lehet 
egy pszichológiai nézőpontot is figyelembe vevő formális prag-
matikát / diskurzuselméletet építeni. Sőt nemcsak lehet, de kell 
is: a munkahipotézis egy adott közegben nagyon hasznos problé-
maleszűkítő „hozzáállás”, de valójában mint „állítás” hamis tar-
talmat hordoz. A fejlődés megfelelő pontján tehát meg kell tőle 
szabadulni, az integráló eszméknek teret engedve. 

3. A dinamikus szemantika 

Az elmúlt évtizedekben a Montague „köpönyegéből kibújt” for-
mális szemantikai világban a fő vitatéma, hogy egy adott elmélet 
megfelelőképpen kompozicionális-e, vagy hogy mennyire erős 
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kompozicionalitásmeghatározás érvényesíthető ténylegesen a 
természetes nyelvekre. 

A kutatási irányt Geach (1962) híres „szamaras mondatai” in-
dították el. A rejtély abban áll, hogy miközben egy határozatlan 
főnévi szerkezet – természetesen – egzisztenciálisan értelmező-
dik egyszerű mondatokban (van egy farmer..., ld. (1a)), addig 
kondicionális mondatkörnyezetben (ha egy farmer..., akkor..., ld. 
(1b)) egyszer csak univerzálisan kell értelmeznünk (minden far-
merre igaz, hogy...). Ez bizony kimagyarázhatatlan megsértése a 
kompozicionalitási elvnek: egy tagmondat bekerülve egy na-
gyobb mondategységbe egzisztenciális interpretációját univerzá-
lisra váltja: 

Klasszikus példa a kompozicionalitási elvnek fittyet hányni lát-
szó „szamaras mondattípusra” 

Egy farmernek van egy szamara. 
 ∃x∃y(FARMER(x) & SZAMÁR(y) & BIRTOKOLJA(x,y)) 
b. Ha [egy farmernek van egy szamara], akkor [veri]. 
 ∀x∀y[(FARMER(x) & SZAMÁR(y) & BIRTOKOLJA(x,y)) → VERI(x,y)] 

A logikai formulák technikai részleteibe ezúttal nem kívánunk be-
lebocsátkozni, csupán illusztrációként szolgálnak. Tudománytör-
téneti argumentációnk szempontjából az a lényeg, hogy a „sza-
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maras” jelenségre Kamp (1981) nagy hatású megoldási javaslat-
tal élt, ami tágabb kontextusba kerülve alapvető újításokat ho-
zott a diskurzusbeli mondatértelmezés olyan aspektusainak a for-
mális szemantikai megragadása tekintetében, mint a (mondatra 
vonatkoztatott) kontextusfüggőség és kontextusváltoztató ké-
pesség. Sokan a Karttunen-féle (1976) határozatlan főnévi szer-
kezetekhez diskurzusreferenseket társító elemzés sikeres forma-
lizálását látták ebben az elméletben. 

Karttunen (1976) „túlélő” (és elhaló) diskurzusreferensei 

a. Bárcsak lenne Marinak egy autója.↓[*: nem jól formált 
mondat]↓ 
i. Én is néha vezetném. (Persze nagyon vigyáznék rá. ...) 
ii. *Én is szívesen megsétáltatnám néha a kutyust.  
iii.*Én is néha vezetem. 

b. Péter minden konferenciapartin ráhajt egy szőke 
szemantalányra. 
i. Az általában nagyon csinos. 
ii. *Az nagyon csinos.  
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c. Vajon van Péternek egy elégséges kapacitású laptopja? 
i. És vajon itt is van nála?  
ii. ... *Itt van nála. 

d. Kérlek, adj egy sütit! 
i. ... Ne legyen túl porcukros! 
ii. ... *Nem túl porcukros. 

e. Arra vágyom, hogy egy gazdag bankár udvaroljon nekem. 
i. ... Azért legyen magas és jóképű is! 
ii. ... *Magas és jóképű is. 

f. i. Péter arra vágyik, hogy találjon egy unikornist.  
 *Megpróbálja megszelídíteni. (Roberts 1996) 
ii. Péter megpróbál találni egy unikornist. 
 Arra vágyik, hogy megszelídítse. 

A (2a) diskurzus első mondata egy vágyat ír le, amelyben szó esik 
egy autóról. Bár ez az autó nem létezik, a határozatlan főnévi cso-
porttal (egy autója) bevezettünk egy referenst a diskurzusba, ez-
által oly módon meg is változtatva a kontextust, hogy erről a fiktív 
autóról egy darabig lehet beszélni (2a.i), ellentétben például egy 
kutyával, amelyről nem esett szó korábban (2a.ii), így aztán beve-
zetett diskurzusreferens sem képviseli. A (2a.iii) folytatás rosszul 



29 

Alberti Gábor: Vevők és eladók, őszinték és hazugok  

formáltsága viszont azt jelzi, hogy kérdéses, meddig „él” a beveze-
tett diskurzusreferens. Mi módosult? A feltételes módot kijelentő 
módra cseréltük. Nyilván az szükséges tehát egy referens túlélé-
sének a biztosításához, hogy ha egy diskurzus első mondatával 
egy vágy „világába” léptünk be, akkor maradjunk is ott e vágy vi-
lágában, és ezt jelezzük valamilyen grammatikai eszközzel. 

A (2b) diskurzus első mondata egy általános helyzetet vázol fel 
(nem egy egyszeri, konkrét szituációt). A kontextusváltozás any-
nyi, hogy bevezettünk egy szőkeszemantalány-referenst. Nyilván 
e kontextus függvénye, hogy egy adott folytatás lehetséges-e, 
vagy sem. A (2b.i) folytatás azért jól formált, mert az általában 
jelzi, hogy a második mondattal is megmaradtunk az általános 
szituáció leírásánál. A (2b.ii) folytatás konkrét szituációt sejtet, 
ezért rosszul formált. A (2c-d) első mondata – melyben ugyan-
csak bevezetésre kerül egy-egy diskurzusreferens – kérdő, illetve 
felszólító kontextust teremt a második mondat számára. A dis-
kurzusreferens túlélésének a záloga: grammatikai jelét adni an-
nak, hogy „maradunk” az adott kontextusban. A (2e) példa pedig 
azt szemlélteti, hogy nem formális grammatikai jegyek egyezése 
szükséges, hanem inkább szemantikai egyezés. Az első mondat 
kijelentő módja után ugyanis jöhet felszólító mód (míg a kijelentő 
módú verzió helytelen); az látszik lényegesebbnek, hogy mindkét 
mondat egy vágyat fejezzen ki. Végül a (2f) példa azt szemlélteti, 
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hogy egy szándék kontextusában bevezetett referens túlélő le-
het, ha egy vágyat kifejező mondat következik. Fordítva viszont 
nem ez a helyzet: a vágy kontextusában bevezetett referens egy 
szándék világába már nem léphet be túlélőként. 

A karttuneni alapeszme formalizálása radikális változást ho-
zott a „statikus” igazságfeltételes jelentésfogalomhoz képest: 
alapvetően dinamikussá vált a jelentésfogalom. A mondatjelen-
tést úgy is fel lehet fogni, mint a mondat hatására bekövetkező 
interpretálói tudásgyarapodást (vagy -módosulást). 

A Kamp-féle iskolát amiatt bírálták, hogy a kompozicionalitási 
elvet megsérti, legalábbis annak legszigorúbb értelmezése mel-
lett, a nyelvi szintaxis és a világmodell közé bevezetett diskurzus-
reprezentációs szint miatt – ami viszont éppen az egésznek a kul-
csa: a Karttunen-féle diskurzustér. Dinamikus Montague-gram-
matika néven ki is dolgoztak (explicit) diskurzusreprezentációs 
tér nélküli logiko-szemantikai interpretációs technikán alapuló 
rendszert (Groenendijk–Stokhof 1989, 1990; Groenendijk–Stok-
hof–Veltman 1996; Dekker 1996); ami dinamikus – mivel kifejezi 
a kontextusváltoztató képességet, de antireprezentacionalista, 
mivel kiküszöbölni törekszik a köztes reprezentációt, szemben a 
DRT-vel, amelyik szerepet ad annak diskurzusreprezentációként.     
A ℜeALIS radikális ontológiai javaslata (Alberti – Kleiber, 2014): 
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köztes reprezentációs szint helyett be kell a diskurzusreprezentá-
ciós struktúrákat ágyazni a világmodellbe, de nem közvetlenül, 
hanem a világmodell részét képező információállapot-reprezen-
tációkba beágyazva őket. 

4. A ℜeALIS diskurzusábrázoló elmereprezentációja 

A ℜeALIS tehát elkötelezetten reprezentacionalista dinamikus 
szemantikai elmélet, melynek diskurzusépítő reprezentacionaliz-
musa azon a szilárd meggyőződésen alapul, hogy minél több 
nyelvészeti, modellelméleti, lexikai szemantikai, illetve pragmati-
kai jelenségről kíván számot adni egy szemantikaelmélet, annál 
nagyobb mértékű reprezentacionalizmusra van szüksége (egy 
olyan értelemben, ami a Dekker (2000) által tárgyalt reprezenta-
cionalizmus-szintekéhez hasonló). A ℜeALIS deklaráltan vállalja a 
DRT „pszichológiai kiterjesztésének” szerepét, bízva benne, hogy 
mára már megérett az idő és megteremtődött a kellő formális ap-
parátus egy (újabb) kísérletre...  

Mindenképpen új elemként jelenik meg a ℜeALIS kísérletében 
az, hogy nem egy „plusz diskurzusreprezentációs szintet” javaslunk 
a nyelvi reprezentáció és a világmodell közé – ami az előző szakasz-
ban megemlített antireprezentacionalista iskola képviselői szerint 
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elfogadhatatlan), hanem a világmodellt magát szeretnénk megfele-
lően gazdag struktúrával felruházni (ld. még Kárpáti 2006). Ez az an-
tireprezentacionalista kritériumnak is megfelel, miközben a diskur-
zustartalom reprezentálása is megtörténik. A ℜeALIS egyszerre ké-
pes reprezentacionalista és antireprezentacionalista lenni! 

A konkrétumok mezejére lépve most bemutatjuk, hogy a kart-
tuneni diskurzustér (2) hogyan köszön vissza egy beszélői elme 
belső entitásainak a következő képlet által definiált pragmaszeman-
tikai címkerendszerrel meghatározott részben rendezéseként: 

P([P (M×I×R×T×{+,–,0})]*) 

Az 1. ábra – mondjuk – egy olyan e belső entitás pozícióját szem-
lélteti az elmémben, amihez az az információ társul, hogy Anna 
meghívta Bencét az eskövőjére. A társulás mikéntjéről, azaz arról, 
hogy az adott szavak szemantikus memóriabeli (Leiss 2014) 
reprezentációjából kiindulva hogyan jutunk el az epizodikus me-
móriabeli (egy külvilágbeli Annára, Bencére, esküvőre és egy idő-
pontra kihorgonyzott) e eseményreferensig, Alberti (2011) mel-
lett például Alberti–Kleiber (2010), illetve Alberti–Nőthig (2015: 
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101) 3 ír; az ehelyütt minimálisan kommentált formalizmus rész-
letei iránt érdeklődő olvasókat is e művekhez utaljuk. Most össz-

                                                           
3 „The semantic memory stores knowledge, whereas the episodic memory stores ex-
periences. It is relevant [Leiss (2014)] that, in contrast to semantic knowledge, epi-
sodic knowledge has space-time-index quality, because experience characteristically 
takes place in space and time, and consequently the respective space-time coordi-
nates are mapped. As a rule, it is assumed that concepts emerge, in that experiential 
data are generalized so that they no longer contain space-time coordinates. The 
construction of episodic memory typically correlates with the acquisition of finite 
sentences, which, in turn, correlates with the use of inflected verbs. The function of 
finite sentences is to establish a reference by anchoring concepts to a space-time 
context. Without this technical device, autobiographical memories would not be 
possible. Space-time coordinates are constituted by [...] the aspect-coded space 
coordinates, by the time-coded tense coordinates, by mood coordinates that signal 
irrealis (i.e., statement not anchored in reality) versus realis in the sense of Carnap, 
and by the coordinates of the source of evidence the speaker relies on [...]. The 
download of episodic experience by virtue of the grammatical categories aspect, 
tense, mood, and modality enables us to orient ourselves in the real world. These 
categories generate a system of coordinates that anchors our activities in the world, 
and which, in turn, provides indices for our memories, thereby makes them memo-
rizable. The very difference between semantic memory and episodic memory 
consists of the fact that experiences are based on the first person, whereas 
knowledge is based on the intersubjectification of first-person experiences. Intersub-
jectification implies the neutralization of space-time coordinates, thus generating 
knowledge. Subjective certainty, and the download of this type of certainty, is achi-
eved by virtue of the grammatical ATMM-categories. Here the functions of language 
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pontosítsunk arra, hogy a 〈BEL,MAX,MY,τ,+〉 címkeötössel meg-
határozott bal oldali világocska (ahol ez a címkeötös a képletben 
megadott M×I×R×T×{+,–,0} halmaz egy eleme) azt fejezi ki, hogy 
az esküvői meghívás számomra (MY) egy τ pillanatban biztos tu-
dás, amit maximális (MAX) pozitív (+) hiedelemként (BEL) raga-
dunk meg. 

 

1. ábra. Egy kijelentő mondattal kifejezhető e információ az epizodikus me-
móriában 

A következő világocskát a 〈BEL,gr,MY,τ,+〉^〈BEL,MAX,YR,τ,0〉 cím-
keötöslánc pozicionálja (ami a Kleene-csillaggal e halmaz tagja-

                                                           
are essential for gaining reference to the world. Objective certainty will be achieved 
by the never-ending construction of an intersubjectively negotiated lexicon.” 
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ként határozható meg: [M×I×R×T×{+,–,0}]*). Az, hogy az e ese-
ményreferens (mint elmém belső entitása) itt is megjelenik, azt 
jelenti, hogy erős (gr) hipotézisem, hogy „neked” (YR), egy poten-
ciális beszélgetőtársnak, az adott meghívásról nem áll rendelke-
zésedre (0) biztos tudás (MAX, BEL). 

Az eztán következő világocskát már háromemeletes doboz-
építmény szemlélteti, és a következő címkeötöslánc pozicionálja: 
〈BEL,gr,MY,τ,+〉^〈DES,gr,YR,τ,+〉^〈BEL,MAX,YR,τ+,+–〉, ami e hal-
maz tagja:  

[P (M×I×R×T×{+,–,0})]*. 

A P részhalmazképző funktor azt jelenti, hogy egy címketípusból 
több is kiválasztható. A {+,–} polaritáshalmazra való utalás miatt 
kerül a világocskacímkébe, amivel a következőket fejezzük ki a 
szóban forgó „pszichológiai én”-re vonatkozóan: erős hipotézi-
sem, hogy vágysz arra (DES), hogy egy későbbi (τ+) információál-
lapotodnak része legyen az a tudás, hogy Anna meghívta-e Ben-
cét az esküvőjére (+), vagy sem (–). Ugyanerre a polaritásérték-
halmazra az „áthúzott  nulla” jelölést is szoktuk használni: 0={+,–} 
(pl. Alberti–Vadász–Kleiber 2014), ami közvetlenül utal arra, hogy 
„úgy gondolom, szeretnél a szóban forgó meghívásról való pilla-
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natnyi (τ) információhiány állapotából (0) átlépni egy olyan infor-
mációállapotba (τ+), amit már az e tekintetben való tájékozottság 
(0) jellemez”. 

Az 1. ábra jobb oldali dobozkája révén az e eseményreferenst 
egy 〈INT,MAX,MY,τ,+〉^ 〈BEL,MAX,YR,τ+,+〉 címkéjű világocskába 
pozicionálva is megmutatjuk. Ha eláruljuk, hogy az INT a szándék 
modalitására utal ({BEL,DES,INT}⊂M, az említett három modali-
tás feltétlenül benne van a modalitás M halmazában), akkor már 
kitalálható, hogy miről van szó: szándékom „téged” eljuttatni egy 
olyan információállapotba, amely már tartalmazza azt a tudást, 
hogy Anna meghívta Bencét.  

Mindezzel az emberi elme azon csodálatos képességét kívántuk 
szemléltetni, miszerint nemcsak arra vagyunk képesek, hogy „hű” 
(homomorf) reprezentációt készítsünk a környezetünkről, azaz rög-
zítsünk egy meghívásról megtapasztalt tényt, hanem alternatív le-
hetséges világokat felállítva azokban is elhelyezzük az információt. 
A háromemeletes doboz például azt a lehetséges világot ragadja 
meg, amelyben azon ε információs objektumok vannak, amelyekre 
ez igaz: „p' személy valószínűsíti, hogy p" vágyik arra, hogy megis-
merje ε igazságértékét”. Nem vagyunk bezárva saját benyomásaink 
világába (Csányi 2017), hanem mentalizáljuk potenciális beszéd-
partnereinket, elméjük releváns részeiről reprezentációt készítve. 
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5. Grice-i maximák és austini expozitív beszédaktusok 

A 1. ábrán felvázolt „pszichológiai én” úgy lett felépítve, hogy 
amennyiben felveszi a szemkontaktust a 3. szakaszban potenciális 
beszélgetőtársként említett és mentalizált személlyel, majd ki-
mondja az Anna meghívta Bencét az esküvőjére mondatot, akkor 
azt mondhatjuk: eközben kielégíti Grice (1975) klasszikus együttmű-
ködési maximáit. Hiszen igazat mond legjobb tudása szerint, a társa 
számára minőséginek feltételezett információval bír (mivelhogy az 
meggyőződése szerint még nem tud az esküvőről, de érdekli a 
téma), amelynek mennyiségét a társ tudásához igazítja, és készen is 
áll a kooperációra, amit a megnyilvánulással meg is valósított. 
Oishi (2014, 2016) értelmezésében példánkban egy austini (1975) 
expozitív (gondolatkifejtő) beszédaktus végrehajtása történik: a be-
szélő felölti a beszédaktus konvencionalizálódott feladói szerepét, 
miközben a szemkontaktussal kijelölt hallgatójára ráosztja annak 
címzetti szerepét.4 A ℜeALIS keretében ez az Oishi-féle mintaillesz-

                                                           
4 Oishi (2017: 338) így fogalmazza át Austin (1975: 14–15) szerencsésségi feltételeit 
mint szerepekre való alkalmasságot – amit mi a Montague-féle mintaillesztéssel ki-
számíthatónak mondunk: „To clarify how an illocutionary act is performed felici-
tously and brings about an effect, let us specify [Austin’s] terminology. A particular 
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tés kézenfekvő módon modellálható – éppen a Montague-féle le-
hetséges világokban való értékelési kalkulusok általánosításakép-
pen: a nyelvet anyanyelveként birtokló beszélő szemantikus memó-
riájában rendelkezésre áll a kijelentő mondattípushoz konvencioná-
lisan társuló intenzionális profil, amit a közelmúltban (pl. Kleiber–
Alberti 2017; Szeteli megj. előtt) a 2. ábrán bemutatott alulspecifi-
kált intenzionális profillal kíséreltünk meg leírni.  

                                                           
speaker in a given case who makes an utterance [...] is distinguished from the per-
former who performs a particular illocutionary act [...], whom we call the addresser 
of the act. The hearer to whom the speaker speaks [...]) is also distinguished from 
the person to whom the illocutionary act is performed [...], whom we call the ad-
dressee of the act. The circumstances of the situation in which an utterance is made 
[...]) are distinguished from the context of the act [...]). The illocutionary act brings 
about its conventional effect when (i) the speaker, the hearer, and the circumstances 
of the speech situation are assumed to be the addresser, the addressee, and the 
context of the act, respectively [...], (ii) the speaker follows the procedure correctly 
[...]), (iii) the hearer ratifies the act (or the speaker makes a specific sequel) for the 
procedure to be completed [...]), (iv) the speaker has the thought or feeling, or in-
tention of the addresser of the act [...]), and (v) the speaker or the hearer conducts 
her/himself subsequently as is specified for the addresser/addressee of the act... ” 
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2. ábra. A kijelentő mondattípushoz tartozó nyelvileg kódolt információ a 

szemantikus memóriában 
A beszélő az ebben szereplő AR (feladó, addresser) és ae (címzett, 
addressee) szerepeket önmagával, illetve hallgatójával azonosítja 
– mint majd látjuk, „jogosan”. 

A 2. ábra (balról jobbra haladva a dobozok áttekintésében) olyan 
feladót (AR) definiál, aki biztos egy e információ igazságában, és 
olyan (későbbi kutatások alapján pontosítandó erősségű) feltétele-
zéssel élve lép be a társalgásba, hogy címzettjének (ae) nincs biztos 
tudása e-ről (0), de „célszerű lenne” (Σγx ≥1) őt biztos tudáshoz jut-
tatni, amit szándékában is áll megtenni. Bízunk benne, hogy a for-
mális részletekbe nem belebocsátkozva is nyilvánvaló, hogy az 1. 
ábrán reprezentált intenzionális profilú beszélőről azért írhattuk az 
imént, hogy „jogosan” él a 2. ábrán definiált beszédaktussal, mert a 
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szerepek azonosítását követően a 2. ábrai alulspecifikált intenzioná-
lis profilhoz képest az 1. ábrai profil annak specifikált változataként 
áll elő – persze ha a szummás formulát (Szeteli: megj. előtt) megfe-
lelően értelmezzük. Nos, a szummás formula mögött egyrészt az 
adott modalitás (vágy) intenzitásának (γ) egy olyan számszerűsítése 
áll, amely szerint a maximális (m)érték: MAX=1, a minimális pedig a 
0-hoz „konvergál”. Az intenzitáson kívül a vágy gazdája (R) is alul-
specifikált, preferenciaszabályra bízva az Oishi (2014) által (Austin-
féle expozitív igék kapcsán) tárgyalt két alapesetet: mikor is a ko-
operatív szándékú feladó a címzettet gondolja erősen érdekeltnek 
az információ elnyerésében (az 1. ábrai beszélő intenzionális profilja 
ilyen), illetve amikor a feladó saját érdekében kívánja „ráerőltetni” 
az adott információt a címzettre. Ez utóbbi történhet olyan ártatlan 
céllal is, miszerint a (történtek hatása alatt álló) beszélő szeretne va-
lakivel elbeszélgetni az esküvői meghívásról, de történhet kifejezet-
ten manipulatív szándékkal is. A vágyintenzitások számszerűsítését 
kiaknázva együttesen, összegezve vehetjük figyelembe az adott in-
formációmegosztásra vonatkozó érdekeket. A 0,6+0,6>1 eset pél-
dául azt a beszélői hozzáállást ragadja meg, hogy „na, mesélek erről 
a különös esküvői meghívásról, mert van egy kis kedvem erről be-
szélgetni, és talán téged is érdekel némileg az ügy”. 

Érzékeltetendő a beszélő elméjében egyszerre jelen lévő két-
féle reprezentáció jelentőségét, tegyük most fel, hogy a beszélő 
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epizodikus memóriájában az 1. ábraihoz képest egyetlen pon-
ton eltérő intenzionális profil van: a 〈BEL,MAX,MY,τ,+〉 címkével 
pozicionált világocska helyett egy 〈BEL,MAX,MY,τ,–〉 vagy 
〈BEL,MAX,MY,τ,0〉 címkéjű áll. Ez azt jelenti, hogy a beszélő 
(úgy) tudja, hogy Bence nem kapott meghívást, vagy legalábbis 
nincs erről biztos tudása. Élhet-e ilyen esetekben az Anna meg-
hívta Bencét az esküvőjére megnyilvánulással, beleértve ebbe a 
fenti hallgató szemkontaktussal való kijelölését a címzetti sze-
repre?  

A releváns polaritásértékek ütközése (ahol + kellene álljon a 2. 
ábrai beszédaktusban, ott mínusz vagy 0 áll) nyilvánvalóan az 
Oishi-féle mintaillesztés sikertelenségét jelenti, ami „matemati-
kai” jelzése annak, hogy a beszélő nem „jogosultan” él az adott 
megnyilatkozással (a fenti grice-i értelemben), hanem – ahogy 
ezt az elhangzó megnyilvánulás és a (mögé gondolt) beszélői in-
formációállapot eltéréseinek megnevezésére kifejezések rop-
pant tárházául szolgáló nyelv kínálja – az első esetben hazudik, a 
másodikban blöfföl. 5 

                                                           
5 A ℜeALIS jegymátrixos profilreprezentációja még a hazugság árnyalatainak megragadá-
sára is kiválóan alkalmas (Alberti –Vadász–Kleiber 2014). Ha például a negatív tudásra 
módosított intenzionális profilt tovább módosítjuk oly módon, hogy a hamis információt 
nyújtó beszélőről azt rögzítjük, hogy az adott e információt a hallgatója számára érdekte-
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A szakasz végén a pragmatikai érdeklődésű olvasók kedvéért 
szeretném a ℜeALIS-megközelítést elhelyezni a pragmatikai 
irányzatok körében, Oishi (2016) tudománytörténeti elemzésére 
támaszkodva. Oishi az austini beszédaktus-elméletet veszi kiin-
dulópontnak, és a mellett érvel, hogy annak rejtett, de meghatá-
rozó vonása a szakaszban kifejtett gondos leválasztása a felvett 
társalgási szerepeknek a beszélgetőtársak pszichológiai énjéről. 
Ez ugye az a pont, ahol a ℜeALIS szemléletén keresztül a Mon-
tague-féle mintaillesztő kalkulációra épülő igazságfeltételes érté-
kelés új lendületet adhat a pragmatikai kutatásoknak – sőt meré-
szen fogalmazva új alapokra helyezheti azokat. Jövőbeli feladata-
ink szempontjából relevánsnak látszik még Oishi azon állás-
pontja, hogy a nagy hatású irányzatok közül a searle-i életmű ép-
pen a fenti „leválasztás” tekintetében nem tekinthető az austini 
kiindulópont ideális továbbfejlesztésének, 6 ellentétben Mey 
                                                           
lennek gondolja (〈BEL,gr,MY,τ,+〉^〈DES,gr,YR,τ,0〉^〈BEL,MAX,YR,τ+,+–〉,  a DES címkeötös-
ében 0-val) és tulajdonképpen nem is áll szándékában a félreinformálás (〈INT,gr,MY,τ,0〉^ 
〈BEL,MAX,YR,τ+,+〉), akkor csupán ártatlanabb füllentésről van szó, az előbbiekben meg-
ragadott, félreinformálási szándékkal történő „ordas hazugsággal” szemben. 
6 „This essence of Austin’s speech act theory is hardly recognized, which is largely 
due to the identification of Austin’s (1975) theory with Searle’s (1969, 1979, 1983): 
it is taken for granted that Austin’s seminal idea of speech acts is developed and 
completed by Searle, in spite of the fact that their ideas are different at crucial 
points” (Oishi 2016: 337).  
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(2001) pragméma-elméletével, ami viszont a lényegét tekintve 
közel áll ahhoz. 7 

6. Az öt mondattípus modalitási szimmetriarendszere 

Az elmúlt években közreadott kutatási eredményeink alapján az 
2. táblázatban bemutatott modellt javasoljuk a hagyományosan 
számontartott mondattípusokat karakterizáló intenzionális profi-
lok rendszere gyanánt. Tekintsük át a rendszert először vertikáli-
san, majd az összefoglalásban horizontálisan! 

A felkiáltó mondattípus intenzionális profilja (lásd a megfelelő 
oszlop dőlten szedett világocskacímkéit) olyan feladót (AR) mu-
tat, aki adott pillanatban biztos tudással bír valamiről (+), egy e 
információról, amiről egy korábbi információállapotban még 
                                                           
7 „In spite of the assumed differences, Mey’s (2001) concepts of situated speech acts 
and pragmatic acts have much in common with the concept of speech acts originated 
by Austin (1975). It seems that the speech act theory that Mey criticizes is the later 
development of the theory by Searle (1969, 1979, 1983) [...] and others. Since Aus-
tin’s (1975) original speech act theory is less studied and its “pragmatic” nature is 
not received well, the possibility of developing it into fully-fledged pragmatic theory 
has not been explored. The present paper pursues this possibility by examining how 
Austin’s (1975) speech act theory incorporates, or can incorporate, the characteris-
tics of language use that Mey (2001) explicates by using the concepts of pragmatic 
acts (practs) and pragmemes” (Oishi 2016: 336). 
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nem ilyen ismerete volt (0–). A BAR jelzésű sorokban álló két 
címke ragadja meg ezt az episztemikus változást; ami „nem 
hagyja hidegen” AR-t: ezt jelzi a vágy D jelzésű sorában a maxi-
málisan pozitív vagy negatív polaritású világocska: AR örül a világ 
új állapotának, vagy éppen lesújtja, megrettenti az. Álláspontunk 
szerint a felkiáltó mondatnak nincs kötelezően címzettje. 

Mint az ugyanabban az oszlopban látható félkövéren szedett 
címkék mutatják, a kijelentő mondattípus intenzionális profiljá-
ban is ott van az adott pillanatban birtokolt tudás (BAR), de annak 
nem a beszélői elnyerése, hanem egy címzettnek (ae) való to-
vábbadása fogalmazódik meg. 
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2. táblázat. A hagyományosan számon tartott öt mondattípus rendszere a 
3. szakaszban bemutatott jelölésekkel 

 KIJELENTŐ/FELKIÁLTÓ KÉRDŐ FELSZÓLÍTÓ/ÓHAJTÓ 
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λ=〈B,γ,AR,τ,+〉 λ’=〈D,γr*,r*,τ,+〉, ahol Σγx ≥1 
(x∈r*) és preferált: r*={AR ae} 

λ’’=〈I,M,AR,τ,+〉;  λ’’’=〈I,M,ae,τ+,+〉 
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A címzett információállapotáról γ erősségű hipotézissel lép be AR 
a társalgásba, amely ae tudásszintjére és vágyára vonatkozik: 8 ae 
minden bizonnyal nem rendelkezik biztos tudással e-re vonatko-
zóan (0 áll a Bae sorban), de vágyik arra (+– áll a D sorban), vagy – 
ahogyan a 4. szakaszban utaltunk rá – összességében elég komoly 
érdek fűződik az információátadáshoz. 9 Az autoritás szempontja 

                                                           
8 A γ értékéről erős egyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy 'great' – Leiss (2014) szel-
lemében, aki arra hivatkozik, hogy a nyelvben 3-4-5 fokozatot szoktunk megkülön-
böztetni a bizonyosság–bizonytalanság skáláján, az episztemikus modális segédigék 
sorainak tanúsága alapján (pl. must, can, may, might). A másik véglet egy olyan cizellált 
elmélet, amelyben γ egy valószínűségi változó eloszlásfüggvényének tekintendő. Ha pél-
dául ennek várható értéke 0,8, akkor 80%-os valószínűség mellett választhatja a beszélő 
a legnagyobb nyugalommal a kijelentő mondattípust (tehát ha ilyen eséllyel számol azzal, 
hogy a hallgatónak nincs biztos tudása e-ről, de egyértelműen vágyik rá). Más esetekben 
ez a választás olyan „mintaillesztési hiba”, ami –függően az eloszlás teljes menetétől – 
ilyen-olyan eséllyel félreértések és/vagy ingerült reakciók formájában bosszulhatja meg 
magát. Honnan tudunk anyanyelvi beszélőként ezekről az intenzitás-eloszlási függvé-
nyekről? Hipotézisem szerint a nyelv használata során folyamatosan kalibráljuk ezeket a 
nyelvi változás örök sztochasztikus folyamatának részeseiként, ösztönösen törekedve a 
minél sikeresebb kommunikációra. Sikertelenségen most olyan eseteket kell érteni, ami-
kor egy címzettnek választott hallgatónk ránk dörren: „ezt tőlem hallottad tegnap!”, vagy 
„miért kéne ez engem érdekeljen?!”. 
9 Lényegében az iménti lábjegyzetben olvasható gondolatokat fűzhetjük a szummás 
képlet összeadandó intenzitásadataihoz éppúgy, mint a megadott 1 küszöbértékhez. 
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most először jelenik meg az idevágó elemzéseinkben. Milyen cse-
lekvést érint a tárgyalt intenzionális profil, ki annak az ágense, és 
ezen ágensnek hatalmában áll-e az adott cselekvést végrehajtani 
– ezek a releváns szempontok. A kijelentő profilnál maga a feladó 
cselekszik az információ átadásával. Mivel rendelkezik az infor-
mációval, majdnem semmitmondó ez az autoritási kritérium; de 
mégsem az, mert van azért olyan eset, amikor a közösség erkölcsi 
normájába ütközne bizonyos információ átadása, vagy egyene-
sen írásos titoktartási nyilatkozat tiltja. Végül tekintsük az I sor-
ban a szándék világocskáját: e tekintetben az ideális illesztés ak-
kor jön létre a beszélő és a feladói szerep között, ha a beszélőnek 
szándékában áll ae információállapotának e-vel való bővítése. 

A preferencia soraiban azt a megfigyelést rögzítjük, miszerint 
ideális használata a kijelentő módnak az, amikor a közlésben 
(esetleg) szereplő ágens maga a beszélő, nyilván összefüggésben 
a BAR-dimenzióval: a beszélő leghitelesebben önmagáról tud nyi-
latkozni (Megpucoltam a krumplit vs. ?Megpucoltad a krumplit); 
a címzettről (helyette) nyilatkozni nyilván erősen jelölt, vagy kü-
lönleges feltételeket igényel (Szeteli 2017). 

                                                           
Egy cizellált sztochasztikus kommunikációs modell szemléletében a beszélők folya-
matosan kalibrálják az ideális küszöbértéket, illetve finomítják az összeadandókra vo-
natkozó becslési eljárásaikat.  



48 

Plenáris előadások  

Az óhajtó mondatnak háromelemű intenzionális profilt tulaj-
donítunk (ld. a dőlten szedett címkéket a megfelelő oszlopban). 
Címzettet nem igényel; a beszélőből spontán módon tör ki egy e 
vágy közlése (ld. a D sorban a dőlt betűs címkét), amihez képest 
az a rideg valóság, hogy e nem áll fenn (BAR). Ami az autoritást 
illeti (A), abból, hogy a Bárcsak hajnalodna mondat kifogástalan, 
szemben a Bárcsak megpucolnám a krumplit mondattal, arra kell 
következtetnünk, hogy az óhajtó mondat intenzionális profilja ki-
fejezett tiltást tartalmaz arra nézve, hogy AR-nak egyértelműen 
hatalmában álljon megvalósítani e-t (Kas 2005: 143). 

A felszólító mondat intenzionális profilja lényegében készen adó-
dik egy olyan felfogásból, miszerint a felszólítás nem más, mint egy 
címzettnek kijelölt hallgatóval közölt óhajtás. A címzett bevonásával 
(például a szemkontaktus felvételével) ugyanis felébred a mentali-
zációs kényszer: mit tud (Bae), mire vágyik (D), mire képes (A), mit 
akar (I) az ideális címzett. Nos, kezdjük ott, hogy akkor gördülékeny 
a kommunikáció menete, ha ae is tisztában van azzal, hogy e nem 
áll fenn (Bae), hiszen egyébként a beszélőnek „magyarázkodni” kell. 
Az e megvalósulására irányuló vágy alapesetben talán AR-nál van, 
mint az óhajtó intenzionális profilban, de ha belegondolunk, hogy 
egy felszólító mondat (pl. Másold le!) éppúgy lehet engedély, mint 
parancs, akkor itt is érdemes az érdekeket összesítő λ' profilt felté-
telezni (D). A beszélői szándék (I): a címzettnél elérni, hogy szándéka 
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legyen az e megvalósulása; aminek a realitását az biztosítja, ha ae-
nek – valamilyen mértékben – hatalmában áll a dolgokat megfele-
lőképpen befolyásolni (A; Hajnalodjon! – ilyesmit nyilván csak egy 
varázsvilág kontextusában mondhat valaki). Nyilván ezért preferált 
a címzettet magát felszólítani ágensként (Hívd fel Bencét!); nem vé-
letlen, hogy sok nyelvben a felszólító módban a második személy a 
jelöletlen. 

A kérdést abból vezetjük le, hogy az nem más, mint felszólítás 
AR részéről információállapotának módosítására (Searle 1969: 
69). A közös „negatív episztemikus bázis” (ld. BAR és Bae) arra spe-
cifikálódik, hogy AR és ae egyaránt tudják, hogy AR nem ismeri e 
igazságértékét (0). A vágy dimenziójában (D) AR információálla-
pot-bővülését a felszólítás profiljában szereplő „összérdekként” 
jelöltük meg (bár tipikusan AR érdeke, hogy megtudjon valamit, 
ae érdeke is lehet a feltett kérdés: Hoztál magaddal esőkabá-
tot?). A címzett autoritásának (A) az jelenti a forrását, hogy az 
feltételezhetően ismeri e igazságértékét (azt a kérdést pedig 
most nyitva hagyjuk, hogy a kérdezőtől elvárható-e társa esetle-
ges titoktartási kötelezettségének eredendő figyelembe vétele). 
A szándék (I) pedig nyilvánvalóan az, hogy az ae-ben felébredjen 
a szándék az információátadásra. 
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7. Összefoglalás 

Foglaljuk össze a 6. szakasz összefoglalásaképpen most horizon-
tálisan az intenzionális profilok rendszerét! 

Ami a beszélői tudást illeti (BAR), az e fennállását tartalmazza a 
felkiáltó és a kijelentő típusban (az előbbiben ez új információnak 
számít egy megelőző információállapothoz képest), míg e meg 
nem valósult státusza jellemzi az óhajtó és a felszólító típust; a 
kérdező feladó pedig nem rendelkezik kifogástalan státuszú in-
formációval e igazságértékéről – ez az az információhiány, ami 
arra ösztönzi, hogy lényegében felszólítsa a címzettet az informá-
cióátadásra. 

Mi a hipotézise a feladónak a címzettjéről (Bae)? Ha óhajt vagy 
felkiált, akkor önmagában ezzel a beszédaktussal nem jelöl ki cím-
zettet. Ha felszólít, akkor a címzettről (is) azt gondolja, hogy tud e 
fenn nem állásáról, ami a kérdezés esetében azt jelenti, hogy tisztá-
ban van azzal, hogy a címzett tud arról, hogy ő nem ismeri (maximá-
lis bizonyossággal) e igazságértékét. A kijelentést tevő feladó vi-
szont a címzettnek tulajdonít információhiányt – így illik bele (az 1. 
táblázatban nyilakkal megjelölt módon) a kérdő intenzionális pro-
filba a kijelentő profil, mint a kulcs fogazata a zárba. 

Térjünk rá a vágyak tárgyalására (D)! A felkiáltó feladót „felka-
varja” e fennállása mint újdonság; boldogsággal vagy rettegéssel, 
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viszolygással viseltetik e iránt. Az óhajtó e megvalósulására vá-
gyik. Aki felszólít, kérdez vagy kijelent, az vagy maga vágyik arra, 
hogy beszédaktusa elérje inherens célját (e megvalósulását, il-
letve speciálisan az információátadás sikeres lebonyolódását), 
vagy mások érdekét – elsődleges a címzettét – kívánja szolgálni 
azzal. Számos tanulmányunkban elemezzük, hogy különféle dis-
kurzusjelölők hogyan teszik egyértelművé, hogy „kinél a vágy”. 

Új modalitásunk az autoritás (A). A felkiáltó intenzionális pro-
filban nincsen szerepe, az óhajtó profil kifejezetten a hiányát dek-
larálja AR vonatkozásában, a címzetthez intézett beszédaktusok 
viszont azt rögzítik, hogy az e viszonylatában, illetve az informá-
ciócserében aktívnak tekinthető társalgási résztvevőnek hatal-
mában áll az inherens cél megvalósítása. 

És mi a szándék, amiért cselekszünk a beszéddel (I)? Ha nincs 
címzett, akkor AR szándéktalannak tekintendő. Ha van, akkor AR 
vagy rá akarja venni ae-et a vágyban foglalt cél megvalósítására 
– felszólítás és kérdezés esetén –, vagy annyit akar, hogy kijelen-
tése beépüljön ae (ezáltal módosuló) információállapotába. 

E gyönyörű kapcsolódási és szimmetriaviszonyokat mutató in-
tenzionálisprofil-rendszer ℜeALIS-keretbeli bemutatása volt e ta-
nulmány fő célja (1. és 6. szakasz). Ennek megalapozását a 2. és a 3. 
szakasz a ℜeALIS előzményeit képező tudományos megközelítések 
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felvázolásával kívánta szolgálni, a 4. szakaszban mutattuk be a ℜeA-
LIS-t magát, az 5. szakaszban pedig megkíséreltük elhelyezni a kur-
rens pragmatikai irányzatok körében, rámutatva, hogy montagovi-
ánus mintaillesztési technikája hogyan alkalmazható olyan pragma-
tikai jelenségek megoldására, amelyekre korábban nem létezett 
egységes formális szemantikai jellegű megoldás. 
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Brassai előadás 

Kis Ádám 

Hatalom a nyelv felett 

1. Bevezetés: a terminológiai szabvány 
nyelvszabályozó eszköz 

Bár a szakirodalom a nyelvtervezést 1958-ból és Haugentől szár-
maztatja1 , a tervezett nyelv fogalma korábbi, a tervezett nyelv fo-
galma korábbi. Humphrey Tonkin Language Planning and Planned 
Languages: How can Planned Languages Inform Language Plan-
ning? című cikkében2 helyesen említi Wüster nevét, abban a tekin-
tetben, hogy a Plansprache fogalmat ő használta először 1931-ben. 

                                                           
1 vö. pl. Sándor 2014 
2 https://www.indecs.eu/2015/indecs2015-pp193-199.pdf 
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1.1. A szabvány, mint szabályozóeszköz 

Jelen témánk szempontjából Wüsternek az a kijelentése szignifi-
káns, mely szerint „Die Terminologie ( …) zielt auf Zweckmässigkeit, 
und diese wird durch die Soll-Normen verkörpert’ (Felber-Budin, 
1989: 35). A terminológia szabványosítása során, mint látni fogjuk a 
szabvány tárgya a terminus és a definíció összerendelése. Ez egyér-
telműen beavatkozás a nyelvbe: a terminusként használt szó jelen-
téskörének fókuszálása, azaz poliszémiájának redukálása. 

1.2. Különféle szabványok 

A szabvány (standad, Norme, Normen, стандард) „hivatalos” 
magyar meghatározása a következő: „A szabvány elismert szer-
vezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfoga-
dott olyan műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékeny-
ségre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és 
ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellem-
zőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az 
adott feltételek között a legkedvezőbb.” Jellemző a következő 
mondat: „A magyar szabványokat az 1995. évi XXVIII. törvény 
szabályozza” 3. Ízig-vérig bürokratikus meghatározás. 

                                                           
3 https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabvány 
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Még szerencse, hogy a nemzetközi szabványosítási szervezet 
az ISO (ejtsd izo, erről később még szó lesz) általánosabban fogal-
mazza meg a tevékenységét: „ISO creates documents that pro-
vide requirements, specifications, guidelines or characteristics 
that can be used consistently to ensure that materials, products, 
processes and services are fit for their purpose.” 4 Tehát a szab-
vány egy minden jelző nélküli, nem kötelező, nem törvénybe fog-
lalt dokumentum, amely arra szolgál, hogy anyagok, termékek, 
folyamatok és szolgáltatások olyanok legyenek, amilyeneknek 
lenniük kell. Ehhez ajánlásokat, specifikációkat, iránymutatáso-
kat és jellemzőket foglal egybe. 

Persze, a dokumentum szót is tágan kell értelmezünk, hiszen 
ennek a fogalomnak az értelmezése intézményenként más és 
más. A szabvány általánosan véve egy adott embercsoport egyez-
ménye, amely biztosítja azt, amit a magyar definíció kellemesen 
ír le ezzel a szavakkal: amelyek alkalmazásával a rendező hatás 
az adott feltételek között a legkedvezőbb.  

Legyünk igazságosak, a magyar meghatározás egészen jó 
lenne, ha nem tolná előtérbe az intézmény kérdését (erről mind-
járt szó lesz).  

                                                           
4 https://www.iso.org/standards.html 
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Mindenesetre figyeljünk fel arra, hogy a szabvány mindenkép-
pen szöveg, azaz a szabályozás nyelvhez kötött. 

Először is, vannak szabványjellegű dolgok, melyek keletkezése 
az idő homályába vész. Ezeket objektív szabványoknak nevezem, 
ilyen pl. a naptár és az időmérés. Azután vannak olyan rendsze-
rek, amelyek hallgatólagos megállapodások alapján olyanok, 
mintha szabványosak lennének, például egy termék felhasználói 
számára a gyártó előírása szent, azokat nem vitatja. Ezek a de 
facto vagy kváziszabványok. És végül vannak az „igazi”, úgymond 
de jure szabványok, melyek per definitionem lehetnek kötelező 
szabványok (Kann-Norm) és ajánlások (Soll-Norm). 

Mint látjuk, Wüster a terminológia kapcsán a legbürokratiku-
sabb megoldásra gondolt. 

1.3. Szabvány és intézmény 

A szabványok rendszerint kapcsolatban állnak bizonyos intézmé-
nyekkel. Magyarországon ez a feladat a a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalához tartozik, azaz a szabadalmakkal és a szerzői jogokkal ke-
zelik együtt. A különböző országoknak megvan a maga szabvány-
ügyi szervezete vagy szervezetei, amelynek a neve általában a szab-
ványok előtagja, ilyenek a DIN (német ipari szabvány), GOSZT 
(orosz), ANSI (amerikai), PN (Lengyel) AT (osztrák) stb.  



67 

Kis Ádám: Hatalom a nyelv felett  

Az említett nemzetközi szabványosítási szervezet az ISO. A 
neve – a közhiedelemmel ellentétben – nem betűszó, hanem 
mértékrendszerekből ismerős izo. A weblapjukon olvasható, 
hogy mivel a szervezet neve különböző nyelveken másfélekép-
pen rövidülne, pl. angolul IOS (International Organisation for 
Standardization), franciául OIN (Organisation internationale de 
normalisation), ezért arra jutottak, hogy a görög isos (ἴσος ) szót 
választják nevükül, amelynek a jelentése ’egyenlő’. 

A szabványok hatóköre országonként más. Magyarországon 
korábban törvény értékű volt, jelenleg inkább csak egyezmény. 
Oroszországban 2016-ban ismét törvényerőre emeltek bizonyos 
szabványokat.  

A szabványok önmagukban általában nem képeznek törvényt, 
azonban nem egy esetben törvény írja elő bizonyos tevékenysé-
gek folytatásához a valamilyen szabványnak való megfelelést. 

2. Szabványosság és szabványosítás 

A továbbiakban áttekintünk néhány sajátos szabványos struktúrát, 
illetve az általuk érintett tevékenységterületet. Ezek közös jellem-
zője, hogy a szabványosítás tárgya mindegyik esetben (látszatra) 
objektív, ennek megfelelően tapasztalásuk és alkalmazásuk nem 
függ össze az alkalmazó által használt nyelvvel. Mint látni fogjuk, 
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ezeknek van nyelvfüggetlen és nyelvfüggő ábrázolása. Segítségük-
kel megmutatható, hogy a nyelvek milyen eszközökkel ábrázolják 
ezeket az úgymond független realitásokat.  

2.1. Az időmérés és a naptár 

Az időmérés módszerei stabilak, az ember által nem befolyásolható 
csillagászati és/vagy fizikai jelenségeken alapulnak. Időmérésre hasz-
nált csillagászati jelenségek a Föld saját tengely körüli forgása, a Föld 
Nap körüli keringése, a Hold Föld körüli keringése. Fizikai jelenségek 
az inga lengésideje, a kvarckristály rezgése, az atomok rezgése. 

A fizikai jelenségek alapján osztjuk részekre az egy napon be-
lüli időt, a csillagászati jelenségek a napok, hetek, hónapok, évek 
számlálására szolgálnak. Az idő mérésére olyan jelenségek alkal-
masak, amelyek lefolyása egyenletes. Ilyen pl. a gravitáció, mely-
nek alapján vízórát, homokórát lehet készíteni. Ezek a jelenségek 
alkalmasak arra, hogy mondjuk a két napkelte közötti időt egyen-
letesen beosszák.  

Nyelvi szinten a napszakok – reggel, délelőtt, délután, este éjjel 
bizonytalan időtartamúak, és bizonyos határértékekhez való viszo-
nyításra alkalmasak. Ezeknek nincs is reális értékegységük. Ezzel 
szemben a teljes periódus felosztható egyenlő egységekre, órákra, 
és ezek az egységek is feloszthatók kisebb egységekre, percekre, 
másodpercekre. Történelmileg ez is fokozatosan alakult ki, azonban 
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az egyetlen biztos referenciapont, a dél révén a 24 órás beosztás 
terjedt el általánosan. De még ezt megelőzően létrejöttek a körön 
működő mechanikus órák, amelyek 12 részre vannak osztva. Így 
nyelvi szinten mindmáig kettős az órák elnevezése: a 24 órás folya-
matos sorszám 0-tól 23-ig (a 24. óra jele a 0),  

A karórák, faliórák stb. be vannak számozva, az órák, percek 
stb. megnevezésére ezek a számok szolgálnak + a megfelelő mér-
tékegységek. 

A naptári fogalmak megnevezésrendszere kettős: egyrészt az 
órákhoz hasonlóan sorszám is szolgálhat az egységek megnevezé-
sére. A világon lényegében általánosan elterjedt egy szabvány, 
amelyet Gergely-naptárnak nevezünk. A Gergely-naptár lényegé-
ben hatalmi szóval lett bevezetve, és habár egyes egyházak még 
mind a mai napig használják az elődjét, a Julianus-naptárat, az ún. 
keresztény országok általánosan, a saját naptárral rendelkezők (Kí-
na, Japán, Izrael stb.) alternatívaként használják. A Gergely-naptár 
terminológiai szinten a hónapok és a napok tekintetében kettős: a 
számozás mellett a hónapoknak és a napoknak van nevük, az évnek 
és a hétnek nincs. 

A Gergely-naptár egyúttal terminológiai rendszer is.  
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időszak  név sorszám 
évezred  nincs ritkán sorszám 
évszázad  nincs sorszám, írásban római 

és arab szám – időn-
ként Krisztus születésé-
vel relációban 

év  Európában nincs, Kí-
nában van 

arab számmal jelölve 

évszak  minden nyelvben 4 
évszakot neveznek 
meg, pedig van olyan 
ország, ahol gyakorla-
tilag csak két évszak 
van. Az elnevezés 
nemzetenként eltérő. 

nincs 

hónap  A nyelvek egy rész-
ében a Julianus-nap-
tár nevei, más rész-
ében egyéni (termé-
szetleíró) elnevezések 

Háromféle jelölés szo-
kásos: 
- arab szám kezdő 

zéró nélkül, 
- arab szám mind két 

jeggyel, 
- nagy római számmal. 

hét  nincs általában hónapon be-
lül, bizonyos esetekben 
év elejétől. 
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nap  nyelvenként külön-
böző 

a hónap megjelölésé-
vel, néha éves reláció-
ban. 

napszak  nyelvenként külön-
böző, általában 6 
név 

nincs 

óra  nincs 12 órás vagy 24 órás 
beosztás szerint. 

perc  nincs szám 

másodperc  nincs  szám, ezután a tize-
destörtek szabálya sze-
rint 

Érdemes egy pillantást vetni az ’óra’ terminusra több nyelven: 

óra, Hour Hora Ώρα Heure Ora Uur Oră 
Ura 

magyar, angol katalán görög spanyol 
francia olasz latin holland portugál 
román szlovén 

hodina гадзіна godzina година cseh belorusz lengyel szlovák ukrán 
час чаас bolgár orosz jakut 
sat soat сат соат saat сағат bosnyák horvát üzbég szerb tadzsik tö-

rök kazah 
time timme dán norvég svéd 
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stunde tund klukkustund stunda tunti német észt izlandi lett finn 
ordu baszk 
sáa שעה héber 
valanda litván 

A Gergely-naptár nem kizárólagos világszabvány, azonban a nem-
zetközi kommunikáció miatt a saját naptárrendszerrel rendel-
kező területek is használják.  
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A legjelentősebb szuverén naptárrendszer az izraeli. Tekintettel 
arra, hogy Izrael lakossága meglehetősen integrálódott az euró-
pai kultúrába, egyrészt naptárkonvertereket használnak, más-
részt, mint az ábra mutatja, a dátum, az év (nem a bibliai évszá-
mítás), a nap, az idő és az ár arab számokkal szerepel (a hónap 
nem!), méghozzá balról jobbra. A muszlim naptár hasonlít a zsi-
dóhoz, a Turkish Airlines on-line jegyvásárló lapjáról az izraelihez 
nagyon hasonló képet lehetett volna kimásolni. 

Az időformátumok nemzeti szabványosításával találkozhatunk 
a Microsoft Windowsban, a területi beállítások között. Ezek nem 
igazán szabványok, hanem tipográfiai konvenciók, azonban meg-
határozzák az adott nyelven írt (nyomtatott) szövegek írásképét. 
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2.2. A mértékek egységesítése 

Magyarországon az 1874. évi VIII. törvénycikk rendelkezett a mé-
termérték behozataláról. A törvénycikk rendelkezik a mértékegy-
ségek nevéről, következésképpen teljes mértékben megvalósítja 
az állami nyelvszabályozás esetét. Terminológiaváltásról van szó. 
A törvény ugyan nem mondja ki, hogy melyik terminust mire kell 
váltani, azonban a mértékek átváltásának számszerű meghatáro-
zása során ezt is szabályozza. 

A törvény azokat a mértékegységeket vezeti be, amelyeket 
(egy kivételével) ma is használunk: méter, kilométer, miriaméter, 
centimeter. Ezek bevezetésével egyidejűleg kivezetik a bécsi hü-
velyket, magyar mértföldet (sic!), az ausztriai (posta) mértföldet, 
a bécsi ölet, a bécsi lábat, a bécsi hüvelyket, a bécsi rőföt, vala-
mint a „marok (ló-mérték)-et. 

Az akkor használatos mértékegységek közül van, amely válto-
zatlan marad: „A tengeri hajózásnál az egyenlitő egy fokának 60-
ik részét tevő tengeri mértföldnek és az 1871:XVI. tc. által megál-
lapitott hajótonnának használata e törvény által nem érintetik.” 

Hasonló változásokat regisztrál a törvény a térmértékek, köb-
mértékek, súlymértékek és erőmértékek esetében. 

A közvetlen állami beavatkozás tényét jól mutatja a törvény 
záradéka: 
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19. § A jelen törvény határozatainak meg nem felelő mértékek és mé-
rőkészülékek használata a közforgalomban a szabályellenes mérő-esz-
közök elkobzásán kivül közigazgatási uton behajtandó és 100 forintig 
terjedhető pénzbirsággal fenyitendő, fennmaradván azonkivül a ne-
táni bűnvádi eljárás alkalmazása is. 

Kortársaimmal magunk is elszenvedtünk egy ilyen törvényválto-
zást, amikor 1960-ban Magyarországon is bevezették az SI mér-
tékegységrendszert (Système International d’Unités). Ez ugyan 
nálunk csak 1976-ban lett kötelező, azonban azóta folyamatosan 
az, minthogy a 1991. évi XLV. törvény 1. melléklete meghatározza 
a szabványos magyar mértékegységrendszert.  

Az SI valóban rendszer, alapegységeket tartalmaz. Ezek a méter, 
a kilogramm, a másodperc, az amper, a kelvin, a mól és a kandela. 
Ezen kívül van egy sor kiegészítő egység, például a hertz, a volt, a 
watt, a Celsius-fok. Az alap- és kiegészítő egységből úgynevezett 
prefixumok segítségével lehet létrehozni a származtatott egysé-
geket. 

Az SI alap- és kiegészítőegységek törvény szintű bevezetése 
mind a mai napig ható konfliktusokat okoz a hivatalos és a hét-
köznapi nyelvhasználat között. Anyanyelvünkkel azt sajátítottuk 
el, hogy a kilogramm (és származékai) a súly mértékegységei. Az 
iskolában azt tanultuk, hogy a kilogramm az a tömeg, a súly a ki-
lopond. Az SI szerint a kilogramm valóban a tömeg, a kilopondot 
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azonban eltörölték, és deklarálták, hogy a súly az fizikai tekintet-
ben az erő.  

Hasonlóképpen kettősség tapasztalható a motorteljesítmény 
megnevezésében. A köznyelv ezt makacsul lóerőnek titulálja, de 
a hivatalos iratokban watt szerepel. 

Az SI másik törvényes nyelvi beavatkozása a prefixumok alkalma-
zása. Vegyük észre, hogy az SI-prefixumok a magyar nyelvben pél-
dátlan precedenst jelentenek. Ezek a magyar szintaxis szerint való-
jában jelzők lennének, azonban az SI révén nem állnak önállóan, ha-
nem speciális szintagmát képeznek. (Az igazság kedvéért vannak 
azért hasonló szerkezetek, bár a helyesírás alakítói e tekintetben el-
utasító állásponton vannak: nemlineáris, jószolgálat, jóakarat, sőt, 
ilyennek értelmezhető a felsőfokot képző leg előtag is.)  

Az SI-prefixumok a szigorúan szabályozott nyelvhasználat erős 
példái. Ezeknek nemcsak a jelentése kizárólagosan egyértelmű, 
de a helyesírásuk is kötött. Például az ezres szorzót jelző ’kilo’-t 
rövid o-val írjuk (és időnként úgy is ejtjük), de a boltban kilós ke-
nyeret veszünk, hosszú o-val. (NB – ez egyén görög-latin szárma-
zású prefixumjellegű szóelemekkel is így van, mint például a vi-
deo és a vitatható önállóságú audió). 

Egyébként a kilogramm tulajdonképpen szabálytalan, mint 
alapegység, a szabályos a gramm lenne. Érdekes, ami erről a 
Wikipediában szerepel: 
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Sajátos helyzet áll fenn a tömeg mértékegysége esetében. Maga a 
mértékegység a gramm, amely durván 1 cm³ tiszta, hideg víz tömege, 
jele g és a prefixumokat ez elé kell illeszteni. A tömeg SI-alapegysége 
viszont a kilogramm, amely a nevének megfelelően pontosan 1000 
grammot jelent. Az SI rendszer megalkotói nem egy természeti állan-
dóra alapítva rögzítették a tömeg alapegységét, hanem azt a Sèvres-
ben gondosan őrzött etalon tömegeként definiálták, és magát a gram-
mot is ebből kell visszaszármaztatni. Ezt a furcsa helyzetet a köztársa-
sági politikai helyzet idézte elő 1795-ben.[5] A név eredetileg a grave 
volt, de ez a szó rosszul hangzott a forradalmárok számára, mert a né-
met Graf szóra emlékeztetett. 

Az SI, de az elődei is lényegében törvényi szinten szabályozták a 
mértékegységek jeleit. Ez nem feltétlenül egyezik meg a mérték-
egység nevének rövidítésével, pl. a másodperc rövidítése s (a 
secundum-ból). A jeleket az előtagok esetében is alkalmazzák. A 
törvény ezzel az eljárással kettős terminológiai rendszert hozott 
létre: az alapterminust, és ennek nyelvi eszközökkel kialakított je-
lét. A mértékegység neve és jele egyenértékű, felcserélhető, bár 
beszédben a jelet ritkán használják.  

A törvényi szabályozás helyesírási tekintetben is sajátosan szi-
gorú, befolyásoló. A mértékegységek helyesírását szabvány hatá-
rozza meg. Pl. a mértékegységek nevének egy része személynév-
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ből alakult ki, illetve teljes egészében megegyezik valamely sze-
mélynévvel. Ebben az esetben nagyobb részt – a származtatott 
egységeknél – a név eredeti helyesírását kell alkalmazni, azzal a 
kivétellel, hogy kisbetűvel kezdjük. (V.ö.: hertz, newton, watt 
ohm henry stb.) Ez alól csak a Celsius-fok a kivétel. 

Más a helyzet az alapjeleknél. Itt 1+1 eset érdemel említést: 
• az áramerősség jele az amper, André-Marie Ampère ne-

véből; 
• a termodinamikai hőmérséklet jele a kelvin, Lord Kelvin 

nevéből – itt csak a véletlen műve, hogy az írásmód 
nem változik; 

• a fényerősség jele, a kandela nem személynévből szár-
mazik, de kiejtés szerint (?) írjuk. 

Ami a mértékegységnevek rövidítéseként használandó jeleket il-
leti, a személynévből eredőket egy kivételével (ohm, a jele Ω, 
azaz az omega) nagy betűvel (kezdve) írjuk: hertz: HZ, newton: N, 
Coulomb: C stb. 

Újkeletűnek tekinthetjük a számítástechnikában alkalmazott 
jelöléseket. Ezek nagyobb része betűszó vagy rövidítés (dpi – dot 
per inch, bps – bit per secundum). Igen széles körben terjedt el a 
számítástechnika révén a bit, illetve a byte szó, mint mértékegy-
ség. A kialakult gyakorlat szerint a bit rövidítése a kis b, a byte-é 
a nagy B. A számítástechnika abban a tekintetben is újdonságot 
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hozott, hogy mértékegységeit korlátozás nélkül látják el prefixu-
mokkal: az adathordozók kapacitása ma már a terabájtoknál tart. 
Ráadásul még a beszélt nyelvben is szokás a prefixumokat rövi-
dítve használni (kábit,embájt).  

A prefixumok rövidítésének is speciális helyesírási kánonja ala-
kult ki: a betűállás (kisbetű-nagybetű) szignifikáns, pl. az m a milli, 
az M a mega, a p a piko, a P a peta. 

2.3. A számábrázolás 

A számok nyelvi ábrázolása a fentiekhez hasonlóan kettős. Egy-
részt minden nyelvnek megvannak a saját, számokat jelölő sza-
vai, másrészt van néhány jelrendszer, amelyek egy korlátozott 
jelkészlet elemeinek a variálásával írják le a számokat, melyek 
„száma” végtelen. 

A számábrázolás nyelvi szempontból azért érdekes, mert né-
miképp megfordítja a beszélt és írott nyelv preferenciasorrend-
jét. Ez logikusan következik abból, hogy az átlagember korláto-
zott mennyiségű számot tud fejben használni – gondoljunk csak 
arra, hogy az iskolában megtanultuk a kisegyszeregyet, van, aki-
nek tanították a nagyegyszeregyet is, de azt már csak igen keve-
sen tanulták meg.  

A számábrázolás együtt fejlődött a matematikai tudománnyal. 
„A római számrendszer additív számrendszer, amely azt jelenti, 



81 

Kis Ádám: Hatalom a nyelv felett  

hogy egy szám értékét a számrendszer jeleinek összevonásából 
lehet létrehozni” – írja a Wikipedia 5. Azaz, ha I az 1, akkor két I (II) 
a kettő, de ez nem mehet a végtelenségig. Ezért az 5 V-lett, a 4 
IV, azaz 5-ből egy (bár néha IIII). A 6 az V+I, egészen a VIII-ig, a 9 
már a tízből egy, azaz IX. Tehát, aki a római számok írására fanya-
lodott, annak kellett tudnia összeadni. 

Az ösztönös számírás hasonló lehetett a római számoshoz. Ezek 
a rendszerek alapvetően számlálásra alkalmasak, matematikai szá-
mítások végzésére nem. Ennek elsőrendű oka, hogy nem ismerik a 
nullát. Nem is ismerhetik, hiszen a számok a mennyiségek jelölésére 
szolgáltak, a semmi pedig nem mennyiség. Ahogy az intellektuális 
élet bonyolultabbá vált, úgy kezdett a matematikai számjelölés a 
számlálási helyébe lépni: ezzel egyidejűleg ez a nyelvi terület eltá-
volodott a beszédtől, elsődlegesen írásban létezett. 

A számok neve és a számolási rendszer a nyelvcsaládokon be-
lül mély rétegekben alakulhatott ki. Ezt nemcsak a nevek hason-
lósága (latintól a románig: uno; un, une; uno; um, uma; u, un, una; 
unu), hanem a számlálás módja is jellemzi. A 11 a latin nyelvek-
ben a magyarhoz hasonlóan 10+1 stb., ezzel szemben a germán 
nyelvekben a 11 és a 12 kilóg a sorból (eleven; elf; elf; elva; elleve; 
elleve; – 12;twelve; zwölf; twaalf;tolv; tolv; tolv). 

                                                           
5 https://hu.wikipedia.org/wiki/Római_számírás 
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A számok elnevezései mutatnak ugyan matematikai szabályos-
ságot, azonban ez nem teljesen következetes.  

Például a magyarban a tíz eredeti számelnevezést logikus 
rendszer követi: tizen... huszon... (bár a tíznek és a húsznak elvileg 
hajaznia kellene az egyre és a kettőre), ezt követi a deviáns har-
minc (ez meg talán hasonlít a háromra), majd újra szabályos a 
rendszer egyészen százig. 

Az orosz e tekintetben nagyon hasonló az eltéréssel, hogy ott 
a húsz (dvadcaty) nyilvánvalóan összefügg a kettővel (dva). Innen 
kezdve az orosz szerkezeti tekintetben egyszerű: a harminc a há-
romból (tri – tricaty). És itt jön a bukfenc – a negyven teljesen 
rendhagyó (szorok -nemcsak lexikailag, hanem morfológiailag is 
különös szó). Ezután szabályos szorzómechanizmus működik – ki-
lencvenig. A kilencven (gyevenoszta) megint rendhagyó, kivonás-
sal működik, és morfológiailag rendhagyó. 
A számírásban fokozatosan vált dominánssá az arab számrend-
szer. Így alakulhatnak ki a kváziszabványok: ahogy az igények ala-
kulnak, elindul a spontán egységesülés. A magyar művelődéstör-
ténet nem tárja fel, miért vált általánossá az arab számok hasz-
nálata – mint ahogy tudjuk, most sem kizárólagos, dátumokban, 
az iskolai osztályok számozásában és egyes könyvek lapszámozá-
sában is használnak római számokat, a helyesírási szabályzat tar-
talmazza őket, és az iskolában tanítják. 
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Oroszországban I. Péter uralkodása alatt, 1710-ben fejeződött 
be az az írásreform, amelynek során bevezették az arab számok 
használatát. 
A számírás terminológiai problémája éppenséggel a nemzetközi 
rendezetlenség ellen szól. Két jelenség mutatható meg, az egyik 
a tagolójelek problémája, a másik a hosszú és a rövid számábrá-
zolási rendszer. 

A számírásban kétfajta tagolás van: az elengedhetetlen a tizedes-
jel, a hasznos, de nem kötelező az ezres tagolás. Ezekről van ugyan 
nemzetközi megállapodás, ez azonban nagyon megengedő.  

A tizedesjel alapvetően nyelvtől, illetve nyelvi befolyástól függ. 
Nagy vonalakban az angol és a többi nyelv között vonható határ, 
bár Ázsia nagy része az angolokkal tart: tizedespontot használ-
nak. A többi ország tizedesvesszőt. Kanadában mind a két jel 
használatos a nyelvi megosztástól függően. Érdekes megemlíteni, 
hogy Svájcban is mind a kettő használatos, inkább a helyi hagyo-
mány, mintsem nyelvterület szerint. 

Az ezres tagolás a hosszú számok olvasását hivatott megköny-
nyíteni. A világ gyakorlata a tizedesjelhez hasonló megoszlást 
mutat, bár éppen a komplementere annak: ahol tizedesvesszőt 
használnak, ott az ezres szeparátor a pont, és vice versa. Magyar-
országon – az akadémiai helyesírási szabályzat előírása szerint, 
mely pontosan megfelel az SI elsődleges ajánlásának – az ezres 
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szeparátor a szóköz. (Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a 
számítógépes szövegszerkesztők használata során ez zavart okoz-
hat, mert az automatikus sorokra tördelés következtében előfor-
dulhat, hogy a szám két sorba kerül. Ez azonban elkerülhető, ha 
a számok írása során nemtörő szóközt alkalmaznak. 

A számok nyelvi megformálásának van még egy különleges-
sége, amely ugyancsak az egységesség hiányára utal. A matema-
tika annyira objektívnek tűnik, hogy a fantasztikus regények még 
a civilizációk között kommunikáció kulcsának is ezt tartják. Meg-
lepő az a tény, hogy egyébként egymáshoz közeli kultúrák, azo-
nos számrendszerben számolva nem azonos számkészlettel dol-
goznak. 

Alapvetően két készlet van, az egyik neve a rövid skála, a má-
soké a hosszú skála. A rövid skála főleg az angolszász országokban 
van használatban, a hosszú skála nagyjából a tizedesvesszős or-
szágokban, de ezen a téren megfelelően nagy a keveredés. Ma-
gyarország hosszú skálás ország. Ez azt jelenti, hogy a nagy szá-
mok kimondása során a millió-milliárd-billió-billiárd stb. formát 
használjuk, szemben az angolszászokkal, akik az -árd-ra végződő 
alakokat nem ismerik, azaz a millió után a billió jön stb. Ebben az 
a nagy probléma – amit lassan már minden fordító tud – hogy 
hiába van a magyarban a billió szó, az angol billiont milliárdnak 
kell fordítani, a trilliont billiónak stb. 
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Összegezve: a számok kettős terminológiai rendszert hoznak létre. 
A számjegyekkel írott nyelvi megformálás, ha eltekintünk a szepa-
rátoroktól, lényegében világméretben egységes. Ugyanakkor az 
úgymond nemzeti nyelveken való megjelenítés már jelentős eltéré-
seket mutat. Bár a tudományok ezekben a kérdésekben erősen tö-
rekednek az egységesítésre, a számírás inkább nagyvonalú.  

3. A terminológiai szabvány 

Az eddigiekben olyan jelenségeket vizsgáltam, amelyek bizonyos 
körülhatárolás mellett világméretekben, legalábbis nagyobb kul-
turális közegben egységesek, azaz megvalósítják a szabvány fel-
adatát. Ezek egy része valamiféle hatalmi beavatkozást is kivál-
tottak, de láthatjuk, hogy van közöttük olyan, amelyik a hatalmi 
beavatkozások ellenére valósultak meg. 

A szabványosítás szándéka szerint nem nyelvszabályozási eljá-
rás, azonban eredményét tekintve szükségképpen hatott a nyelv-
re, és sajátos ága lett a terminológia szabványosítása.  
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3.1. Terminológiaegységesítési törekvések 

Wüster definíciója (1934) 6 szerint a terminológia, valamely szak-
terület fogalom- és megnevezésrendszerét jelenti, tehát egy 
szakterület szókészletét a hozzárendelt jelentésekkel. Megjele-
nési formája az alfabetikusan vagy „szisztematikusan rendezett 
szakmai szótár, nómenklatúra, szabvány". Ez a definíció szükség-
képpen egybekapcsolja a nyelvet és a szabványt. 

Amint az ábrán látható, a szabvány három eszközzel írja le a 
szóban forgó fogalmat: képpel, számokkal és szövegekkel. Két-
fajta szöveg van ezen az ábrán: a terméknek a neve Melegen hen-
gerelt U-acél, és egyes tulajdonságainak a neve: lejtés, U-alátét, 
I-alátét. A szabvány alapvető célja a méretek, a paraméterek egy-
ségesítése.  

                                                           
6 vö. Pusztai István: A bécsi terminológiai iskola elmélete és módszertana in. 
http://real-j.mtak.hu/6061/1/MagyarNyelvor_1980.pdf 
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A képen látható eszközöket például épületszerkezetekhez hasz-
nálják. A tervezőmérnök kétféleképpen járhat el: vagy egyedi 
megoldásokban gondolkodik, (ami nem valószínű), vagy a keres-
kedelemben kapható elemeket használ. A kereskedelemben az 
árucikkeknek természetes módon van nevük. Nyilvánvaló, hogy a 
hatékony munkakapcsolat úgy működik, ha az eladó ás a vevő egy 
nyelven beszél. A kiskereskedelemben működik a kiválasztásos 
módszer, azonban az ipari anyagszállítás során ez nem lenne elő-
nyös. Tehát, ha valakinek melegen hengerelt I-acélra van szük-
sége, az a legelőnyösebb, ha ezen a néven keresi.   

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiieOlpYHVAhXJB5oKHQy_CeoQjRwIBw&url=http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0012_gepelemek_es_abrazolas/ch08s06.html&psig=AFQjCNG6PzbtVPweTqIAXK4FHqMJPsvVpQ&ust=1499864604048112
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3.2. Terminológiai szabványok 

A szabványosítás témakörében összefogott képet kaphatunk az 
ISO terminológiával kapcsolatos tevékenységének áttekintésé-
vel. Az ISO-n belül a nyelvi és terminológiai kérdésekkel a TC37-
es munkabizottság foglalkozik. A munkabizottság társ vezető 
szerve az ASI, az osztrák szabványosítási intézet, melynek veze-
tője a köreinkben is jól ismert Christian Galinski. A munkabizott-
ság feladatát az ISO hivatalos weblapja így foglalja össze: „A ter-
minológiával és más nyelvi és tartalmi erőforrásokkal kapcsolatos 
elvek, módszerek és alkalmazások szabványosítása a többnyelvű 
kommunikáció és a kulturális sokszínűség összefüggésében.” 7 

A munkacsoport témái a következők: 
ISO/TC 37/SC 1: Elvek és módszerek 
ISO/TC 37/SC 2 :Terminológiai és lexikográfiai munkamódszerek 
ISO/TC 37/SC 3: Terminológia-, tudás- és tartalomszabályozási 

rendszerek  
ISO/TC 37/SC 4: Nyelvi erőforrások szabályozása 
ISO/TC 37/SC 5: Fordítás, tolmácsolás és kapcsolódó technológiák. 

                                                           
7 https://www.iso.org/standards.html 
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A témafelsorolás egyértelműen mutatja, hogy a szabványosítás 
szándéka megjelenik egyes nyelvi folyamatok kapcsán, mind köz-
vetve a terminológián keresztül, mind közvetlenül, ahogy a 4. és 
az 5. téma jelzi. 

Az elkészült 51 szabvány részletes bemutatására és elemzé-
sére nincs módom, azonban a szabványok címei is beszédesek. 
Azok a szabványok, amelyek általában a terminológiával foglal-
koznak, nem biztos, hogy nagyobb részt nyelviek, illetve van 
olyan is, amely biztosan nem az (pl. az ISO 24156-1:2014 Preview 
Graphic notations for concept modelling in terminology work and 
its relationship with UML -- Part 1: Guidelines for using UML no-
tation in terminology work bizonyosan nem, ugyanis ez egyezmé-
nyes grafikai jelek alkalmazását szavbályozza – ámbár bizonyos 
tekintetben ez is nyelv.) 

A terminológiai és nyelvi szabványok foglalkoznak a nyelvek és 
az országok egyezményes megjelölésével, a különböző rendezési 
formákkal. Vannak metaterminológiai megoldások, mint pl. az 
ISO 24612:2012(en) Language resource management — Lingu-
istic annotation framework (LAF) azaz a Nyelvi erőforrtások keze-
lése – Nyelvészeti annotációs munkakeret. Ez a szabvány, mint a 
többi is, a terminusokkal és definícióikkal kezdődik. Fontos nyelvi 
fogalmak kapnak itt definit formát: elsődleges adat, annotáció, 
annotál, reprezentáció, szegmentáló annotáció.  
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Az egységesítés hatályáról a szabványok akképp rendelkeznek, 
hogy ez a terminológiai előírások az adott szabvány alkalmazása 
során érvényesek. Ez a körülmény figyelemre méltóvá válik, ami-
kor egy szabvány lép törvényerőre. Például, egyes cégek műkö-
désének fontos feltétele, hogy megfeleljenek az ISO 9001-es 
szabványnak, amelynek a 3. része kizárólag terminológiával fog-
lalkozik. Előír egy sor terminust, angol nyelven. Olyan fogalmak 
jelennek meg, mint  

− az egyes szereplők elnevezései: top management, qua-
lity management system consultant, involvement, en-
gagement involvement stb, majd  

− a szervezetek elnevezései következnek: organization, 
context of the organization, interested party, stake-
holder stb.,  

− a tevékenységekkel kapcsolatos fogalmak: improve-
ment, continual improvement, management, quality 
management, quality planning stb.,  

− a folyamatokkal kapcsolatos fogalmak: process, pro-
ject, quality management system realization, …, proce-
dure, outsource (verb), contract stb.,  

− a rendszerre vonatozó fogalmak: system, management 
system, stb. 
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és így tovább. Szabályos terminológiai konstrukcióval találko-
zunk, amely a terminus nyelvi alakja és definíciója mellett a kon-
textust is kijelöli, azzal, hogy a fogalmakat hierarchikus kategóri-
ákban adja meg. Az egyes terminusokhoz adott magyarázatok a 
szabványalkotó műhelymunka.  

Egy ilyen szabvány honosításában volt alkalmam közremű-
ködni a múlt század 70-80-as éveiben. Maga a szabvány és a ho-
nosítási munka sokat elárul mind a módszerről, mind az ered-
mény beválásáról. 

3.2.1. Az adatfeldolgozás fogalmai szabvány 

Az MSZ7788 „Az adatfeldolgozás fogalmai” szabványsorozat ho-
nosítása 1974-ben indult meg. A szabványsorozat alapján készült 
kiadvány ezt így aposztrofálja: „Hazánkban azy egységes számítás-
technikai szaknyelv megteremtésének gondolata 1974-ben érlelő-
dött meg annyira, hogy a munka megindulhasson.” A „megérlelő-
dött” kifejezés a következőt fedi:  

A számítógép fejlődése az 1960-as évek közepére érte el azt a 
szintet, amikor jósolható volt a szélesebb körű használat, ugyanis 
ekkor alakult ki az ember–gép kommunikációban a humán domi-
nancia, azaz annak lehetősége, hogy nem az embernek kell szá-
mítógépül beszélni, hanem a gép tudta megérteni az emberi 
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nyelvű utasításokat, és lett képes az eredményeket emberi nyel-
ven kiadni. Mindenképpen ezzel függ össze, hogy az erre az időre 
kialakult nemzetközi szervezetek, az IFIP (Nemzetközi Informá-
ciófeldolgozási Szövetség) és az ICC (Nemzetközi Számítóköz-
pont) 1966-ban kiadta a – tudomásom szerint – első értelmező 
szótárát, azzal az elképzeléssel, hogy ennek folyamatosan elké-
szülnek a különböző nyelvű változatai. Így fokozatosan létrejön 
egy soknyelvű terminológiai szótár. Ezt rövid időn belül lefordí-
tották magyarra, és olyan kiadást készítettek, amely értelmező 
szótárként és kétnyelvű szótárként is működik. 

Az információfeldolgozás mint tevékenység idősebb a számító-
gépnél. A tudománytörténet hol a számológép megalkotásától 
(Pascal, 17. század), hol Hermann Hollerith statisztikai számlálás 
megkönnyítésére szolgáló lyukkártyás gépétől számítják. Az IBM 
(International Bussiness Machine) cég olyan mértékben vált az 
adatfeldolgozás jelképévé, hogy volt idő, amikor a gépi adatfeldozó 
osztályt IBM-ként emlegették (bevittem a bizonylatokat az IBM-be). 
Bármilyen meglepő, a nemzetközi cég elődjét 1911-ben alapították, 
a mai néven 1938 óta létezik, és lényegében ugyanekkor létrejött a 
magyarországi leányvállalata is. 

Az adatfeldolgozás, mint úgymond ipari ágazat már a számító-
gép nélkül megindult, és tulajdonképpen a számítógép behatolt 
ebbe a tevékenységbe.  
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Ez magyarázza, hogy az ISO2382 szabvány eredetileg Data pro-
cessing címen jelent meg, mai utódját már Information proces-
sing-nek nevezik.  

A szabvány tezaurális felépítésű, a főcsoport komplemens al-
csoportokra oszlik. Ennek során előszörre 19 alcsoportot alakítot-
tak ki, amely napjainkra 26-ra bővült. Az alcsoportok szándék sze-
rint konzisztensek, azonban ennek a megítélése is a szabvány ter-
vezési folyamatába tartozik, így könnyebb lehet, hogy a konzisz-
tenciát az egyes tervezőcsoportok nem egyformán értik. A szab-
vány 4 szintű, a legfelső szint maga a szabvány, ez három további 
szintre oszlik. A második és a harmadik szint fogalomkörös osz-
tású, a legalsó szint betűrendes. Technikailag a szabványnak van 
egy betűcsoportból és számokból álló azonosítója, az egyes té-
macsoportok ezen belül számazonosítót kapnak. Pl.  

 
Adatfeldolgozás fogalmai – MSZ 7788 

1. Alapfogamak MSZ 7788/1 
01.01. Általános fogalmak 

01.0.01. Adat 
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3.2.2. A szabványkészítés folyamata 

Az ISO meghatározza a szabványkészítés technológiáját. Weblap-
jukon közzéteszik a módszert: 

Úgynevezett műszaki bizottságokat (technical comittee) hoz-
nak létre, amelyekbe független szakértőket hívnak meg. Minden 
műszaki bizottság egy-egy specifikált szakterületért felelős. Kez-
detben kialakítanak egy-egy piaci területnek megfelelő tervvázla-
tot. Ezt a tagok kommentálják és megvitatják.  

Az egyes témákban konszenzusra kell jutni. Ha ez sikerül, a ter-
vezet előreláthatóan egy ISO-szabvány csírája lesz. Ha nem alakul 
ki konszenzus, a tervezetet újra benyújtják és tovább vitatják. 

Az első javaslattól a befejező publikációig általában 3 év szük-
séges. 

Az ISO a szabványkészítés kulcsponti elveit az alábbiakban je-
löli meg: 

1. Az ISO-szabvány meg kell, hogy feleljen valamilyen piaci 
szükségletnek. Az ISO nem maga kezdeményezi egyik vagy másik 
téma szabványosítását, hanem reagál valamilyen ipari vagy más 
érdekcsoport igényére. Jellemzően egy ország valamelyik érdek-
csoportja fordul szabványosításért a nemzeti szabványosítási 
szervezethez, amely azután kezdeményezi a nemzetközi szabvá-
nyosítást. 
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2. Az ISO-szabványok nemzetközi szakértőcsoportok vélemé-
nyén alapulnak. A szabványokat a világ minden részéről vagy a fő 
érdekcsoportoktól delegált szakértők bizottságai dolgozzák ki. A 
szakértők megtárgyalják a szabványok mindenfajta szempontját 
és a meghatározásait is. 

3. Az ISO-szabványokat több érdekcsoport szempontjainak fi-
gyelembe vételével készülnek. A szakértői bizottságok a releváns 
termelők, illetve felhasználói egyesületek, akadémiák, független 
vállalkozások és az állam képviselőiből állnak. 

4. Az ISO szabványok konszenzuson alapulnak. 

3.2.3. A honosítás folyamata 

Az MSZ 7788 Az adatfeldolgozás fogalmai szabvány nem eredeti 
mű, hanem az ISO 2382 szabvány honosítása. A honosítás azt je-
lenti, hogy a magyar szabvány átveszi az ISO szabvány struktúrá-
ját, a meghatározásokat fordítják, a fogalomnevek esetében igye-
keznek magyar megfelelőt alkotni. Ez a sorrend szignifikáns – a 
fogalomneveket alapvetően a meghatározások alapján feleltetik 
meg egymásnak. 

Ennek eklatáns példája a az egyik legjellemzőbb fogalom. A ho-
nosított szabványban ennek fogalomneve a számítástechnika. A 
hozzá tartozó definíció: „A tudománynak és a technikának az au-
tomatizált adateldolgozással foglalkozó része”. Az automatizált 
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adatfeldolgozás angolul automatic data processing, amelynek 
két definíciója van. A második megegyezik a fentebb idézettel, a 
másik (az 1. jelentés) „Olyan adatfeldolgozás, amely nagyobbára 
automatikus eszközökkel végeznek.” Teljesen nyilvánvaló, hogy 
ezt a fogalmat a honosítók a definíció alapos átgondolása után 
azonosították a számítástechnika fogalomnévvel, amit azért is te-
hettek, mert, ennek a szónak az angolban és a franciában nincs 
kielégítő pontossággal azonos megfelelője (informatique), né-
metben (automatische Datenveraibentung) és oroszban 
(вычислительная техника) ugyan a tükörfordítások léteznek, 
azonban a jelentésben árnyalatnyi eltérés van (a németben léte-
zik a Rechentechnik szó, amely nem feltételezi a számítógép köz-
reműködését – bizonyos értelemben semmilyen gépét sem – l. 
evolut könyvelés; az orosz вычислительная техника pedig in-
kább csak a hardverre vonatkozik). Jellemző, hogy a viszonylag 
bonyolult fogalmat több nyelven betűszóval jelölik. A betűszó tu-
lajdonképpen a definíció sűrítése. Angolul ADP (automatik data 
processing), németül EDV (elektronische DatenVerarbeitung). 
Magyarul is megjelent az EAF (elektronikus adatfeldolgozás), de 
igazán nem terjedt el.  
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3.2.3.1. A honosítás munkamódszere 

A honosítás munkamódszere megfelelt az ISO koncepciójának. A 
Magyar Szabványügyi Hivatal lefordíttatta a kiválasztott szab-
ványköteteket – ez felel meg a szabványkészítésnél létrehozott 
nyers változatnak (draft). Ezt az MSZH által szervezett szakértő-
csoportot megvitatta és véglegesítette.  

A szakértőcsoporthoz a Szabványügyi Hivatal a formálisan ille-
tékes intézményektől – ágazati és tudományos kutatóintézetek, 
felsőoktatás stb. – kért szakembereket. Sajátos társaság volt, ab-
ban az értelemben, hogy akkoriban intézményes informatikai 
képzés alig volt, a szakemberek posztgraduális képzésben vagy 
autodidakta módon szerezték meg a szükséges ismereteket. Ma-
gyar nyelvű szakirodalom alig volt, általában mindenki angol for-
rásokból tájékozódott.  

Akkoriban úgy tűnt, hogy az angol lesz a szakma lingua fran-
cája, ami ambivalens helyzetet eredményezett a terminológia 
honosítása tekintetében: voltak, akik nemcsak feleslegesnek, ha-
nem károsnak is ítélték az angol helyettesítését. Ugyanakkor mű-
ködött a „nyelvújítással kezdődött szociokulturális hagyomány 
(Fábián Pál szíves szóbeli közlése), egyrészt bizonyos terminusok 
szinte behatás nélkül megmagyarosodtak, mások esetében vi-
szont éles sajtópolémiák is folytak. 
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A bizottsági munka két feladatot oldott meg. Az egyszerűbb a 
meghatározások fordításszövegének lektorálása volt. Ez általá-
ban soha nem váltott ki vitát, a fordítások általában korrektek 
voltak, leszámítva azt, hogy a fordító nem volt szükségképpen já-
ratos a szaknyelvben. Egy sajátos követelményt is teljesíteni kel-
lett: ha a definíciók szövegében olyan terminus is szerepelt, ame-
lyet bármilyen szabvány tartalmaz, ennek a szabvány által rögzí-
tett alakban kellett megjelennie – ami különösen azért volt ne-
héz, mert előretekintőnek kell lennie, azaz a még nem rögzített 
terminusok esetében utólagos korrekcióra volt szükség. 

A másik feladat a terminusok megalkotása volt. Ez indukálta a 
nagy vitákat, aminek két oka volt. Az egyik az, hogy a szakembe-
rek nem értettek egyet abban, hogy a terminusok mennyire ra-
gaszkodjanak az eredeti angolhoz, illetve milyen mértékben ala-
pozzanak a magyar nyelv általános lexikájára  

A Szabványügyi Hivatal azonban egy lényeges ponton eltért az 
ISO-ajánlástól – a bizottság nem konszenzusos alapon döntött, 
hanem többségi szavazással, ami konfliktusok forrása lehet. 

A demokratikus döntéshozatal érdekében a Hivatal még a köz-
véleménykutatás eszközét is bevetette. Az egyik legfontosabb 
alapfogalomkör esetében ugyanis nem működött a többségi elv, 
mivel a kisebbség nem akarta elfogadni a többség – jobb híján – 
kialakított kompromisszumát. 
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3.2.3.2. Hardware-software 

A hardware-software fogalompárról van szó, melynek magyaro-
sítása éles helyzetet alakított ki. Ezek a szavak komoly ellenállást 
váltottak ki a laikus környezetben, ami nem véletlen, mivel a soft-
ware fogalmát még a szakemberek is nehezen tudták meghatá-
rozni. Nem ment ez könnyen az amerikaiaknak sem, de ők nem 
jöttek zavarba, mivel arrafelé könnyen elfogadják a metaforikus 
megoldásokat. A hardware könnyen értelmezhető hasonlat a tár-
gyi eszközök tekintetében (akkoriban sok volt még a fémalkat-
rész), a software azonban önmagában értelmezhetetlen, és csak 
úgy jöhetett számításba, hogy ami nem hard, az soft. A szabatos-
ságra törekvő magyar szaknyelv nemigen kedveli a metaforikus 
megoldásokat, de mint látni fogjuk, volt javaslattevő, aki erre fa-
nyalodott. 

Több hetes üresjárat után (a bizottság hetente egyszer jött 
össze) a Hivatal kiírt egy szópályázatot a hardware-software ma-
gyarosítására. Volt vagy 10 pályázat, (sajnos az összesített ered-
ményről szóló dokumentumot nem sikerült megtalálnom, ezért 
emlékezetből idézek). 

Két indítványra emlékszem, egy morfológiai és egy metafori-
kus megoldásra. Megjelent javaslat a géplet-észlet párra, (amely, 
mint látjuk, azért félig metaforikus), azonban ez eleve halálra volt 
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ítélve, hiszen a -lat /let képző valószínűleg sosem volt nagyon ter-
mékeny, de a múlt század 70-es éveiben végképp nem (úgy gon-
dolom, nyelvújítási termék, és valamikor a 19. század második fe-
lében működött). 

A másik javaslat, a csontmű-észmű pár volt. Ez tisztán metafo-
rikus, az angol eredetit tulajdonképpen tükörszerűen reprodu-
kálja. A mű utótag használatát az angol -ware indukálta. Fontos 
megjegyezni, hogy az angolban ez lényegében képzővé vált, egy 
sor hasonló összetétel alakult ki, melyek egy része alkalminak bi-
zonyult (a hardware-en és a software-en túl olyan alakok alakul-
tak ki, mint a teachware, orgware, firmware, liveware, aban-
donware stb.). A mű kissé konszolidáltabb metafora, mint az áru, 
és meg is van a hagyománya: óramű, szivattyúmű, hajtómű stb. 
Ez azonban kis problémát okoz a gépmű esetében, mert a gép és 
a mű valamiképpen szinonimák. Az észmű mindazonáltal gyö-
nyörű, különösen továbbképzett formájában: észműves. 

A bizottság a pályázat eredményeiben sem tudott konszen-
zusra jutni, a többségi vélemény az volt, hogyha nem találunk 
mindenkinek elfogadható megfelelőt, akkor inkább vegyük át az 
angol szót. Ennek fonetikai akadálya lényegében nincs, ugyanak-
kor maga a fogalom a mi nyelvterületünkön – de másutt is – gyö-
kértelen. Más nyelvek esetében részint hasonló megoldást lá-
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tunk, azaz az amerikai szómező megtartását, részint olyan meg-
oldást, amelyik inkább definitív, mint jelölő. Jellemző módon 
ritka, ha egyetlen szónak feleltetik meg. 

A bizottság egyik hangadójának, aki rendkívül felkészült infor-
matikus, egyúttal szigorú nyelvi purista volt, elfogadhatatlan volt 
két ilyen radikális neologizmus megjelenése. Mivel a véleménye 
nem érvényesült, úgymond „kivonult” a bizottságból. Akkor mind 
a tett, mind a neve szokatlan, furcsa volt, NB. később a parlament 
kapcsán megszoktuk. A bizottság elnöke szolidáris volt vele, ő is 
lemondott. Az MSZH mást keresett helyette, és a bizottság – 
hardverrel, szoftverrel – folytatta a munkáját. Ez teljesen érthető, 
mivel konszenzust nem lehetett elérni, a bizottság eredeti össze-
tételében folytathatta a munkát. 

3.4. Az eredmény sorsa 

A szabványosítási munka kézzelfogható eredménye egy vaskos 
könyv lett, a szabványgyűjtemények sorozatában. Az adatfeldol-
gozás fogalommeghatározásai és többnyelvű szótára. 3000 pél-
dányban jelent meg, és nem emlékszem rá, hogy sokan vásárol-
ták volna. Mindenesetre a hatása felemás volt. 

Feltételezem, hogy jóformán hatástalan maradt volna, ha a bi-
zottság két tagja nem segített volna a szabvány érvényesülésé-
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ben. Az egyik, dr. Szabó Iván abban az időben a SZÁMALK folyó-
iratszerkesztőségét vezette (a szinte kizárólagos szerepű Számí-
tástechnika kéthetilap és az ugyancsak egyedülálló Információ-
Elektronika című folyóirat), másik e sorok írója, aki akkor a SZÁ-
MALK könyvkiadóját vezettem.  

Szabó Iván felvállalta, hogy lapjaiban érvényesíti a szabványo-
sítás eredményeit, ami sok esetben bizonyára alakította az elfo-
gadott terminológiát. Ugyanakkor sok más esetben pedig nem. 
Például személy szerint az ő innovációja volt a string lokalizációja 
a füzér szóval. A szabványba kizárólagosan az utóbbi került bele. 

Személyes közreműködésem úgy indult, hogy 1986-ban sike-
rült a Tömegkommunikációs Kutatóközpont révén (a Membrán 
nevű sorozatban) megjelentetnek egy kis méretű szótárat Mi mi-
csoda magyarul a számítástechnikában? címmel. Bár nem ez volt 
az első terminológiai kiadvány a szakterületen, ez volt az első, 
amely a széles közönségnek szólt. A kis szótás készítése sorn je-
lentős mértékben támaszkodtunk a szabványra - a címszavak a 
szabványban alkalmazott terminusok voltak. 

Nem sokkal később én lettem a SZÁMALK könyvkiadójának a 
vezetője (megjegyzendő, hogy a Számítástechnika kéthetilap is a 
SZÁMALK kiadványa volt). Akkoriban rövid ideig még ez volt az 
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egyetlen kifejezetten számítástechnikai profilú kiadó. Mint kiadó-
vezető, arra törekedtem, hogy a kiadványainkban is érvényesül-
jön az MSZ 7788 szerinti terminológia. 

Úgy gondolom, az a helyes, ha a füzér „kudarca” után a maga-
mét is ismertetem. Ez nem más, mint az adatállomány, amelyet 
a fájl (file) helyett akartunk bevezetni. A problémáról – a szab-
ványra való hivatkozást mellőzve – Szőllősy-Sebestyén András 
(Szőllősy-Sebestyén, 1993) tartott előadást 1992-ben a BME 
szaknyelvi konferenciáján. A dolog lényege az, hogy bármennyire 
is erőlködtünk, az állomány nem váltotta fel a magyarban a fájlt. 
De koránt sem azért, amivel SZSA érvelt, bár az ok hasonlít az érv-
rendszeréhez. Ő az IBM terminológiájának alakításához adott ta-
nácsot, ezzel szemben a döntő körülményt a Microsoft szolgál-
tatta. Számítógépes alkalmazásaiban (amelyek később az Office-
szá áltak össze) a menü első pozíciójára kiírtak: Fájl. Nem állo-
mány. Szokás ezt a szó hosszával magyarázni, de ez tévedés, hi-
szen majd minden további menüpont neve három szótagos. Hi-
ába küzdöttünk, szereztünk – szinte máig nem múló – híveket, a 
fájl fájl lett. 

A szabvány, mint törvény ebben az esetben nem érvényesült. 
Igaz, nem is nagyon erőltették, és a szabvány puszta léte nem vál-
tott ki kényszert a szakemberekben, hogy alkalmazkodjanak hozzá. 
Ezzel szemben a file – fájl példáján vegyük észre, hogy a Microsoft 
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a nagyon széles körben elterjedt Office csomag révén kváziszab-
ványt teremtett. Olyan terminológiát, amelyet nem kötelező kö-
vetni, de nem érdemes szembe menni vele. 

4. A nyelv feletti hatalom őstörténete 

Amikor a hatalom és a nyelv viszonyán töprengünk, még materi-
alistaként is evidens módon jutunk el Bábelig. Igaz, itt a hatás-
irány éppen ellentétes a szabványosításével vagy az akadémiai 
helyesírási szabályzattal. Isten nem egységesít, ellenkezőleg, egy-
ségtelenít. Kelemen János írja Hatalom és nyelv Dante nyelvfilo-
zófiájában (Kelemen, 2004) című tanulmányában: 

[Dante] …a nyelv természetét szociolingvisztikai fogalmakban írja le. 
Dante itt a torony építői között kialakuló munkamegosztás hipotézisé-
ből indul ki: az építkezés során, mint mondja, az emberek egy része 
parancsolt, más részük a tervezéssel foglalatoskodott, ismét más ré-
szük köveket bányászott és szállított, falakat emelt és vakolt stb. Ami-
kor lesújtott rájuk az Úr haragja, s ennek következtében sokféle be-
szédre bomlott a munka közben használt egységes nyelv, akkor a mun-
kát is abba kellett hagyniuk. Ez a leírás, mint látjuk, a történetnek azt 
az aspektusát hangsúlyozza, hogy a nyelv összezavarodásával lehetet-
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lenné vált a munkások tevékenységének társadalmi szintű koordináci-
ója. A bábeli katasztrófa utáni fejleményeket ugyanez a hipotézis ma-
gyarázza. A sokféle új nyelv Dante szerint a munkamegosztás egyes 
ágai szerint jött létre: „[...] ahányféle munkát végeztek e nagy mű el-
készítéséhez, annyiféle nyelvre oszlott akkor az emberiség.” 

Mint látjuk, az Úr annak idején a szaknyelvek létrehozásán mun-
kálkodott. Miután az emberiség elhagyta a Bábelt, ezek a szak-
nyelvek elkezdtek univerzálissá válni, sokfélék maradtak, de egy-
formán alkalmasak mindennek a kifejezésére. Az isteni tett be-
ívódott az emberi természetbe, az emberek még egy nyelv kere-
tein belül is különbözőképpen nevezték meg az új dolgokat.  

Ez ellen tett, mintegy anti-bábeli indíttatással Eugen Wüster, 
amikor nekifogott a szabványosításnak. A folyamat minden dolog 
mélyén végbemenő körforgás: a nyelvi divergencia természetes, 
a konvergencia mesterséges. A „szét” az rossz, az az isteni bünte-
tés, az „össze” a jó.  

Érdekes, hogy Isten a divergencia keltője volt, a földi helytartói 
a konvergenciáé. Nem véletlen, hogy Istent szeretjük, földi hely-
tartóitól csak félünk. 
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Bartha Csilla − Holecz Margit 
MTA Nvelvtudományi Intézet 

Többnyelvűségi Kutatóközpont 

Jelnyelvi korpuszok a grammatikaoktatásban 1 

1. Bevezetés 

Leech (1992: 105) megfogalmazásában a korpusznyelvészet „[…] 
nem egy tudományterületre utal, hanem inkább egy módszertani 
alapra a nyelvészeti kutatásokhoz. Elvben (és gyakran a gyakor-
latban is) a korpusznyelvészet könnyedén ötvözhető a nyelvészet 
más ágaival: vizsgálhatjuk a fonetikát, a szintaxist, a szocioling-

                                                           
1 A kutatás nem valósulhatott volna meg a JelEsély Projekt (TÁMOP-5.4.6/B-13/1-
2013-0001, kutatásvezető: Bartha Csilla), valamint az MTA NYTI Többnyelvűségi Ku-
tatóközpont NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoportjában zajló Nyelvileg tudatos 
iskola, kétnyelvű siketoktatás és a nyelv által kiaknázható tudás innovatív módszere-
inek, eszközeinek fejlesztése című projekt támogatása nélkül (SZ 007/2016, kutatás-
vezető: Bartha Csilla). 
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visztikát és a nyelvtudományok bármely más aspektusát korpu-
szok segítségével”. A korpusznyelvészetnek ugyanakkor a széles-
körű alkalmazhatóságon túl további előnyei is vannak. Megfelelő 
alapot biztosít kvantitatív és kvalitatív elemzések számára is, a 
nyelvi változatosság és nyelvhasználati mintázatok feltárásán túl 
a nyelv változása is nyomon követhető, az önvizsgálattal szem-
ben pedig objektívebb elemzésekre is lehetőség nyílik (a korpusz-
nyelvészeti kutatásokról általában l. McEnery–Wilson 2001). 

Johnston és Schembri (2013) rámutatnak a korpuszalapú kuta-
tások nélkülözhetetlenségére jelnyelvek esetében, mivel nagyon 
magas fokú a lexikai és a grammatikai változatosság, valamint a 
beszélt nyelvekhez képest kisebb a konszenzus a fonetikai és 
grammatikai jellemzők és elfogadhatóság tekintetében, így 
amennyiben csupán a jelelők intuícióira és önmegfigyelésére tá-
maszkodunk, kisszámú adatközlő esetében nagyon félrevezető 
eredményeket kapunk. 

A jelnyelvi korpuszvizsgálatok során ugyanakkor számos kihí-
vással szembesülünk, melyek közül a legfontosabbak: a) a sokfé-
leség és változatosság, b) a szimultaneitás és komplexitás, c) az 
írásbeliség hiánya és sztenderdizálatlanság, d) a hozzáférhető 
nyelvi források hiánya. 
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A jelnyelvre a hangzó nyelvek szekvenciális építkezésével el-
lentétben szimultán kódolás jellemző, a háromdimenziós jelen-
téskonstruálásban számos összetevő vesz részt, így a kézforma, 
orientáció, mozgás típusa, kivitelezési hely és térhasználat, non-
manuális komponensek, szájkép, ujjbetűzés, szupraszegmentális 
jegyek is meghatározóak (l. Fenlon et al. megjelenés alatt, ma-
gyarul legújabban Holecz–Bartha 2016).  

A jelnyelvi és hangzó nyelvi párú, ún. bimodális kétnyelvűség 
sajátossága, minthogy elkülönülnek a produkciós és a percepciós 
rendszerek, két nyelv párhuzamos produkciója és percepciója is 
lehetővé válik (Emmorey et al. 2015). Tang (2016) megfogalma-
zásában ugyanakkor a koartikulácó nem kivétel, hanem maga a 
norma, melynek során a bimodális kétnyelvűek mindkét nyelvet 
erőforrásként tudják használni, Emmorey és munkatársai (2008) 
pedig úgy vélik, hogy ennek oka az, hogy a rendszer számára egy-
szerűbb lehet mindkét reprezentáció kiválasztása, mint egyik ki-
választása és a másik elnyomása, ilyen értelemben minden két-
nyelvű élne a nyelvek együttes használatával, amennyiben az le-
hetséges volna. Jelnyelvhasználó kétnyelvűek esetében sincs te-
hát alapja tehát annak a népszerű aggodalomnak, mely szerint a 
nyelvek együttes használata vagy keverése zavart okoz. Erre to-
vábbi bizonyíték de Quadros és munkatársai (2016: 184) kuta-
tása, ugyanis „[…] amikor a gyermekek jelek és beszéd ekvivalens 
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sztringjeit hozták létre, és azok eltérő szórendűek voltak, mind-
egyik nyelvhez megfelelő szórendet választottak”. Ezek az ered-
mények az oktatás számára is fontos implikációkkal bírnak. A jel-
nyelvek oktatásba történő bevonása a beszélt nyelvek mellett 
nem eredményez nyelvi bizonytalanságot, sőt, ezek különböző 
mintázatú együttes, váltakozó, átfedő használata (vö. translangu-
aging) sem, így nem indokolt azok oktatási keretek között való 
tiltása. 

A jelelők nyelvi produkcióiban gyakran megfigyelhető a kör-
nyező hangzó nyelv szavainak teljes vagy részleges, néma artiku-
lációja (angolul mouthings) (l. Johsnston et al. 2015), arról azon-
ban nincs konszenzus a nemzetközi szakirodalomban, hogy ezek 
hangzó nyelvi hatások eredményei, a fent említett együttes akti-
vációra visszavezethető kódkeverés/kódvegyítés következmé-
nyei, vagy már maguk is az adott jelnyelv részét képezik-e (l. van 
den Bogaerde–Baker 2006; Mohr 2012). 

A korpuszalapú jelnyelvi kutatások, a magyar jelnyelv ilyen 
módon történő leírása hazánkban csupán pár éve kezdődött el. A 
JelEsély projekt és az azt követő folyamatosan zajló kutatások 
előre meghatározott céljai közt egy digitális szótár létrehozása és 
fejlesztése, illetve a magyar jelnyelv grammatikájának leírása is 
szerepelt, azonban a kutatások az előre kitűzött célokon túl fo-
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lyamatos adatvezérelt tanulást is eredményeztek, melynek leg-
főbb oktatási vonatkozású tapasztalatait és eredményeit ismer-
tetjük a jelen tanulmányban. 

2. Módszertan 

A vizsgálatokat a Magyar Jelnyelvi Korpusz szociolingvisztikai in-
terjúin végeztük. A felvételek a JelEsély (2013−2015) projekt so-
rán jöttek létre siket terepmunkások segítségével. Az egyenként 
345 kérdésből álló 147 interjú (67 budapesti és 80 vidéki) 5 régió 
9 helyszínén készült és három kamerával került rögzítésre. 

Az elemzéseket az ELAN szoftver segítségével végeztük egyedi, 
szótári kutatásokhoz létrehozott elemzési struktúrában. Hogy lehe-
tővé váljon az egyes jelek azonosítása, valamint a jelnyelvi produk-
ció és diskurzus elemzése, a kiválasztott fonológiai jegyek kódolásán 
túl (kézforma, mozgó rész, mozgás típusa, kivitelezési hely, kontak-
tus típusa és helye – domináns és nemdomináns kézen egyaránt –, 
valamint a nonmanuális komponens típusa és jelentése) a jel típu-
sát és további grammatikai és használati információkat is rögzítet-
tünk. A jelnyelvi produkción kívül rögzítettük az artikulációt is, il-
letve egy külön szinten a csak magyar nyelvi elemekkel kifejezett je-
lentéseket. Ez utóbbira példa, amikor csak az artikuláció szintjén je-
lenik meg egy kötőszó, a jelelési folyamban nem.  
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Az artikuláció lehetséges megjelenéseit továbbá egy pilot ku-
tatás keretében vizsgáltuk, melybe 4 régió (Budapest, Debrecen, 
Szeged, Kaposvár) 3-3 terepmunkáját vontuk be olyan módon, 
hogy az idősebb és fiatalabb generációk, valamint nők és férfiak 
a lehetőségekhez mérten kiegyenlítetten szerepeljenek, melye-
ken az interjúk első 100-100 jelszegmentumát vizsgáltuk külön-
böző változók mentén, többek között nem, kor, nyelvhasználati 
jellemzők stb. alapján. 

A vizsgálatok során az artikuláció következő alcsoportjait hatá-
roztuk meg (nyomtatott nagybetűvel a jel, majd ezt követi az ar-
tikuláció a plusz jel után): 

• Teljes: ÉV + év 
• Részleges: GIMNÁZIUM + gimnázi 
• Bővebb: KOMMUNIKÁL + kommunikáltál 
• Komplementer: ÁLTALÁNOS + jár, TESTVÉR + kettő 
• Módosult: KÖNNYŰ + künü 
• Nincs: SIKET + Ø 

Ahogy a példákból látható, a bővebb típusú artikuláció esetében 
az artikuláció több információt hordoz, mint maga a kapcsolódó 
jel, azonban az artikuláció is tartalmazza a jel által kifejezett je-
lentést. A komplementer típusnál ezzel szemben a jelelés és az 
artikuláció nem rendelkezik közös jelentésmaggal, ezek együt-
tese adja meg a teljes jelentést. 
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3. Eredmények 

 Az eredményeink rámutattak, hogy szükséges azoknak a korábbi 
elképzeléseknek az újragondolása, melyek szerint 1) az artikuláció 
a jelekhez kötődik, és 2) általában a főneveket kíséri, igéket nem.. 
Ahogy az 1. ábrán látható, az artikulált elemek határai függetlenek 
a jelek kivitelezésétől, a szemléltetett példában a harmadik jel 
kivitelezése is megkezdődik egyetlen szó artikulációja során. A 2. 
ábrán egy olyan esetet látunk, amikor ugyan egy jelhez kapcso-
lódik az artikuláció, de itt is megfigyelhető, hogy az artikuláció ké-
sőbb kezdődik és előbb ér véget, mint a jel kivitelezése.  

 

1. ábra. Az artikuláció és a jelelés viszonya I. (artikuláció fent, jelszegmentu-
mok lent) 

 

2. ábra. Az artikuláció és a jelelés viszonya II. (artikuláció fent, jelszegmentu-
mok lent) 
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Habár a vizsgált anyag jelenlegi mennyisége alapján csak előzetes 
feltételezéseket tehetünk, az eredmények inkább azt a nézetet 
támogatják, mely szerint az artikuláció nem a jelnyelvek inherens 
részei, sokkal inkább a két nyelvi rendszer együttes működésének 
eredményeinek tekinthetők, hiszen amennyiben az egyes jelek 
elválaszthatatlan részeit képeznék az artikulált formák, akkor jel-
lemzőbb lenne az artikuláció, illetve a jelek határainak egybe-
esése. 

A 3. ábrán látható adatok szintén a fenti eredményeket tá-
masztják alá, mivel úgy tűnik, hogy a lakóhely szerint is változhat 
az artikuláció, a budapesti adatközlők például jelentősen maga-
sabb arányban használtak teljes artikulációt, mint a vidéki adatköz-
lők, ez különösen a kaposvári és szegedi adatok esetében szembe-
tűnő. Amennyiben a jelek részét képezné az artikuláció, akkor fel-
tételezhetnénk, hogy területi szinten mindenhol hasonló működé-
sekkel találkoznánk. Az adatok alapján azonban úgy tűnik, hogy in-
kább a hangzó nyelvi hatások lehetnek azok, amelyek befolyásol-
ják a nyelvi produkció milyenségét. 

Megdőlni látszanak azok a nézetek is, mely szerint általában a 
főneveket kíséri artikuláció, míg az igéket nem, az előzetes ered-
mények nem mutattak rá ilyen típusú különbségekre. 
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3. ábra. Területi változatosság 

A két nyelvi rendszer (magyar jelnyelv és magyar nyelv) együttes 
működéséről a csak magyar nyelvi elemekkel kifejezett jelentés-
összetevőket vizsgálva további megfigyeléseket tehetünk. Elem-
zéseink során azt tapasztaltuk, hogy a jelek manuális kivitelezésén 
túl megjelenhetnek csak magyar nyelvű elemekkel (az artikuláció 
során) kifejezett részek, többek között kötőszavak (pl. hogy), illet-
ve névelők (az). A vizsgálatok egyrészt a nyelvi rendszer mű-
ködéséről szolgálhatnak információkkal, mely által pontosabb 
képet kapunk a jelelők valós nyelvi produkcióiról, emellett lehe-
tővé válik a két nyelv eltérő struktúráinak feltárása, azok példákkal 
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való leírása és bemutatása. A grammatikaoktatás számára mind-
két típusú eredmény új, empirikus adatokkal szolgálhat. Jól látható 
például a 4. ábrán, hogy míg a magyar szintetikus módon építkezik, 
a jelek szintjén analitikus szerkezetekkel találkozunk, illetve a két 
nyelv grammatikai struktúráinak különbségei már egy példából is 
szembetűnők, így például az eltérő szórend (a magyar jelnyelvben 
a kérdőszó mondatvégi pozícióban szerepel). 

 
4. ábra. A kétnyelvű kompetencia működése (artikuláció fent, jelfolyam lent) 

Az artikuláció jellegzetességeivel kapcsolatos elképzelések új-
ragondolásán túl néhány korábbi kutatási eredmény újraérté-
kelése is szükségessé vált, elsősorban az annotációs munkálatok 
megkönnyítése, illetve a következetesség és egyértelműség biz-
tosítása szempontjából, ezek eredményei azonban a későbbiek-
ben az oktatási anyagok szempontjából is relevánsak lesznek. 
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Szükségesnek bizonyult egyrészt a jeltípusok felosztásának átdol-
gozása, valamint az annotációhoz használt kézformaállomány oly 
módon történő meghatározása, hogy az megfelelő alapot bizto-
sítson a korpuszalapú kutatásokhoz. 

A korpuszkutatások eredményei segítségével a nyelvi változa-
tosság és variáció is vizsgálható, eredményei pedig visszaforgat-
hatók a nyelvoktatásba. A jelek fonológiai variációi, csak úgy, 
mint a morfológiai szabályok vagy a morfoszintaxis egyaránt fel-
tárható. Néhány magyar jelnyelvi példával szeretnénk illusztrálni, 
hogy többek között milyen típusú eredményekkel szolgálhatnak 
a korpuszalapú kutatások a különböző grammatikai vizsgálati te-
rületek számára: 

• A ’lesz’ jelentésű jelformának különféle megvalósulásai, 
fonológiai variáció lehetnek: 1) a kivitelezés az orcát 
érintve kezdődik, majd a mellkas előtt folytatódik, 2) a tel-
jes kivitelezés a mellkas előtt történik, 3) a teljes kivitele-
zés a fej előtt történik. A jelek kézformája, illetve a moz-
gási komponens mindhárom esetben azonos, csupán a ki-
vitelezési hely tér el. 

• Az ŐSZINTE jelforma magyar megfelelői lehetnek az 
’őszinte’ szón túl a ’nyilatkozat’ és ’nyilvános’ is. 
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• A PLUSZ jel ’és’ jelentésben használatos kötőszóként a ma-
gyar jelnyelvben, kollégáink elmondása szerint „sikete-
sebb”, mint a szintén használatos ÉS jel. 

• Analitikus időjelölésre példa a LESZ+MESÉL, valamint a 
VOLT+RÉSZTVESZ jelek kombinációja múlt idő, illetve jövő 
idő kifejezésére. 

4. Összegzés 

A korpuszalapú kutatások a nyelvtudomány minden területén al-
kalmazhatók a fonetikától a pragmatikáig, melynek során nem-
csak kvantitatív és kvalitatív elemzésekre nyílik lehetőségünk, de 
a nyelvi változás, változatosság feltárására is. Az írásbeliséggel 
nem rendelkező, magasfokú szimultaneitást és változatosságot 
mutató jelnyelvek esetében a korpuszok szerepe talán még nél-
külözhetetlenebb, mint beszélt nyelvek esetében. 

Amint láthattuk, a jelnyelvi korpuszok megfelelő alapot bizto-
sítanak a különféle grammatikai mintázatok leírására, valamint 
két eltérő modalitású nyelvi rendszer együttes működésének fel-
tárására is. A kutatások során gyűjtött tapasztalatok és eredmé-
nyek ezen túl rámutattak néhány korábbi elképzelés, valamint 
kutatási eredmény újragondolásának szükségességére is, így töb-
bek között a jelek típusát, a kézformákat, valamint az artikulációt 
illetően.  
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 Holecz Margit − Bartha Csilla 
MTA Nyelvtudományi Intézet  

Többnyelvűségi Kutatóközpont 

Csoda vagy hiú remény? A cochleáris implantáció 
metaanalízise 1 

1. Bevezetés 

A cochleáris implantáció (a továbbiakban CI) egy műtéti úton be-
ültetett hallásjavító készülék, amely a hangokat elektromos je-
lekké alakítva a hallóideg felé továbbítja (Spencer−Marschark 
2003). Az első beültetés óta folyamatosak a fejlesztések és egyre 
                                                           
1 A kutatás nem valósulhatott volna meg a JelEsély Projekt (TÁMOP-5.4.6/B-13/1-2013-
0001, kutatásvezető: Bartha Csilla), valamint az MTA NYTI Többnyelvűségi Kutatóköz-
pont NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoportjában zajló Nyelvileg tudatos iskola, 
kétnyelvű siketoktatás és a nyelv által kiaknázható tudás innovatív módszereinek, esz-
közeinek fejlesztése című projekt támogatása nélkül (SZ-007/2016, kutatásvezető: 
Bartha Csilla). 
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nő az implantáltak száma, a készülékkel elérhető eredmények te-
kintetében azonban nincs konszenzus. Míg a kutatók egy része 
csodának tartja – pl. Csányi Yvonne (2001: 20) szerint „A cochleá-
ris implantációs (a továbbiakban CI) eljárást napjaink csodájának 
lehet tekinteni orvosi és gyógypedagógiai szempontból egy-
aránt” –, és sorra jelennek meg sikertörténetek, számos szakértő 
hívja fel a figyelmet a CI korlátozott felhasználhatóságára, veszé-
lyeire is. 

Az implantációval kapcsolatos megbízható kutatási eredmé-
nyek ugyanakkor azért is kiemelkedően fontosak, mivel napjaink-
ban a fejlett országokban a siket gyermekek 80%-át implantálják, 
sőt ez az arány egyes esetekben még ennél is magasabb (l. Humph-
ries et al. 2012). Az implantáció ugyanakkor számos gyermek szá-
mára nem biztosít megfelelő alapot a nyelvelsajátításhoz. Napja-
inkban nincsenek olyan tényezők, amely alapján nagy megbízha-
tósággal megjósolható lenne az implantáció általános sikeressége, 
illetve a sikeresség mértéke, ráadásul sokszor csak a nyelvelsajátí-
tás szempontjából kritikus periódus után derül fény arra, hogy az 
eszköz nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így sok esetben 
fennáll a nyelvi hiány veszélye is. Ennek elkerülésére a jelnyelvek 
bevonása jelenthetne megoldást az implantáltak (illetve az im-
plantációra jelöltek) nevelésében és oktatásában is.  
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A jelen kutatás célja a CI alkalmazhatóságával, eredményessé-
gével foglalkozó kutatási eredmények azonosítása és összefoglaló 
elemzése annak érdekében, hogy egy olyan objektív és átfogó át-
tekintés készüljön, amely nemcsak a siket közösség tagjai és siket 
gyermekek szülei, de orvosok, gyógypedagógusok, kutatók stb. 
számára is megbízható, releváns képet ad az implantáció külön-
böző körülmények között való alkalmazásának lehetőségeiről.  

2. Módszertan 
A különféle vizsgálati szempontokat a bibliográfiai adatokkal 
együtt egy Excel táblázatba kódoltuk, mely által létrejött a leg-
fontosabb magyar és nemzetközi, implantációval foglalkozó szak-
irodalmakat tartalmazó adatbázis.  
1. táblázat. A vizsgált anyagok 

Típus Nemzetközi Magyar Összesen 
Tanulmány 60 20 80 
Könyvfejezet - 3 3 
Kötet 6 1 7 
Kötet (szerkesztett) 9 2 11 
Weboldal, online cikk 20 20 40 
Egyéb - 14 14 
Összesen 95 60 155 
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3. Eredmények 

3.1. Az áttekintett anyagok általános jellemzői 

Eredményeink azt mutatták, hogy a cochleáris implantációval 
kapcsolatos információk tekintetében kimagaslóan nagy szere-
pet játszik az orvostudomány, hiszen a feldolgozott anyagok 
57,89%-a (nemzetközi szinten) illetve 61,67%-a (hazai szinten) 
ehhez a tudományterülethez köthető. A vizsgált elemek 24,21%-
a (nemzetközi), valamint 20%-a (magyar) oktatási területekhez 
köthető. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy minden hazai, oktatási 
kérdésekkel foglalkozó tétel a gyógypedagógia területén jelent 
meg. A fennmaradó anyagok a pszichológia, nyelvészet, kognitív 
tudományok és agykutatás, valamint siket tanulmányok körébe 
sorolhatók. Az anyagok 7,37%-a (nemzetközi), illetve 15%-a (ha-
zai) nem tudományos jellegű, ide főként különféle internetes tar-
talmak tartoznak. 

A fő tudományterületek ismeretében nem meglepő, hogy a 
publikációk csaknem egyharmadában (30%) a hallás önmagában 
szerepel központi (vizsgálati) témaként, 16% a CI technológiával 
(beültetés, kalibrálás, működés, használat) foglalkozik általános-
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ságban, 14% kifejezetten a beszédprodukcióval illetve -percepci-
óval, csupán 7% vizsgál oktatási kérdéseket. Az anyagok 3%-a ki-
zárólagosan az implantációval járó kockázatokat tematizálja. 

3.2. Sikeresség és az implantációhoz való hozzáállás 

A hozzáférhető anyagok nagy része az implantációval kapcsolat-
ban kifejezetten támogató attitűdöt képvisel (l. 1. ábra), ez az 
arány különösen magyar viszonylatban kiemelkedő 95 százalék-
ponttal, azonban nemzetközileg is megközelíti a 80%-ot. A vizs-
gált irodalmak többsége tehát kifejezetten pozitívan mutatja be 
az implantációt, ezen túl a fennmaradó esetek a legszélsősége-
sebb esetben is csak semleges álláspontot képviselve ismertetik 
a CI előnyeit és hátrányait, a vizsgált elemek között egyetlen eset-
ben sem találkoztunk a CI-vel szemben negatív álláspontot kép-
viselő irodalommal.  

Az általános attitűddel összhangban az áttekintett anyagok 
majdnem háromnegyedében az implantáció teljes mértékben si-
keres eljárásként jelent meg, és csupán 9%-ban mutatták be kér-
déses kimenetű beavatkozásként. A nemzetközi és a hazai irodal-
makat külön vizsgálva a hazai sokkal egybehangzóbban képviseli 
a teljes sikerességet 91,67%-os aránnyal.  
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A hazai körképet jól példázza Loványi Eszter és Angyalné Vár-
szegi Éda (2008) felosztása is, akik a lehetséges kimenetek szem-
pontjából négy kategóriát különítettek el: abszolút sikeres, na-
gyon sikeres, sikeres és kevésbé sikeres. A kutatók úgy vélik, „[…] 
ha a hallássérült személy a műtét előtt semmit sem hallott, és a 
CI-vel nem jut el a legmagasabb, „csak” a környezet zajait ismeri 
fel, már akkor is sikeresnek tekinthető a használata, hiszen javult 
az életminősége.” 

1. ábra. A CI sikerességének általános megítélése (n=155) 
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2. ábra. Objektivitás, kétoldalú tájékoztatás hazai és nemzetközi viszonylat-
ban (n=155) 

Amennyiben kizárólag a fent látható eredményeket vesszük fi-
gyelembe, arra a következtetésre juthatnánk, hogy a CI egy tá-
mogatott és támogatandó, magas fokú sikerességet mutató eljá-
rás, amennyiben azonban a kutatások objektivitását és megbíz-
hatóságát vizsgáljuk, árnyaltabb képpel találkozunk. 
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3.3. Objektivitás és megbízhatóság 

Megkérdőjeleződik a vizsgált anyagok megbízhatósága, amennyi-
ben azok objektivitását vizsgáljuk. Nemzetközileg csupán 42,11%, 
míg a magyarországiak közül csupán 11,67% tekinthető valóban ob-
jektívnek (l. 2. ábra), az esetek 30%-ában például említés szintjén 
sem jelent meg az implantációval kapcsolatos egyetlen esetleges 
negatívum, vagy az alkalmazhatóság és eredményesség lehetséges 
korlátaira való utalás sem. 

Különös aggodalomra ad okot az a tény is, hogy a szociális és 
emocionális fejlődés/ szociális beilleszkedés aspektusait 83% 
egyáltalán nem vette figyelembe, (ez hazai anyagok esetében 
90%, de nemzetközileg is 78,95%-ot jelent). Ez az eredmény össz-
hangban van azzal, hogy a vizsgált elemek jó része az orvostudo-
mány szempontjait képviseli, valamint elsősorban a hallásra ön-
magában fókuszál. A sikeresség szempontjából azonban nem 
elégséges csupán egy jól sikerült műtétre vagy az eszköz megfe-
lelő technikai működésére szorítkoznunk. A sikeresség szempontjá-
ból az implantáltak nyelvi és kognitív, valamint szocio-emocioná-
lis fejlődése, ezek hosszútávú alakulása is az értékelés részét kell, 
hogy képezzék. A vizsgált minta 73,5%-a ugyanakkor egyáltalán 
nem vizsgált hosszútávú hatásokat, illetve, a „hosszútávú” hatá-
sok vizsgálata számos esetben csak rövidebb, mint 1 évre, esetleg 
néhány évre terjedt ki. Ez azonban sem a nyelvi, sem a pszichés, 
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sem a kognitív fejlődés és eredményesség vizsgálata szempont-
jából nem elégséges. 

A kutatási eredmények összehasonlíthatóság szempontjából is 
kétségeket vetnek fel, hiszen a vizsgált minták nagysága magas 
fokú változatosságot mutat, egyrészt egyes kutatások csupán 1, 
3, 10 főt vizsgáltak, ugyanakkor mások akár többszáz fős sokasá-
got is. A kutatásban résztvevők életkoráról sok esetben még kor-
csoportra utaló információ sem volt, és míg egyes elemzések cse-
csemőket, pár éves gyermekeket vizsgáltak, voltak, amelyek isko-
láskorúakat, vagy felnőtteket. Ez nemcsak az összehasonlítható-
ság szempontjából vet fel kérdéseket, hanem azért is, mert tud-
juk, hogy az életkor a műtétkor hatással van az eredményességre 
(l. többek között Nicholas–Geers 2007). A kutatások jellemzően 
nem reflektálnak a családi háttérre (a nemzetközi kutatások csu-
pán 3,16%-ában jelenik meg szülők hallásállapota, a hazai kuta-
tások egyikében sem) vagy a szocializációs és nyelvi jellemzőkre. 
Különösen veszélyesnek tartjuk ezért az egyes kutatások eredmé-
nyeinek általánosítását, és a teljes populációra nézve következte-
tések levonását. 
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3.4. Az implantáció kockázatai és korlátai 

Habár az általános kép az implantációt kifejezetten sikeresnek mu-
tatja be, a valódi eredményesség nagy változatosságot mutat, az al-
kalmazhatóság pedig sok esetben korlátozott mértékű. Az eszközök 
meghibásodási rátája 0,8 és 26,7% között mozog, amely függhet az 
implantáló központ nagyságától, az eszköz márkájától és típusától, 
valamint a nyomon követés idejétől is (Sanna et al. 2016).  

További kockázatot jelent, hogy implantáltakon nem lehet bizo-
nyos vizsgálatokat elvégezni (pl. MRI), a statikus elektromosság ide-
iglenes vagy hosszútávú károsodást okozhat, a készülék megsérül-
het (sport vagy baleset következtében), a bőr elfertőződhez, a mű-
tét során az arcideg megsérülhet, amely akár annak teljes bénulá-
sához is vezethet stb. (FDA 2017), de a használat során is előfordul-
hat fájdalom és arcrángás (Watson–Gregory 2005). Egyes kutatók 
ugyanakkor úgy vélik, hogy az eljárás nem jár „jelentős” veszélyek-
kel, Kimura és munkatársai (2015: 3) szerint: „A cochleáris implan-
táció biztonságos eljárásnak tekinthető, alacsony arányú jelentős 
komplikációval. Egy 403 implantáción átesett beteget vizsgáló ta-
nulmány csupán 19,9%-os komplikációs arányt fedett fel, és a 
komplikációk nagy részét meg lehetett oldani kórházi kezeléssel.”  

Habár az implantáció mellett szóló érvek gyakran a társada-
lomba való könnyebb és jobb beilleszkedést emelik ki, a kutatási 



133 

Holecz Margit − Bartha Csilla: Csoda vagy hiú remény?  

eredmények azt mutatják, hogy a hosszú ideig tartó implantá-
tumhasználat után is jelentős a magány és társadalmi szorongás, 
és se a rövid, se a hosszútávú implantátumhasználat nem ered-
ményezett javulást a szociális kompetenciák terén a szakértők ál-
tal vizsgált feladatokban (l. Knutson 2006). 

Iskolai eredményességet vizsgálva az implantáltak 20%-a csak 
minimális fejlődést mutat olvasási készség tekintetében, a több-
ségnek nehézséget okoz az írás, és csak 38%-uk közelíti meg a hal-
lók eredményeit (l. Geers–Hayes 2011; Lyness et al. 2013). 

A kutatások nagy része a hallást helyezi középpontba, és sok 
esetben ez a sikeresség mérője, ugyanakkor ezen a területen is 
számos korlátozással találkozunk. Klieve és Jeanes (2001) rámu-
tat a prozódia által kifejezett érzelem felismerésének nehézsé-
gére, Stark és munkatársai (2003: 69) pedig arra, hogy míg a „[…] 
ritmus könnyen észlelhető, ám csupán 45% észlel dallamot”. Az 
egyoldali implantációval ezen túl a „[…] lokalizációs képesség tel-
jesítménye a véletlennel egyezik meg minden stimulus esetében” 
(Buhagiar et al. 2004: 96). 
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3. ábra. A jelnyelvek megítélése 

3.5. Nyelvi fejlődés, nyelvhez való hozzáférés 

Siket gyermekek esetében is különösen fontos szerepe van a korai 
nyelvhez való hozzáférésnek, hiszen ennek elmulasztása megkésett 
vagy rendellenes kognitív fejlődést eredményez (l. többek között 
Bartha et al. 2006), a kutatók 20%-ra becsülik azok arányát, akik 
nem kapnak elégséges nyelvi inputot a CI-től a nyelvelsajátításhoz, 
de ez az arány magasabb is lehet (Humphries et al. 2012). 

A korai nyelvhez való hozzáférést a jelnyelvek biztosíthatnának 
teljes körűen a siket gyermekek számára (l. többek között Bartha et 
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al. 2006), ugyanakkor az implantáció általunk áttekintett szakirodal-
mában csupán 27%-ban jelentek meg a jelnyelvek, ráadásul a több, 
mint 150 áttekintett esetből csak 12-ben szerepelt pozitív összefüg-
gésben. Egyetlen magyar anyagban sem jelentek meg a jelnyelvek 
pozitív hatásai. Csányi Yvonne-nál (2001: 24) például a következő, 
nemzetközi kutatási eredmények alapján megkérdőjelezendő állí-
tást találjuk: „Természetesen a kedvezőtlen nyelvi környezet, a je-
leléssel töltött szabad idő tovább nehezíti a kilátásokat, nem segíti 
az akusztikus figyelem kibontakozását.” 

4. Következtetés 

Összességében elmondható, hogy az implantáció általános sike-
rességének aránya nagy változatosságot mutat, a kutatások sze-
rint 47% azok aránya, akik nem használják a CI-jüket, emellett 
20%-ra becsülik azok arányát, akik nem kapnak elégséges nyelvi 
inputot a CI-től (Humphries et al. 2012). Eredményeink továbbá 
azt mutatják, hogy az implantációval foglalkozó hozzáférhető 
anyagok közül a nemzetköziek csupán 42,11%-a, míg a magyar-
országiak közül csupán 11,67% tekinthető valóban objektívnek.  

Az alkalmazás és alkalmazhatóság ismert korlátait és veszé-
lyeit (különös tekintettel a nyelvhez való hozzáférésre) figye-
lembe véve a CI-vel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés 
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– különösen a magyarországi helyzet – számos aggodalomra ad 
okot. Az eredmények alapján nyilvánvaló, hogy nagy szükség 
lenne kiegyensúlyozott, előnyöket, hátrányokat és korlátokat is 
ismertető, hozzáférhető tájékoztatásra, illetve a sok helyen meg-
jelenő tévhitek (az implantáció egy csoda, amely minden esetben 
pozitív kimenetekkel jár, a jelnyelvek akadályozzák a hangzó 
nyelvi fejlődést stb.) eloszlatására is. 
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Hámori Ágnes  
MTA Nyelvtudományi Intézet  

Többnyelvűségi Kutatóközpont 

A figyelem fő aspektusai az oktatásban: az oktatás, a 
nyelv és a kognitív pszichológia metszéspontjai1 

1. Bevezetés 

Az alábbi tanulmány célja egy olyan, viszonylag ritkán tárgyalt je-
lenség kiemelése, amely közvetetten gyakran tűnik fel mind a pe-
dagógiai és oktatásmódszertani, mind a nyelvészeti, mind pedig 
a jelnyelvi kutatásokban, ugyanakkor ritkán kerül önálló kutatá-
sok vagy elemzések középpontjába: ez a jelenség a figyelem. A 
figyelem kulcsfontosságú szerepet játszik mind az oktatásban és 
tanulásban, mind a nyelv működésében és az emberi kommuni-
kációban, valamint ennél is átfogóbban a gondolkodásban, az 
                                                           
1 A tanulmány az MTA NYTI Többnyelvűségi Kutatóközpont NyelvEsély Szakmódszer-
tani Projektjének keretében és támogatásával készült (SZ-007/2016, kutatásvezető: 
Bartha Csilla). 



141 

Hámori Ágnes: A figyelem fő aspektusai az oktatásban  

ember kognitív és társas fejlődésében és ilyen jellegű folyamata-
iban is. Mibenlétét, működését, jellemzőit számos pszichológiai 
kutatás vizsgálta; itt arra szeretnék rámutatni, hogy nyilvánvaló 
pszichológiai aspektusai mellett a figyelem működésének, jelleg-
zetességeinek – egyes érzelmi tényezőkkel pl. motiváció, iskolai 
kötődés is összekapcsolódva − komoly pedagógiai, oktatásbeli as-
pektusai is vannak, összefüggésben az emberi nyelv működésé-
ben, elsajátításában, illetve a társas interakciókban betöltött 
meghatározó szerepével, és az oktatás megújításának, hatéko-
nyabbá tételének kutatásában a figyelem működésének aspektu-
saira is érdemes odafigyelni.  

Jelen tanulmány keretei között természetesen nincs mód a fi-
gyelem számos aspektusának átfogó és részletes áttekintésére, 
ezért itt elsősorban az oktatásbeli vonatkozásaira fókuszálunk. 
Ám fontosnak tartjuk, hogy ez ne pusztán módszertani megálla-
pítások és javaslatok felsorolását jelentse, hanem egy olyan el-
méleti keretben történjen, amely az oktatást (vagyis a tanár által 
végzett tevékenységet), illetve ennek másik oldalát, a tanulást 
(vagyis a diák oldaláról történő folyamatokat) egyaránt tekin-
tetbe veszi, és egyszerre szemléli módszertani, kognitív, érzelmi 
és társas folyamatként. A tanulmány egyik célja tehát, hogy a fi-
gyelemmel kapcsolatos gyakorlati pedagógiai és oktatás-mód-
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szertani megfigyeléseket és eredményeket összekapcsolja a fi-
gyelem általános pszichológiai (elsősorban kognitív pszichológiai) 
leírásaival, és ezáltal a módszertani kutatásokhoz is tágabb és 
rendszerezettebb hátteret kínáljon; valamint, hogy a figyelem ok-
tatásbeli vizsgálatába a kognitív aspektusok mellett a tágabb tár-
sas környezetet és a társas-érzelmi tényezőket is bevonja (pl. mo-
tiváció, érdeklődés, iskolai kötődés, énhatékonyság, tanulásbeli 
élmény). Végül a tanulmány kitekintésként utalni szeretne a fi-
gyelem kiemelt jelentőségére a siket gyermekek nevelésében és 
oktatásában is.  

2. Az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja és 
a NyelvEsély projekt  

A Magyar Tudományos Akadémia 2016-ban négyéves programot 
indított a tantárgy-pedagógia (szakmódszertan) tudományos 
megalapozását és megújítását segítő interdiszciplináris kutatások 
és azok gyakorlati alkalmazásainak támogatására (MTA 2016). A 
program céljai közt szerepel a közoktatásban jelentkező kihívá-
sok hátterének tudományos módszerű feltárásához és leküzdé-
sükhöz való hozzájárulás, valamint a kutatók és a gyakorló taná-
rok együttműködésének elősegítése a pedagógiai problémák 
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gyakorlatias megoldásában és elméleti feldolgozásában. A pro-
jekt keretében folyó kutatások célja új, vagy a hazai módszertani 
hagyományokra építő, megújuló eljárások és segédeszközök által 
alkotott komplex tanítási módszerek tudományos megalapozása, 
illetve a tudásátadás pedagógiai szemléletének és módszereinek 
megújítását célzó kutatások gyakorlati megvalósítása. A projekt 
egyik kutatócsoportja, az MTA Nyelvtudományi Intézetben mű-
ködő NyelvEsély kutatócsoport elsősorban a nyelv és a nyelvvel 
kapcsolatos tudás(fajták) oktatás- és tanulásbeli szerepével fog-
lalkozik, kitérve a kommunikáció, metakommunikáció, meta-
nyelvi és metakognitív tudás szerepére és fejlesztésére is a tanu-
lás és megismerés hatékonyabbá tételében. Ennek során kiemelt 
cél és egyben alapelv a különféle tudományterületek eredmé-
nyeinek összekapcsolása: így többek között a nyelvészeti, kogni-
tív pszichológiai, neurolingvisztikai, pragmatikai, diskurzuselem-
ző kutatási eredmények kapcsolatba hozása a pedagógiai felada-
tokkal, valamint a tudományos és/vagy elméleti eredmények köz-
vetítése az oktatás, a módszertani gyakorlat számára. A projekt fó-
kuszában a siket gyermekek oktatása áll, de hangsúlyosan kiter-
jed más kisebbségi csoporthoz tartozó – cigány, nemzetiségi – és 
a „mainstream” oktatásban tanuló halló gyermekekre is. A tanul-
mány a figyelem néhány oktatásbeli vetületének elemzésével 
ebbe a kutatási keretbe illeszkedik.  
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3. A figyelem általános leírása 

A figyelem az agy, illetve az elme működésének egy jellegzetes 
módja, amely a tudat, a tudatosság és az észlelés jelenségeihez 
kapcsolódik. Mibenlétéről többféle felfogás létezik: a legtöbb 
megközelítésben az elme korlátozott kapacitásához és a feldol-
gozás szelektivitásához kapcsolódik, és azt a folyamatot jelzi, 
mellyel az észlelés során válogatunk a releváns és nem releváns 
ingerek között, illetve a bejövő ingerület bizonyos részét további 
feldolgozásra szelektáljuk. Felfogható a figyelem a tudat fókuszá-
lásaként, vagyis a külvilág információi közül a releváns informáci-
ókra való ráirányításaként; alkalmazható azokra a tudatos, irá-
nyított keresési folyamatokra, melyek során egy konkrét céltár-
gyat próbálunk megkeresni; illetve az arousallal, a tudat éberségi 
állapotával, aktivitási szintjével is összekapcsolható (Eysenck–
Keane 1987: 107; Czigler 1994). A figyelem tehát egyrészt szelek-
táló, szűrőfolyamat, melynek során egyes ingerek kiemelkednek 
a többi közül; másrészt erőfeszítési folyamat, amelyben elosztjuk 
a feldolgozási forrásokat és mentális energiáinkat, figyelmi és fel-
dolgozási kapacitásunkat akaratlagosan egy meghatározott fel-
adatra vagy ingerre fordítjuk; valamint felfogható egy általános 
éber állapotot fenntartó folyamatnak is, amely szabályozza az in-
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formációk vételére való hatékony készenlétet; e működési aspek-
tusok gyakran összefonódnak (Czigler 1994, 2004). A figyelem to-
vábbá az emlékezet működéséhez, elsősorban a munkamemóri-
ában való tartáshoz és a hosszútávú memóriába kerüléshez is 
közvetlenül kapcsolódik.  

A figyelemnek különféle minőségeit és működéseit lehet le-
írni, amelyek a tanulás, a nyelv és a társas kommunikáció szem-
pontjából is lényegesek. Egyrészt különbséget tehetünk az irányí-
tott, szándékos, tudatos vagy aktív figyelem; valamint a spontán, 
önkéntelen, reflexszerű, passzív figyelem között (Eysenck–Keane 
1987: 108, 2010: 153; Czigler 1994: 51). Másrészt lényeges a fi-
gyelem időbeli vonatkozása is: a figyelem működése egyrészt a 
tudat egy aktuális pillanatához kapcsolódik, amelyben egy adott, 
rövid időtartamban észlelt információk feldolgozása történik, 
ugyanakkor van egy temporális, időben kiterjedő vonatkozása is, 
amely a hosszabb időn át tartó megfigyelésben, egy esemény- vagy 
ingersorozat folyamatjellegű feldolgozásában érvényesül. A fi-
gyelemnek további jellemző minőségei is vannak: elsősorban 
erőssége, tartóssága és terjedelme. A figyelem erősségét a kon-
centráció mértéke jelenti: ez a figyelem tárgyától, illetve az egyes 
személyek szándékától és képességeitől függ, és folyamatosan 
változik. Hasonlóan változhat a figyelem tartóssága is: ez a tem-
porális vonatkozáshoz kapcsolódik, s azon belül nem egyenletes, 
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hanem hullámzó mértékű (fluktuál), és bizonyos idő elteltével 
szükségszerűen csökken. A figyelem mértéke, tartóssága és irá-
nyultsága külső tényezőktől (pl. az inger jellege) és belső ténye-
zőktől (egyéni beállítódás, képesség, attitűd, szükséglet, pillanat-
nyi állapot stb.) is függ. Végül érdemes megemlíteni a terjedelmi 
korlátait: egy adott pillanatban vagy egy időtartam alatt csak bi-
zonyos mennyiségű információ megragadására vagy követésére 
vagyunk képesek, ennek kapcsán szokás a figyelem fókuszáról és 
perifériájáról beszélni (Eysenck–Keane 1987: 116). A fókuszban 
levő ingerek alaposabb feldolgozáson mennek keresztül, és na-
gyobb eséllyel válnak a tudatosság számára is érzékelhetővé, 
mint a periférián maradók, ugyanakkor a periférián levő ingerek-
nek is megtörténik bizonyos redukált feldolgozása.  

A figyelem terjedelmi korlátaihoz kapcsolódik a figyelem meg-
oszlása: egyszerre több dologra is képesek vagyunk figyelni, de 
nem egyforma mértékben. Ezzel kapcsolatban két fő típusú fo-
lyamat figyelhető meg: a szelektív vagy fókuszált figyelem és a 
megosztott figyelem. Előbbi esetében az egyszerre érkező inge-
rek közül csak a relevánsakat dolgozzuk fel alaposan, a megosz-
tott figyelem működésével viszont egyszerre több feladatot is ké-
pesek vagyunk elvégezni, bár ennek során nemegyszer csökken a 
teljesítményünk (Eysenck–Keane 1987: 120, 2010: 186). 
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A figyelem jelensége többnyire mint egy egyirányú művelet je-
lenik meg az oktatásban, a diáknak a tanárra vagy a tananyagra 
irányuló kognitív tevékenységének részeként. Ez valóban az ok-
tatás/tanulás egyik alapvető jelensége, amely több lényeges as-
pektussal is bír, és fontos, hogy a pedagógiai és oktatásmódszer-
tani kutatások, megoldások ezekre kiterjedjenek. Az alábbiakban 
először ezekhez a megközelítésekhez kapcsolódó kutatásokról 
lesz szó.  

Mindezek mellett azonban fontos a figyelemnek egy olyan mű-
ködését is kiemelni, amely az elmúlt két évtizedben került egyre 
inkább a pszichológiai, és ezen keresztül a nyelvészeti kutatások 
előterébe: ez a társas szituációkhoz és tevékenységekhez kapcso-
lódó, a társas interakciókban megjelenő sajátos figyelem (Klein et 
al. 2009), amely az embert különösen képessé teszi arra, hogy 
más személyektől tudást sajátítson el (Tomasello 1999, 2003). En-
nek fontos része egy bizonyos fajspecifikus érzékenység és készség 
a tanulási helyzetekre, amely a figyelem speciális működésével is 
együttjár (Csibra−Gergely 2007, l. alább); továbbá lényeges ben-
ne mások mentális állapotainak modellezése és követése (össze-
foglalóan ezeket szokás tudatelméleti folyamatoknak nevezni), 
valamint a figyelem triadikus működése, vagyis az, hogy az egyén 
megosztja figyelmét egy másik személy és egy harmadik dolog 
(tárgy vagy esemény) között, és a feldolgozás során mindkettőt 
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tekintetbe veszi. Ez a művelet, vagyis a közös figyelmi jelenetek 
létrehozása és a figyelemnek egy másik személyre is kiterjesztett, 
megosztott működése elsősorban a nyelvelsajátítás, a gyermek-
kori (szó)tanulás és a közös jelentésképzés kutatása során került 
leírásra, majd az utóbbi két évtizedben számtalan komoly kutatás 
tárgyává vált, amelyek bizonyították a fontosságát nemcsak a 
nyelvelsajátításban, hanem a kognitív, szociális és érzelmi fejlő-
dés tágabb területein is. A pedagógiai és módszertani kutatások-
ban ez a jelenség, vagyis a figyelem társas működése eddig peri-
férikusan jelent meg; a tanulmány negyedik fejezetében ennek 
jelentőségére is szeretnék rámutatni.  

A figyelem működésére való hangsúlyozott odafigyelés a 21. 
századi pedagógiában különösen lényeges, hiszen a modern kor 
digitális technológiái (elsősorban az internet), a média és a kom-
munikáció új formái számos olyan változást hoztak, amelyek egy-
részt segíthetik a tanulást és tudásszerzést, másrészt viszont a 
kognitív folyamatok változásait, s ezek között is a figyelem más-
fajta működését, sok esetben gyengülését és felszínesebbé válá-
sát hozták magukkal, ami többek között az olvasás, a tanulás, az 
információfeldolgozás módját és hatékonyságát is érinti (Pléh 
2011, Pléh és tsai. 2014). Pléh és társai utalnak többek között 
Carr, Greenfield, De Stefano és Lefevre kutatásaira, melyek szerint 
a 21. század újszerű IKT közegében jellemzőek az olyan jelenségek, 
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mint például a belső memória szerepének csökkenése, a reflexióra 
való lehetőségek csökkenése; egyre nehezebb folyamatosan ol-
vasnunk, gondot okoznak a hosszabb és a hipertextes szövegek; 
az internetes olvasás során inkább a folyamatra, mint a tarta-
lomra koncentrálunk; „a könnyen letölthető és hozzáférhető szö-
vegek felszínesebbé tehetik az olvasásunkat. Ezért újra kell gon-
dolnunk az ember és szöveg viszonyát a könnyen hozzáférhető 
szövegek hatását tekintve, és olyan kutatásokat kell terveznünk, 
amelyek nemcsak az alkalmi, epizodikus, hanem a hosszú távú 
szerkezeti hatásokat is vizsgálják” (Pléh és tsai. 2014: 680). A mo-
dern kor vívmányai és az IKT által eredményezett változásokkal 
és jelenségekkel kapcsolatban a tudomány oldaláról többféle 
hozzáállás is érvényesülhet, így vannak „társas optimisták”, „tár-
sas pesszimisták” és „biológiai optimisták” (Pléh 2011); itt nincs 
mód az egyes nézetek bemutatására, az azonban bizonyos, hogy 
a változások léteznek – többek között a kommunikáció és a figye-
lem működésének terén is − és ezekre tekintettel kell lennünk a 
pedagógiai kutatásokban, és az oktatási módszertani fejleszté-
sekben is.  
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4. A figyelem módszertani vonatkozásai az oktatásban 
és a tanulásban 

A figyelemnek pedagógiai szempontból több fontos aspektusa is 
van: ilyen a tanuló figyelmének fókuszálási képessége, a figyelem 
intenzitása, a figyelem tartóssága, a figyelem megosztásának ké-
pessége és a figyelem terjedelme (Eysenck−Keane 1987, 2010; 
Czigler 1994; Eisert−Eisert 1991; Torda 2000a), melyek közvetle-
nül érintik a tanulás eredményességét; továbbá fontos megkü-
lönböztetni a figyelem aktív és passzív (másképpen: szándékos 
vagy irányított, illetve önkéntelen, külső inger által kiváltott) faj-
táját (Eysenck−Keane 2010: 153, 158). A figyelem fókuszálása és 
intenzitása elsősorban a tanórai aktivitásra és a feladatokra való 
összpontosítás és a zavaró ingerek kiszűrése miatt fontos. A fi-
gyelem tartóssága az aktív figyelem időtartamát jelenti, ennek át-
lagos mértéke életkoronként változik: 5−7 éves korban 15 perc, 
7−10 éves korban 20 perc, 10−12 éves korban 25 perc, 14 éves 
kortól kb. 30 perc várható el (Torda 2000a: 4). A tanulás során 
fontos szerepe van a figyelemmegosztás képességének is, vagyis 
annak, hogy a gyermek gyorsan és hatékonyan tudjon váltogatni 
a különféle típusú figyelmi helyzetek között (tipikus figyelem-
megosztási feladat pl. a tollbamondás vagy a jegyzetelés, amikor 
egyidejűleg van szükség az auditív információk feldolgozására és 
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a szükséges anyag leírására) (Torda 2000: 4). Végül oktatási szem-
pontból lényeges aspektus a figyelem terjedelme is, vagyis az, 
hogy egyidejűleg hány dologra tudunk figyelni: vizsgálatok szerint 
a felnőttek figyelmének terjedelme 4-6 12 éves gyermekeké 3-4 
tárgy, személy vagy jelenség (ennek az oktatásban szintén köz-
vetlen módszertani következménye van, például a tankönyvek 
esetében fontos, hogy az illusztrációk ne tartalmazzanak túl sok 
apró mozzanatot) (Torda 2000: 4). A nem releváns ingerek zavaró 
hatásának mértékét és összetevőit számos kutatás vizsgálja 
(Eysenck−Keane 2010: 167−170). 

A figyelem és ezen aspektusai legtöbbször a figyelem zavarai 
(ADHD, hiperaktivitás) vagy a gyenge figyelmi működés kapcsán 
kerülnek előtérbe mint gyógypedagógiai probléma; a figyelem 
oktatásbeli jelentősége számos kutatásban csak e jelenségkör 
kapcsán fogalmazódik meg. Ugyanakkor a figyelem működése, 
szerepe, menedzselése az egészséges (pontosabban fogalmazva: 
figyelemzavarral vagy gyengeséggel nem jellemezhető) gyerme-
kek tanulásában és oktatásában is kiemelten fontos, azonban ez 
a terület elméletileg jóval kevéssé kidolgozott (pl. A képességek 
fejlődése és iskolai fejlesztése című, egyébként kitűnő és átfogó 
monográfiában (szerk. Csapó 2003) a figyelem fogalma csak egy-
szer szerepel). Az oktatás gyakorlati kérdéseivel foglalkozó vagy 
módszertani munkákban ugyanakkor gyakran előkerül ennek a 
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kognitív képességnek a jelentősége, bár sokszor közvetetten: így 
például sokszor van szó a figyelemről a motivációval összefüggés-
ben (pl. Nagy 1998a, b), az órai viselkedéssel és a fegyelemmel 
összefüggésben (Lajos 2016), a kognitív pedagógiában (pl. Csapó 
1997; Vargáné és tsai 2012), valamint a gyakorlati megoldásokat 
kínáló módszertanokban. Utóbbiak számos, a figyelem felkeltés-
ével, fenntartásával, menedzselésével kapcsolatos módszert ja-
vasolnak. Érdemes ezek közül áttekinteni néhányat.  

Az Oktatási módszerek c. könyvben (Lada 2009) például ez ol-
vasható: „A figyelem fenntartása az előadó egyik legnehezebb és 
legfontosabb feladata. A figyelem fenntartásának lehetséges esz-
közei: a változatosság, azaz a hangszín, a mozgás, a gesztusok, a 
nyelvi szerkezetek, a szókincs gazdagsága, az auditív és vizuális 
csatorna váltogatása és kombinálása, egyszerű, jól áttekinthető 
ábrák alkalmazása; a humorral átszőtt előadásmód az adott 
anyagrész megjegyzését és az előadóval, a tárggyal kapcsolatos 
pozitív attitűd kialakulását is segíti; az előadó élénksége, lelkese-
dése, elkötelezettsége; költői és valós kérdések beiktatása az elő-
adás menetébe; jegyzetelés; kiosztott segédanyagok”. Nádasi 
(2012) szintén a legfontosabb didaktikai feladatok között említi a 
figyelem felkeltését, valamint a figyelem fenntartását, aminek 
kapcsán ugyancsak a változatosság, a kérdések, a jegyzetelés, va-
lamint a jól szerkesztett segédanyagok szerepét emeli ki. A 101 
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ötlet innovatív tanároknak című módszertani összefoglaló és 
gyűjtemény (Burgetti és tsai. 2005) a hatékony tanulásszervezési 
módok áttekintése kapcsán tér ki a figyelem aspektusára is, töb-
bek között a tanórai differenciálásban és az óratervezésben is.  

Füzi Módszertani ötlettárában (Füzi 2017) szintén fontos szere-
pet kap a figyelem, amelyet kiemelt szempontként vizsgál, a fegye-
lem és a motiváció összefüggésrendszerébe ágyazva s mindezek 
pszichológiai alapjait is említve. Megfogalmazásában „A figyelem 
az ismeretek elsajátításának első lépése, amely lehetővé teszi, 
hogy az anyag a rövid távú memóriába kerüljön”, illetve „A figye-
lem a tanuló motivációjának egy konkrét órára kiterjedő, rövid 
távú kifejeződése. A figyelem fegyelmet eredményez, de a fegye-
lemnek nem feltétlenül következménye a figyelem” (Füzi 2017: 2). 
E módszertani munkában fontos a figyelem, az érdeklődés és a 
motiváció összekapcsolása is; ezek kapcsán az ötlettár konkrét ja-
vaslatokat is megfogalmaz a tanárok számára a figyelem megte-
remtésének és a motiváció kialakításának, fejlesztésének módsze-
reire. Ilyen pl. a tananyag figyelemfelkeltő, érdeklődést kiváltó fel-
vezetése; értékek keresése a diákok megszólalásaiban, pozitív visz-
szacsatolás; nyitott kérdések és felszólítások alkalmazása; a diákok 
személyes élményeivel való kapcsolat megteremtése stb. Lénye-
ges emellett, hogy a mű a figyelem és motiváció kapcsán a diákok 
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érzéseire, aktivitására is tekintettel van, így például az önálló ötle-
tek kifejezésének lehetőségére vagy a bevonódás, az érintetté té-
tel fontosságára. Az érintetté tétel „annak az érzésnek a közvetí-
tése, kialakítása a tanulóban, hogy aktív, az eseményeket alakító 
résztvevője a tanulási folyamatnak. Vagyis róla szól, érte van. Pl.: 
szemkontaktus fenntartása, kérdések feltevése, az ötletei szabad 
kifejezése, a jutalmazás szükségleteihez való igazítása, névre szóló 
visszajelzések, szimuláció, aktív közreműködést szorgalmazó mód-
szerek, handoutok” (Füzi 2017: 4). A motiváció és a diákok érzése-
inek, bevonódásának jelentőségére a következő fejezetben részle-
tesebben is visszatérünk. 

Kifejezetten a figyelem fejlesztését segítő feladatokat tartal-
maz Torda Figyelemfejlesztő programja (Torda 2000a), amely, 
bár elsősorban figyelmi gyengeséggel jellemezhető gyermekek 
számára készült, minden alsó tagozatos diák számára hatékony 
és hasznos – egyben játékos − segítséget kínál az egyes figyelmi 
funkciók gyakorlásához. A program haszna egyben az is, hogy a 
tanárok számára is segít a diákok figyelmi funkcióit, működési 
módjait felismerni és segíteni. (Ezzel szoros összefüggésben ha-
sonló segédanyagot kínál egy hallási emlékezetfejlesztő program 
(Torda 2000b), mely szintén hasznos lehet a figyelmi készségek 
erősítésében is.)  
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E módszertani megfontolások természetesen nemcsak az isko-
lára érvényesek: az óvodapedagógiai munka több területén is rá-
mutat a figyelem fontosságára és életkori sajátosságaira a Deb-
receni Egyetemen szerkesztett Óvodapedagógiai módszertani 
kézikönyv (Pálfi 2015) is. 

A figyelemre is kiterjedő módszertani megközelítések között 
végül érdemes kiemelni A kognitív készségek fejlesztésének mód-
szertana című munkát is (Vargáné és tsai. 2012), melyben kifeje-
zetten szó van a figyelem fajtáiról (működési módjairól) a tan-
órán (pl. szándékos – irányított/önkéntelen; megosztott stb.). Ez 
a könyv elsősorban a kognitív képességek és a matematikaokta-
tás kapcsolatáról szól részletesen, de tartalmaz általános leíráso-
kat is a kognitív képességekről, ezen belül a figyelemről. Pl.: „Va-
lamennyi tanulási folyamat minőségét befolyásolja az érzékelés-
észlelés, a figyelem, az emlékezet és a fantázia működése. A kü-
lönböző érzékelési csatornákon áramló információk a figyelem 
hatására bekerülnek a tudatba, ahol a kognitív alapműveletek 
zajlanak, és rövidebb-hosszabb idő után a tudatból kikerülnek, de 
az emlékezet segítségével újra előhívhatók. A figyelem egyaránt 
képes ráirányulni az érzékelésre (érzékletes valóságra), a kognitív 
műveletekre (gondolati valóságra), vagy az emlékezésre (koráb-
ban érzékletes, vagy gondolati, az emlékezéskor pedig egy leké-
pezett valóságra) és a fantáziára (virtuális vagy alkotó valóság)” 
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(Mesterházi 1998: 160−161 idézi Vargáné és tsai 2012). A könyv 
tárgyalja a figyelem és a megfigyelés fejlesztését is, rámutatva, 
hogy ez szintén az oktatás feladata: „az iskolai tanulásban mind a 
spontán, mind az irányított figyelem szerepet játszik. A figyelem 
fejlesztése elősegíti, hogy az irányított helyzetek mellett egyre 
erősödjék a belső, saját szándékú figyelemmozgatás is. A figye-
lemfejlesztés első időszakában a gyermekek spontán figyelmé-
nek, érdeklődési irányainak megismerése hozzájárul a figyelem-
fejlesztés területeinek kiválasztásához.” Ezen belül a figyelem 
egyes működési módjairól is szó van: „A tartós figyelem fejlesz-
tése az iskolai élet egyik sarkalatos pontja, hiszen az iskolát kezdő 
gyermekek figyelme bizonyosan nem tart ki 45 percig. Ehhez az 
új helyzethez fokozatosan tudnak csak alkalmazkodni, ebben pe-
dig a pedagógus segítségére van szükségük. Nagyon fontos a 
megfelelően motivált tanulási helyzet kialakítása, az optimális 
nehézségű feladat és a pihenők beiktatása. Az intenzív figyelem 
fejlesztése a tanulás motiváltsága mellett a zavaró hatásoktól 
mentes tanulási körülmények megteremtésére irányul. Célja, 
hogy a gyermek figyelme kevésbé legyen elterelhető, ill. képes 
legyen az önellenőrzésre és az önértékelésre. A szelektív figyelem 
nem a megfigyelhető jelenség teljes egészére irányul, hanem an-
nak kiválasztott elemeire. Fejleszthető minden olyan feladattal, 
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amelyben válogatást, elkülönítést, lényegkiemelést, szempont-
választást és -váltást végeznek a gyermekek. A megosztott figye-
lem fejlesztése esetében feladatként adhatók a több szempontú 
rendezések, az összetett feladatok, a szerepváltásos dramatikus 
játékok. A megosztott figyelem gyakorlásának időtartama nem 
lehet hosszú, de egyetlen tanítási napon többször is alkalmaz-
ható.” Lényeges a figyelemmel kapcsolatos tudatosság és egy ál-
talános kognitív stratégia megfogalmazása is a tanárok számára: 
„A megfigyelés technikáinak gyakorlása valamennyi tanítási órán 
lehetséges. Ebben az esetben (is) kiemelkedő szerepet játszanak 
a gyermekek érdeklődési területei, az érdeklődés ráirányítása új 
területekre, a részvétel élményének elősegítése a feladatokhoz 
tartozó cselekvések által, a környezet visszajelzései és a tanulás 
közbeni közérzet.” A könyv fenti megjegyzései, javaslatai jó min-
taként szolgálhatnak a figyelemmel való oktatásbeli foglalkozás 
számára. A kötet értékeként emellett érdemes azt is kiemelni, 
hogy a magyar pedagógiai szakirodalomban az első olyan művek 
között van, amely a kognitív pszichológia eredményeit beemeli a 
pedagógiába, és hozzájárul egy kognitív pedagógia megalapozá-
sához, bemutatásához (vö. még Csapó 1992; Nagy 1998a, b).  
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5. A tanulásbeli figyelem tágabb kontextusa: társas és 
érzelmi tényezők  

A fenti leírásokban szinte kizárólag a diákok figyelméről volt szó, 
vagyis arról a kognitív műveletről, amellyel a tanuló a tananyag 
felé fordul. Ugyanakkor a tanulás maga alapvetően egy társas szi-
tuáció, amelyben a tanár személye és a diákkal való kapcsolata is 
lényeges. Ezen belül a figyelem sem a tanuló elszigetelt művele-
teként működik, hanem szorosan összefügg más tényezőkkel is, 
így elsősorban a diákok érdeklődésével, motivációjával, illetve a 
tanulás tágabb társas és érzelmi kontextusával, ennek részeként 
a diákok felé irányuló figyelemmel és eseményekkel is.  

Nem szabad alábecsülni azt a tényt, hogy a tanulás nem kizárólag 
kognitív tevékenység, hanem olyan kognitív tevékenység, amely lé-
nyegileg összekapcsolódik érzelmi és társas tényezőkkel. Az utóbbi 
időben egyre több kutatás mutat rá a figyelem működésének társas 
vonatkozásaira, így pl. a szociális figyelem jelentőségére (Klein és 
tsai. 2009). Hangsúlyozandó továbbá az is, hogy a tanulás nem az 
iskolához kötődik, hanem mint megismerő tevékenység az első pil-
lanattól kezdve kulcsszerepet kap az embercsecsemő életében, és 
jelentős részben társas tanulásként valósul meg, vagyis oly módon, 
hogy meghatározóak benne a társak és a társas helyzetek: a tudás 
nagy részének elsajátítása ezekben és ezeken keresztül történik. A 
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„kumulatív kulturális evolúció” elmélete (Tomasello 1999) bemu-
tatja, hogy a kultúra lehetővé teszi a korábbi generációk felhalmo-
zott tudásának egyedülállóan hatékony átadását, és az ember kü-
lönleges képességgel rendelkezik ennek elsajátítására. A kultúra 
megjelenése is, és átörökítése is a kognitív erőforrások újszerű és 
hatékony kihasználását jelenti, ami a szociális tanulás formáira tá-
maszkodik; miközben fontos az újszerű felfedezések megtétele, 
ugyancsak lényeges az ismeretek felhalmozása is, valamint a tudás 
átadása, ami az emberek esetében „társas átadásként” valósul 
meg. Ez a társas átadás kulcsmozzanat az ember mint egyén és mint 
faj fejlődésében és az ún. kumulatív kulturális evolúció folyamatá-
ban (Tomasello 1999: 5). Működésében alapvető szerepet kapnak 
a társas interakciók, a megfigyeléses tanulás és az utánzás (To-
masello 2003; Király és tsai. 2003); továbbá különösen segíti az em-
bergyermek fajspecifikus képessége és érzékenysége a társas tanu-
lásos helyzetekre és akciókra, az úgynevezett „természetes pedagó-
gia” mechanizmusa (Csibra−Gergely 2007). Ebben és általában a 
társas tanulásban kiemelt szerepet kap a figyelem triadikus műkö-
dése és a résztvevő felek részéről egymás mentális állapotának kö-
vetése, valamint a partner figyelmének és mentális műveleteinek 
monitorozása és menedzselése, megfelelő irányba vagy következ-
tetésekre való irányítása is (Tomasello 1999, 2003; Klein és tsai. 
2009).  
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Mivel az oktatási helyzetekben – bár intézményesített, formá-
lis módon − szintén a tudás megosztása és az ehhez kapcsolódó 
kognitív műveletek állnak központban, fontos, hogy a diák figyel-
mének működését itt is ilyen háttér előtt, vagyis a társas helyzet 
keretében vizsgáljuk. Ennek során kiemelendő többek között a 
tanár személye és a közte és a diák között folyó mentális és disz-
kurzív interakció; a tanár oldaláról a diákra irányuló figyelem 
mértéke; a diák figyelmének és mentális műveleteinek tekintet-
bevétele, megfelelő menedzselése; valamint a tanulással össze-
függő társas és érzelmi tényezők fontossága, mind szűkebb érte-
lemben, a tanórai közvetlen interakciókban, mind tágabban ér-
telmezve, az oktatás/tanulás tágabb, iskolai közegében.  

A figyelem és a tanulás társas beágyazottságával kapcsolatban 
érdemes külön hangsúlyozni az érzelmi tényezők jelentőségét a 
tanulási helyzetekben. A tanulási elméletek sokáig csak a kogní-
ció fejlesztésére koncentráltak, és teljesen elhanyagolták az ér-
zelmek szerepét (Rádi 2010: 149; Jármai 2005). Az utóbbi időben 
egyre nagyobb szerepet kap az érzelmi tényezők vizsgálata az is-
kolai oktatás és tanulás hatékonyságában, az érzelem egyre in-
kább beépül az agy- és gondolkodásműködés modelljébe (Rádi 
2010: 153), de még mindig viszonylag újszerű kutatási területnek 
számít; a gyermekek érzelmi állapota sokszor csak kiegészítő jel-
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leggel jelenik meg a pedagógiai munkákban. Hegyiné így fogal-
maz az érzelmi nevelés kapcsán: „Az érzelmi nevelés célja a sze-
mélyiség nem kognitív területeinek fejlesztése. Nem a tanórá-
kon, hanem a teljes iskolai életben folyik, jelen van a család és az 
iskola kapcsolatában, a tanár-diák kommunikációban, a gyerme-
kek társas kapcsolataiban, a nevelési helyzetekben, a tanárkollé-
gák egymás közti viszonyulásaiban. Nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy mostohán bánunk ezzel a nevelési területtel (…). A tanítás-
nak azonban számos olyan mozzanata van, ahol érdemes figye-
lembe venni az érzelmek szerepét” (Hegyiné 2009).  

E jelenségkör kapcsán az egyes kutatásokban többféle megkö-
zelítést is találunk; ezek különféle érzelmi tényezők fontosságára 
mutatnak rá, akár a figyelemhez szorosan kapcsolódó motiváció 
terén, akár tágabban, az oktatás, tanulás sikerességét tekintve. 
Így például egyre több kutatás emeli ki az iskolai klíma fontossá-
gát (Szabó és tsai. 2015), ezen belül a tanárokhoz, az osztály- és 
iskolatársakhoz fűződő viszony, valamint általában az iskolához 
való kötődés szerepét: „Az iskolában a tanulás mellett jelentős 
szerep jut a kapcsolatok kialakításának a társakkal és a tanárokkal 
egyaránt. Mindezek nyomán az iskolához mint közeghez és hely-
hez érzelmi szálakkal kezdenek kapcsolódni a diákok. Az így kiala-
kított viszonyulást nevezi a szakirodalom iskolai kötődésnek, el-
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köteleződésnek” (Szabó és tsai. 2015). Ennek kapcsán beszélhe-
tünk „tanulási élményközegről” is, elsősorban a csoportklíma, a 
tanár-diák viszony és kommunikáció és tanórai légkör alapján 
(Jármai 2005: 54; Jármai 2013); az iskolai klímának vagy légkör-
nek különféle összetevői határozhatók meg, de a tanulási telje-
sítménnyel való szoros kapcsolatát szinte minden tanulmány ki-
emeli. Az iskolai klíma közvetlen összefüggésben van többek kö-
zött a kommunikációs szokásokkal vagy az iskolai agresszióval is 
(Hajdu−Sáska 2009). Más kutatások, pl. a Boda-Ujlaky, Dósa, Ré-
vész és Séra által vezetett iskolai bántalmazás-prevenciós prog-
ram és kutatás a humor szerepére mutatnak rá az iskolai klíma 
alakításában és az agresszió kezelésében, kiemelve az egyes diá-
kok szociokulturális hátterének és az otthonról hozott kognitív és 
diszkurzív stratégiák fontosságát is (Boda−Ujlaky és tsai. 2017).  

Fontos további tényező az egyes tanulási tevékenységek során 
átélt öröm is: számos kutatás támasztja alá például az olvasás so-
rán átélt belefeledkezés, öröm szerepét („reading for fun” Pléh 
2015; Gombos 2016); a pozitív érzelmek szerepét a nyelvtanulás-
ban (Rádi 2010); vagy a „flow”-élmény fontosságát (Csíkszentmi-
hályi 2008). A tanulás közben átélt öröm és élmény fontosságá-
nak gondolata leginkább a reformpedagógiákban fogalmazódott 
meg, de egyre inkább behatol a „hagyományos” pedagógiai in-
tézményekbe és módszerekbe is, sőt e gondolat alapján önálló 
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módszertani megközelítés is létrejött „élményalapú oktatás” né-
ven, melynek lényege így fogalmazható meg: „Az alternatív tanu-
lási stratégiák alapvető célja az, hogy a tanuló ne a passzív „el-
szenvedője” legyen az ismeretek elsajátításának, hanem aktív te-
vékenysége (vagy legalábbis annak szimulációja) alapján vonjuk 
be őt ebbe a folyamatba. Ennek hatására váljék számára élmény-
szerűvé az új tudás elsajátítása és belsővé válása is. A fenti cél 
alapján nevezzük az ilyen módszereket összefoglalóan élmény-
alapú tanulásnak” (Kata 2013). A tanulási élmény eléréséhez 
többféle módszer is alkalmazható, ezek azonban még mindig ke-
vés iskolában jelennek meg kiemelt pedagógiai elvként, pedig, 
„bár a szakirodalom az élménypedagógia eszmeiségét a mú-
zeum-, kaland-, vagy szabadidő- stb. pedagógiának vindikálja, ma 
már interdiszciplinárisan bizonyított, hogy az élményekkel átélt 
pozitív érzelmek támogatják a tanulási folyamatot, nemcsak a 
motiváció fenntartásával, hanem a gondolkodásra gyakorolt ha-
tásukkal” is (Jármai 2013).  

A tanulási élmények mellett az iskolai klíma és a tanulás ér-
zelmi háttere kapcsán végül más jelenségek is vizsgálhatók, így 
például a tanárokkal való kommunikáció, a személyes beszélge-
tés mértéke (Hajdu−Sáska 2009; Szitó 2008), a diákok vélemény-
megfogalmazási, -nyilvánítási lehetőségei (Oláh 1017), vagy a di-
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ákok aktívságának mértéke, amely szorosan összefügg a bevonó-
dás és az „énhatékonyság” mértékével (Szabó−Zsadányi−Szabó 
2015). Azt vizsgálva, hogy a diákok belső pszichés erőforrásainak, 
egyes érzelmi elemeinek, mely kombinációja jósolja be legerő-
sebben az iskolához való pozitív viszonyt, Szabó és társai azt ta-
lálták, hogy „az egyéni motivációs jellemzők, az énhatékonyság 
érzésének megélése és a felelősségérzet erőssége egyaránt sze-
repet játszhat abban, hogy egy diák mennyire szívesen jár isko-
lába, mennyire érzi magát jól az oktatási szituációkban, ami kihat 
a tanulás eredményességére, valamint a szocializációra is” (Sza-
bó−Zsadányi−Szabó 2015). Nem különíthetők el kizárólagosan az 
egyes tényezők hatásai: „például nem bizonyító erejű csak a tan-
tárgyi attitűd vagy az érdeklődés vagy az énkép stb. prioritása a 
tanítási/tanulási események együttmozgásában. (…) a teljesít-
mény több komponensre hat vissza: az önértékelésre, az énkép 
alakulására, a motivációra, amelyek szintén befolyásolják a tanu-
lási hozzáállást, a magatartást és végül az eredményeket. Egy 
komplex hatásrendszert kell működtetni a pedagógiai folyamat-
ban” (Jármai 2005: 73). A figyelem, illetve a tanulás hatékonysága 
növeléséhez érdemes tehát ezeket a tényezőket is tekintetbe 
venni.  
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6. A figyelem aspektusa a siket gyermekek 
nevelésében és oktatásában 

A figyelem működésének és különösen a triadikus (megosztott, 
társas figyelem) szerepének fontosságát hangsúlyozottan ki kell 
emelni a siket gyermekek nevelése és oktatása terén, ahol a fi-
gyelem módszertani megközelítésnek az eddig említettek mellett 
speciális aspektusokra is ki kell terjednie. Itt egyrészt beszélhe-
tünk egészen triviális módszertani dolgokról, mint például az osz-
tályterem megfelelő elrendezéséről vagy a tanár láthatóságáról; 
nyilvánvaló, hogy a siket diákok figyelmének megfelelő működé-
séhez és oktatásuk eredményességéhez a számukra meghatáro-
zóan fontos vizuális modalitás akadálytalanságát biztosítani kell. 
(Csak röviden érdemes utalni arra, hogy ez meglepően sok eset-
ben nem valósul meg; még nemrégiben is több oktatási intéz-
ményben fordult elő, hogy a tanár a siket diákoknak háttal állva, 
a tábla felé fordulva magyarázott (hangzó nyelven)). A figyelem 
aspektusa azonban ezeken túl más okokból is külön odafigyelést 
is érdemel a siket gyermekek esetében.  

A társas interakciók során, a kommunikációban és a nyelvelsa-
játításban a társas figyelem kiemelten fontos. A társas, triadikus 
figyelem működése a halló személyeknél általában úgy történik, 
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hogy összekapcsolódik két modalitás: vagyis egy hangzó informá-
ció vagy input (pl. a gyerek nevének említése vagy egy tárgy meg-
nevezése), valamint egy vizuális információ (a tárgy vagy jelenet, 
amely a gyermek és beszédpartnere figyelmének középpontjá-
ban áll). A siket gyermekek kognitív fejlődése a hallókéhoz ha-
sonló módon történik, azonban náluk a vizuális modalitás a meg-
határozó: így a társas helyzetekben is, vagyis a nyelvi input is vi-
zuálisan érkezik, valamint a környezet feldolgozása is vizuálisan 
zajlik (Harris−Chasin 2005; Lieberman et al. 2014; Bartha 2004; 
Bartha és tsai. 2016; Romanek 2017). Náluk tehát egyazon mo-
dalitásban működik a külső dologra és a nyelvre irányuló figye-
lem: a siket gyermeknek egyszerre kell vizuális hozzáféréssel bír-
nia mind a „szóbanforgó” adott dologhoz, mind pedig az interak-
ciós partnerhez. Mindez speciális figyelmi feladatokkal jár a siket 
gyermekek számára: ezek között említhető a figyelem vizuális 
megosztása (Lieberman et al. 2014), a partner figyelmének irá-
nyítása: felkeltése és megtartása; valamint a fokozott tudatelmé-
leti működés (a partner vizuális figyelmének ellenőrzése) (Lieber-
man 2015), ami általánosabb biológiai feltételekkel is összekap-
csolódik, így például a szemmozgás követésére való képességgel 
és a vizuális figyelem-összehangolási képességgel (Moll−Toma-
sello 2006). A kutatások azt mutatják, hogy a siket gyermekek sike-
res figyelemmenedzselési stratégiákat tudnak kifejleszteni ezeken a 
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területeken (Depowski et al. 2015; Lieberman et al. 2014; Lieber-
man 2015), ehhez azonban sokat tud segíteni nekik – sőt elen-
gedhetetlenül szükséges − a felnőttek, így a szülők, nevelők, ok-
tatók célzott és módszeres segítsége a figyelem menedzselése és 
irányítása terén. Mindennek gyakorlati megvalósulását, lehető-
ségeit, módszereit itt nincs mód részletesen bemutatni, de hang-
súlyozzuk, hogy a siket gyermekek nevelésében és oktatásában 
erre is kifejezetten figyelmet kell fordítani.  

7. Összegzés 

A tanulmány áttekintette a figyelemnek, mint az elme egyik alap-
vető működési módjának a legfontosabb aspektusait és ezek je-
lentőségét az oktatás és tanulás során. Szó volt a figyelem általá-
nos, pszichológiai jellemzéséről, valamint legfontosabb tulajdon-
ságairól, így erősségéről, tartósságáról, terjedelméről, fókuszál-
hatóságáról és megoszthatóságáról. Felidéztük a társas figyelem 
jelentőségét is, különösen kiemelve a társas és triadikus, megosz-
tott figyelem szerepét a nyelvhasználatban és a kulturális tudás 
átadásában. Áttekintettük, hogy mindezeknek milyen közvetlen 
kihatása van az iskolai oktatás és tanulás gyakorlatára, és konkrét 
módszertani megoldásokat is idéztünk, amelyek a figyelem tan-
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órai menedzseléséhez vagy iskolai fejlesztéséhez nyújtanak segít-
séget. Röviden utaltunk a figyelem működésének különös jelleg-
zetességeire és fontosságukra a siket gyermekek nevelése és ok-
tatása során.  

Mindezek mellett azt is láthattuk, hogy miközben az oktatás-
ban a diákok figyelmi tevékenysége fontos tényező, emellett 
azonban a diákokra irányuló figyelemnek is működnie kell, mind 
egyes interakciókban, mind az általánosabb tanórai és iskolai 
kommunikációs és módszertani gyakorlatban, kiterjedve a tanu-
lás társas és érzelmi összetevőire is. Ez mind a tanórán, mind az 
iskola mint intézmény működésében különféle módon valósulhat 
meg. A diákok személyes kapcsolataira, véleményükre és érzelmi 
állapotukra való odafigyelés a tanárok részéről közvetetten és 
közvetlenül is befolyásolja többek között a figyelem és a motivá-
ció, valamint a tanulási eredményesség mértékét.  

A fentiek alapján összegzően megfogalmazhatjuk, hogy a kor-
szerű pedagógiai és oktatásmódszertani kutatásokat, fejlesztése-
ket mindenképpen érdemes kiterjeszteni egyrészt a diákok figye-
lemmel összefüggő kognitív műveleteire és képességeire, más-
részt a diákok érzelmi állapotára és a tanulással összefüggő, köz-
vetlenül vagy közvetetten érvényesülő társas és érzelmi ténye-
zőkre is.  
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Schmidt Ildikó 
Deutsche Schule Budapest 

MTA Nyelvtudományi Intézet  
Többnyelvűségi Kutatóközpont 

Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációjának 
rejtett tényezői 1 

1. Bevezetés 

Magyarország lakosságának számával összevetve a külföldiek 
aránya 1,6%, ami azt jelenti, hogy a 2017. január 1-i statisztikai 
adatok alapján 153 600 külföldi tartózkodott hazánkban (KSH 
2017: 22). Ebből a 2015/16-os tanévben 5 151 fő vett részt okta-
tásban. 

                                                           
1 A tanulmány az MTA NYTI Többnyelvűségi Kutatóközpont NyelvEsély Szak-
módszertani Projektjéhez kapcsolódóan készült (SZ-007/2016, projektvezető: Bartha 
Csilla). A tanulmány teljes egészében saját munkám eredménye, az itt írottak részben 
a doktori disszertációm egyes részein, részben az annak eredményeiből kiinduló, 
további önálló kutatásaimon alapulnak. 
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A magyar diákokhoz képest a migráns gyermekek száma ezre-
lékes arányt mutat, amely csekélynek nevezhető a nyugat-euró-
pai átlaggal ellentétben. Mindennek ellenére szükséges foglal-
kozni a helyzetükkel, mert jellemzően bizonyos iskolákban kon-
centrálódik a jelenlétük, ahol az iskoláknak mint szervezeteknek,   a 
pedagógusoknak és a tanulóknak is szükségük van támogatásra.  

1. táblázat. Magyar és külföldi állampolgárságú óvodások és tanulók száma 
a közoktatásban 

2015/16 Magyar tanulók 
száma 

Külföldi tanulók 
száma 

Százalékos 
arány (%) 

Óvoda 321 012 3 078 0,0095 
Általános 
iskola 

747 616 7 384 0,0098 

Szakiskola 90 178 343 0,0038 
Középiskola 426 840 4 346 0,01 
Forrás: Köznevelési Statisztikai Évkönyv 2015/16. 2017: 33−35. 

A tanulmányomban arra mutatok rá, hogy a közoktatásbeli in-
tegrációnak melyek azok a pontjai, ahol a rendszerbe beiktat-
hatóak olyan támogató programok, amelyek használatával egy-
szerűbben leküzdhetőek lennének a fentebb leírt jelenlegi aka-
dályok. 
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Az integráció definiálásához a migrációkutatásban elterjedt 
meghatározást használom, vagyis a sikeres munkaerőpiaci rész-
vétel elérését (Favell 2001; Joppke 2007). A sikeres integráció 
kulcsa felnőttek esetében a nyelvi és kulturális ismeretek magas 
szintje – ennek elérését célozza számos nyugat-európai ország 
bevándorláspolitikája (Bodolai–Kováts 2013; Faludy−Schmidt 
2013) –, valamint a munkaerőpiaci érvényesüléshez szükséges 
szaktudás megléte. A nyelvtudás szintjének a meghatározásához 
a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintrendszere terjedt el. 
Ez a szintrendszer a négy alapkészség különböző kommunikációs 
helyzetekhez kapcsolódó skáladeskriptorai mentén határozza 
meg a nyelvi szintet.  

Az integrációt mint célt az iskolás korú gyermekekre vetítve azt 
kapjuk, hogy a nyelvi és a kulturális ismeretek mellett a tartalom-
alapú oktatás befogadásához a tanulóknak szükségük van megfe-
lelő szintű szaknyelvi szókészletnek és nyelvtani struktúráknak az 
ismeretére. Ezt a három alapvető tényezőt hangsúlyozzák az ok-
tatás- és bevándorláspolitikai szakembereken kívül az iskolákban 
megkérdezett pedgógusok is. Továbbá egybehangzóan az a vé-
lemény fogalmazódik meg – miközben a törvényhozók és a peda-
gógusok nem ismerik egymás vélekedését –, hogy a bevándorló 
maga felelős a saját integrációjáért, amelyhez a befogadó ország, 
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jelen esetben Magyarország segítséget nyújt(hat). Gyerekek ese-
tében annyiban más a helyzet, hogy a szülőkre hárul a leírt integ-
rációra irányuló felelősség, ami nemhogy megkönnyítené a gye-
rekek iskolai helyzetét, hanem ezen keresztül egy további nehe-
zítő tényező épül be a rendszerbe. 

A törvényi szabályozás értelmében a Magyarországon tartóz-
kódó külföldi gyermekek jogosultak a közoktatásban való rész-
vételre (Törvény a nemzeti köznevelésről, 2011). A magyarul nem 
beszélő gyermekek az órarendjükbe beépítve heti két órában ta-
nulhatnak magyarul (Nagyházi 2016). Nincs meghatározva az óra-
keret, az időtartam, melynek keretében igénybe vehetők az órák, 
sem a kimeneti nyelvi szint, amelyet elérve a magyar mint idegen 
nyelv órák felfüggeszthetők. Egyéb, az iskolai beilleszkedésre irá-
nyuló rendszerszerű tevékenység nincs meghatározva; iskolán-
ként változik, hogy milyen további programok kerülnek megszer-
vezésre. Általában a pedagógusok elkötelezettségén múlik, hogy 
milyen típusú és mennyiségű tanórán kívüli elfoglaltságot szervez-
nek a tanulóknak. A nyelvtudás és az interkulturális ismeretek át-
adása az esetlegességéből fakadóan nem jósolható meg, hogy egy-
általán megtörténik-e, illetve hogy milyen hatásfokkal történik. 
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2. Adatgyűjtés és kutatási módszerek 

A tanulmányban szereplő kutatási eredmények két forrásból szár-
maznak: a doktori disszertációm esettanulmány-kutatásából azok 
a részek, amelyek a gyermekekről és a szülőkről adnak képet; a 
további kutatásaim pedig a doktori disszertációmon alapuló, 
tanárok körében végzett adatgyűjtésből erednek. Az esetta-
nulmány-kutatás során egy testvérpár sikeres közoktatásbeli 
integrációját tártam fel, amelynek során interjút vettem fel a gyer-
mekekkel, a szüleikkel, az őket segítő szociális munkással és a 
tanáraikkal. Az empíria elemzése során kidomborodó tematikus 
kategóriákat vizsgáltam meg más iskolákban dolgozó pedagógu-
sok bevonásával, szintén interjúkon keresztül. 

Az adatgyűjtés módszere a narratív pszichológiában gyökerező 
narratív élettörténeti interjú és a megalapozott elmélet kutatási 
paradigmájában használt intenzív interjú ötvözete. A narratív 
élettörténeti interjúk kutatásmódszertani szempontból lényeges 
sajátossága, hogy az elbeszélő saját élettörténetének elbeszélése 
során maga strukturálja azt, így a múlt eseményei mellett a jelen 
nézőpontja is hangsúlyos szerepet kap, elemezhetővé válik (Ro-
senthal 1995: 12−13; Kovács 2007: 273). Jelen kutatásban a pe-
dagógusok esetében a narratív élettörténeti interjú az életüknek 
arra a részterületére összpontosít, amely a munkahelyükhöz, 
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azon belül a bevándorló gyermekek tanításához kapcsolódik, azt 
járja körül. A folyamatot az intenzív interjú módszere segíti a 
téma fókuszának megtartásával. Az intenzív interjú ugyanakkor a 
narratív pszichológiában használt narratív interjútól alapvetően 
annyiban tér el, hogy az intenzív interjú jobban dialogizál, amely 
kapcsán a szociológiában használatos narratív interjúval áll tema-
tizáltságát tekintve szorosabb viszonyban. A szociológiai meg-
közelítéssel szemben a témafelvetésen túl teret enged az adat-
közlőnek: hagyja szabadon beszélni, és egy későbbi visszacsato-
lási fázisban vagy egy következő találkozáskor tér ki a felmerülő 
szövegelemekre vontakozó specifikáló kérdésekre. Az empíria 
elemzése során a megalapozott emélet analízisének lépeseit 
követem, amelynek során analitikus kategóriák kerülnek kialakí-
tásra. Az analitikus kategóriák kialakításához szorosan kapcsoló-
dik a deskriptív definíciók létrehozása, amelyek segítenek jól fó-
kuszált kódok kialakításában. Ezek a lépések vezetnek a teore-
tikus kódoláshoz, amelynek során a korábbi fókuszált kódok kö-
zötti kapcsolatok válnak láthatóvá (Charmaz 2006: 29, 83).  
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3. Eredmények 

Az empíria elemzésének eredményeképpen megjelent tematikus 
narratív mintázatból tanulmányomban azokat a mintákat eme-
lem ki, amelyek szoros összefüggést mutatnak a tematikus kó-
dolás során a nyelvileg és kulturálisan meghatározott isme-
retekkel és kompetenciákkal. A három tematikus narratív minta 
az általános információhiány, a tanárok két- és többnyelvűséghez 
kapcsolódó viszonya és a diákok teljesítményének mérése és 
értékelése. 

A kutatásban felvett empíriából jól kirajzolódik, hogy a pe-
dagógusok helyzete a többi interjúalanyhoz képest nagy eltérést 
mutat, mert az ő beszámolójukban jelenik meg leginkább az in-
formációhiánytól való szenvedés tematikus kategóriája. Vala-
mennyi interjúszegmensben hangsúlyos szerepet kap az a moz-
zanat, hogy minden területen megjelenik a bizonytalanság, a tu-
dás és az ismeret hiánya, a tájékozatlanság érzése. Mindemellett 
ők azok, akik képesek lennének az információgyűjtésre a tanú-
lóikat, a jogi rendszert és a szakmai kérdéseket illetően egyaránt. 
A helyzet ellentmondásosságát a pedagógusok is érzik, hangot is 
adnak neki, megfogalmazódnak bennük kérdések az információ-
hiányos pontokon. Olyannyira, hogy több esetben az interjúert 
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kérdezték felvilágosítást kérve a bizonytalan területeken. Az in-
formációhiány megnyilvánulásában vannak olyan területek, ahol 
a pedagógusokat formális módon, azaz automatikusan kellene 
tájékoztatni a hozzájuk kerülő gyermekek jogi státuszáról, az 
ahhoz kapcsolódó jogi háttérről. Egy gyermek mindennapjait 
nagy mértékben befolyásolja az, hogy tudatában van annak, hogy 
a családja magyarországi tartózkodása véget érhet, visszakény-
szerülhetnek abba az országba, közegbe, ahonnan el kellett jön-
niük. Ez a bizonytalanság a legtöbb mígrációban lévő gyermeket 
érinti, amely helyzetről a pedagógusok nem tudnak. Meglepődve 
reagáltak, amikor tájékoztatást kaptak a hatályos jogszabályi kör-
nyezetről. A tanárok körében konszenzus látszik azon a téren, 
hogy egy ilyen élethelyzetben normális viselkedés egy gyermekek 
részéről a motiválatlanság, a visszahúzódó viselkedés vagy akár 
az agresszív kitörések is. Az informális szituációkban, amikor a 
pedagógus a gyermektől személyesen, vagy a szüleitől, illetve a 
szociális munkástól gyűjthetne információt, két szempont do-
minál. A gyermekkel szemben nem akarnak tapintatlanul eljárni, 
így inkább nem kérdezik az életéről, a korábbi életéről, vagy a 
menekülésük útjáról. Úgy gondolják, ha a gyermek akar erről 
beszélni, majd magától elkezd. A gyermekek pedig általában 
nehezen nyílnak meg, és kezdenek erről a témáról beszélni 
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(Schmidt 2017). (Az esettanulmány-kutatás során felvett inter-
júkból kiderült, hogy a gyermekek – a testvérpár mindkét tagja – 
érdektelenségként élték meg a tanárok viselkedését.) A szülőkkel 
való kapcsolattartásban érzékelhető továbbá, hogy tanárok úgy 
élik meg, hogy a szülők érdektelenek a gyermekük iskolai tevé-
kenységével szemben. Ennek hátterében két ok áll. Egyrészt a 
szülők (és a tanárok) oldaláról a nyelvtudásbeli hiány az, ame-
lynek egy-két találkozás utáni megtapasztalásakor mindkét fél 
számára nyilvánvalóvá válik, hogy nem tudnak egymással érdem-
ben kommunikálni: így egyikőjük sem keresi a további kapcsolatot, 
a gyermekeken keresztül üzennek egymásnak. A másik ok a kultu-
rális különbségekben keresendő. A magyarországi szokások sze-
rint az édesanyák intézik az iskolával kapcsolatos ügyeket, ami 
kultúránkként eltérő képet mutathat. A pedagógusok beszámol-
tak arról, hogy olyan szülői találkozásokon vettek részt, ahol érez-
ték, hogy folyamatos férlreértésben vannak a szerepek és az erő-
viszonyok terén. Ez a helyzet sem motiválja a tanárok részéről a 
kapcsolatfelvételt, inkább elkerülik azt. 

A nyelvtudáshoz kapcsolódó interjúrészletekben elsősorban  a 
magyar nyelvtudás mértéke, annak megítélésének módja volt  a 
középpontban. A nyelvtudás mint téma megjelenésekor a peda-
gógusok automatikusan az idegennyelv-tudásra gondolnak, ami 
külföldiek esetében a magyar nyelvre, illetve egyéb, az iskolákban 
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idegen nyelvként tanított tárgyakra vonatkoznak. Általánosan jel-
lemző, hogy a tanárok nem tudják, milyen nyelven/ nyelveken be-
szélnek a diákjaik, nincsenek információik a tanúlóik első nyelvi tu-
dásának a szintjéről, nem tudják, hogy a literációs készségeik fej-
lettségi szintje hol áll. Tanulnak-e az első nyelvükön írni-olvasni, 
vannak-e könyveik, elérhetőek-e felnőtt vagy velük hasonló élet-
korú első nyelvi beszélők? Nem tudnak ezekről a személyes infor-
mációkról, továbbá fel sem merül bennük az ezek után való 
érdeklődés. Nem tulajdonítanak jelentőséget az első nyelvi tudás-
nak, nem feltételezik, hogy bármilyen kapcsolat állna fenn az ide-
gennyelv-, az elsőnyelv- és a másodiknyelv-tudás között. Az inter-
júer célzottan a többnyelvűségre vonatkozó kérdése kapcsán a 
tanároknál szakmai kérdésként megfogalmazódott ugyan a két- 
vagy többnyelvűség mint a jelenségről való tudás, azonban a keze-
lése, továbbá a kiaknázása már nem jelenik meg, még reális célként 
sem. Ebben a mintában is megjelenik az információhiány jelensége, 
mint ahogy azt a tanulmányban elsőként leírt tematikus narratív 
minta is mutatja. 

A mérés és értékelés tematikus narratív mintája azt mutatja, 
hogy az osztályozás, az írásbeli és szóbeli tesztelés terén a tanárok 
közötti összehangolatlan, esetleges működés a jellemző.  A diákok 
nyelvtudásbeli szintjének és a korábban megszerzett szaktárgyi tu-
dásának a bevonása, az arra való építkezés nem feltétlenül képezi 
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alapját illetve nem feltétlenül befolyásolja a tanítási munkát. Az óra-
szervezésben általánosságban differenciálatlan tanári hozzáállás 
jellemző a tudás mérésének a formáira is. Ugyanakkor megfigyel-
hető, hogy vannak olyan iskolák, ahol látható törekvés figyelhető 
meg a pedagógusok részéről, hogy igazodjanak a diákok kommuni-
kációs készségeihez. Ebből következően tanáronként nagy eltérést 
mutat, hogy miként próbálnak a diákok tudásáról információt 
gyűjteni. A teljesen rigid hozzáállástól a rugalmasan optimalizáló 
mérési módszerekig terjed a spektrum. A mérés terén jobban meg-
figyelhető a pedagógusoknak a diákok nyelvi kompetenciájához va-
ló igazodása, mint az óraszervezésben. A méréshez szorosan kap-
csolódik az értékelés. A tanárok körében megjelennek olyan tech-
nikák, amikor a mérés ugyan differenciálatlan, de az értékelésnél 
jelentkezik a különbségtétel, ezzel fejezve ki az értékelés árnyalt-
ságát a magyar első nyelvű tanulókéhoz képest eltérő kompeten-
ciák megjelenésekor. 

4. Következtetések 

A közoktatásbeli integráció mélyebb vizsgálatakor a felszíni, 
kézenfekvő tényezőkön kívül olyan tematikus kategóriák is 
megjelennek, amelyek a nyelvi-kulturális problémákból indulnak 
ugyan ki, de hatásuk lényegesen továbbmutatóan is érzékelhető. 
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Az empíria végső, teoretikus kódolása során, amikor a különálló 
analitikus kategóriák közötti összefüggések feltárása történik, 
láthatóvá válnak az egyes jelenségek közötti összefüggések im-
máron a konkrét deskriptív definícióktól elrugaszkodva. Az ebből 
felálló tematikus narratív mintázat jól mutatja, hogy a látszólag 
távolálló egységek miként függnek egymással össze. Ennek az 
analitikus munkának a végeredménye a kiválasztott három 
tematikus narratív mintának és a belőlük levonható elméleti és 
gyakorlati következtetések bemutatása. A következtetések az 
említett rejtett, nem látványos kapcsolódásokból indulnak ki, 
amelyek az Eredmények című részben szerepeltek. 

A kommunikáció hiányossága a szülő-tanár illetve a gyerek-
tanár viszonylatokban egyaránt manifesztálódik. A hiányos, rend-
szertelen és mozaikszerűen szerveződő kommunikáció odavezet, 
hogy esetlegessé válik az információáramlás, ez gyanakvást kelt, 
és végül a felek könnyen belecsúsznak a felelősséghárításba. 
A nyelvi és kulturális másságból származó kommunikációs hé-
zagokat valamennyi résztvevő a saját kommunikációs straté-
giáihoz kapcsolódó rendszer alapján dekódolja, a folyamat pedig 
az információáramlás megrekedéséhez és elakadásához vezet. Az 
információhiány kiterjed a folyamat minden résztvevőjére: 
a pedagógusokra, a tanulókra, a szülőkre és a szociális munkások-
ra egyaránt. 
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A hiányos kommunikáció eredménye, hogy a szülők nem tudnak 
érdemben információhoz jutni. A kutatási eredmények alapján en-
nek nyilvánvaló oka a szülők nyelvi és kulturális mássága. A szülők a 
nyelvi akadályok miatt teljesen elzáródnak az iskolai élettől, ön-
állóan nem képesek a pedagógusokkal kommunikálni. Közvetítőkön 
– szociális munkáson, interkulturális mediátoron illetve tolmácson 
– keresztül jutnak hírekhez. A gyermekeik vannak a legtöbb 
információ birtokában, viszont életkoruktól nagyban függ, hogy 
mennyire képesek használni és továbbítani azt. További nehézség, 
hogy a gyermekek nem tekinthetők kompetensnek a rájuk vonat-
kozó döntési helyzetekben, különösképpen alacsonyabb élet-
korban. Az információ hordozóiként olyan felelősség hárul a gyer-
mekekre, amely a szülői szerep részeként értelmeződik ugyan, a 
nyelvi akadályok miatt viszont áthárul rájuk. 

Rendszerszintű ajánlások és tanácsok nem állnak az iskolák és    a 
tanárok rendelkezésére, így az oktatási rendszer szintjén diffe-
renciálatlan a diákok kompetenciájának mérése, még azokban az 
iskolákban is, ahol a pedagógusok önerőből, jelentős erőfeszíté-
seket téve próbálnak kialakítani egy egységesítés felé mutató rend-
szert. A jelenleg akadályként megjelenő pontokon beiktatható len-
ne hatékony segítség. A nyelvi problémákat interkulturális mediá-
torok vagy tolmácsok segítségével lehetne orvosolni, akik a nyelvből 
fakadó hiányos kommunikációt tudnák kiküszöbölni. Ezen kívül az 
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iskolai életet többnyelvű tájékoztatókban lehetne közelebb vinni a 
szülőkhöz. A tájékoztatókban már a kulturális különbségek kezelése 
is elindulhatna, az adott nyelvhez kapcsolódó oktatási rendszerből 
hozott összehasonlító példákkal. Ezen keresztül csökken a magyar 
közoktatás sajátosságaival szembeni értetlenség, a szülők már egy 
meglévő háttértudással kezdenék meg a pedagógusokkal a 
kapcsolatfelvételt, hasonlóan ahhoz a szituációhoz, amikor egy 
magyar szülő kezdi gyermekének a beiskolázását. A kulturális 
különbségek kezelésére az iskolai alkalmazottak és pedagógusok 
részére érzékenyítő programok tartása lenne az ideális, de kiin-
dulási pontként egyszerű leírást tartalmazó protokollokkal is el 
lehetne kezdetni az érzékenyítést. 

Tanulmányomban arra törekedtem, hogy bemutassam azt a fo-
lyamatot, ahogy a gyakorlati életből gyűjtött empíria elemzésével 
létrehoztam egy olyan teoretikus kategoriális rendszert, amely 
lehetővé teszi a konkrét példáktól eltávolódó szemléletet, és esélyt 
ad egy valid általánosítási rendszer kiépítésére. Az így kialakult 
tematikus narratív mintázat alkalmas arra, hogy a következtetések 
ugyan még mindig értelmezhetően szoros kapcsolatban maradja-
nak az empíriával, ugyanakkor ne pusztán az adatközlőktől szárma-
zó idézetek mentén valósuljon meg az eredmények bemutatása. 
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Magyar Nyelvstratégiai Intézet 

Budapest 

Az anyanyelvoktatás kihívásai a diaszpórában 
„A bevándorló élet igen komplikált, és megerőltető. 

A migránsnak képességei csúcsán kell állnia. 
A diaszpóra mindent próbára tesz: az intelligenciát, a lelki-
erőt, és a fizikai képességeket. Bevándorlóként élni állandó 

fáradtságot jelent.” 
(Teodor Kallifatides görög származású svéd író) 

1. Bevezetés 

A anyanyelvoktatás napjainkban nemcsak azokban az országok-
ban egyik sarkalatos pontja az oktatáspolitikának, ahol kisebbségi 
csoportok is élnek; szinte minden nemzetnek szembe kell néznie 
a globalizáció, a digitális világ, a nagymennyiségű információ 
okozta kihívásokkal, s ezekre minél gyorsabban reagálni a tanár-
képzés és továbbképzés, az oktatás (tantervek, tankönyvek, 
egyéb módszertani anyagok) és az oktatási eszközök fejlesztése 
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területén végrehajtott reformokkal. Minél gyorsabban tud az ok-
tatáspolitika válaszokat megfogalmazni a változásokra, annál ver-
senyképesebbé válik a társadalom, s a magyarság geopolitikai 
helyzete miatt esetünkben – a nemzetpolitikai irányelvekkel 
összhangban – a teljes magyar nemzetközösség. Teljesen nyilván-
való azonban, hogy egészen más kihívásokkal kell szembenézni 
az anyaországban, a Kárpát-medence szomszédos országaiban 
élő magyar közösségeknek, illetve a nyugati és tengeren túli di-
aszpóraközösségeknek. A határainkon kívül élő tömb- és szór-
ványmagyarság oktatása területén a legrosszabb helyzetben a 
nyugati magyarság van. Sok tényező miatt alakult ez így: a távol-
ságok, a szórványhelyzet, az oktatási törvények hiánya, a tan-
könyvek hiánya, az anyagi támogatás, a szakmai támogatás és a 
szándék hiánya stb.  

Noha egy 2011-es tanulmányomban még azt írtam, hogy válta-
kozó intenzitás figyelhető meg a nyugaton élő magyar diaszpórá-
val való kommunikáció és kapcsolattartás tekintetében mind tu-
dományos területen, 1 mind a közéleti retorikában, ez a tendencia 

                                                           
1 A Magyar Tudományos Akadémia 1990 óta minden magát magyarnak valló tudóst 
örömmel lát külső tagjai, illetve köztestületének tagjai sorában. A Nyugati Magyar Tudo-
mányos Tanács (NyMTT) megalakításának tényét az MTA 2003. májusi Közgyűlése – Vizi 
E. Szilveszter elnök előterjesztése alapján – egyhangú döntéssel jóváhagyta.  
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azóta sokat változott, s ez a változás a nemzetpolitika, a támoga-
táspolitika és a tudománypolitika területén is megmutatkozik.  

Kisebbségi létben az anyanyelv és az identitás megőrzésében 
a család kultúraátörökítő szerepe a legfontosabb, majd az anya-
nyelvi oktatásé lesz később meghatározó. A diaszpóra magyar-
sága eddig ad hoc jellegű szakmai és egyéb támogatást kapott, 
iskoláit, civil szervezeteit saját erőből igyekezett létrehozni és 
fenntartani, de 2017-től a nyugati magyar közösségeknek hivata-
losan is megszervezett formában van lehetősége az anyaország 
támogatásában részesülni. 2 Tanulmányomban a Lajtán túli ma-
gyar közösségek oktatási lehetőségeit vizsgálom az aszimmetriák 
vonatkozásában. 

                                                           
2 A magyar kormány figyelme a rendszerváltás után, fokozottan 2010 óta irányul a di-
aszpórában élő magyar közösségekre. 2011. november 21-én a X. MÁÉRT ülésen került 
sor a Nemzetpolitikai Államtitkárság (NPÁT) által jegyzett A magyar nemzetpolitika – A 
nemzetpolitikai stratégia kerete című dokumentum elfogadására, majd 2016-ban a 
NPÁT elkészítette a Magyar diaszpórapolitika –stratégiai irányok című anyagát. A di-
aszpórapolitika részeként számos – A NPÁT által elindított – program működik a diasz-
pórában (l. idézett dokumentum). A világon szétszórtságban élő magyarság szerveze-
teinek közös fóruma a 2011 óta ülésező Magyar Diaszpóra Tanács (75 szervezet a részt-
vevője). A Bethlen Gábor Alap felhívásaira diaszpórában tevékenykedő civil- és oktatási 
tevékenységet folytató szervezetek adhatnak be pályázatot: 
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/ 

http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/
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2. A diaszpóra becsült létszáma  

A Föld népeinek vándorlása nem új jelenség, azonban a 21. századi 
globalizációs folyamatoknak, főként a politikai, gazdasági és tech-
nikai változásoknak köszönhetően a migráció üteme felgyorsult, 
lehetőségei megváltoztak. Szerte a világban számos ország van az 
elvándorlás nagyságrendjének tekintetében hozzánk hasonló 
helyzetben. 3 Sokszor büszkén hangsúlyozzuk, hogy a beszélők lét-
számát tekintve a magyar nyelv az első ötven között szerepel a vi-
lág nyelvei között. Ennek ellenére a magyarság és a magyar nyelv 
helyzete, valamint jövője szempontjából fel kell tárni a kialakult 
tendenciák mögöttes okait azért, hogy a jövőben a nyelv fennma-
radásával és versenyképességével kapcsolatos kihívásokra ne ad 
hoc módon, hanem tudatosan tudjunk reagálni. Ennek a feltárási 
folyamatnak nemzetpolitikai és tudománypolitikai szempontból 
sem véletlenül kerültek fókuszába a diaszpórában élő magyar kö-
zösségek, hiszen noha pontos létszámukat nem tudjuk, feltételez-
hetően a legutóbbi 2011/12-es népszámlálások óta is növekedett 
lélekszámuk, miközben a szomszédos országban élő magyaroké 
tovább csökkent. Kapitány felhívta a figyelmet a Magyarországgal 
                                                           
3 Ennek következménye, hogy nemzetközi szervezetek, rendezvények foglalkoznak a 
migráció folyamatával és hatásaival (Global Forum on Migration and Development, Glo-
bal Diaspora Forum, Global Diaspora Week, International Organization for Migration). 
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határos államok népszámlálásainak módszertani hibáira, és az ál-
tala korrigált adatok szerint 2 211 779 a külhonban élő magyarok 
száma; a korrekció nélküli, azaz a szomszédos országok hivatalos 
népszámlálási adatai szerint összességében 2 089 518 magyar él a 
Kárpát-medencében kisebbségben (vö. Kapitány 2013, 2015; Ko-
csis et al 2006). A diaszpórában élők számát pontos adatok hiányá-
ban csak megbecsülni tudjuk, 4 2011-ben megközelítőleg 2,5 millió 
magyar élt a nyugati diaszpórában, mára ez a szám valószínűleg 
eléri vagy meg is haladja a 3 milliót. Az országhatáron kívül élők 
lélekszámával azért foglalkozom, mert a beszélők száma és a nyelv 
megmaradása összefüggést mutat. 

3. Különbségek, eltérések, egyenlőtlenségek – 
aszimmetriák 

A diaszpóra magyarsága felé fordulást (támogatáspolitika, okta-
tás) több kérdőíves felmérés előzte meg (eredményeiket részben 

                                                           
4 https://www.korosiprogram.hu/diaszpora 
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volt csak alkalmam megismerni, hallani konferenciákon, mert ed-
dig nem publikálták). 5 Feltételezhetően ezeknek a felmérések-
nek a hátterében az a célkitűzés állt, hogy a stratégiai aszimmet-
riákat feltárják, azaz a lehetséges stratégiákat éppen az aszim-
metriákra építve fogalmazzák meg, hiszen többség-kisebbség vi-
szonya számos olyan egyenlőtlenséget rejt, amely a társadalmi 
lét(forma) minden területén jelen van. Az aszimmetriasorozat 
már akkor elkezdődik, amikor az egyén vagy a család egy másik 
országban telepedik le.  

A diaszpóraközösségek közös jellemzője a szórványosodás. Et-
nolingvisztikai vitalitásuk – a státus, a demográfia és az intézmé-
nyi támogatottság faktorainak ismeretében – gyenge (vö. Giles et 
al. 1977). Nyelvük – amit neveznek diaszpóra-nyelvnek, beván-
dorlási nyelvnek, származási nyelvnek – nem jelenik meg az adott 
államok jogforrásaiban. Nyelvük veszélyeztetett helyzetben van, 
mert az anyanyelvhez való viszony is megváltozik, használata ál-
talában a családi színtérre szorul vissza (legfeljebb használhatják 
még civil szervezetek összejövetelein, cserkészfoglalkozásokon, 
havi egy alkalommal magyar misén/istentiszteleten, hétvégi isko-
lákban), így erősen korlátozott. Attól függően, hogy ideiglenes-e 

                                                           
5 Debreceni Nyári Egyetem (2015), Károli Gáspár Református Egyetem (2016), Nem-
zetpolitikai Államtitkárság (2017).  
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a kinn-tartózkodás vagy hosszú távra tervezett, megváltozik a 
nyelvekhez való viszony. Az eddig használt anyanyelv visszaszo-
rul, s a hivatalos színtereken, munkahelyen, iskolában, a minden-
napokban az adott ország nyelve kerül előtérbe, annak megtanu-
lása (ha eddig nem történt meg) válik elsődlegessé, illetve annak 
gyakorlása. 

Ezek az újonnan kialakult és átalakult társadalmi létformák – 
státusz (nyelvi és állampolgári), identitás, integráció, nyelvi kom-
petencia, a szülői szerep átalakulása, munkavállalás és új munka-
helyi környezet, kultúra – mind-mind aszimmetriákat eredmé-
nyeznek.  

A különböző korszakokban kivándorolt közösségek szinte 
mindegyikére jellemző a heterogenitás mind a végzettség, mind 
a nyelvtudás tekintetében. A képzettségi fokok további aszim-
metriákhoz vezet(het)nek az egyén és a család életében. Legrosz-
szabb esetben alacsony képzettségű szülőkről van szó, akik nem 
beszélik jól az adott ország nyelvét. Ebben az esetben teljesen ki-
szolgáltatottak több szempontból is: a munkaerőpiacon és isko-
lás gyermekük érdekképviseletében. 

A kiköltöző szülők sokszor nem ismerik az adott ország iskola-
rendszerét és szabályait, így például a közeli Ausztriában volt arra 
példa, hogy a 14 éves gyermeket automatikusan a munkanélküli-
ekhez sorolták, nem pedig beiskolázták, de az is előfordult, hogy 
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a gyerekeket diszkriminálták az iskolában, és a szülő nyelvi kom-
petencia hiányában nem tudta megvédeni az érdekeit. Az osztrák 
iskolarendszer sajátossága például, hogy 1–3. osztályban pozití-
van, de sokszor nem reálisan értékelik a gyerekeket. Majd 4. osz-
tályban 3-3 olyan dolgozat (Schularbeit) megírására kerül sor 
(melyről nem világosítják fel a szülőket, főképp, ha nem beszélik 
jól a nyelvet), amely döntően meghatározza a gyermek további 
iskolai életpályáját: ha jól sikerül, akkor a gimnázium felé orien-
tálódhat, ha nem, akkor a gyengébb színvonalú képzésben marad 
(Hauptschule). Ezek a tényezők/élmények szintén hozzátartoz-
nak a diaszpóralét nehézségeihez.  

4. A hétvégi iskolák mint az anyanyelvoktatás bázisai 

A diaszpórában (négy kontinensen) jelenleg 212 hétvégi iskola 
működik (az NPÁT felmérése, l. Szilágyi 2017). Vannak közöttük 
nagy hagyománnyal rendelkező intézmények, de többségüket 
legutóbb, a 21. században kivándorolt magyar közösségek alapí-
tották. Az USA-ban pl. a többszáz éves múltra visszatekintő – az 
egyházakhoz kötődő – hétvégi iskolák célja a századelőn még az 
írás-olvasás alapfokú elsajátítása volt. Az azóta több hullámban 
érkező magyar menekültcsoportok mindegyike új igényekkel lé-
pett fel, így az iskolák ennek megfelelően változtak. A legújabb 
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jóléti migránsok csoportjai független iskolákat, óvodai csoporto-
kat hoztak létre, s ez nemcsak a gyerekek létszámának növeke-
dését, de egyfajta nyelvi frissességet is kölcsönöz a csoportnak.  

Ezeket az iskolákat olyan lelkes szülők alapították, akiknek kis-
gyerekük volt, így személyesen is érdekeltek voltak a tanításban. 
Olyan lelkes szülők, akik belátták és megtapasztalták a környezeti 
nyelv erőteljes hatását és annak következményeit, azaz a gyors 
nyelvcserét. Saját gyerekeiken tapasztalták, hogy ha nem fordíta-
nak nagyobb gondot a magyar nyelv tanulására és ápolására, ak-
kor az unokáikkal már nem fognak tudni magyarul beszélni. Ők 
élik át azt is, hogy sokszor az egy családban élő három gyermek-
nek is különböző a magyar nyelvtudása. Ezért tartották fontos-
nak, hogy lépéseket tegyenek anyanyelvük és kultúrájuk szerve-
zett ápolására, s alapítottak hétvégi iskolákat.  

Az iskolák folyamatosan gyarapodtak, eleinte egy-két csoport-
tal működtek, majd nőtték ki magukat és első osztálytól felfelé – 
a magyar iskolarendszernek megfelelően – egészen nyolcadikig. 
Sokszor a gimnazista gyerekek is visszajárnak, sőt Ringató-cso-
portokat és óvodás foglalkozásokat is indítanak a nagyobb lét-
számmal működő iskolák, s ennek oka az, hogy sokkal hatéko-
nyabb így az oktatás.  

A következőkben nézzük végig a hétvégi iskolákra jellemző 
aszimmetriákat:  
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• A hétvégi iskolák közös jellemzője szerte a világban, hogy 
különböző formában működnek: 1. a Külföldi Magyar Cser-
készszövetség keretében; 2. a már meglévő magyar egye-
sületen belül; 3. önállóan bejegyzett civil egyesületként; 4. 
nincsenek bejegyezve.  

• Méretüket, létszámukat tekintve is óriási különbségek 
vannak közöttük: több száz fős, és alig két tucat gyerekkel 
foglalkozó iskolák is működnek. 

• Különböző létszámú és végzettségű/képzettségű tanerők-
kel dolgoznak. Különbözők a motivációk és a célok is. Az is-
kolákban órákat adó tanárok/lelkes szülők nem mindegyik-
ének van pedagógus végzettsége, szakképesítése. Az isko-
lák által biztosított oktatás színvonala így különböző, általá-
ban a vezető által meghatározott: van, ahol az anyanyelv-
ápolás a cél, van, ahol viszont az anyanyelvi szint elérése. Ez 
utóbbi lenne a támogatandó cél, hiszen a nyelvet csak 
anyanyelvi (L1) szinten birtokló személy fogja továbbadni, s 
az anyanyelv biztos tudása lehet bázisa a második nyelvnek 
(L2), az adott célország nyelvének. Az eredmény olyan 
L1+L2-t magas szinten beszélő balansz kétnyelvű személy, 
aki bármikor visszaintegrálódhat az anyaországba. Ehhez a 
tudáshoz társul még a Közös Európai Referenciakeret (KER) 
szerinti harmadik nyelv elsajátítása (L3). 
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• Az iskolák fenntartása is nehézséget okoz. Egyes országok-
ban kapnak állami támogatást a származásnyelv oktatását 
felvállaló szervezetek, de az esetek többségében az állam 
mint társfinanszírozó van jelen, s mellette a szülők is hoz-
zájárulnak a képzéshez. Más országokban az állam elzár-
kózik az anyagi támogatástól, és a szülők kénytelenek fe-
dezni a költségeket, így a hétvégi iskolák helyszínének bér-
leti díját és a tanárok tiszteletdíját is. A magyar nemzetpo-
litika változásának köszönhetően magyarországi pályáza-
tok (Nemzetpolitikai Államtitkárság) is segítik a diaszpórá-
ban tevékenykedő civil szerveztek és hétvégi iskolák mun-
káját. 

• Különböző technikai ellátottságú és felszereltségű helyszíne-
ken dolgoznak: 1. saját épületben (ilyen nagyon kevés van); 6 
2. bérelt általános iskolai tantermekben nagyon jó infra-
struktúrával, barátságos környezetben vagy egyéb bérelt 

                                                           
6 Míg a környező országokban élő magyarság a határok változása után is saját köze-
gében élhetett, addig a nyugati diaszpóra idegen környezetbe került a kivándorlás 
kapcsán minden intézményi háttér nélkül. Napjainkban is a nyugati magyar közössé-
gek csekély százalékának van csak saját tulajdonú magyar háza (pl. Stockholm, To-
ronto, New Brunswick), általában bérelt épületben tartják a civil, a cserkész, de a 
vallási alkalmakat is. Mivel a közösség csak alkalmi használója a helyiségeknek, így az 
oktatáshoz szükséges alapvető eszközöket is oda kell szállítaniuk a szülőknek. 
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épületben; 3. nem ideális, nem gyerekbarát helyszíneken, 
amelyek szükségmegoldást jelentenek csupán. 

• Az iskola kidolgozott tantervvel rendelkezik, tudatos és jól 
szervezett oktató és nevelőmunkát végez, illetve a kisebb 
létszámú iskolákban a tanártól függ az órák menete. 

• Különböző tananyagokból tanítanak: az iskolák többnyire 
magyarországi tankönyveket használnak, iskolánként ki-
fejlesztett/meghatározott módszertani elvek szerint. A 
tankönyveket a szülők finanszírozzák.  

• Hetente vagy kéthetente találkoznak a gyerekek 1–4 órá-
ban, ez helyszínenként változó. 

• Az iskolától való távolság szintén különböző. A hétvégi is-
kolák mindig egy adott körzetben tevékenykednek, előfor-
dul, hogy 80 km távolságról is hozzák a szülők a gyereke-
ket, de az USA-ban vagy Ausztráliában ez a távolság akár 
200 km is lehet. A szülőktől mindenképpen áldozatot kö-
vetel a szabadidő feláldozása és az utazás is. 

5. A többségi iskolák mint az integrálódás helyszínei 

A hétvégi iskolák foglalkozásain általában a diaszpórában élő ma-
gyar gyermekek töredéke vesz csak részt. Ennek több oka van, 
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ezek egyike, hogy hétvégén van, s ezt az időt a családok nagyobb 
része pihenéssel, közös programokkal szeretné tölteni. 

Éppen ezért azokban az országokban, ahol a magyar csoportok 
nagyobb létszámban/tömbben élnek, ott diplomáciai segítséggel 
azt kell elérni, hogy a magyar idegen nyelvként beintegrálódjon a 
hivatalos oktatásba. Erre van már példa (Németország, Darms-
tadt, Lichtenberg Gimnázium), általában lelkes szülők és hason-
lóan lelkes, a nyelvi diverzitást pártoló igazgatók találnak ilyenkor 
egymásra. Ezek az órák általában délután vannak (de Németor-
szágban például a gyerekek 8–16:00 óra között járnak iskolába), 
hogy esetleg több helyről elérhető legyen, s heti 2–3 órában ok-
tatják a nyelvet. A bizonyítványba is többféleképpen kerül be az 
óra: jeggyel (Ungarischunterricht) vagy jegy nélkül. A nyelv hiva-
talos oktatásba való integrálása emeli a nyelv presztízsét. 

A skandináv országokban például a magyarnyelv-oktatást in-
tegrálták az oktatási rendszerbe, amely heti két óra nyelvtanulást 
jelent. Ahhoz, hogy valaki magyart tanulhasson, 5 gyerek jelent-
kezése szükséges. Sokszor sem a létszám, sem a megfelelően 
képzett magyartanár nem áll rendelkezésre. 
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6. Továbbgondolásra 

A diaszpórában élő magyarsággal kapcsolatban számos kutatás 
készült a rendszerváltás utáni időszakban (pl.: Papp Z. 2008; Szo-
ták 2011; Szóka 2014; Nádor 2014 stb.), de ezek ismeretében 
sem mondhatjuk el, hogy alaposan feltártuk volna a nyugati ma-
gyar közösség nyelvi, oktatási, szociológiai, társadalmi, gazdasági 
vagy demográfiai viszonyait. Számos elméleti és empirikus isme-
retünk van, erre és saját tapasztalataimra alapoztam az alábbi do-
kumentum megírását is, s próbáltam megfogalmazni, hogy mire 
van szüksége a diaszpóra magyarságának? 1. A hétvégi iskolák-
ban dolgozók munkáját mindenképpen segítené a diaszpórára 
vonatkozó olyan oktatási terv/stratégia/tanterv kidolgozása, 
amely a helyi sajátosságokat/igényeket figyelembe veszi. 2. Ha-
sonlóan szükség lenne egy modulokból álló, gyerekeknek szóló 
digitális tananyagra, az ezt kiegészítő/támogató papír alapú fog-
lalkoztató anyagokra, amelyek a helyi igényekhez igazodnak. 3. A 
már meglévő továbbképzések folytatására, összehangolására, és 
a portfólió kiszélesítésére, valamint a távolságok miatt kihelye-
zett lokális képzésekre. 4. A világ számos pontján működő magyar 
iskoláknak a magyar oktatási térbe való integrálására – szinten-
ként eltérő módon. 5. Egységes értékelési rendszer kidolgozá-
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sára, amely biztosítja a hétvégi iskolákban folyó munka és az an-
nak elvégzésével járó érdemjegyek hazai elismerését. 6. Az okta-
tási helyszínek és az oktatók finanszírozására (Szilágyi 2017). 7. 
Országonként egy-egy központi iskola, oktatási-módszertani köz-
pont kialakítására (l. Bécs, 2018, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
támogatásával). 8. A hétvégi iskolák hálózatának hatékony mű-
ködtetésére. A hálózati együttműködés a diaszpórával való kap-
csolattartásban olyan szükségszerű és praktikus kommunikációs 
lehetőség, amelyet minden mélységében ki kell használni, még 
az eddigieken túlmenően is. Ezen kívül természetesen szükséges 
a személyes kapcsolattartás, a diaszpórában élő gyerekek anya-
ország-élményének a megteremtése és megszervezése, az eddig 
jól működő programok fenntartása (pl.: NPÁT). 

A fentiek függvényében szükség lenne további alkalmazott ku-
tatásokra, helyzetfelmérésre a már felsoroltakon kívül, illetve 
jobban ki lehetne használni a Körösi Csoma Sándor Program 7 ösz-
töndíjasainak tapasztalatait.  

                                                           
7 https://www.korosiprogram.hu/  

https://www.korosiprogram.hu/
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Származásnyelvi aszimmetriák 

1. Bevezető gondolatok 

A nyelvi diverzitás egyik jelensége, a származásnyelv azóta jelen 
van valamilyen formában, amióta a migráció, legfeljebb nem ku-
tatta senki, csak megélte, akit érintett. Tehát időtlen idők óta 
megtörténik, hogy egy család vagy egy egész közösség a jobb és 
biztonságosabb élet reményében elköltözik a szülőföldjéről egy 
teljesen más nyelvi és kulturális közegbe. Itt az alkalmazkodás ré-
szeként, a könnyebb befogadás reményében igyekeznek elsajátí-
tani a helyi szokásokat, nyelvet, ugyanakkor megpróbálják meg-
őrizni a saját kultúrájukból és anyanyelvükből is a teljességet, 
vagy annak morzsáit, amíg lehet, illetve amíg erre késztetést 
éreznek. Ezt a tevékenységet a befogadó országok attól függően 
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támogatják vagy tűrik, hogy a multikulturalitás vagy inkább a ho-
mogenitás határozza-e meg az ideológiájukat. 

Az alkalmazott nyelvészetben elsősorban a nyelvpolitikával, a 
nyelvoktatás-politikával, valamint a kétnyelvűséggel foglalkozó 
kutatók publikálnak a nyelvi örökség megőrzésének témaköré-
ben (egyebek között Hult 2004; Tubergen–Mentjox 2014; Csire–
Laakso 2014; Szóka 2014; Gárdosi 2014; Nádor 2014), a THL2 
című folyóirat 2014. évi 2. száma pedig e témából készült tema-
tikus összeállítás, és a cikkek között minden kontinensről talál-
ható egy-egy tanulmány vagy beszámoló. Annak bizonyítására, 
hogy a modern kori migrációval kapcsolatban milyen fontos vi-
lágjelenségről van szó, 2012-ben egy átfogó, a diaszpóra fennma-
radását, nyelvközösségéhez való kötődését erősítő – és nemcsak 
a nyelvre, kultúrára, hanem a gazdasági kapcsolatoktól a turizmu-
sig is kiterjedő – programokat kínáló kézikönyv is készült (Aguni-
as–Newland 2012).  

2. A bevándorlókat érintő alapvető aszimmetriák 

Európában az anyanyelvi örökség megtartására, fejlesztésére    a 
pozitív minta mindenekelőtt Svédország, ahol már az 1977/78-as 
tanévtől kezdve a közoktatásban lehetőséget biztosított az állam 
a bevándoroltak számára anyanyelvük tanulására és ápolására – 
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bár a tényekhez az is hozzátartozik, hogy a helyi nemzeti és etni-
kai kisebbségek számára ez a lehetőség csak húsz évvel később 
adatott meg (Hult 2004: 185). A befogadó országok többsége le-
hetővé teszi, pontosabban elvárja és az ingyenességgel ösztönzi 
is a letelepedni kívánók nyelvtanulását, de előfordul     a szakkép-
zés is – erre sok országból lehet példákat említeni például Svéd-
országból, Finnországból, Hollandiából, Németországból, az 
Egyesült Királyságból, sőt az anyanyelv megőrzését magánügy-
nek tekintő Amerikai Egyesült Államokból is (vö. pl. Bodolai–Ko-
váts szerk. 2013). A bevándorlók oktatásának ezekben az orszá-
gokban saját módszertana alakult ki, ami a magyarról nem mond-
ható el. Ez esetben a célnyelvi környezetben történő, közvetítő-
nyelv nélküli nyelvtanítás és az alapvető kulturális ismeretek át-
adása a cél, a szervezeti keretet pedig részben az erre szakoso-
dott alapítványok, nonprofit szervezetek, részben az erre    a fel-
adatra teljesen felkészületlen iskolák jelentik. De most nem az el-
vándoroltak integrációja, hanem éppen a kibocsátó nyelv és kul-
túra megőrzésének, átadásának az esélyei, valamint az ezzel kap-
csolatos aszimmetriák feltárása a cél. Ugyanakkor innen ered az 
első aszimmetria is, amit minden elvándorolt megél: az anyanyel-
véhez való addigi viszonya megváltozik, mérlegre kell tennie an-
nak hasznosságát, majd az esetek többségében önként megkez-
denie a háttérbe szorítást és a befogadó társadalomba való 
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nyelvi-kulturális integrációt. Az addig természetes anyanyelvi kö-
zeget egy új, másodlagos szocializációs környezet váltja fel, amely 
ha el is ismeri a másságot, magánügynek tekinti, és elsősorban az 
új nyelv és kultúra átvételére ajánl fel állami segítséget. 

A különféle történelmi-politikai-gazdasági körülmények a ma-
gyar nyelvterületről is számos családot késztettek és késztetnek 
arra, hogy más országban kezdjenek új életet – és ezzel a döntés-
sel megkezdődik számukra a kivándorlókra jellemző aszimmet-
riák sorozata is.  

Melyek ezek a tényezők a nyelvközösség egészét, illetve benne 
a kivándorló csoportokat tekintve? 

• Teljes jogú többségből meghatározhatatlan státuszú, 
megtűrt kisebbséggé válnak: nem védik őket nemzetközi 
kisebbségvédelmi egyezmények, sőt jogaik is akkor lesz-
nek, amikor megkapják a letelepedési engedélyt, illetve 
később az állampolgárságot – ez a biztonság és a bizony-
talanság aszimmetriája. 

• Az identitás aszimmetriája azt jelenti, hogy az egyikben 
még nem, a másikban már nem teljes a hovatartozás-tu-
dat, ami bizonytalanságot, sőt állandó stresszhelyzetet 
eredményez az egyén mindennapi életében. 
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• A nyelvi kompetencia aszimmetriája az írásbeliség, az ol-
vasás és az írás területén jelenik meg először, ami azt je-
lenti, hogy hasznosság híján háttérbe szorul és lassan be-
szűkül, vagy csak korlátozottan alakul ki, esetleg teljesen 
hiányozni fog. 

• Ugyancsak a nyelvi kompetencia aszimmetriái közé sorol-
hatók azok a jegyek, amelyek az anyanyelvvel összevetés-
ben a származásnyelvet jellemzik. A szóbeli-írásbeli kom-
petenciák borulása mellett ide tartozik az anyanyelv szó-
kincsének leépülése (vagy később a hiánya) különösen a 
munkával, iskolával, hivatalokkal kapcsolatban, ezzel pár-
huzamosan az új jelenségek kölcsönszavakkal történő 
megnevezése, a második nyelv térhódítása a nyelvhaszná-
lat egyre szélesebb színterein, és ez a nyelvcsere első állo-
másait jelenti. 

• A szervezettség aszimmetriájával ugyancsak szembe kell 
néznie mind az egyénnek, mind a diaszpóra-közösségnek. 
Ami otthon természetes volt, az új közegben nem az: meg 
kell keresni a közelben élő nyelvközösségi tagokat, ha va-
laki a családján kívül másokkal is szeretne az anyanyelvén 
beszélni. Ugyanakkor számolni kell a már kint élők meg-
osztottságával, esetenként a bizalmatlanságával is, ami 
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megnehezíti a kívülről jövők beilleszkedését. Jellemző pél-
da erre az észak-amerikai magyar közösség megosztott-
sága, a „negyvennégyesek” és az „ötvenhatosok” kölcsö-
nös elutasítása a kivándorlást előidéző politikai-ideológiai 
alapon, ami külön szervezetek, iskolák stb. létrehozásához 
vezetett, és nem volt átjárás a csoportok között. 

• Az értékek aszimmetriája talán az otthon maradottak és a 
kivándoroltak viszonylatában szemléltethető a legjobban: 
az új helyzetben – hacsak nem a gyors és teljes asszimilá-
ció a cél – felértékelődnek azok a rendezvények, összejö-
vetelek, amelyekre az illető korábban nem is gondolt (ma-
gyar bál, magyar nemzeti ünnepek, civil rendezvények). 
Korábban a munkahely és a család töltötte ki az idejét, de 
az új közösségben fontosnak tartja az önkéntes munka vál-
lalását, például nyelvet tanít, noha soha nem tanított ko-
rábban, részt vesz a hagyományőrzésben, néptánc cso-
portba jár, népművészeti alkotásokat hoz létre. 

• A nyelvközösség egészét tekintve, attól távol, származás-
nyelvi közegben élni mindenképpen aszimmetriát jelent:    a 
kontaktusjelenségek olyan nyelvváltozatot hoznak létre, 
amelyet a többiek – akár nyelvjárási beszélők, akár a szten-
derdhez közeli változatot beszélők – „idegenesnek” éreznek, 
ez pedig sok esetben megbélyegzéshez vezet. 



217 

Nádor Orsolya: Származásnyelvi aszimmetriák 

A fentiekből látható, hogy a származásnyelvvel kapcsolatos 
aszimmetriák nem maradnak meg a nyelven belül, hanem meg-
jelennek az identitás, a kultúra, sőt a politika területén is, ráadá-
sul a különböző időszakokban származásnyelvivé vált beszélőkre 
sem ugyanazok a nyelvi-társadalmi jellemzők igazak. 

3. A főbb csoportok és jellemzőik 

A diszpóra-csoportok első kategóriáját a magyar nyelvterületről 
(nem biztos, hogy a mai Magyarországról) a 20-as, 30-as, 40-es és 
50-es években tömegesen kivándoroltak leszármazottai jelentik. 
Annak ellenére, hogy számos ponton különböznek egymástól, 
mert ki politikai, ki gazdasági indíttatásból, ki egyszerűen csak fi-
atalként egy új, jobb élet reményében hagyta el a szülőföldjét és 
a magyar nyelvterületet, a 20. század első felének emigránsai te-
remtették meg azokat az intézményi kereteket, amelyek – a kö-
zösség erejétől, vitalitásától függően – ma is az ott élők rendelke-
zésére állnak. Az intézmények között megtalálhatók a közösség 
kulturális igényeit kiszolgáló „magyar házak”, az oktatási intéz-
mények – leginkább a hétvégi iskolák, helyenként az egyházi gyü-
lekezetek és a cserkész szervezetek, emellett létrejöttek tánccso-
portok, énekkarok is. Ezeket az intézményi kereteket az első 
nemzedéket alkotó közösségek saját erejükből hozták létre azért, 
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hogy segítsenek az anyanyelv és a kultúra átörökítésében, de 
azért is, hogy megteremtsenek egy kis pót-Magyarországot, ahol 
önmaguk lehetnek. Az ezekben az évtizedekben kivándoroltak 
közös jellemzője volt az is, hogy egyáltalán nem, vagy alig ismer-
ték a befogadó ország nyelvét, a gyermekeik azonban, akik már 
ott születtek, vagy ott kezdtek iskolába járni, megtanulták az új 
nyelvet – ugyanakkor elkezdték visszaszorítani szüleik, nagyszü-
leik nyelvét még a családon belül is, és a magyar közösségbe is 
kezdetben sokszor csak családi nyomásra jártak. (Ezeket a törté-
neteket az elmúlt években készült dokumentumfilmek őrzik – kö-
zülük most csak egyet, Pigniczky Réka: Inkubátor című filmjét em-
líteném, de ma már hosszan lehet sorolni azoknak a filmeknek   a 
sorát, amelyeket az „oral history” műfajában készített a Duna TV 
és mások.)  

A második csoportba az 1956 és 1990 között kivándoroltakat 
sorolom, akik a fentiekhez hasonló motivációval érkeztek meg   a 
jobb élettel kecsegtető országba, vagy esetleg csatlakoztak ko-
rábban már kitelepült rokonaikhoz. Befogadásuk nem volt egy-
szerű, sokan érkeztek egyetemi végzettséggel, jó nyelvtudással, 
ami lényegesen megkönnyítette a beilleszkedésüket, ugyanakkor 
sokszor idegenül álltak a magyar közösség kialakult szokásaival, 
megosztottságával szemben, és ritkán vettek részt a rendezvé-
nyeiken.  
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A harmadik csoportot pedig az a sok százezres, különféle kép-
zettségű (a képzetlentől az egyetemet végzettekig, doktori foko-
zattal rendelkezőkig) heterogén közösség alkotja, akik döntően 
2010-től mostanáig folyamatosan jelennek meg főként az Euró-
pai Unió területén mint munkavállalók. Mivel alapvetően csak 
néhány évre tervezik a kiköltözést, fontosnak tartják nemcsak sa-
ját anyanyelvük megőrzését, hanem gyermekeik teljes nyelvi 
kompetenciáinak kialakítását is. Ma már ennek a lehetőségei is 
mások, mint az ötvenes-hatvanas években, hiszen az internet se-
gítségével mindenki részese lehet az anyanyelvében bekövetkező 
változásoknak, követheti az új szavak megjelenését, nézhet, ol-
vashat híreket online, írhat a közösségi oldalakra stb. Nyelvi 
szempontból két karakterisztikus jegy jellemzi ezt a legújabb cso-
portot: valamilyen szintű (A2–C1 között bármilyen lehet) előze-
tes nyelvtudás és országismeret birtokában mennek ki, beleértve 
az olyan nyelveket is (holland, norvég, svéd, dán), amelyeket csak 
a befogadás után tanultak meg a korábbi kivándorolt csoportok 
tagjai; emellett létszámukkal és a nyelv megtartására irányuló 
igényeikkel megújították a diaszpóra hagyományos anyanyelv-
ápoló intézményeit. Természetesen az egy−két éves munkaválla-
lásból sok éves is lehet, így az iskolások esetében az anyanyelv 
néhány év elteltével származásnyelvi jegyekkel telítődik, hiszen a 
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befogadó ország nyelvén tanulnak matematikát, biológiát, ké-
miát stb., a hétvégi magyar iskolákban pedig a nyelvtan-iroda-
lom-történelem hármas rendszere határozza meg a képességfej-
lesztést. Az aszimmetria, amely ebben az esetben is természetes 
módon megjelenik, előbb-utóbb a származásnyelvi jellemzők felé 
fogja eltolni az anyanyelvi kompetenciát. Természetesen ez most 
csak egy általános, tapasztalati alapokon megfogalmazott megál-
lapítás lehet, hiszen egyelőre alig vannak erre a célcsoportra vo-
natkozó kutatások (Szoták 2011).  

Fontos lehet a tantárgyi szimmetria megteremtése – nem tar-
talmi, hanem szervezeti szinten. Ez azokban az országokban kerül 
csak elő, ahol jelentős számú friss bevándorló jelenik meg kisebb-
nagyobb gyermekekkel. Mivel ők többnyire nem véglegesre, ha-
nem néhány évre tervezik csak a munkavállalást, szívesen küldik 
a magyar iskolák foglalkozásaira a gyermekeiket. Németország-
ban már 2008 óta próbálkoznak azzal a helyi szervezetek, hogy az 
iskolákban elfogadják teljes értékű tantárgynak a hétvégi iskolák 
anyanyelvi óráit, de nem könnyíti meg ennek elérését sem a szét-
tagolt tartományi oktatási rendszer, sem a magyar szervezetek 
eltérő álláspontja.  

A negyedik csoport alapvetően eltér az előbbi háromtól ab-
ban, hogy ők nem vándoroltak el más országba, hanem ugyanott 
élnek, ahol az őseik, csak éppen az anyanyelvi élettér fogyott el 
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körülöttük. Ez az a beszélőközösség, amelyik kontaktusjelensé-
gekkel telített kisebbségi anyanyelvváltozatát veszíti el lassan    a 
többségi nyelv hatására – hiszen ha még vannak is kisebbségi 
nyelvi jogok egy országban, azok többnyire százalékokhoz kötöt-
tek, de a néhány családot számláló közösségek nem tudják át-
lépni a kötelező küszöböt, emellett itt természetes módon van 
jelen a vegyes házasság, és az anyanyelv használati köre is igen 
csekély. A gyerekek nyelvváltása elkerülhetetlen, bár a Magyar-
országgal szomszédos országokban számos példát látunk a szór-
ványgondozásra, szórvány-óvodák, iskolák működtetésére, sőt az 
egyik legújabb kezdeményezés a nagyváradi Partiumi Keresztyén 
Egyetemen a magyar szakosok és a tanítók felkészítése az okta-
tásra (Magyari 2017). 

4. Két példa a Károli Gáspár Református Egyetem 
Hungarológiai Műhelyéből 

Az első példa az Ausztráliában élő magyar diaszpóra és a magyar 
mint idegen nyelv szakos tanárjelöltek kapcsolatát mutatja be rö-
viden. A kapcsolat lényege az, hogy az Ausztráliában élő, és ma-
gyar nyelvből érettségi vizsgára készülő diákok számára ingyenes, 
irányított felkészítést tartanak Skype-on – önkéntes munka kere-
tében – a károlis MID-hallgatók, illetve olyan felkérés is érkezett, 
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hogy alapfokú nyelvoktatást biztosítunk abban a reményben, 
hogy egyszer majd érettségizni is fognak. A nyelvpolitikai háttér 
ebben az esetben az, hogy a multikulturalitást támogató ausztrál 
állam mindaddig támogatja a bevándoroltak anyanyelv megőrző 
iskoláit, ameddig évente 5 érettségizőt fel tudnak mutatni. A fen-
tebb vázolt, egyre gyorsabb nyelvcsere miatt itt már elsősorban 
csak az újabban érkezettek gyermekeire lehet számítani, a ma-
gyar diaszpóra nyelvmegőrzésére szolgáló iskolák tehát hosszú 
távon a létükért küzdenek – így az Adelaide-i Magyar Iskola is, 
amelynek keretében a képzést kitaláltuk és megszerveztük. Le-
hetne modell értékű is ez a kezdeményezés, de ne feledkezzünk 
el arról, hogy 2017 őszétől már csak levelező formában, másod-
diplomás képzés keretében lehet magyar mint idegen nyelv sza-
kos tanár valaki, ami többnyire azt jelenti, hogy főállásban dolgo-
zik, családja van, tehát ilyen jellegű, egyénre szabott tutorizáló 
feladatot nem tud ezek mellett vállalni. 

Aszimmetriát rejt maga a „magyar érettségi” terminus, hiszen 
itt nem a magyarországi anyanyelvi érettségi feladataira kell gon-
dolnunk, sőt nem is a B1 szintű magyar mint idegen nyelv érettsé-
gire, hanem valami másra: a származásnyelvi körülményeket fi-
gyelembe vevő felépítésre és tartalomra. Röviden tekintsük át, mi-
lyen elemeket foglal magában az ausztráliai magyar érettségi: a ta-
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nárok minden évben közösen kijelölnek egy nagyobb kutatási té-
mát, amelyhez a diáknak anyagot kell gyűjtenie az általa kiválasz-
tott szűkebb téma alapján. Három magyar és három angol nyelvű 
szakirodalom alkotja a későbbi dolgozat tudományos hátterét, 
amelyekről a diák naplót vezet, majd egy 500 szavas magyar és 600 
szavas angol fogalmazást ír szakirodalmi utalásokkal, ezt követően 
pedig még 6 percig képes a kutatott témáról magyarul beszélni. 
2016-ban a hungarikumok, 2017-ben a népmesék alkották a kije-
lölt tematikus keretet. A hallgatók tapasztalata alapján még a ma-
gyarul jól beszélők számára is gondot okozott, hogy milyen szak-
irodalomból dolgozzanak, illetve magának a szakszövegnek az ér-
telmezésére is igen sok órát kellett fordítani. Emellett nem volt 
könnyű megszokni a digitális világ veszélyeit felnagyító szülői ag-
gódást, bizalmatlanságot sem, de ez fokozatosan csökkent, ahogy 
látták, a skype-os órán tényleg oktatás folyik. 

A második példa a kutatásokkal kapcsolatos aszimmetriákra vi-
lágít rá. Évtizedekig nem foglalkozott a magyar kisebbség- és ok-
tatáspolitika a nyugati diaszpórával, de a Kárpát-medencei szór-
ványokkal sem, hiszen ez utóbbit az adott ország felelősségének 
tartotta, az előbbit pedig egyszerűen magánügynek. A rendszer-
váltást követően azonban már a korábbi, kölcsönös politikai el-
lenérzések alábbhagytak, és lehetőség nyílt a diaszpóra mélyebb 
megismerésére is. Az amerikai diaszpóra oktatásügyét legutóbb 
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Papp Z. Attila hiteles, átfogó vizsgálatai (2008) ismertették meg a 
magyar értelmiséggel, azóta pedig számos kutatás próbált egy-
egy részkérdésre választ kapni. De arra az alapvető kérdésre, 
hogy hány emberről is van szó, csak becslések állnak rendelke-
zésre (l. pl. Szilágyi 2017). Megtörténik az is, hogy több szervezet 
– kutató egymástól függetlenül, majdnem egyszerre küldi ki a 
kérdőíveit az általa ismert, elért szervezeteknek, a kapott ered-
ményeket pedig belső tőkének tekintik, nem publikálják teljes 
terjedelmében, noha ezzel esetleg újabb vizsgálatoktól kímélnék 
meg a nyugati diaszpóra tagjait. 

A Károli kutatócsoportja egy Erasmus+ nemzetközi pályázat elő-
készítése során próbálta elérni a helyi kollégákon keresztül azokat 
az intézményeket, amelyek releváns adatokkal szolgálhattak. Sze-
rencsére több mint ötven válasz érkezett vissza, ez azonban csak tö-
redék, hiszen több mint 200 rendszeresen működő iskoláról van tu-
domásunk. A kérdőív egészének elemzése önálló bemutatást igé-
nyelne, itt most csak arra a részletre térünk ki, hogy mit kérnek, mit 
várnak Magyarországtól ezek a szervezetek az oktatás területén. 
Szeretnének részt venni minél több képzésen, továbbképzésen – 
mert bár javult a pedagógusok aránya, még mindig nagyon sokan 
csak gyakorló szülőként, lelkesedésből, felelősségérzettől hajtva 
vállalnak közreműködést a hétvégi iskolákban. Általában fontosnak 
tartják a magyarországiak alkalmazása mellett a saját tananyagok 
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készítését is, mivel sokan úgy vélekednek, hogy az ő környezetük-
ben nem használhatók tökéletesen sem a magyarországi, sem a 
más országokban készített tankönyvek, füzetek. A látogatottságot, 
a gyerekek motivációját növeli, ha valós elismerés jár a befektetett 
munkáért – tehát megjelenik a magyar foglalkozásokon kapott vizs-
gajegy a hivatalos bizonyítványukban is. Ez azonban az adott ország 
oktatási rendszerétől függ, bár a néhány helyen már jól működő ún. 
konzuli modell kiterjesztése megoldás lehet. Ugyancsak létkérdés a 
nyugati diszpóra szervezetei számára a rendszeres, kiszámítható 
magyarországi támogatás, amit kivétel nélkül minden válaszadó 
megemlített. 

5. Összefoglalásul 

A diaszpóra aszimmetriái jelen vannak térben és időben – attól 
függően, hogy hol, mikor találtak új hazára; megjelennek a nyelv-
ben – különösen az írásbeli kompetenciák leépülése (vagy ki sem 
alakulása) a jellemző, valamint a szóbeliségben is a kontaktusje-
lenségek, illetve a távolodás a sztenderdtől és a nyelvi teljesség 
birtoklásától. Jellemző, hogy a befogadó országok a származást 
és a nyelv megtartását vagy éppen cseréjét magánügynek tekin-
tik, bár van néhány ország, amely korlátokkal ugyan, de támo-
gatja a bevándorló közösségeket, mégis általában és elsősorban 
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az új nyelv, az állam valamelyik hivatalos nyelve az, amelynek 
megtanulását támogatják. 

Magyarország az utóbbi néhány évtizedben sokat tett és sokat 
tesz mind a nyugati diaszpóra, mind a Kárpát-medencei magyar 
szórvány beolvadásának lassítása, az anyanyelv – illetve ennek 
egy korlátokkal jellemezhető változata, a származásnyelv meg-
tartása érdekében, de a közösség igen sokféle, ennek megfele-
lően belső vitalitása is csak egyedileg állapítható meg.  
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Fogalmak, fogalmi rendszerek a közoktatásban és a 
tankönyvekben 

1. Az anyanyelvű oktatás Magyarországon 

Ha az anyanyelvű oktatást (esetünkben a magyar nyelvűt) néz-
zük, különösen idehaza, ahol akadályokba nem ütközik, első pil-
lantásra minden rendben van vele, különösen ha arra gondolunk, 
hogy mennyire nem hatékony nálunk pl. az idegennyelv-oktatás, 
vagy milyen gondokkal küzd a kisebbségben élők anyanyelvű 
(esetünkben magyar nyelvű) oktatása. Ha mégsem találnánk 
rendben levőnek, elsősorban arról az aszimmetriáról, egyeneseb-
ben szólva ellentmondásról kellene beszélnünk, amely az okta-
tási-nevelési célok, tervek és az oktatás-nevelés eredménye kö-
zött mutatkozik. Vajon milyen szemlélet húzódik meg a haté-
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konyságra sokszor hasztalanul törekvő oktatási-nevelési rendsze-
rünk kudarcai mögött? Milyen szemlélet érvényesülése változtat-
hatna rajta? 

Ezekre a kérdésekre kielégítő választ adni nyilván nehéz, ilyen 
kis terjedelemben még megkísérelni sem szabad. Itt csak arra té-
rünk ki, ami ebből az aszimmetrikus helyzetből a tanulás/tanítás 
fogalom gyakorlati értelmezését jellemzi, és arra, ami az anya-
nyelvnek az iskolai tananyaggal kapcsolatos fogalomalkotásban, 
a tanulásban, tehát az oktatás-nevelésben betöltött szerepével 
függ össze. 

1.1. Az oktatás aszimmetriái 

Az oktatás aszimmetriáit szemlélve feltűnő a túltervezés versus 
az oktatás kimeneti eredményeinek általánosan alacsony színvo-
nala, a pedagógusképzés hiányosságai versus az iskolai feladatok 
összességének nehézségei, a maximalizmus versus a tanulók és a 
pedagógusok alulmotiváltsága és még sorolhatnánk tovább. De 
mi lehet oktatásunk-nevelésünk ellentmondásainak, egyben nem 
kellő hatékonyságának legmélyebb oka?  

Az oktatás-nevelés szabályzói, elsősorban a NAT kimerítő rész-
letességgel mutatja be az elérendő nevelési, képzési célokat és az 
elérésükhöz rendelt tananyagot. De nem mutat olyan egységes 
szemléletet, amelynek alapján a benne felsorolt ismeretanyag 
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akár megfelelő módszerekkel is elsajátítható lenne, és segítségé-
vel elérhetők lennének a kitűzött célok. Ez a tananyag ugyanis 
nemcsak hatalmas, hanem tartalmaz csaknem mindent, amit va-
laha tanítottak az adott tantárgyból, és hogy az újítás se szenved-
jen csorbát, megjelenik benne a modernebb, bár nem mindig 
korszerű szemlélet is. S mivel ez egy idő óta már így megy, a tan-
anyag elméletileg, szemléletében egymással össze nem egyeztet-
hető vagy össze nem egyeztetett részeket tartalmaz, fogalmilag 
meglehetősen heterogén (a magyar irodalom és nyelv művelt-
ségterületen bizonyosan).  

De nemcsak a tananyagban, a módszerekben sem következe-
tes a képességek, általuk a személyiség fejlesztése. Nem a tanuló 
képességei, hanem a tananyag áll ugyanis a középpontban (már 
a mennyiségéből is ez látszik). A gyakorlatban ezért, szinte szük-
ségből még ma is dominál az ismeretközlés, a „magyarázat”, s a 
megismerési folyamat mint fejlesztési forma háttérbe szorul, de 
nem is lenne elég idő rá ekkora lexikális követelmény mellett. Pe-
dig a cél a megértés, a gondolkodás képességének kialakítása, 
nem az ismeretek „megjegyzése”. 

1.2. Aszimmetrikus ismeretátadás és képességfejlesztés 

Az egyik legsúlyosabb gondot az oktatás-nevelés területén az 
okozza tehát, hogy az ismeretátadás és a képességfejlesztés 
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aszimmetrikus, nincsenek meg köztük a szükséges arányok, még-
pedig, mint egyértelmű, a képességfejlesztés szenved hátrányt. 
Ennek mindabban kereshető az oka, amit eddig fölsoroltunk: a 
tananyag maximalizmusa, a pedagógusok túlterheltsége, esetleg 
képesítési hiányosságai, alulmotiváltsága, következménye pedig 
a tanulók jó részének motiválatlansága, ez pedig tovább rontja a 
tanórák, a tanulás hatékonyságát. A mai iskola deklarált céljai 
szerint, tehát elméletben képességfejlesztő ugyan, a gyakorlat-
ban sokkal inkább ismeretátadó. 

A képességfejlesztés módszer- és időigényes. A már meglevő 
ismeretekre és az újonnan, lehetőleg tapasztalati úton megszer-
zettekre építve ugyanis gondolkodásfejlesztésre van szükség. 
Van tanuló, aki egyéni képességei alapján ezt csaknem automati-
kusan elsajátítja, de többen vannak olyanok, akiket ebben a fo-
lyamatban irányítani kell. Amit a kognitív pszichológia az elmúlt 
évtizedekben feltárt ezen a területen, azt nagyon komolyan kel-
lene vennie az oktatás-nevelés irányítóinak (megvan az esély 
arra, hogy legalább a tananyag és a tantervi célok tervezése terén 
mindez jobban érvényesül majd a most készülő új NAT-ban (vö. 
Csépe 2008a, 2008b).  

A kognitív pszichológia főbb megállapításai erről a folyamatról 
az alábbiakban összegezhetők: (1) A kognitív (megismerési, gon-
dolkodási) sémák aktívan irányítják az észlelést, miközben az új 
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információk hatására állandóan módosulnak. (2) A kognitív sé-
mák belső szerkezete bonyolult, a bennük lévő sokféle informá-
ció számtalan relációban kapcsolódik egymáshoz. (3) A megértés: 
a gondolkodás egybeszerveződése (vö. Forgó é.n. 62–63). E folya-
mat – amely természetesen már iskoláskor előtt is zajlik – szerves 
folytatásának kellene lennie az iskolai oktatás-nevelésnek, még-
pedig szervezetten, irányítottan és nem esetlegesen. Hiszen a 
gyermekben a korai években inkább spontán módon kialakult vi-
lágképet, a világról szóló tudást az oktatás-nevelés különböző fo-
kain tudatosan és szervezetten kell fejleszteni a korosztályi jel-
lemzőknek megfelelően, és fokozatosan ki kell alakítani az elvon-
tabb, bizonyos fokig tudományos gondolkodást is.  

2. A fogalmak az iskolában 

2.1. A fogalomalkotás  

A fogalomalkotás a sarokpontja mind a gondolkodásnak, mind az 
ismeretszerzésnek. Ha az új, a „megtanítandó” fogalmakat nem 
egyszerűen csak megmagyarázzuk, vagy ami még rosszabb, fel-
adjuk megtanulni a definícióját, hanem a tanulókat önálló tevé-
kenységükkel, gondolkodásukkal „vezetjük el” a fogalom kialaku-
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lásához, az biztosítja a megértést. Ezzel szemben a következő tör-
ténik: „Az iskolai ismeretfelfogás folyamata gyakran nem felel 
meg a fogalomelsajátítás pszichológiai követelményeinek, nem 
alakulnak ki a fogalmak” (Balogh 2005). 

A fogalomalkotást a tapasztalati módszer alapozza meg, tehát 
hogy a tanulási folyamatnak minden lehetséges alkalommal le-
gyen része a tevékenység. Ha a fogalom elvont, a tapasztalást a 
gondolkodási műveletek segíthetik. Ilyenkor azonban a fogalom 
úgy válik egyre elvontabbá, hogy fokozatosan megtöltjük konkrét 
tartalommal, nem egyszerűen üresen hagyjuk, hiszen így a foga-
lom a továbbiakban használhatatlan, értelmetlen lesz. Nagyon lé-
nyeges dolog, hogy a gyakorlás akár a tanórán, akár otthon telje-
sen felesleges, ha nincs mögötte a megalkotott, már ismert, tehát 
értett fogalom. A mai oktatási gyakorlatnak ez az alaptevékeny-
sége jórészt hiányzik, nincs tehát mire építeni a továbbiakat (vö. 
Balogh 2005, 2006). 

Röviden térjünk még ki a gondolkodási műveletek fontossá-
gára is, hiszen ezek mind a fogalomalkotásban, mind más értelmi 
műveletekben nélkülözhetetlen szerepet játszanak. A (megisme-
rési és egyéb) tevékenységek során ezek segítségével elemezzük 
a megismert dolgokat, ezek segítségével azonosítunk és különí-
tünk el, tehát egységbe foglalunk vagy csoportosítunk, kategóri-
ákba sorolunk. 
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Fontos követelménye még a megfelelő mentális működésnek, 
hogy a fogalmak rendszert (rendszereket) alkossanak. Ezzel 
szemben a mai tanulók tudása inkább atomisztikus. Hallottak a 
dologról, esetleg tudnak is róla, talán elég sokat is, de nem tud-
ják, hová tartozik, hol a helye.  

Összefoglalva: mi is a szerepe a megfelelő fogalomalkotásnak 
és a fogalmi rendszerek kialakulásának? „A fogalomalkotás jel-
lemzői nemcsak a szerzett ismeretek maradandóságát befolyá-
solják, hanem azt is, hogyan tudja azokat a tanuló a gyakorlatban 
alkalmazni” (Balogh 2005). A fogalmi rendszerekben elhelyezett 
fogalom pedig szintén könnyebben megmarad és jobban alkal-
mazható, ezenkívül az új fogalmak kialakításához keretül szolgál-
hat. Miközben a rendszerekben a fogalmak változnak, változhat-
nak, a rendszer továbbra is stabil.  

2.2. A nyelv, az anyanyelv szerepe a fogalomalkotásban  

Mi a szerepe a nyelvnek ebben a folyamatban? A fogalmak és a 
nyelvi jelek, elsősorban a szavak a természetes fogalomalkotás-
ban természetes kapcsolatban vannak egymással, együtt tanulja 
meg őket a beszélő. Az iskolai tanulási folyamatban is ki kell ala-
kulnia ennek a kapcsolatnak, különben egyrészt „üres szavak”, 
másrészt „megnevezhetetlen fogalmak” élnek egymás mellett a 



236 

Workshopok – A magyaroktatás kihívásai a 21. században 

tanulóban. A kapcsolat akkor szilárd és maradandó, ha tapaszta-
latszerzés közben jön létre. 

A kisgyermek anyanyelvi szavakkal és általuk jelölt fogalmakkal 
találkozik először, így tanul meg beszélni és gondolkodni. Az is álta-
lános, hogy az iskolai oktatás minden területen a gyermek anyanyel-
vén, tehát anyanyelvi környezetben folyik. Számára ez a legtermé-
szetesebb folyamat, és jelentősége emellett az, hogy ezáltal alakul 
ki, szilárdul meg kötődése az anyanyelvhez, az általa megélt (nyelvi 
természetű) élményekhez, megszerzett ismeretekhez, tudáshoz, vi-
lágképhez, így alakul ki anyanyelvi identitása. „Az anyanyelv mélyen 
belénk ivódik, olyannyira, hogy agyunkban nagyobb terület aktivá-
lódik nyelvhasználatkor, mint a később elsajátított nyelvek eseté-
ben. Ebből is következik, hogy az anyanyelvi oktatás az ismeretszer-
zés leghatékonyabb módja, a pontos fogalomalkotás legtermésze-
tesebb közvetítője” (Ágh é.n.; Lőrincz 2007).  

Az anyanyelv tehát az oktatási nyelv alapesetben (a kényszerű 
vagy választott más esetektől most eltekintünk). Meghatározó te-
hát a jelentősége annak, hogy az eddig röviden tárgyalt fogalom-
alkotás és anyanyelvi fogalomalkotás mint az ismeretszerzésnek 
és megértésnek, valamint a gondolkodás fejlesztésének alapja, il-
letve legtermészetesebb, legjobban „működő” módja mennyire 
képezi az oktatás lényegét. Az eddigiekben vázoltakból az látszik, 
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hogy sajnos, nem eléggé. Márpedig a kifejlesztendő képességek-
nek szinte mindegyikéhez szükség lenne rendszerben is gondol-
kodni tudó általános vagy középiskolát végzett diákokra. A nyelv, 
a magyar nyelv szerepe itt tehát nemcsak azért kap kiemelt hang-
súlyt, mert a kommunikációban és szimbolikusan is nagy szerepe 
van a közösség és az egyén életében egyaránt, hanem azért, mert 
szorosan kapcsolódik bármely területen megszerezhető tudásunk-
hoz, képességeinkhez, különösen tanulási képességeinkhez (és 
erre nem csak az iskolában van szükség!), egyáltalán a körülöttünk 
levő világról való gondolkodásunkhoz. Itt most nem a nyelvtanról, 
az anyanyelvről való tudásról van elsősorban szó, hanem az anya-
nyelvnek arról a funkciójáról, amelyet az oktatás nyelveként be-
tölt. És itt sem arról, hogy milyen szépen és helyesen beszél a ta-
nár, és mit vár el ilyen tekintetben diákjaitól, bár ez sem mellékes. 
Csak arról, és ez talán a legfontosabb, hogy a tananyag fogalmai 
mennyire megalapozottan, mennyire tapasztalatok alapján szület-
nek meg, mennyire következetesen és fokozatosan vezetik be 
őket, hogyan épülnek egymásra, tehát hogyan alkotnak rendszert. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a reál tárgyak esetében ez a fo-
galmi tisztázottság a tananyagban sokkal inkább egyértelmű, mint 
a humán tárgyak esetében. Ez természetesen adódik a tárgyak jel-
legéből, abból, hogy mennyire egzaktak. A matematikai fogalom-
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alkotás mint a legabsztraktabb és legegzaktabb az iskolai tantár-
gyak között, tárgya a matematika pedagógiai módszertanának 
(Vargáné–Höfflerné–Szenczi 2012).  

Az ennél kevésbé absztrakt és egzakt tudományterületek köz-
oktatásban képviselt szintjén azonban szinte teljesen hiányzik ez 
a fajta szemlélet az oktatási módszerek közül. Maga a módszer-
tani kidolgozottság és a tanárok ez irányú felkészültsége termé-
szetesen nem azt garantálja, hogy pl. a matematikai fogalmak 
mindig mindenki számára érthetők, sőt! Mivel elvontsági szintjük 
magas, és nem mindig tudják a tanórán elégséges módon feltöl-
teni konkrétumokkal (l. korábban), sokszor és sokak számára fel-
foghatatlanok. De mivel absztrakt voltuk mellett egzaktak is, ta-
nulhatók, értelmezhetők. Az absztrakciós létrán lejjebb álló tudo-
mányágak között többféle képlet fellelhető: absztrakt és konkrét 
párhuzamosan (pl. fizika, kémia), inkább konkrét mint absztrakt 
(pl. a földrajz, biológia), a társadalomtudományok pedig, leg-
alábbis közoktatási szinten, inkább az utóbbiakhoz hasonlítanak.  
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3. Fogalomalkotás a tananyagban. Egy anyanyelvi 
tankönyv fogalmai 

Kézenfekvő, hogy a fenti áttekintést az általánosságokon kívül 
konkrét példával egészítsük ki, a benne foglaltakat konkretizál-
juk. Ez többféleképpen lenne lehetséges, de a tankönyvelemzés 
kínálkozik erre a leginkább. Miért is? A tananyag egészét a tan-
könyv természetesen nem foglalja magában, de a gerincét igen. 
Módszertanában sem képezheti le a tanórát, de a feltételezhető 
lényegét tartalmazza. Mert bár nem várható, hogy a tankönyv 
tanóra nélkül is arra szolgáljon, hogy belőle elsajátítható legyen 
a tananyag, mind tárgyi, mind módszertani tartalmában elvár-
ható tőle. Míg ugyanis a tankönyv csak egy a taneszközök közül, 
mindenképpen a legkomplexebb, és akkor is a legnagyobb ha-
tású, ha ma már egyre kevésbé számít „korszerűnek” könyvből, 
tankönyvből tanulni, és talán az sem általános, hogy a tanulók 
rendszeresen használják. Fontosságát bizonyítja az is, hogy a tan-
könyveket az elmúlt csaknem fél évszázadban sok bírálat érte, 
sokszor, sokféleképpen módosítottak felépítésükön, de még in-
kább külső alakjukon. A maiak tükrözik tehát mind az éppen ak-
tuális tantárgyi követelményrendszert, mind a korszerű elvárá-
soknak való megfelelésre való törekvést. A „divatirányzatoknak” 
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pedig nem kiszolgálói, hanem éppen valamilyen átmenetet ké-
peznek a „hagyományos” oktatásfelfogás, módszerek és az erő-
teljesen megmutatkozó mindig megújuló elvárásokhoz igazodás 
között. A tankönyvek közül egyetlen egyet választottam ki, még-
pedig a kísérleti anyanyelvi tankönyvet, az Anyanyelv és kommu-
nikáció 4.-et. Kísérleti, hiszen ez a tankönyvcsoport a legújabb, 
egyben (vagy talán éppen ezért) a legvitatottabb is. Anyanyelvi, 
hiszen a szerző szakterülete a nyelvészet, ennek fogalmait tudja 
szakszerűen értelmezni, az elemzéshez erre pedig feltétlenül 
szükség van. És azért éppen 4. osztályos, mert ez az az iskolaszint, 
amelyiken az elvontfogalom-alkotás már egyértelműen megjele-
nik (hogy meg kell-e jelennie ilyen mértékben, kérdéses lehet!). 

Az alábbi táblázat tartalmazza a tankönyvben előforduló gram-
matikai fogalmakat.  

Nyelvtani fogalmak Megjegyzések 
A főnév és melléknév  

A főnév  

A többjelentésű és azo-
nos alakú szavak 

Nem csak főnév lehet többje-
lentésű és azonos alakú. 

A tulajdonnevek fajtái-
nak ismétlése 
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Nyelvtani fogalmak Megjegyzések 
A toldalékok fajtái: rag, 
jel, képző 

Nem csak a főnévnek lehet 
ragja, jele és képzője. 

A melléknév  
 Többszófajúság Nem csak a melléknévre jel-

lemző. 
 Melléknévképzés  
 Melléknévi ragok, jelek Érdemes lenne a főnévéivel 

összehasonlítva tárgyalni. 
A számnév  
 Fajtái: határozott  
 tő-, sor-, törtszámnév  
 határozatlan számnév  
A névmás  
 személyes névmás rago-

zott alakokkal 
 

 mutató névmás  
 kérdő névmás  
A névszó fogalma és a névszók A csoportba sorolás egyetlen 

kritériuma a név szóelem! 
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Nyelvtani fogalmak Megjegyzések 
 főnév melléknév, számnév, 

névmás 
 

Az ige Már régen ismerkednek a szó-
fajjal, de nem derül ki, mi az 
ismert és mi az új információ. 

 definíció  
igefajták:cselekvést, tör-
ténést, létezést jelentők 

 

Igeidők: jelen, múlt, 
jövő 

 

Igekötős igék: helyesírás  
Igeragozás: jelen idő, 
határozott és általános 
ragozás 

A ragokról nem esik szó. 

Igemódok  
kijelentő, feltételes, 
felszólító ‒ mondatfaj-
tákkal 

Az igemódokat tkp.azonosítja 
a mondatfajtákkal. 

Ezeknek a fogalmaknak a legtöbbje az előző osztályokban lett 
bevezetve, s itt, amint a vázlatból látszik, egyfajta rendszerezésre 
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kerül sor. Van néhány nehezen indokolható pontja az itt látható 
tananyag-, illetve fogalomszerkezetnek. A főnév szófajon belül 
tárgyalja a többjelentésű és azonos alakú szavakat, holott poli-
szémia és homonímia más szófajú szavakban is van, a tankönyv-
ben ezt pedig nem említik. Hasonló ehhez az, hogy a toldalékok 
fajtáit: a ragot, a jelet és a képzőt szintén itt, a főnévnél és a mel-
léknévnél tárgyalják, pedig ezek a toldalékfajták nemcsak név-
szókhoz, hanem igékhez is járulhatnak. Ráadásul a főnévnél és a 
melléknévnél külön tárgyalják, pedig a kettő összehasonlítása 
láthatóvá tenné a két szófaj ragjai közti nagymértékű hasonlósá-
got és a kisebb különbséget. Az egyes névszók csoportba sorolá-
sának pedig egyetlen szempontja, hogy mindegyikben szerepel  a 
név szóelem. Ez túl kevés ahhoz képest, amennyit foglalkozott 
velük a tananyag a négy év alatt, és amennyi lehetőség nyílt volna 
a rendszerelemek sajátságainak megtapasztalására (l. az előző 
mondatot!). A névszó fogalom tehát nagyon szűk, és sajnálatos, 
hogy az igével való szembeállítást sem hívja segítségül a tankönyv 
anyaga a fogalom megértéséhez.  

A negyedikes tananyagnak talán a legnagyobb zavart keltő ré-
sze az Igemódok fejezet. E cím alatt tárgyalja ismétlésként a név-
szókat, a névszók és igék kapcsolatát, a hangokat és betűket, a sza-
vakat, a mondatot és a szöveget (?). Ez a fajta „összefoglalás” ér-
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telmezhetetlen. De ha függetlenítjük is attól, hogy mi a cím, az ösz-
szefoglalásban esetleges, hogy mire tér ki, és mire nem, olyan is-
mereteket igyekszik pótolni, amelyeknek elsajátítására a tanév fo-
lyamán jó lehetőségek adódtak volna (l. a jobb oldali táblázatban 
levő megjegyzéseket!), és továbbra is hiányoznak az összefüggé-
sek, nem alakul ki a fogalomrendszer.  

A tankönyv átvizsgálása után látható, hogy a nemcsak a fogalmak 
rendszerbe szervezésével, hanem megismerésével kapcsolatban is 
hasonló, sok tekintetben hiányos, ezért bizonytalan a helyzet. A je-
lenség felismertetésére való törekvés sokszor megjelenik ugyan, de 
egyáltalán nem következetesen. A valódi tapasztalat, legalábbis a 
tankönyv alapján, kevésnek látszik ahhoz, hogy a fogalom érthető 
legyen, létrejöjjön a kapcsolat közte és nyelvi jelölője között, és 
hogy be legyen helyezve a többi grammatikai fogalom közé. Nem 
veszi figyelembe továbbá, hogy az általános fogalmi tartalomnak 
kellene az elsődlegesnek lennie, majd differenciálódnia és nem 
megfordítva. Zavarhatja még a megértést, a tisztánlátást, hogy a lé-
nyeghez nem tartozó jelenségeket túlzottan részletez a tankönyv 
(pl. a tulajdonneveknél sokáig elidőz).  
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4. Az anyanyelvű fogalomalkotás és a nyelvstratégia 

Ahogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy a kisgyermek anya-
nyelvével együtt sajátítja el a korának megfelelő gondolkodást, 
alakítja ki világképét, ugyanúgy természetes, hogy az anyanyelvű 
fogalomalkotás alapozza meg azt is, hogy először a közoktatásban, 
később pedig a felsőoktatásban elvontabb szinteken – természe-
tesen egyéni adottságainak megfelelően – a lehető legkönnyeb-
ben el tudja sajátítani az absztrakt gondolkodást, ezzel megisme-
rési, tanulási képességei ideálisan alakulhassanak. Az anyanyelv-
hez kapcsolódó megismerés segíti elő ugyanis a leginkább a hasz-
nálható tudás megszerzését, az önálló, differenciált gondolkodás 
elsajátítását és a személyiség egészséges fejlődését. 

Ezért kell különös gondot fordítani az anyanyelvi képességek 
fejlesztésére az iskolában, és nem csupán szólamokban, deklarál-
tan, hanem a valóságban is. És ennek nem csupán a nyelvtan, de 
nem is csak az irodalomórákon kell megvalósulnia, hanem min-
den tanórán. És nem is csak úgy, hogy „szépen, hibátlanul” be-
széljen a gyermek magyarul, hanem úgy, hogy a fent kifejtett fo-
galomalkotási szempontok alapján minden pedagógus módszere-
sen fejleszti a tanuló megismerési tevékenységét, ügyel a fogal-
mak használatára, a fogalomrendszerek kialakítására. Enélkül az 
oktatás nem volt, és nem is lesz eléggé hatékony.  



246 

Workshopok – A magyaroktatás kihívásai a 21. században 

Ezért az oktatásban annak kellene a legfontosabb nyelvstraté-
giai célnak lennie, hogy (1) a közoktatás és -nevelés ne ismeretek 
bevésése, hanem tapasztalatokon és mentális műveleteken ala-
puló, képességfejlesztő folyamat legyen, (2) mindez a természe-
tes módon, a környezeti kultúrába ágyazott anyanyelven történ-
jen (nem pl. idegen tannyelvű iskolákban), (3) minden műveltség-
terület pedagógusképzésében megfelelő helyet kell kapnia az 
anyanyelvi modulnak a kognitív pszichológiával és az oktatás-
módszertannal együtt.  
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Aránytalan nyelvhasználat az idegen nyelvi órákon, 
nyelvoktatásunkban 

1. Bevezetés 

Ha egynél több nyelvet használunk, akkor teljesen természetes, 
hogy megjelenik a nyelvhasználati aránytalanság, hiszen valódi 
egyensúly egy, a nyelvhez hasonló elvont fogalom estében ne-
hézkesen található meg. Különösen nagy jelentősége van ennek 
határon túli területeken, ahol a kétnyelvűség (többnyelvűség) a 
mindennapok része. De megjelenik ez az anyaországban is mik-
roszinten, például az idegen nyelvek oktatásában, az idegen 
nyelvi órákon, úgy a módszertanban (fordítási kompetencia fej-
lesztésének hiánya), mint a tansegédletekben (idegen nyelvi tan-
könyvek). 



249 

Katona József Álmos: Aránytalan nyelvhasználat az idegen nyelvi órákon 

Einhorn Ágnes hangsúlyeltolódásokról szól. Azt állítja, hogy a 
kommunikatív kompetencia fejlesztése a nyelvtanításon belül át-
helyezte a belső hangsúlyokat a nyelvi pontosságról a kommuni-
káció sikerességére, azaz a nyelvről való tudás helyett a nyelvtu-
dás alkalmazásának képességére koncentráltak jó ideig. A két do-
log azonban nem választható szét, és nem is tekinthető egymást 
kizáró megközelítési módnak, ám ehhez a felismeréshez számta-
lan szakmai, módszertani vitára volt szükség. Einhorn hangsú-
lyozza azt is, hogy a nyelvtanulásnak a pragmatikus célokon túl-
menően a személyiségfejlődés és a gondolati nyitottság kialakí-
tása szempontjából is komoly jelentősége van (Einhorn 2015). 

Anyanyelvünk szerepe kiemelkedő az idegennyelv-oktatás fo-
lyamatában, ahogy ezt Budai László is hangsúlyozza (Budai 2010). 
Tulajdonképp segít áthidalni azt a szakadékot, amely más népek 
konceptualizációs terei és a sajátunk közt húzódik. Ez az áthidalás 
azonban nem történhetne meg egy összetett információfeldol-
gozó folyamat, a fordítás nélkül. 

2. A fordítás szerepe idegennyelv-oktatásunkban 

A fordítás egy másik, igen gyakran félreértett, rosszul kezelt fo-
galom. Ha a nyelvekre csak eszközökként tekintenénk, akkor azt 
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mondhatnánk, hogy a fordítás nem más, mint ezen eszközök ösz-
szehangolása, párhuzamok, megfeleltetések felállítása, melyek 
segítségével adat és jelentésközvetítés történik az adott két nyelv 
között. A fordítás azonban sokkal több „mint a nyelv és a nyelvi 
kifejezések puszta manipulációja” (Vermes 2009: 87). A fordítás 
a gyakorlat szintjén segít a más népekkel, a más nyelvű emberek-
kel való információcserében, kommunikációban. Mentális folya-
matként pedig abban segít, hogy egy kognitív rendszer értel-
mezni tudja azokat a tudástartalmakat, amelyeket egy másik kog-
nitív, a világot másképp megismerő rendszer alkotott, hanem ab-
ban is, hogy a két kognitív rendszer egymást, egymás működését, 
felépítését megértse.  

Egy idegen nyelvet tanulni – ha elfogadjuk, hogy annak komoly 
kulturális vetületei is vannak – nem jelent mást, mint egy más-
fajta megértési módozatot, másfajta (világ)felfogást tanulni. Ez 
nehéz lehet, mivel „[a] nyelvek különbözőképp vannak felszerel-
kezve a valóságviszonyok kifejezésére, és egyértelmű, hogy nem 
tudják a jelentések aspektusainak mindegyikét egyforma köny-
nyedséggel kifejezni” (Ivir 1981: 56). 

Ez azonban nem azt jelenti, hogy lehetetlen lenne kifejezni va-
lamit az egyik nyelven, amit egy másik nyelv artikulált, hanem azt, 
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hogy „a nyelvek alapvetően abban különböznek, hogy mit tarta-
nak szükségesnek kifejezni, és nem abban, hogy mit tudnak kife-
jezni” (Jakobson in Vermes 2009: 42). 

Amikor a gyakorlatlan idegennyelv-tanuló megpróbál idegen 
nyelven kommunikálni, akkor elkerülhetetlenül a saját anyanyelvén 
megfogalmazott gondolatait próbálja majd lefordítani, ugyanazt a 
jelentést megalkotni, köszönhetően annak, hogy gondolkodásának 
egyik (de nem az egyetlen!) alapvető „kódrendszere”, „szűrője” az 
anyanyelve lesz és nem az idegen nyelv. Anyanyelvünk igen szilárd 
alapját képezi a más nyelven való kommunikációnak (ráadásul a 
nyelvtipológiai egyezések és különbözőségek, azok figyelembevé-
tele sem hanyagolható el két nyelv kölcsönhatásában, az idegen 
nyelv oktatásának folyamatában). 

Az eddig elhangzott állítások alapján kimondhatjuk, hogy a fordí-
tás az alapfokú és a haladó szintű idegennyelv-óra egyik legtermé-
szetesebb jelensége. Hiszen amikor egy idegen nyelvű szöveget ér-
telmezünk, vagy az idegen nyelven keresztül kívánjuk kommuni-
kálni gondolatainkat, akkor mindkét esetben a fordítás segítségével 
tesszük azt: így maga a fordítás lesz a megértés folyamata. A meg-
értés és a fordítás nem más, mint kognitív rendszerek közti (köl-
csön)hatás, amely ismeretszerzéshez, tudásépítéshez vezet. A for-
dítás a megértés egy speciális módozata, sajátos folyamata, és ezért 
az idegennyelv-oktatásban létfontosságú szerepe van. 
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Így – a sok elméleti és gyakorlati probléma ellenére, amelyek-
kel a fordítás során szembe kell néznünk –, azt állítom, hogy a 
fordításellenes megközelítések hibát követnek el. A kommunika-
tív módszer például az egy nyelven történő, intuitív kommuniká-
ciót szorgalmazza a természetesség címén. Tudatosan vagy sem, 
de az ilyen jellegű irányzatok könnyen mehetnek szembe saját, 
eredeti szándékukkal, s végül az anyanyelv és fordítás használa-
tát a háttérbe szorítják.  

3. Az idegen nyelvi kompetenciák köznevelésünkben 
és felsőoktatásunkban 

3.1. Az idegennyelv-oktatás kezdetei: az óvoda és az alsó tagozat 

Tanulmányomnak ebben a részében röviden áttekintem az ide-
gennyelv-oktatás gyakorlati oldalát, annak aránytalanságait, fel-
használva egy angolnyelv-oktatással foglalkozó módszer/intéz-
mény küldetésnyilatkozatát, a 2012-es Nemzeti alaptantervet, a 
Közös Európai Referenciakeretet (innentől: KER), valamint az Ok-
tatási Hivatal 2015-ös idegen nyelvi mérését. 

A Helen Doron gyermekangol módszer „manifesztumában” a 
következő áll: 
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Kisgyermekkorban az idegen nyelv tanulása nagymértékben a termé-
szetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Mivel ebben az életkorban az 
anyanyelv elsajátítása még nem zárult le véglegesen, a gyermek mind-
azt a könnyedséget és magától értetődőséget, amivel anyanyelvi kom-
petenciái fejlesztésén munkálkodik, átviszi az idegen nyelvre is. Később 
aztán, amikor az anyanyelvi oktatás keretében egyre tudatosabban 
foglalkozik a nyelvvel, ezt a tudatosságot felhasználja az idegen nyelv 
elsajátítására, ami viszont visszahat az anyanyelv elsajátításának folya-
matára. Így a két nyelv, az anyanyelv és az idegen nyelv elsajátítása 
állandó kölcsönhatásban, egymást gazdagítva történik (Helen Doron 
gyermekangol). 

Hosszasan nem elemzem, hogy milyen ellentmondások, illetve az 
eddigiekben felsorolt tudományos írásokkal való disszonanciák 
lelhetők fel ebben a szövegben. Viszont fontos ismét hang-
súlyozni: az anyanyelv mindig megelőzi az idegen vagy második 
nyelv tanulását, az úgynevezett balansz kétnyelvűség leginkább a 
családi kétnyelvűségnél fordul elő, ám ott sem tartósan: tehát 
arra oktatni nem lehet, és az sem várható el, hogy állandó 
jelleggel fennmaradjon (egyik vagy másik nyelv dominánsabbá 
tud válni időszakosan vagy akár véglegesen). Ha egy gyermeknek 
már óvodás korában idegen nyelvet tanítunk, valóban működnek 
még az anyanyelv elsajátításához és a nyelvi kompetenciák 
fejlődéséhez köthető mentális folyamatok, érések, ám már ilyen 
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idős korban (4–6 éves kor) sem mentes már a gyermek az első 
nyelv hatásaitól, hiszen azok már születése pillanatában (vagy 
talán már korábban) életbe lépnek. A gyermek elméje nyelvi szin-
ten tehát már nem tabula rasa, a nyelvi interferenciák elkerül-
hetetlenek, és mivel még az anyanyelvi implicit tudás explicitté 
tétele (tudniillik: a nyelvtantanítás) nem kezdődik meg még ekkor, 
az említett interferenciák kiküszöbölése, korrigálása is nagyon 
könnyen akadályokba ütközhet. Az idegen nyelv oktatását – 
ahogy azt majd a 2012-es Nemzeti alaptantervben (innentől: 
NAT) is látni fogjuk – csak később érdemes megkezdeni. 

A NAT az általános iskolai alsó tagozatos idegennyelv-oktatás-
nál csak azt határozza meg, hogy mikor kell legkésőbb megkez-
deni ennek oktatását (4. osztályban), azt nem, hogy leghamarabb 
mikor lehet (NAT 2012: 17). Ezzel bizonyos szintű szabadságot ad 
az iskoláknak, viszont a fentiekben leírtak miatt valószínűleg 4. 
osztálynál korábban nem is célszerű az idegennyelv-oktatás. Az 
iskola – bár az életre készít fel – mégis csak modellezi azt, és en-
nek különösen nagy jelentősége van az idegen nyelveknél: az ok-
tatás csak rendszerszerűen lehetséges, és az új (nyelvi rendszert) 
már meglevő alapokra kell építeni, tehát az anyanyelvi tudásra. 
Hogyan magyarázzuk el azt (például az angol esetében), hogy 
szinte kivétel nélkül minden mondatba kell rakni igét (igei állít-
mányt), ha ezzel a fogalommal még nem találkoztak magyarórán 
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a gyerekek? Ha túl korán kezdjük el az idegen nyelv oktatását (az 
alsó tagozat elején), akkor önkéntelenül is előkerül a segédigék 
nyelvtani kategóriája. Viszont magyarból részletesebben (tehát 
nem csak említés szintjén) 6. osztályban foglalkoznak a nyelvtan-
könyvek ezzel a kategóriával. Ezeket a tananyagbeli és tanulás-
módszertani aszimmetriákat kiküszöbölendő szükség lenne az 
anyanyelvoktatás és az idegennyelv-oktatás összehangolására, 
szorosabb együttműködésükre (legalább a nyelvtani tananyag, 
nyelvtani kategóriák szintjén). 

3.2. Óraszámbeli keretek és idegen nyelvi mérés a felső tagozatban 

A felső tagozatos idegennyelv-tanításnál más jellegű ellentmon-
dásokat találunk a NAT-ban, különféle mérésekben. Idegen 
nyelvből 5–6. osztályban a meghatározott (ajánlott) keret 10–
18%, ugyanez 7–8. osztályban már csak 10–15% (NAT 2012: 27). 
Mindez már csak azért is következetlen, mert 7. osztályban jön 
be a második kötelező idegen nyelv. Magyarán az iskoláknak egy-
gyel több idegen nyelvet kell oktatniuk 3%-kal kisebb órakeret-
ben, és ez nyilvánvalóan ront az idegennyelv-oktatás hatékony-
ságán.  

De problémát jelent még ezen túl maga a teljesítmény is, 
amelyről a 2015-ös idegennyelvi mérésben – amely nem melles-
leg több mint 150 000 diákkal, a teljes magyarországi célcsoport 
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90%-ával lett elvégezve (Idegen nyelvi mérés 2015: 15) – a követ-
kezőket olvashatjuk: „A 2014/2015-ös tanévben az Oktatási Hiva-
tal először szervezett idegen nyelvi mérést a 6. és a 8. évfolyamos 
tanulók számára angol és német nyelvből. Az idegen nyelvi mérés 
minden olyan tanulót érintett, aki első idegen nyelvként angolul 
vagy németül tanul”. 

Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy az angol vagy német 
nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók 
nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER 
(Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. 

A 2015-ös idegen nyelvi mérés adatainak elemzéséből az de-
rült ki, hogy a 6. évfolyamos angol nyelvi mérésben résztvevő ta-
nulóknak 82 százaléka, a 6. évfolyamos német nyelvi és a 8. évfo-
lyamos angol nyelvi mérésben résztvevőknek körülbelül 70 szá-
zaléka, a 8. évfolyamos német nyelvi mérésben résztvevőknek 
pedig alig több mint a fele szerzett megfelelt minősítést, azaz érte 
el a feladatlapon maximálisan elérhető pontszám 60 százalékát. 
(Idegen nyelvi mérés 2015: 1) 

Az eredményeket konkrétabb számadatokat használva, kicsit 
visszájukra fordítva összegezném: 6. osztályban a NAT által előírt 
A1-es minimumszintet az angolul tanulók 17,1%, a németül tanu-
lók 27,1%-a nem tudta elérni. 8. osztályban a NAT által előírt A2-
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es minimumszintet az angolul tanulók 29,1%-a, a németül tanu-
lók 48,6%-a nem tudta elérni (Idegen nyelvi mérés 2015: 19). A 6. 
osztályos tanulók eredményei talán nem feltétlenül minősíten-
dők rossznak, viszont összehasonlítva a nyolcadik eredményeivel 
egyértelműen látható, hogy a ballagó diákok közül angolból 12%-
kal, németből pedig 21,5%-kal voltak többen azok, akik nem tud-
ták teljesíteni a minimumszintet. Tehát teljesen egyértelműen az 
oktatási folyamat előrehaladtával idegen nyelvből lefele ívelő 
tendenciák mutatkoznak. 

Természetesen, ennek nem ez lenne a rendje, aszimmetrikus 
jelenségről van szó. E jelenség hátterében nyilván számos ok áll, 
illetve állhat, de tanulságosak a PISA-mérések eredményei is, 
amelyek szerint a magyar tanulók anyanyelvi szövegértési kész-
sége egyáltalán nem jó, tehát nemcsak az idegen nyelvi kompe-
tenciák mutatnak lefele ívelő tendenciát.  

3.3. A középiskolai óramegoszlás és az idegen nyelvi tankönyvek 

Az aszimmetria öröklődik és folytatódik a középiskolák szintjén is. 
Magyar nyelvből és irodalomból heti 4 óra van, amelyet 9. osz-
tályban 2–2-es megosztásban valósítanak meg, később pedig ál-
talában 3–1-es osztásban. A teljes magyar nyelvtani anyag (a ha-
gyományosabb értelemben vett grammatika és a helyesírás) is-
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métlése és elmélyítése 9. osztályban esedékes. Első idegen nyelv-
ből a NAT ajánlásával heti 4–5 óra van egészen az érettségiig, a 
második idegen nyelvből pedig 2–3. Egyértelmű itt is az ellent-
mondás, az aszimmetria: első idegen nyelvből legalább annyi 
vagy nagyobb az óraszám, mint magyar nyelv és irodalomból. A 
nyelvi órák száma anyanyelvből pedig még a második idegen 
nyelv óraszámát sem érik el 10. osztálytól (persze az irodalom- és 
az anyanyelvórák megosztásánál el lehet térni elvileg, a gyakor-
latban azonban ez nehézkes). Itt az elsődleges probléma nem az 
irodalomórák dominanciája, hanem az, hogy valójában a diáknak 
több idegen nyelvi órája van, mint magyar. 

A tankönyvek problémájáról itt szólnék, bár nyilvánvalóan ezek 
a gondok már általános iskolában is megjelennek, ám a fordítás és 
a nyelvvizsgák kérdésköréhez a középiskolai idegennyelv-oktatás 
kapcsolódik elsősorban, éppen a tankönyveken keresztül. Mind-
ehhez Petneki Katalin tanulmányát, felmérését használom, mely-
nek címe Az idegen nyelv tanításának helyzete és fejlesztési felada-
tai. Számszerűen: 2009-ben a hazai kiadású angol tankönyvek 
száma 123 volt, a külföldi 325. Németből sokkal jobb volt a helyzet, 
hiszen a hazai kiadású német tankönyvek száma 157 volt, a külföl-
dieké 69 (Petneki 2009). 

A gond ismét egyértelmű: a kognitív megközelítést, valamint Bu-
dai László (2010) érvelését elfogadva arra kell következtetnünk, 
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hogy a nem kimondottan magyar nyelvű diákoknak írt idegen nyelvi 
tankönyvek nem tudnak hatékony taneszközök lenni. A nemzetközi 
tankönyvek nemcsak drágák, de természetüknél fogva képtelenek 
figyelembe venni, összehasonlító módon megközelíteni az adott 
nemzet anyanyelvének és az idegen nyelvnek a viszonyát. 

Továbbá nyilvánvalóan a fordítást sem szorgalmazzák annyira, 
pedig a korábbiakban bemutattam annak igen fontos, alapvető 
kognitív funkcióját (tulajdonképp: a megértés). Egyes nyelvvizsgá-
kon viszont találkozunk vagy fordítással, vagy manapság egyre 
gyakrabban mediálással (közvetítést jelent, ahol csak tartalmi ösz-
szefoglalás, parafrazálás az elvárás, nem a hagyományos értelem-
ben vett fordítás). Mivel a kommunikatív megközelítés, a NAT ide-
vonatkozó része (2012: 49) és természetükből fakadóan a külföldi 
idegen nyelvi tankönyvek is az idegen nyelven való (szinte kizáró-
lagos) kommunikációt szorgalmazzák, a fordítás mint kompetencia 
fejlesztése elmarad, hacsak a tanár erre külön nem szentel figyel-
met. Pedig gyakorlati oldalról megközelítve valószínűbb élethely-
zet, főként még diákkorban, hogy a diák, ha találkozik az idegen 
nyelvvel, akkor fordítania, mediálnia kell. Sőt, később, a felsőokta-
tásban tanulmányok olvasásához és későbbi integrálásukhoz is el-
engedhetetlen ez a kompetencia. 
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3.4. Felsőoktatásunk idegennyelv-oktatásáról tömören 

Felsőoktatásról lévén szó csak röviden szólok általános jelensé-
gekről, amelyek léte olyannyira evidencia, közhely, hogy külön 
forrást itt nem kívánok hozni. Arról van szó, hogy a felsőoktatás-
ba úgy nyernek felvételt a hallgatók, hogy ha van is nyelvvizsgájuk 
és esetleg idegen nyelvi kompetenciájuk, a szókészletük, a szó-
kincsük erőteljesen hiányos, hiszen a közoktatási idegennyelv-ok-
tatás szókincse nem épít más tárgyak (szak)szókincsére. Így tehát 
a diákok lehet, hogy tudják angolból, hogy mi a különbség a bus 
és a double-decker között, de azt nem, hogy mi a novel és a short 
story között. Ennek kompenzálására a szakjukhoz kötődő idegen 
nyelvi órák megoldást jelenthetnének, ám nemcsak ezek száma, 
hanem az anyanyelvi, kommunikációs és szaknyelvi kompeten-
ciát fejlesztő órák, szemináriumok száma is elenyésző. Ha pedig 
nincs nyelvvizsgája a hallgatónak, akkor vehet akár intézeti kere-
teken belül is idegen nyelvi órákat, ám a diplomázók tömeges 
nyelvvizsgahiánya szintúgy nem az idegennyelvi-oktatási folya-
mat sikerességéről, hatékonyságáról tanúskodik. 
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4. Irodalom az (idegen) nyelvi órákon 

Tanulmányom legvégén az irodalom nyelvi órákba való integrál-
hatóságáról szólok. A tantárgyközi integrációt a NAT is szorgal-
mazza, hiszen a legtöbb tárgy nem tud vegytisztán elkülönülni 
egymástól (különösképp igaz ez az irodalomnál, amelynek mond-
hatni alapanyaga a nyelv). Ráadásul mind az irodalom, mind pe-
dig a nyelvek oktatása tulajdonképp nyelvi kultúra oktatását je-
lenti, csak az egyik inkább a művészi, a másik inkább a köznapi 
nyelvhasználatot mutatja be. Ezt az összefüggést, szoros kapcso-
lódást igazolja a kognitív nyelvészet metafora- és metonímiael-
mélete is, amely tulajdonképp ezt a két (korábban kizárólag köl-
tői eszköznek hitt) nyelvi jelenséget a megértés alapalakzatainak 
tekinti; megjelenésük a köznyelvben legalább olyan gyakori és 
ugyanazokra az analógiákra épül, mint az irodalmi nyelvben. 

Itt azonban az elméletet nem taglalom, helyette egy gyakorlati 
jellegű javaslatot vetek fel, amely később további vizsgálataim tár-
gya lesz egy másik tanulmány keretében. Érdemes lenne idegen-
nyelv-oktatásunkba például egyszerűbb szépirodalmi szövegeket 
integrálni a megfelelő nyelvi szint elérése után (ilyenek lehetnének 
például a rövid novellák vagy az egyszerűsített, illetve képregénye-
sített kisregények több részletben). Az ezekben található nyelvtani 
szerkezetek általában nem túl bonyolultak idegennyelv-tanulási 
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szempontból, egyik-másik mesét a teljesen kezdő nyelvtanuló is vi-
szonylag gond nélkül tudja olvasni és értelmezni. Ráadásul a mesék 
természetüknél fogva képesek mélyebben elgondolkodtatni, a ben-
nük található konfliktusok, azok megoldása gyakran másfajta (szub-
jektívebb) gondolkodásmódot igényel. A hétköznapi problémáknál, 
az általános tájékoztató jellegű vagy ismeretterjesztő szövegeknél 
pedig inkább objektív megközelítésre van szükség. Erről Boldizsár-
nál (2011) részletesebben is olvashatunk. 

A másik, és talán jelentősebb irodalmi kategória a népművészet, 
a népdalok és a népmesék kategóriája. Kulturális egyedítő jegyeiken 
kívül a népi irodalom archetipikus irodalomnak tekinthető, amely 
ezáltal egyetemes jelleggel is bír. Boldizsár Ildikó mesekutató ezt a 
következőképp magyarázza: vannak bizonyos archetípusok az em-
beri tudatban, amelyek nemcsak egy adott népen belül közösek, de 
az egész emberi faj szintjén. Ezek az ősi motívumrendszerek minden 
kulturális befolyástól mentesek. Az archetípusokat a kollektív tudat-
alatti tárolja, melyhez minden embernek hozzáférése van, és ezek 
az alapjai a világ összes népmeséjének. A mesék ráadásul kortala-
nok, sőt, eredetileg nem is elsősorban a kisgyermekeknek szóltak, 
hanem a fiataloknak, a felnőtteknek (ez többnyire ma is érvényes, 
kivételt képeznek persze a műmesék, amelyek szerzői ismertek). A 
metaforák és motívumrendszerek mögött, azok segítségével a me-
sék végső soron mindig valós élethelyzeteket modelleznek (Boldi-
zsár 2011). 
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A népmeséknek sok pozitív hatása és előnye lehet a pedagógi-
ában is. Azonkívül, hogy segítik a hozzáférést motívumaik és me-
taforáik révén a kollektív tudattalanhoz, segítenek a valóságtól 
bizonyos mértékig elszakadni, csökkentve a stressz érzését. 
Emellett ugyanúgy, ahogy a szépirodalom is, nemcsak az analiti-
kus, logikus, de az érzelmi gondolkodást is nagyban fejlesztik. 

Ez ugyanígy érvényesíthető lenne az idegennyelv-oktatásban, hi-
szen ezek nyelvezete szintúgy egyszerűbb, érthetőbb, egyetemes 
motívumrendszereket (is) alkalmaznak, és annak ellenére, hogy ide-
gen nyelvű a szöveg, magát a történetet valószínűleg ismeri a diák, 
avagy ha nem, akkor olvashatja magyarul is. A mese anyanyelven és 
idegen nyelven való olvasása, értelmezése és összehasonlítása 
amúgy is új dimenziókat tud megnyitni kulturális, irodalmi és nyelvi 
szinten is. Ugyanis jó néhány mese tulajdonképp olyan egyetemes 
tudástartalmak és motívumrendszerek parafrázisa, amelyet az 
adott nyelv saját kulturális tartalmaival díszít, tesz egyedivé. Ugyan-
annak a történetnek a több nyelven való olvasása (alapvető szó-
kincsbővítő és stílusismertető hatásán túl) hozzájárul a kulturális és 
nyelvi különbségek, párhuzamok megtalálásához is. Ugyanez érvé-
nyesíthető a korábban említett egyszerűbb szépirodalmi művek 
esetében is, és ezáltal a művészi szöveg közvetlen tudna kapcso-
lódni a nyelvtanulás és a kultúramegismerés folyamataihoz. 
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Polyák Gábor  
Pécsi Tudományegyetem 

Társadalom- és Médiatudományi Intézet 

A propaganda visszaszorításának intézményi-
szabályozási keretei 1 

1. Demokratikus közvélemény és propaganda 

Az Alkotmánybíróság a tájékoztatás minőségével kapcsolatban 
egy normatív mércét határoz meg, a „demokratikus közvéle-
mény” kialakulását és fenntartását (Polyák, 2015). A demokrati-
kus közvélemény tartalmát az alkotmánybírósági határozatok 
részletesen nem fejtik ki. A határozatokból annyi kiolvasható, 
hogy a társadalmi nyilvánosságnak olyan állapotáról van szó, 
amely „teljeskörű és tárgyilagos”, illetve „teljeskörű, kiegyensú-
lyozott arányú és valósághű” tájékoztatás alapján jön létre. Ez a 

                                                           
1 A tanulmány „Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései” 
című, 116551 számú OTKA-kutatás keretében készült. 
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normatív elvárás a közügyeket érintő diskurzust alapvetően raci-
onális, a tárgyilagos érvek ütköztetésén alapuló vitaként írja le. 

Ebből az alkotmányjogi megközelítésből kiindulva a propa-
ganda nem más, mint a demokratikus közvéleményt megalapozó 
tájékoztatás ellentéte. A közügyeket érintő olyan politikai kom-
munikáció, amely többoldalú vita helyett a propagandát folytató 
szereplő egyoldalú kinyilatkoztatásain alapul, és amelyet a racio-
nális meggyőzést szolgáló érvek helyett kizárólag érzelmi hatás 
kiváltására alkalmas közlések uralnak. A propaganda csak korlá-
tozottan járul hozzá a demokratikus közvélemény kialakulásához 
és működéséhez, noha mozgósító erejénél fogva szükséges esz-
köze a demokratikus döntéshozatalt megalapozó folyamatoknak.  

2. A politikai üzenetekre vonatkozó jogi szabályozás 

A fenti alkotmányos megfontolásokból következik, hogy a politi-
kai kampányüzenetek terjesztésére szigorú jogszabályi előírások 
vonatkoznak. A jogi szabályozás az üzeneteket hordozó eszköztől 
függően differenciált, és nem az üzenet tartalmára, hanem az 
üzenet közvetítésének strukturális és finanszírozási kérdéseire 
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vonatkozik. A legszigorúbb előírások a televíziós – és rádiós – po-
litikai hirdetésekre vonatkoznak. 2 Ilyen hirdetés kizárólag válasz-
tási kampányidőszakban, valamint már elrendelt népszavazással 
összefüggésben tehető közzé. Sőt a televíziós hirdetések még a 
kampányidőszakban is csak nagyon korlátozottan alkalmazhatók. 
Maga az Alaptörvény rögzíti, hogy politikai reklám médiaszolgál-
tatásban kizárólag ellenérték nélkül tehető közzé (Alaptörvény 
IX. cikk).  

A médiatörvény vonatkozó rendelkezése alapján egyértelműen 
megállapítható, hogy azok a politikai üzenetek, amelyek nem vala-
mely párttól, hanem a kormánytól érkeznek, szintén politikai rek-
lámnak minősülnek, és a fenti szigorú feltételek között tehetők 
közé. A médiatörvény szerint a politikai reklám valamely párt, poli-
tikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy tá-
mogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jel-
szavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon 
megjelenő, illetve közzétett műsorszám. A törvény pontosabban 

                                                           
2 Legújabban a közterületi plakátok politikai célú használatát korlátozta az Ország-
gyűlés, előírva többek között, hogy azok a személyek és szervezetek, amelyek a köz-
ponti költségvetésből támogatásban részesülnek, csak ún. listaáron, azaz kedvezmé-
nyek igénybe vétele nélkül helyezhetnek el kültéri reklámhordozón plakátot. Ld. 
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről, 11/G. §. 
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nem határozza meg, hogy mely üzenetek szolgálják a kormány nép-
szerűsítését, illetve melyek ösztönöznek a kormány támogatására, 
de a szavak köznapi jelentése alapján azok az üzenetek is idetartoz-
nak, amelyek a kormány által eredményeket, illetve a kormány által 
követett politikai program egyes elemeit mutatják be.  

Abban az esetben, ha a kormányzati üzenetnek valamely konk-
rét, a polgárok által hasznosítható, a számukra elérhető lehető-
ségeket vagy éppen az őket érintő konkrét veszélyhelyzetet be-
mutató tartalma is van, a törvény szerint közérdekű közlemény-
nek minősül. A közérdekű közlemény az ellenszolgáltatás nélkül 
közzétételre kerülő, állami vagy önkormányzati feladatot ellátó 
szervezettől, illetve személytől, valamint állami fenntartású vagy 
az állam kezelésében lévő intézménytől származó tájékoztatás, 
amely valamely konkrét közérdekű információt közvetít a nézők 
vagy hallgatók figyelmének felkeltése céljából, és nem minősül 
politikai reklámnak (Mttv. 203. § 27). A fogalom egyes elemeinek, 
különösen a „konkrét közérdekű információnak” a magyarázata 
ebben az esetben is hiányzik a törvényből. Az információ közér-
dekű jellegének kiemelése annyit biztosan jelent, hogy az üzenet 
nem valamely politikai szervezet, vagy éppen a kormány partiku-
láris politikai érdekeit szolgálja, hanem a társadalom egésze vagy 
meghatározott része számára a saját döntési kompetenciáját, a 
saját életkörülményeit érintő tartalommal jelenik meg. Annak 
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hangsúlyozása, hogy az információ konkrét, arra utal, hogy az 
üzenetből valamilyen döntési, cselekvési helyzet ismerhető meg, 
amely döntések meghozatalára, illetve cselekvések megtételére 
az üzenet címzettjei maguk képesek.  

A tartalmi különbségeken túl fontos különbség a politikai rek-
lám és a közérdekű közlemény között, hogy utóbbiért a médiaszol-
gáltató nem kérhet ellenszolgáltatást (Mttv. 32. § (5)). Nyilvánvaló, 
hogy a kormányzati üzenetek közérdekű közleményként való köz-
zététele a közpénzek felhasználásának hatékonyabb módja. Való-
jában még akkor is célszerűnek tűnik a kormány részéről a saját 
üzeneteinek közérdekű közleményként való feltüntetése, ha az 
üzenetnek egyébként politikai tartalma van. Azt várnánk, hogy 
egy-egy kormányzati üzenet jogi minősítésével kapcsolatban az 
esetleges jogviták a politikai reklám és a közérdekű közlemény kö-
zötti megkülönböztetés kérdéséről szólnak. Ha ugyanis pusztán az 
a célja a kormánynak, hogy saját népszerűségét a televízióban, il-
letve a rádióban megjelenő üzenetekkel növelje, akkor ennek ké-
zenfekvő eszköze a politikai hirdetés és a közérdekű közlemény fo-
galmai közötti bizonytalan határokkal való visszaélés. A közérde-
kűnek álcázott közlemény olcsó és hatékony módja lehet egyes 
politikai célú üzenetek közvetítésének is. 
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3. A kormány üzeneteinek jogi minősítése 
a gyakorlatban 

Ehhez képest a felmerülő jogviták arról szólnak, hogy a kormány-
zati üzenetek minősíthetők-e reklámnak vagy társadalmi célú 
reklámnak. Mindkét közlésforma ellenszolgáltatáshoz kötött, a 
kormány esetében tehát közpénz költésével jár.  

A társadalmi célú reklám politikai reklámnak nem minősülő, 
üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szol-
gáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy köz-
érdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében 
kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallga-
tójára (Mttv. 203. § 64). Ez a törvényi meghatározás is több olyan 
fogalmi elemet tartalmaz, amelyeknek egyfelől nincs világos és 
egyértelmű hétköznapi jelentéstartalma, másfelől nincs világo-
san megkülönböztethető jelentése a politikai reklám és a közér-
dekű közlemény fogalmi elemeihez képest. Ebben az esetben is, 
ahogy a közérdekű közlemény esetében, valamiféle közérdekű 
cél elérése, támogatása az üzenet célja. Míg azonban közérdekű 
közleményt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szerve-
zet, illetve személy, valamint állami fenntartású vagy az állam ke-
zelésében lévő intézmény tehet közzé, a társadalmi célú reklám 
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közzétevője bárki, illetve bármilyen szervezet lehet. Ebből az kö-
vetkezik, hogy az állami szervek, ide értve a kormányt is, közér-
dekű üzenetei közérdekű közlemények, a más forrásból származó 
közérdekű üzenetek pedig társadalmi célú reklámok. Kifejezetten 
nem zárja ki a törvény, hogy társadalmi célú reklámot állami szer-
vek is közzé tegyenek, de a két fogalom között más világos elha-
tárolási pontot nem jelöl ki. Felmerül a kérdés, hogy milyen in-
doka lehet annak, hogy az állami szervek, illetve azon belül a kor-
mány a közérdekű üzenetét ne az ingyenes közérdekű közlemény 
formájában, hanem az ellenszolgáltatáshoz köthető társadalmi 
célú hirdetés formájában tegye közzé. 

A reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, 
amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide-
értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a 
dolog módjára hasznosítható természeti erőket –, szolgáltatás, 
ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon 
történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüg-
gésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerű-
sítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. E 
meghatározás alapján nehezen képzelhető el olyan kormányzati 
üzenet, amely reklámnak minősül. A kormány üzeneteinek tárgya 
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ugyanis aligha lehet termék, szolgáltatás értékesítése, és a kor-
mány nem vállalkozás. A törvény szövege egyértelműen gazda-
sági jellegű és célú üzenetként határozza meg a reklámot. 

Ennek ellenére az első jogeset, amely a kormány üzeneteinek 
jogi minősítésével foglalkozott, reklámként is közzétett üzenet 
jogszerűségét vizsgálta. A Mérték Médiaelemző Műhely 3 2015. 
szeptemberében fordult a Médiatanácshoz, azt kifogásolva, hogy 
a „A magyar reformok működnek!” című kommunikációs kam-
pányban televíziós médiaszolgáltatásokban is megjelentek azo-
nos című rövid szpotok. A szpotokat a Duna Médiaszolgáltató Zrt. 
televíziós médiaszolgáltatásai társadalmi célú reklámként, vala-
mint a reklámblokkokban reklámként is sugározta. A TV2 televí-
ziós médiaszolgáltató a szpotokat reklámként sugározta. A szpo-
tok olyan címszavak köré felépített rövid megszólalásokból álltak, 
mint a „Rezsicsökkentés”, a „Gazdasági növekedés”, a „Családi 
adókedvezmény”, az „Ingyenes óvodai étkeztetés”, az „Otthon-
teremtési támogatás”, valamint az „Újra nő a minimálbér”. Az 
„utca embere” jellegű megszólalók nem a kormányzati intézke-
dések igénybevételének módjáról adtak konkrét tájékoztatást, 
hanem röviden méltatták az intézkedések pozitív hatásait. A 

                                                           
3 A tanulmány szerzője a Mérték Médiaelemző Műhely szakmai vezetője. 
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szpot végén a „Kormány Információ” megjelölés látható, vala-
mint annak rögzítése, hogy „Készült Magyarország Kormánya 
megbízásából”.  

A Médiatanács határozatából 4 kiderült, hogy reklámként a ki-
fogásolt szpotok 832 alkalommal jelentek meg a Duna Médiaszol-
gáltató Zrt. különböző televíziós műsorszolgáltatásaiban, és 856 
alkalommal a TV2-n. A határozatból az is kiderül, hogy a média-
szolgáltató a szpotokat társadalmi célú reklámként kezdte sugá-
rozni, „azonban a megrendelő kifejezett kívánságára azokat a ké-
sőbbiekben reklámként tüntette fel” (MThat. 5).  

A határozat egyetlen mondatban rögzíti, hogy a szpotok „vá-
sárlásra, illetve szolgáltatás igénybevételére ösztönző, ezáltal a 
fogyasztói döntések befolyásolására alkalmas, üzleti érdeket 
megjelenítő üzenet hiányában” nem minősíthetők reklámnak 
(MThat. 5). Azt a kérdést nem vizsgálta a hatóság, hogy az üzenet 
közzétevőjének, azaz a kormánynak volt-e egyáltalán joga arra, 
hogy meghatározza az üzenet minősítését. A médiatörvény sze-
rint a reklám, a társadalmi célú közlemény, a közérdekű közle-
mény, valamint a politikai reklám közzétevője nem gyakorolhat 
szerkesztői befolyást a médiaszolgáltatásra (Mttv. 25. § és 32. §). 

                                                           
4 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 160/2016. (II. 9.) számú 
határozata (a továbbiakban MThat.). 
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Mivel a szpot minősítésének jogi következményeit minden eset-
ben a médiaszolgáltató viseli, ezért a minősítés a médiaszolgál-
tató szerkesztő felelősségi körébe tartozik. 

A Médiatanács a határozatában részletesen érvel amellett, 
hogy álláspontja szerint a vizsgált üzenetek miért nem minősül-
nek politikai reklámnak és közérdekű közleménynek, és miért mi-
nősülnek társadalmi célú reklámnak.  

Az eljárás alapjául szolgáló beadvány amellett érvelt, hogy a 
kifogásolt szpotok politikai reklámnak minősülnek, és a politikai 
reklámokra vonatkozó szigorú szabályok alapján tehetők közzé. 
A beadvány szerint a kifogásolt műsorszámok a kormány ered-
ményeinek pozitív bemutatásán túl semmilyen konkrét közér-
dekű információt nem tartalmaznak. Egyetlen céljuk meghatáro-
zott kormányzati döntések sikerként való felmutatása, ezáltal a 
kormány támogatásának növelése. A közlés tartalmában ponto-
san megvalósítja a politikai reklám kategóriáját, miközben sem a 
társadalmi célú reklám, sem a közérdekű közlemény, sem a rek-
lám fogalmának nem felel meg. 

A Médiatanács ezzel szemben arra a következtetésre jutott, 
hogy a szpotok nem minősülnek politikai reklámnak. Ennek alá-
támasztására a határozat több érvet tartalmaz: 

Az első érv, hogy a szpotok színvilága „a kormánypártok által 
használt, rájuk jellemző színhasználattal nem mutatott egyezést” 
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(MThat. 6). Ennek az érvnek csak akkor lenne jelentősége, ha a 
médiatörvény nem minősítené politikai reklámnak a kormány 
népszerűsítését. A politikai reklámként minősítés szempontjából 
tehát nincs jelentősége annak, hogy az üzenet megjelenésében 
emlékeztet-e valamely párt megjelenésére.  

A határozat következő érve szerint a szpotokban a „verbális 
részek hangvétele érthető, egyszerű és tárgyszerű volt, a politikai 
propaganda formanyelvét nem mutatta”, az üzenetek „egysze-
rűek és pozitívak”, tekintettel különösen arra, hogy „a klipek de-
rűs szereplői az ’utca embereként’ interpretálták a melléküzene-
teket” (MThat. 6). Ebből az következik, hogy a politikai propa-
ganda kötelező formanyelvének van egy olyan készlete, amit a 
Médiatanács a politikai reklámok minősítése során figyelembe 
vesz. Erről csak annyit tudunk meg a határozatból, hogy kizárja az 
„érthető, egyszerű és tárgyszerű” hangvételt, valamint a „derűs 
szereplőket”. Ez természetesen a propaganda köznapi tartalmá-
val és tudományos értelmezésével sincs összhangban, jogilag pe-
dig teljesen alaptalan, hiszen homályban marad, hogy milyen vi-
szonyítási pontokra támaszkodik a hatóság a propaganda értel-
mezésénél.  

A hatóság arra is hivatkozik, hogy „a lakosság (nézők) széles 
rétegeit megcélzó kommunikáció vélelmezhető célja, hogy kézzel 
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fogható gazdasági eredményekre mutasson rá, a közölt informá-
ciók ezen túlmenően (például az otthonteremtési támogatásra 
vagy a családi adókedvezményre vonatkozóak) az érintett társa-
dalmi csoportoknak az igénybe vehető lehetőségekre történő fi-
gyelemfelhívását is célozhatták” (MThat. 6).  

Egyfelől a mondat bizonytalan tartalma, a feltételes mód hal-
mozása – „vélelmezhető célja”, „célozhatták” – egy normatív do-
kumentumban értelmezhetetlen. A hatóság feltevései, bizonyít-
hatatlan szubjektív véleménye nem lehet jogi következmények 
alapja. Másfelől a szpotoknak ez az összegzése nincs összhang-
ban azok tényleges tartalmával. A megjelenő üzenetek közül leg-
feljebb a családi adókedvezmény és az otthonteremtési támoga-
tás olyan, aminek az igénybevételére felhívható az érintettek fi-
gyelme. A gazdasági növekedés, a minimálbér növekedése, a re-
zsicsökkentés, valamint az ingyenes óvodai étkeztetés semmiféle 
aktivitást nem vár az állampolgároktól. Harmadrészt akkor, ami-
kor a Médiatanács a szpotok közérdekű közleményként való mi-
nősítésének lehetőségét vizsgálja, maga a határozat is rögzíti, 
hogy „azokban nem a nézők vagy hallgatók figyelmének felkel-
tése céljából közzétett, egyértelműen meghatározott, ’konkrét 
közérdekű információ’ került megjelenítésre, hanem többféle 
közérdekű üzenet is megjelent” (MThat. 6). A határozat érvelése 
tehát önmagával is ellentmondásba kerül.  
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A határozat a szpotok tartalmának további elemzése során 
megállapítja, hogy az szpotok „a társadalom egésze, illetve annak 
meghatározott csoportjai felé egyrészt hasznos üzenetet közve-
títettek”, illetve „a társadalom kitűzött céljainak ismertetését, 
megértésének segítését” szolgálták (MThat. 6). Ezek a megállapí-
tások is értelmezhetetlenek jogi szempontból. Az üzenetek társa-
dalmi hasznossága meglehetősen szubjektív kritérium, a kor-
mány döntéseinek a társadalom céljaival való azonosítása pedig 
a kormány igazgatási és politikai funkciójának félreértése.  

A Médiatanács érvei között tehát nincs olyan, amely objektív, 
tényszerű alapokon állna. Ehelyett a határozat bizonytalan tar-
talmú fogalmakra épített szubjektív álláspontokat sorol, helyen-
ként a törvény szövegét is figyelmen kívül hagyja. Mindezek alap-
ján pedig arra a következtetésre jut, hogy a vizsgált üzenetek „po-
litikai témához szükségszerűen kapcsolódnak (hiszen a tájékozta-
tások tárgyát képező támogatások, lehetőségek szükségszerűen 
az egyes pártok – köztük a kormánypártok – Országgyűlés által 
elfogadott célkitűzéseinek eredményei), azonban a műsorszá-
mokban – azok tartalmát, illetve vizuális megjelenését tekintve – 
nem található olyan elem, amely a kormány, annak célja, tevé-
kenysége, jelszava, illetve emblémája népszerűsítésére, támoga-
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tására irányuló közzétételi szándékra utalna” (MThat. 6). A Mé-
diatanács ezért nem minősítette a kormányüzeneteket politikai 
reklámnak. 

Ahogy korábban már utaltunk rá, a hatóság szerint a szpotok 
üzenetei nem elég konkrétak ahhoz, hogy közérdekű – és így in-
gyenesen közzé tehető – közleménynek minősüljenek. Ehelyett a 
szpotokat társadalmi célú reklámnak minősítette, azzal az indok-
kal, hogy azok legfontosabb eleme a „közérdekű üzenetek el-
hangzása, illetve a közérdekű célok ismertetése” (MThat. 6). Ter-
mészetesen a Médiatanács arra nem tett kísérletet, hogy megin-
dokolja, miért is közérdekűek azok az üzenetek, amelyek a szpo-
tok megjelenése előtt hónapokkal ismertek voltak a közönség 
legszélesebb rétegei számára, különösen azért, mert a szpotok 
megjelenése előtt valamivel több mint egy évvel választási kam-
pány zajlott, jelentős részben ugyanezekkel az üzenetekkel. 

A hatóság érveléséből végső soron nem derül ki, hogy melyek 
azok a bármely esetben alkalmazható szempontok, amelyek 
alapján a politikai reklámok egyértelműen elhatárolhatók a tár-
sadalmi célú reklámoktól és a közérdekű közleményektől.  

A Médiatanács határozata ellen bírósághoz lehet ugyan for-
dulni, de ez a lehetőség csak a határozattal érintett médiaszolgál-
tató számára áll rendelkezésre, a panaszt benyújtó szervezet szá-
mára – mivel az formálisan nem vesz részt az eljárásban – nem. 
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A Mérték Médiaelemző Műhely az ügyészségről szóló 2011. évi 
CLXIII. törvény 5. § (1) és (2) alapján az ügyészséghez fordult, an-
nak érdekében, hogy az ügyészség kezdeményezze a Médiata-
nácsnál hatósági eljárás lefolytatását a jogsértő gyakorlat meg-
szüntetése érdekében. Az ügyészség válaszában a fenti elhatáro-
lási kérdésekre nem tért ki. Mindössze annyit rögzített, hogy a 
Médiatanács „döntéshozatala során megfelelően értékelte a 
tényállást, ismertette a jogszabályi rendelkezéseket, logikailag 
pontos párhuzamot vont a megállapított tények és a jogszabályi 
rendelkezések között, így a mérlegelési jogkörben meghozott 
döntése tényszerű, tárgyszerű és logikailag alátámasztható volt” 
(a Fővárosi Főügyészség T.K.209I/2016lI-I. számú állásfoglalása).  

A Mérték Médiaelemző Műhely a fenti eljárást követően to-
vábbi három esetben fordult a Médiatanácshoz a kormány meg-
rendelésére közzétett televíziós szpotok minősítésével kapcsolat-
ban. A „Tudta?”-kampány a 2016. október 2-i országos népszava-
zás kampányidőszakában zajlott, amikor politikai reklám egyéb-
ként jogszerűen közzé tehető, a korábban bemutatott feltételek-
kel, mindenekelőtt ingyenesen. Az e kampány során megjelenő 
üzenetekkel kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság megál-
lapította, hogy azok „a Kormánynak az általa kezdeményezett és 
2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás tárgyával 
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összefüggő politikai véleményét” tartalmazzák, és az „a választó-
polgárok választói akaratának befolyásolását, döntési lehetősé-
geik elősegítését” szolgálják (53/2016. számú határozat). Ezt az 
értelmezést követte jogerős ítéletében a Kúria is (Szilágyi 2016). 
Mind a Nemzeti Választási Bizottság, mind a bíróság egyértel-
műen állást foglalt amellett, hogy ezek az üzenetek politikai rek-
lámnak minősülnek, és kifejezetten az a céljuk, a Kormány azokon 
keresztül „kifejtse politikai véleményét, a választópolgári akarat 
befolyásolására vagy annak megkísérlésére törekedjék vele” 
(53/2016. számú határozat). Annak ellenére, hogy ez az értelme-
zés kétséget kizáróan politikai reklámnak minősítette a vizsgált üze-
neteket, a Médiatanács egy rövid, indoklást nem tartalmazó válasz-
levélben mindössze annyit rögzített, hogy „a közlemények tartal-
mából következően jogsértés gyanúja nem merült fel”, ezért el 
sem indította a hatósági eljárást.  

Ugyanebben a levélben ugyanezt a választ adta a hatóság a Mér-
ték Médiaelemző Műhely harmadik beadványára, amiben a pa-
naszos a „Megüzentük Brüsszelnek: 98% NEM! a kényszerbetele-
pítésre” című kommunikációs kampány televíziós szpotjainak tár-
sadalmi célú hirdetésként való minősítését kifogásolta. Ez a kam-
pány a menekültek kötelező befogadásáról szóló, egyébként ér-
vénytelen népszavazás eredményét népszerűsítette. A beadvány 
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szerint ebben az esetben sem volt azonosítható semmilyen köz-
érdekű cél, ami a szpotot társadalmi célú reklámmá tette volna. 
A Médiatanács indoklás nélkül elhárította az eljárás lefolytatását. 

Többször utaltunk arra a szempontra, hogy a társadalmi célú 
reklám esetében a törvény lehetővé teszi, hogy a médiaszolgál-
tató ellenszolgáltatást kérjen a szpotok közzétételéért. A vizsgált 
esetek mindegyikében éltek is e lehetőséggel az érintett média-
szolgáltatók. Ugyanakkor a törvény a közérdekű közlemények és 
a politikai reklámok sugárzását is ellenszolgáltatás nélkül bizto-
sítja. Ebből levonható az a következtetés, hogy a kormány a fo-
lyamatos kommunikációs kampányokat egyúttal médiafinanszí-
rozási célok megvalósítására is használta, jelentős – egyes csator-
nákra lebontva nem nyilvános – bevételhez juttatva a Duna Mé-
diaszolgáltató Zrt.-t és a TV2-t.  

Mindezek a döntések önmagukban is komoly kétségeket tá-
masztanak az eljáró Médiatanács politikai függetlenségével kap-
csolatban (Nagy–Polyák 2014). 

4. Propaganda a közösségi médiában  

Az elmúlt években a politikai propaganda fontos eszközévé váltak 
a közösségi hálózatok, azaz azok a kommunikációs platformok, 
amelyek az információk terjedését a felhasználók között kialakult 
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kapcsolati hálóra alapozva, a felhasználói interakciók révén biz-
tosítják. Az új kommunikációs felületek beemelése a politikai 
kampánystratégiákba, illetve a politikai kommunikáció eszköztá-
rába természetes jelenség. A közösségi hálózatok, mindenekelőtt 
a Facebook és a Twitter működése azonban nem pusztán azt teszi 
lehetővé, hogy valamely politikai szereplő a saját üzeneteit a le-
hető legpontosabban meghatározott célközönség számára gyor-
san és személyre szabottan eljuttassa, hanem azt is, hogy a kam-
pányban közvetlenül nem érintett harmadik felek jelentős mér-
tékben és teljesen átláthatatlan módon beleavatkozzanak a poli-
tikai üzenetek áramlásába. Az új kommunikációs platformok sé-
rülékenységére erőteljesen mutattak rá az olyan nagy horderejű 
politikai döntések, mint az Egyesült Királyságban az Európai Uni-
óból való kilépésről tartott népszavazás (Booth et al. 2017), il-
letve az amerikai (Madrigal 2017) és a francia (Daniels 2017) el-
nökválasztás. Mindhárom esetben utólag jól dokumentált mó-
don olyan külső beavatkozás történt, amely a kampány tisztasá-
gát jelentősen sértette.  

A legnagyobb közösségi hálózat üzemeltetője, a Facebook 
ezekre a folyamatokra reagálva 2017. áprilisában kiadott egy 
elemzést, amelyben bemutatta az ún. „információs műveletek” 
(information operation), azaz a közösségi hálózaton végzett ma-
nipulációs célú beavatkozások formáit, és felvázolta az ezekkel 
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szembeni fellépés eszközeit (Weedon et al. 2017). Az elemzés 
meghatározásában az információs műveletek kormányzati vagy 
szervezett nem kormányzati szereplők olyan cselekményei, 
„amelyek torzítják a hazai vagy a külföldi politikai nézeteket, jel-
lemzően stratégiai vagy geopolitikai jellegű eredmény elérése ér-
dekében” (Weedon et al. 2017: 4). Olyan információk tudatos és 
célzott terjesztéséről van tehát szó, amelyek meghatározott po-
litikai célok érdekében manipulatív módon befolyásolni akarják a 
közvéleményt az adott közösségben.  

Az ilyen jellegű beavatkozások lehetőségét nyilvánvalóan nem 
a közösségi média teremtette meg, az mindössze új eszköze e be-
avatkozásoknak. A közösségi hálózatok ugyanakkor nagyon haté-
kony felületei az információs műveleteknek, mert egyfelől a há-
lózathoz bárki gyakorlatilag ingyen hozzáférhet és ott tetszőleges 
információt közzé tehet, másfelől a közösségi kapcsolatokon ke-
resztül mindenki terjesztőjévé válhat ezeknek az információknak.  

Az elemzés a Facebookon megvalósított információs művele-
tek három fő csoportját azonosította: 

• célzott adatgyűjtés, azaz olyan nem nyilvános – kormány-
zati, üzleti, magánjellegű – információk jogosulatlan meg-
szerzése és felfedése, amelyek „egyedülálló lehetőséget 
biztosítanak a nyilvános vita uralására” (Weedon et al. 
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2017: 6); e cselekmények közé tartozik a Facebook-fiók fel-
törése és abból érzékeny adatok megszerzése; 

• tartalomkreálás, azaz valótlan vagy akár valós, de befolyá-
solásra alkalmas információk előállítása, amit az informá-
ciós művelet irányítója közvetlenül végez, vagy ennek ér-
dekében harmadik személyekhez megfelelő információt 
juttat el; 

• „hamis hangerősítés” (false amplification), ami alatt olyan 
koordinált közösségimédia-tevékenységeket ért az elemzés 
– mint amilyen jellemzően a tartalmak tömeges megosz-
tása, a diskurzust ellehetetlenítő kommentek –, amelyeket 
hamis felhasználói fiókok felhasználásával végeznek, még-
pedig azzal a céllal, hogy manipulálják a politikai diskurzust, 
például egyes vélemények felerősítésével, vagy éppen bi-
zonyos hozzászólók kiszorításával. 

Az elemzés széles körű összefogást javasol a fenti jelenségek 
elleni fellépéshez. A Facebook maga közvetlenül is együttműkö-
dik a választáson induló jelöltekkel és pártokkal, hogy megfelelő 
információt nyújtson a felmerülő kockázatokról és a visszaélések 
elkerülésének lehetőségéről. A Facebook is folyamatosan fejlesz-
ti azokat az eszközöket, amelyek alkalmasak a visszaélések azo-
nosítására és megakadályozására, és együttműködik a nemzeti 
kormányokkal is a biztonsági intézkedések kialakításában. Az 
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elemzés hangsúlyozza az újságírók és a civil szervezetek jelen-
tőségét a megbízható információk terjesztésében, illetve a tuda-
tos médiahasználat erősítésében.  
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Nagy Krisztina − Timár János 
Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület 

Budapest 

A kritikai médiaműveltség fejlesztése 1 
Mottó: 

„Ha a médiaszabályozás lehetetlennek tűnik, gyakran kerül elő a médiaműveltség, 
mint megfelelő válasz - varázslatos csodaszer – minden médiavonatkozású társa-

dalmi bajra, pszichés betegségre” (David Buckingham) 

1. Bevezetés 

Az indító gondolatot David Buckinghamtől kölcsönöztük, aki egy 
nemrégiben megjelent írásában fogalmazta meg, hogy a média-
oktatás ugyan szükséges eleme annak a megoldáscsomagnak, 
amellyel az álhírek ellen küzdhetünk, de önmagában nem ad 
megnyugtató megoldást a nyilvánosság torzulását felidéző dezin-
formációs jelenségekre. A tanulmány arra keresi a választ, hogy 
                                                           
1 A tanulmány „Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései” 
című, 116551 számú OTKA-kutatás keretében készült 
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milyen lehetőségeket kínál az álhírekkel szembeni harcban a mé-
diaoktatás, illetve milyen korlátokkal, nehézségekkel kell szá-
molni. Milyen tartalmi és módszertani alapokra építhetünk, mi-
lyen elemekből áll össze az álhírekkel szembeni felvértezést célzó 
oktatás. Ezek a megfontolások nagyrészt azokra a tapasztalatokra 
épülnek, amelyeket az elmúlt évben a Televele Médiapedagógiai 
Műhelyben a kritikai médiaműveltség fejlesztését célzó Drón 
névre hallgató tananyagcsomag elkészítése és megvalósítása so-
rán szereztünk. A leírás a tananyagcsomagból vett elemek segít-
ségével igyekszik illusztrálni az álhírekkel szembeni felvértezés 
napi, iskolai környezetben megvalósítható gyakorlatát. 

2. Médiapedagógia

A médiapedagógia a pszichológia, szociológia, pedagógia, média-
kutatás, médiaelmélet metszetében álló gyorsan fejlődő új tudo-
mányterület, amely a médiával összefüggésben megjelenő neve-
lési kérdésekkel, problémákkal foglalkozik. Alapvető célkitűzése 
a médiakompetencia, a médiaműveltség fejlesztése. A média-
kompetencia olyan készségek és ismeretek összességét jelenti, 
amely a tudatos, kritikai szemlélettel rendelkező, aktív médiabe-
fogadást és használatot biztosítja. A médiapedagógia segíti a 
döntéseiért felelősséget vállalni tudó személyiség kialakulását.  
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A médiapedagógiai foglalkozások kooperatív tanulási techni-
kára, csoportmunkára épülnek. Tevékenység-központú munkáról 
van szó, a diákok saját aktivitásuk és a másokkal való együttmű-
ködés során élményszerűen szerzik meg az új készségeket, tuda-
tosítják az ismereteket. Ezek egyaránt szolgálják a személyiség 
fejlődését, a társakkal való együttműködést, a társas kompeten-
ciák fejlődését. A gyerekek komplex ismereteket szereznek a vi-
lágról, önmagukról és másokról.  

A foglalkozásokon a diákok digitális eszközöket is használnak, 
a feladatok egy része ezeken alapul, a foglalkozás médiapedagó-
giai céljai ezen eszközök használatával valósulhatnak meg. 

3. Álhírek
3.1. Álhírek új dimenzióban 

Az álhírek terjedése egy összetett társadalmi jelenség, értelmez-
hető úgy is, mint a média és a politika aktuális tendenciáinak egy-
fajta tünetjelensége. Mivel most nem önmagában az álhírjelen-
ségről beszélünk, hanem a médiaoktatás lehetőségeiről, ezért a 
gondolat részletes kibontása helyett kiindulópontnak tekintjük 
azt az állítást, hogy az álhírek mennyiségének növekedése, a nyil-
vánosság működésének, a média és a nyilvánosság viszonyának 
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átalakulását jelző tényező. Az álhírek, a hamis információk terje-
dése nem új dolog – a nyilvános kommunikációban mindig is jelen 
volt –, ugyanakkor a jelenség a digitális technológia által átalakí-
tott információs- és médiakörnyezetben új dimenzióba került. A 
szűken médiavonatkozású okok közül csak néhányat említve: a 
digitális technológia által kínált számtalan kommunikációs csa-
torna lehetőséget biztosít a felhasználók számára a tartalom elő-
állításába és a terjesztésbe való bekapcsolódásra. Ezzel párhuza-
mosan a tartalomkínálat és a médiahasználati szokások gyökeres 
átalakulása figyelhető meg: a tömegmédiumok hegemóniájának 
megtörése, a közösségi média térhódítása, valamint a felhaszná-
lók aktív részvétele a médiakínálat alakításában. Mindez a nyilvá-
nosság struktúrájának és működésének megváltozásával jár. A kí-
nálati oldalon csökken a hagyományos újságírás, a szerkesztőségi 
munka jelentősége, ami a nyilvános információáramlás korábbi 
kapuőr struktúrájának megbomlását eredményezi. A nyilvános-
ságban számtalan információ jelenik meg a hagyományos infor-
mációszűrési mechanizmusokat megkerülve, az álhírek terjedés-
ének a tömegmédiumok szűrési tevékenysége kevésbé állít kor-
látokat. Az új dimenzióba kerülésnek technikai, infrastrukturális 
okai is vannak: az infokommunikációs környezet rendkívül gyors 
terjedési lehetőséget kínál a hálózati kommunikációban megje-
lenő információ számára, és ez igaz az álhírekre is. A technológia 
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mellett a digitális médiakörnyezet piaci működése is hozzájárul 
az álhírek gyors terjedéséhez. Ebben az új információs környezet-
ben olyan új szolgáltatások és szolgáltatók jelentek meg és váltak 
meghatározó szereplővé, mint a keresőszolgáltatások (pl. Go-
ogle), vagy a közösségi médiaplatformok (pl. Facebook, Twitter). 
E szolgáltatások működését meghatározó üzleti modellek a kat-
tintékony, szenzációhajhász tartalmak terjedésének kedveznek, 
mivel hirdetési bevételt generálnak az ilyen tartalmakat kínáló 
felhasználóknak. A meghatározó internetes forgalomirányító 
szolgáltatások működése tehát kedvez az álhírek terjedésének. A 
felvázolt, jól érzékelhetően összetett médiakontextus az álhírje-
lenség komplexitását jelzi, ami a médiaoktatás felől is komplex 
megközelítést igényel. Az álhírek jelensége rávilágít arra, hogy az 
az infokommunikációs környezet, amelyben élünk, egy, a koráb-
biakhoz képest magasabb szintű kritikai tudatosságot igényel. 

3.2. Mi tekinthető álhírnek? 

Az álhírekkel szembeni felvértezés koncepcionális keretének 
megrajzolása során megkerülhetetlen az álhír fogalmának tisztá-
zása. A fogalom megadása azonban korántsem olyan egyszerű, a 
fogalom sokféle értelmezésben van jelen a közgondolkodásban. 
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Az álhír fogalma ma még tudományosan alig kimunkált, nem te-
kinthető tudományos szakszónak, sokkal inkább közéleti és mé-
diadiskurzusok relativizálható fogalma (Aczél 2017).  

A sok közül kiválasztott, itt bemutatott kategóriarendszer, 
amely a gyanús vagy álhírgyártó honlapok típusainak leírására 
szolgál, jól jelzi az álhír témájának sokféleségét, azt, hogy a jelen-
ség vizsgálata során a közlésnek számos típusa alakítható ki, és 
ezek mind alakítják, torzítják, aszimmetrikussá tehetik a kommu-
nikációt. Melissa Zimdars (2016) által kialakított tipológia alapján 
megkülönböztethető: 1) a hamis hír; 2) a szatíra; 3) a szélsőséges 
elfogultságot tükröző dezinformáció; 4) az összeesküvés-elméle-
tek; 5) a pletyka; 6) az elnyomó államok hírei; 7) az áltudományos 
információk; 8) a gyűlölködő hírek; 9) a kattintékony túlzások 
(alapjaiban igaz, de túlzóan tálalt információ); 10) a politikailag 
elfogult hírek; 11) a további ellenőrzést, megerősítést kívánó hír-
adás; 12) a megbízható, hiteles hír(ek), információ(k). 

A lista műfaji sokfélesége is azt jelzi, hogy az álhírekkel szem-
beni felvértezés, az információ megfelelő szűréséhez szükséges 
ismeretek és kompetenciák fejlesztése komplex, sokféle média-
szöveg típust érintő fejlesztési keretet igényel. 

Ha mégis ragaszkodunk egy kézzelfogható fogalom meghatá-
rozáshoz, úgy egy nemrégiben megjelent tanulmány szerzői, All-
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cott és Gentzkow által használt definíciót tekinthetünk kiinduló-
pontnak. A szerzőpáros szerint az álhír „olyan hír, amely szán-
dekait tekintve és igazolhatóan hamis, és amely olvasóit félreve-
zetheti” (Allcott−Gentzkow, 2017: 213). 

3.3. Befogadás – szűrés 

Az álhírek manipulatív tartalmak, céljuk a befogadó megtévesz-
tése, „tisztességtelen” befolyásolása. A manipulatív tartalom ha-
tása azonban nem független a közlés befogadásának körülmé-
nyeitől, a befogadó ismereteitől, érzelmi viszonyulásától, a köz-
lővel való azonosulásától. A megtévesztő kommunikációnak épp-
úgy aktív részese a befogadó, mint a közlő. Buller−Burgoon 
(2004) ugyan ezt a személyközi megtévesztés elméleti közegébe 
állította, de az online kommunikáció közösségi kontextusa, inter-
aktív jellege megengedi, hogy a gondolatot az álhírek online ter-
jedésére is alkalmazzuk (l. Aczél 2017: 14). A befogadó nagyobb 
valószínűséggel képes felismerni a megtévesztő szándékot, ha az 
érintett témáról rendelkezik ismeretekkel, és megfelelő kritikai-
dekódoló képessége van. Egy példával illusztrálva: azt a hírt, hogy 
az Irma hurrikán 6-os erősséggel söpört végig a térségen, aminek 
eredményeként cápákat emelt ki az óceán vizéből, rögtön gyana-
kodva fogadjuk, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a hurrikánok 
erősségének mérésére jelenleg ötfokú skála használatos.  
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A befogadói oldal vizsgálata arra az eredményre vezet, hogy az 
álhírek terjedése és azok hatása nem pusztán a kibocsátótól függ, 
hanem a befogadó oldalán meglévő vagy éppen hiányzó ismere-
tek, képességek függvénye is, azaz a befogadói oldal fejlesztése 
részben megoldást adhat a jelenségre.  

4. A kritikai műveltég fejlesztése

4.1. Koncepcionális keret – fejlesztési területek 

A kritikai műveltség fejlesztése komplex megközelítést kíván, 
többféle fejlesztési terület, témakör azonosítható ezen a fejlesz-
tési térképen. 

Az első elem a médiaműveltség személyiségspecifikus rétegé-
hez kapcsolódik, a James Potter (2004) amerikai médiatanár és 
médiakutató által használt személyes locus körébe sorolható. Pot-
ter ennek részeként azonosítja, hogy tisztában legyünk a média-
használatunk céljával, és megfelelő hajtóerővel rendelkezzünk a 
céloknak megfelelő, tehát tudatos használatra. Az álhírekkel szem-
beni felvértezésnek ebből következően szerves része a több for-
rásból való tájékozódás igényének kialakítása. Ami a hír- és infor-
mációfogyasztás alakítását, attitűdformálását jelenti. 

Második terület a hírműveltség (news literacy) fejlesztése. Eb-
ben a körben a hírműfajhoz kapcsolódó alapvető ismereteket kell 



296 

Workshopok – Propaganda és manipuláció a digitális korban 

elsajátítania a diákoknak, illetve azt, hogyan működik egy hírgyár, 
melyek a minőségi újságírás minimális szakmai sztenderdjei. 

A harmadik elem a kritikai befogadás, az információ szűrésé-
hez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése. Ezek a kompetenciák 
biztosítják a különböző források megítélésének, összehasonlítá-
sának lehetőségét, hogy képesek legyünk az online tartalom 
külső jellemzői, felépítése, tartalma alapján elemezni egy-egy 
forrást: azonosítsuk a tartalom forrását, a szerzőjének nézőpont-
ját és a közlés motivációját. Mindezen ismeretek és kompeten-
ciák képessé teszik a diákokat, hogy hatékonyabban tudják meg-
ítélni a tartalom és információ hitelességét, megbízhatóságát. 

A negyedik pillér a digitális média működése, infrastrukturális 
háttere, illetve az internetes információáramlást befolyásoló 
mechanizmusok és jelenségek témaköre. Az álhírekkel szembeni 
felvértezés elemeként a tananyag része többek között az algorit-
musalapú, személyre szabott információáramlás mechanizmusá-
nak megtanítása. Az olyan internetes forgalomirányító szolgálta-
tások, mint a keresőszolgáltatások vagy a közösségi médiaplat-
formok működése mesterséges intelligenciára, algoritmusokra 
épül. Az algoritmusok befolyásolják az információáramlást a fel-
használók korábbi online tevékenységei alapján, a róluk kialakí-
tott felhasználói profil alapján kínálnak információt a felhaszná-
lóknak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a keresőmotor korábbi 
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online tevékenységeink alapján állítja össze egy keresés során a 
találati listát, vagy egy közösségi médiaplatform a korábbi lájko-
lási, követési szokásaink alapján jelenít meg információt az üzenő 
falunkon. A személyre szabott információáramlás következmé-
nye az információs szűrőbuborék jelensége (Pariser, 2011), amely 
azt eredményezi, hogy korábbi egyéni preferenciáink alapján 
szűrt információs folyammal találkozunk ezeknek az internetes 
szolgáltatásoknak a használata során. A személyre szabott infor-
mációfolyamban korántsem jelenik meg az adott témakörrel ösz-
szefüggésben az összes releváns információ, csak annak egy szűk 
szelete. Az a szelete, amely igazodik a korábbi online tevékenysé-
geink alapján − az algoritmusok által − kialakított személyes pro-
filhoz.  

Az álhírek gyors online terjedése mögött üzleti, működésbeli 
okok is húzódnak. Az internetes forgalomirányító szolgáltatások 
üzleti modellje ugyanis támogatja az álhírek terjedését azzal, 
hogy a kattintásérzékeny, a szenzációhajhász tartalmak gyors, 
széles terjedését segíti, a lájkvadász, megosztásvadász oldalak 
számára nyereséges üzletet kínál. A digitális médiapiac műkö-
dése, a nagy forgalomirányító szolgáltatások üzleti modelljei, il-
letve azok a jelenségek, amelyek mindezekkel összefüggésben 
alakítják az információáramlást, a kritikai médiaműveltség fej-
lesztését célzó csomag részei. 
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A fejlesztés a középiskolás korosztály körében egy további, 
ötödik elemmel egészül ki, amely az álhír jelenség történeti kon-
textusának megismerését, különböző formáinak rendszerezett 
elhelyezését, a jelenség lélektani, társadalomlélektani okainak 
megértését célozza. 

4.2. Dilemmák, nehézségek 

 A fejlesztési területek mellett érdemes számba venni az álhírek-
kel szembeni felvértezés oktatási környezetben való elhelyezésé-
nek nehézségeit, buktatóit is. 

A kritikai médiaműveltség fejlesztésének hatékonyságát min-
denképpen befolyásolja, hogy az adott oktatási rendszerben mi-
lyen a kritikai gondolkodás fejlesztésének a kultúrája. Mivel az ál-
hírekkel való felvértezés a kritikai gondolkodás fejlesztésébe 
ágyazódik, fontos hangsúlyozni, hogy hatékony megvalósítás 
csak hosszútávú pedagógiai program keretében képzelhető el.  

Nehézséget jelent, hogy a fejlesztés részeként attitűdformá-
lásra is szükség van, ami időigényes folyamat, és speciális peda-
gógiai megközelítést, eszközöket igényel. A kritikai médiaművelt-
ség személyiségspecifikus elemeinek kialakítása hosszabb folya-
mat eredménye, és átfogó, jól felépített pedagógiai program ke-
retében képzelhető el.  
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A szűrési kompetenciák, az információ ellenőrzéséhez kapcso-
lódó ismeretek, képességek fejlesztése, nem teljesen igazodik a 
médiaoktatás hagyományos keretébe. A médiaoktatás jellem-
zően a dolgok, jelenségek médiareprezentációjával foglalkozik, 
és nem magával a dolgokkal, jelenségekkel. Márpedig a tényel-
lenőrzés (fact-checking) tanításának részeként számos olyan is-
meret, tudás, tudományterület szóba kerülhet, amely kibővíti a 
médiaoktatás körében megjelenő tananyagot. A tényellenőrzés 
folyamatában sokszor olyan tudást kell átadni, megbeszélni, ami 
hagyományosan más tárgyak, mint például a biológia, földrajz, fi-
zika órák témája. Erre a témakörbővülésre fel kell készülni a tény-
ellenőrzés tanítása során. 

Az álhírekkel szembeni felvértezést célzó fejlesztés során fon-
tos figyelembe venni azt a szempontot, hogy az információk hite-
lességével kapcsolatos kétségek megfogalmazása általános elbi-
zonytalanodáshoz vezethet. Alááshatja a médiával szembeni bi-
zalmat, erősítheti a nihilizmust, márpedig az ilyen általános biza-
lomvesztés az összeesküvés elméletek melegágya: amit minden-
képpen el kell kerülni.  

Megnehezíti a kritikai médiaműveltség fejlesztésének intéz-
ményesítését, ha a médiakörnyezet nem kínál megfelelő tartal-
makat, például nincsenek az adott nyelven elérhető professzio-
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nális tényellenőrző források. Az olyan oldalak mint például a sno-
pes.com, nemcsak a fejlesztéshez szükséges tananyaggyártást 
segítheti, hanem ahhoz is hozzájárulnak, hogy a fact-checking, és 
annak fontossága a közbeszéd szerves részévé váljon, illetve hogy 
a mindennapi médiahasználat során forrásokat kínáljon a tényel-
lenőrzés napi rutinjához. Magyarországon ma egy olyan függet-
len oldal működik, amely fact-checking tartalmat kínál: ez az ur-
banlegends.hu oldal.  

5. A Drón program

5.1. A Televele Médiapedagógiai Egyesület oktatási csomagja 

A Televele Médiapedagógiai Egyesület által kidolgozott oktatási 
csomag a felső tagozatos és középiskolás diákok kritikai média-
műveltségének fejlesztését célozza. A Drón programban megfo-
galmazott fejlesztési célok, a program tematikai térképe tükrözi 
a kritikai médiaműveltség körében korábban megfogalmazott te-
rületeket. A következőkben a programban szereplő néhány fel-
adaton keresztül mutatjuk be a kritikai médiaműveltség fejlesz-
tésének gyakorlatát, módszertani megközelítését.  
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5.1.1. A harkály hátán utazó menyét 

Elsőként nézzük a tényellenőrzés gyakorlatába bevezető foglal-
kozás elemet! A gyakorlat megjelenik mind a felsősöknek, mind 
a középiskolásoknak szóló csomagban, más-más hír feldolgozása 
mellett.  

A foglalkozás elején hat izgalmasnak, meglepőnek tűnő fotót ve-
títünk a gyerekeknek: három olyat, amelyik manipulált (megrende-
zett helyzetet rögzít vagy technikai beavatkozással hozták létre); és 
három olyat, amelyik valós történést rögzít. A gyerekek – külön be-
szélgetés, vita nélkül − szavaznak a képek valódiságáról, a pedagó-
gus a szavazások végén közli a tényt a képről. Ez a szavazás vezeti 
be a gyerekeket a foglalkozásba, jelezve, hogy nem könnyű eliga-
zodni még a hitelesnek tűnő képrögzítések esetén sem. 

A harkály hátán utazó menyétről szóló hír a felsős diákok cso-
magjában szerepel (lásd 1. kép).  

A hírben szereplő fotó 2015-ben egy Twitter bejegyzésben je-
lent meg azzal a rövid szöveges üzenettel, hogy a madár végül 
megmenekült. A fotón egy repülő harkályt látunk, aminek a hátán 
egy menyét utazik. A fotó először a közösségi médiafelületeken 
terjedt, de később bekerült a mainstream médiába is, Magyaror-
szágon többek között megjelent az RTL Klub hírműsorában is. 

A gyakorlat célja a tényellenőrzés szempontjainak, műveletének 
megismerése, egy-egy információ hitelességének megítéléséhez 
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szükséges alapvető kérdések megfogalmazása. A diákok arra kere-
sik a választ, vajon a hír igaz, azaz valóban megtörtént-e a képen 
látható jelenet, vagy pusztán egy képmanipulációval van dolgunk. 

1. kép

Először közös beszélgetést kezdeményezünk a kivetített képről. 
(Mit látsz a képen? Milyen állatok ezek? Mi történik az állatokkal? 
Hol történik? Milyen évszak van?) Ezután elhangzik a fő kérdés: 
Szerintetek valódi vagy manipulált-e a kép? A gyerekek szavaz-
nak. Ez a szavazás különbözik a korábbiaktól, hiszen itt már be-
szélgetés előzi meg a döntést, már néhány elsődleges vizsgálati 
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szemponton végig mennek közösen. Már itt is kiderül, hogy nem 
olyan egyszerű a kép valós tartalmát felfejteni, ki ezt, ki azt gon-
dol, képzel a képen ábrázolt történésről. 

Az ezt követő kiscsoportos feldolgozásban – még mindig valódi 
nyomozás nélkül – a képhez kapcsolódó szabad asszociációs gyakor-
latként a csoportok címet adnak a képnek és néhány szóval leírják a 
történést, azaz saját tartalommal töltik meg a látottakat. A foglalko-
zásokon született címek jól jelzik a lehetséges értelmezés sokfélesé-
gét: „Furcsa repülés; Új típusú utasszállító; Itt repül a kismenyét”, 
illetve a születő történetek is ezt illusztrálják: „A menyétet barátja, 
a harkály, elvitte egy kis sétarepülésre. A menyét nem tud nagyot 
ugrani, ezért viteti magát egyik fáról a másikra a harkállyal. A me-
nyét is szárnyakat szeretne, de sajnos nincs neki. A harkály menyé-
tet visz vacsorára gyerekeinek, a kis harkályoknak.” 

A tényleges gyakorlat során a diákok kiscsoportokban nyomoz-
nak, a rendelkezésükre bocsájtott forrásokat dolgozzák fel, mér-
legelnek, és hoznak döntést a kép hitelességéről. A négy külön-
böző szempontot feldolgozó kiscsoport más-más információs 
csomagot kap, különböző szövegeket, szakértői megszólalásokat, 
képeket, videókat dolgoznak fel.  

Az egyik csoport az állatok élőhelye, testi adottságai alapján 
keres választ arra, hogy egyáltalán megtörténhet-e a képen látott 
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jelenet. (Mekkora állat a menyét? Milyen nagy és hány kiló? El-
bírhatja-e egy harkály? Mekkora madár a zöld küllő? Milyen 
nagy? Elfér-e a hátán egy menyét? Azonos helyeken élnek? Mit 
esznek, hogyan táplálkoznak?)  

Egy másik kiscsoport az állatok életmódját, táplálékszerzési 
szokásait vizsgálja. (A kép Angliában készült, előfordul ott mind-
két állat? Hol talál élelmet a zöld küllő? Mivel táplálkozik a me-
nyét? Hogyan vadászik a menyét? Megtámad-e nagyobb állatot 
a menyét? Hogyan tud védekezni egy madár támadás estén? Ho-
gyan kerülhetett a menyét a zöld küllő hátára? Mennyire tipikus 
egy ilyen helyzet?) 

Külön csoport foglalkozik a fénykép hitelességével. (Készült-e 
más kép is a helyszínen? Mit mond a fotók hitelességéről a fotós 
szakértő? Mire alapozza az állítását? Ki a fotós szakértő? Honnan 
ért ehhez a témához? Az RTL Híradóban szereplő szakértő ki-
csoda, honnan ért hozzá?) 

És külön csoport próbálja megismerni, ellenőrizni a fotó forrá-
sát, alkotóját, az üzenet közzétevőjét. (Létező személy készítette 
a képet? Honnan tudjuk? Hogyan nézhetünk utána? Van-e a sze-
mélynek saját FB profilja? Van-e más ellenőrizhető internetes je-
lenléte? Milyen a „digitális lábnyoma” a szereplőknek?) 
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A diákok a gyakorlat során megismerkednek a több szempontú 
elemzés jelentőségével, technikájával, végigviszik egy – kétséges-
nek tűnő – közlés valódiságának elemzési fázisait. Először minden 
kiscsoport döntést hoz a saját témakörében, aztán pedig a teljes 
osztály mérlegeli az összes megvizsgált szempontot, és ez alapján 
születik meg az osztály közös döntése a kép valódiságáról.  

Az első és második csoport nyomozása azért bír különös jelen-
tőséggel, mert ha ők negatív eredményre jutnának, az kizárná a 
kép valódiságát. A harmadik és negyedik csoport nyomozása ennél 
„puhább”, de legalább ilyen fontos eredményhez vezet, valójában 
a történés médiareprezentációjáról szól: azt segít eldönteni, hogy 
a természettudományos lehetőséget a valóságban megtörtént-
nek, hitelesnek tekintjük-e. 

A gyakorlatban használt kép valóságos, a létező fotós valóban 
egy megtörtént eseményt örökített meg a fényképen.  

A hír megbízhatóságáról, hitelességéről szóló döntés után a ta-
nár beszélgetést kezdeményez a tényellenőrző oldalakról, bemu-
tat néhány ilyen oldalt a diákoknak. A beszélgetés célja annak fel-
mutatása, hogy az álhírek terjedése a kor információs környezeté-
nek jellemzője, az információ hitelessége megítélésének problé-
mája nem egyedi, nem a diákok személyes korlátainak eredmé-
nye, hanem „világjelenség”. A hírellenőrzés professzionálisan is 



306 

Workshopok – Propaganda és manipuláció a digitális korban 

végezhető, és a tényellenőrző oldalak tájékozódási pontokat kí-
nálnak az internetes információfogyasztás során. A beszélgetés 
során bemutatásra kerül, hogyan dolgozták fel a tényellenőrző 
oldalak a foglalkozáson „megdolgozott” képet, történést. 

5.1.2. Digitális önkifejezés – Mémek 

Kifejezetten szórakoztató, ugyanakkor rendkívül fontos pedagó-
giai feladatot lát el a képhez kapcsolódó mémek elemzése, majd 
a saját mémek készítése. Először a neten fellelt mémekből muta-
tunk egy válogatást (lásd 2.−3. kép). 

A mém készítésének kettős szerepe van: egyrészt lehetőséget 
nyújt a gyerekek által is kedvelt médiaüzenet típus jellegzetessé-
geinek, funkciójának, működési módjának bemutatására, feldol-
gozására. (Azon túl, hogy vicces, hogyan segít megismerni a való-
ságot: a mém túloz, lehetetlent mutat, jellemző rá az irónia, az 
ellentétbe átfordítás, az ismert és új tartalom összekapcsolása.) 
Másrészt a gyakorlat lehetőséget nyújt saját médiaüzenetek el-
készítésére, amely a részvételi kompetenciák fejlesztési területé-
hez kapcsolható. 
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2.−3. kép 

A gyerekek ma már nemcsak befogadói a médiakörnyezetnek, 
hanem különböző szinteken ugyan, de aktív közlők is. A közlés je-
lentőségének, felelősségének életszerű, mások által is kontrollált 
megismerése kiemelt pedagógia feladat. A gyakorlat során, miu-
tán a diákok megismerkednek a Mematik mém készítő applikáció 
használatával, saját mémeket készítenek a menyétes kép és más 
képek felhasználásával (lásd 4.−5. kép). 
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4.−5. kép 

5.1.3. Digitális média működése – az Algoritmus 

A tanulmányban utolsóként bemutatott gyakorlat egy kártya- és 
szerepjáték, amely a középiskolásoknak szánt csomagban az algo-
ritmusalapú információáramlás működését, az információs szűrő-
buborék jelenségét mutatja be, ismerteti meg a diákokkal. A gya-
korlathoz öt kiscsoport alakul: négy kiscsoport egy, a szerepkártyán 
bemutatott karakter bőrébe bújik, az ötödik kiscsoport játssza az Al-
goritmust. A csoportok húznak a felkínált csomagok közül, amely 
egyben kijelöli a csoportok által betöltött szerepet is. A szerepkár-
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tyák leírják az adott karakter életstílusát, érdeklődési körét, az in-
formációfogyasztási szokásait, tudatosságát. A csapatok a karakter 
jellemzői alapján kiválasztanak a posztkártyacsomagból négy posz-
tot, amelyeket megítélésük szerint a karakter „posztolna”. Az Algo-
ritmus-csapat feladata, hogy a karakterek posztjai alapján gyűjtse-
nek információkat a karakterekről, készítsenek róluk profilt, majd a 
profil alapján válasszanak ki 2-2 kártyát a saját információs csomag-
jukból, és „küldjék” el a csapatoknak. A játékot alapos megbeszélés 
követi, ahol a tanár moderálása mellett az alábbi kérdések mentén 
zajlik a tapasztalatok megosztása, a megismert folyamat értelme-
zése, elhelyezése: Milyen szempontok alapján, hogyan válogatták a 
csapatok a szerepüknek megfelelő kártyákat (posztokat)? Milyen 
szempont maradt ki? Jól értette-e meg az Algoritmus, hogy milyen 
posztokat kedvelnek? Mit értett jól, mit rosszul, miért? Egyáltalán 
kicsoda az Algoritmus, és mit csinál? 

A feladat közös megbeszélése lehetőséget kínál arra is, hogy a 
tanár a játékban megélt tapasztalatokra építve bevezesse az in-
formációs szűrőbuborék témakörét, illetve annak hatásáról, az 
információ- és hírfogyasztásban betöltött szerepéről beszélges-
sen a diákokkal. 

A Drón programcsomagban a részletes óravázlatok mellett a 
tanárok megtalálják a foglalkozás megtartásához szükséges ösz-
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szes segédletet: feladatlapokat, multimédiás anyagokat, kártya-
játékokat. A program ingyenes letölthető a Televele Egyesület 
honlapjáról. 

6. Záró gondolatok

Az elmúlt tíz évben az információs környezetben bekövetkezett 
változások a kritikai gondolkodás és az információfogyasztás tu-
datosságának egy magasabb szintjét követelik meg. A kritikai mé-
diaműveltség, amely ötvözi a kritikai, a média és a digitális mű-
veltség elemeit, ma már szerves része a médiatudatosságra ne-
velésnek. A kritikai médiaműveltség fejlesztése számos fejlesztési 
területre épül, komplex pedagógiai megközelítést igényel. Keret-
ében helyet kap a hírfogyasztási attitűdök alakítása, a hírművelt-
ség, a szűrési kompetenciák és a kritikai befogadás fejlesztésére, 
illetve az információáramlást befolyásoló piaci mechanizmusok 
és jelenségek oktatása. A tanulmányban bemutatott program az 
első magyar nyelvű oktatási csomag, amelynek célja a diákok ál-
hírekkel szembeni felvértezése, a kritikai befogadás fejlesztése. 
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Torbó Annamária 
Pécsi Tudományegyetem 

Nyelvtudományi Doktori Iskola 

„A mágia hatalom” − A propaganda ábrázolása a 
young adult alkotásokban 

1. Bevezetés

Napjaink young adult művei egyre inkább mernek olyan komo-
lyabb kérdéskörökkel is foglalkozni, mint amilyen a média eszkö-
zein keresztül megvalósuló politikai propaganda. Erre különösen 
a rendkívül népszerű disztópikus sci-fi műfaja ad lehetőséget, 
ugyanakkor egyéb zsánerekben, például a fantasyban is találkoz-
hatunk efféle elemekkel. Tanulmányomban a két említett mű-
fajba tartozó alkotáson, Az éhezők viadalán és a Harry Potter szé-
rián keresztül mutatom be a propaganda populáris kultúrában, 
azon belül is a young adult fikcióban történő ábrázolását.  
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2. A young adult  

A young adult (rövidítve YA) eredetileg irodalmi kategória, amely az 
1960-as évek angolszász irodalmában bukkant fel. Olyan művek so-
rolhatók ide, amelyek elsődleges célközönségének a 12 és 18 éves 
korosztály tekinthető, ennélfogva a benne megjelenő témák és a 
központi problémafelvetés tekintetében a tinédzserek elvárásaihoz 
igyekszik igazodni. Ez főként olyan narratív kategóriákban ragad-
ható meg, mint amilyen többek között az iskola intézménye, az em-
beri kapcsolatok (családi, baráti, szerelmi), a különböző függőségek, 
és magának a felnőtté válásnak a folyamata, továbbá minden eset-
ben fontos szerep jut az önreflexiónak 1 (Diaz 2015). Gyakran vitat-
ják, hogy vajon a YA művei mennyire alkalmasak az olyan komo-
lyabb és komplexebb társadalmi jelenségek megjelenítésére, mint 
amilyen a tanulmány fókuszában helyet foglaló propaganda téma-
köre. A YA egyik fő erénye éppen abban áll, hogyha nem is a leg-
adekvátabb módokon, ám a célközönség számára befogadhatóan 

                                                           
1 Bár sokszor felmerül a kérdés, a young adult nem azonos a nálunk is használt ifjúsági 
irodalom kategóriájával. A YA ugyanis sokkal inkább foglalkozik olyan sokszor tabunak 
számító témákkal, mint a tinédzserkori abortusz, a testi és lelki betegségek, vagy a kü-
lönböző faji és/vagy szexuális kisebbségekhez való tartozás és az ezekkel összefüggő 
diszkrimináció. Egy korábbi tanulmányomban részletesen tárgyalom a YA jellemzőit, 
ott mindegyik felsorolt jelenségre szolgálok példával: Torbó Annamária 2016.  
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és mindeközben szórakoztatóan – ami számukra nagyon fontos – 
képes az ilyesfajta problémákat napirendre tűzni. 

2.1. A Harry Potter és Az éhezők viadala 

A young adult legnépszerűbb irodalmi alkotásait a 2000-es évek 
óta gyakran adaptálják a mozivászonra. Tulajdonképpen a Harry 
Potter számít az első kasszasikernek 2 a YA második aranykorá-
ban. 3 Az éhezők viadala filmes diadalmenete már a 2010-es évek-
ben kezdődött, útjára indítva a disztópikus YA franchise-ok erő-
teljes hullámát. 4 A Harry Potter alaptörténetével bizonyára az is 
tisztában van, aki nem olvasta vagy látta a filmeket: az ifjú Harry 
kalandos iskolaéveit ismerhetjük meg a Roxfort Boszorkány és 
Varázslóképzőben, miközben a felnőtté válás során kénytelen 
megküzdeni a szüleit meggyilkoló sötét varázslóval, Voldemorttal 

2 Ha teljesen pontos akarok lenni, akkor a Harry Potter első három kötete még a YA 
alatti korosztálynak (a 8−12 éveseknek) szól, ez az ún. middle grade kategória (bő-
vebben l. Torbó 2016). 
3 Az első az 1970-es években volt (l. többek között Strickland CNN-en megjelent írá-
sát, 2015), de akkor még sokkal kevésbé voltak hangsúlyosak a fikciós univerzumok-
ban játszódó történetek. 
4 Az éhezők viadala regényadaptációi sikerét számos más disztópikus sci-fi történet 
megfilmesítése követte, kisebb-nagyobb sikerekkel övezve. Néhány cím a teljesség 
igénye nélkül: Az emlékek őre, A beavatott, Az útvesztő, Az 5. hullám, a Ready Player 
One pedig az idén kerül a mozikba, Steven Spielberg rendezésében.  
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és az őt követő halálfalókkal. Az éhezők viadala ezzel szemben a 
távoli jövőben, Észak-Amerika romjain, Panem országában ját-
szódik, ahol tizenkét elnyomott körzet és a ragyogó Kapitólium 
található. A történetben kiemelt szerep jut egy versenynek, 
amelynek keretében a Kapitólium minden évben, minden körzet-
ből kisorsol egy-egy tizenkét és tizennyolc év közötti fiút és lányt, 
akik kénytelenek részt venni Az éhezők viadalán, amelynek a vé-
gén csak egyikőjük maradhat életben. A véres küzdelmet, ame-
lyet büntetésképpen kényszerítenek rá a népre a korábbi lázadá-
sok miatt, televíziókon keresztül, élőben közvetítik a polgárok 
számára.  

A Harry Potter és Az éhezők viadala közti fő különbség a műfa-
jukban ragadható meg: míg a Harry Potter egyértelműen fantasy-
nak tekinthető, addig Az éhezők viadala egy disztópikus science 
fiction. A két zsáner gyakran helytelenül összemosódik a köztu-
datban. Bár a science fiction is elképzelt világokat mutat be, az 
választja el a fantasytól, hogy mindig a tudományos megalapo-
zottság látszatára törekszik, ez pedig a benne megjelenő társa-
dalmi és politikai rendszerekre is érezhetően nagyobb hatást gya-
korol, mint a fantasy esetében (Tóth 2016). Az éhezők viadalában 
ennél fogva sokkal nyíltabb szerep jut a politikának és a propa-
gandának, mint a Harry Potterben. 
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3. A propaganda
3.1. A propaganda fogalma 

A propagandának nincsen általánosan elfogadott definíciója, 
amellyel mindenki egyetértene. Annyi bizonyos, hogy minden-
képpen a tudatos befolyásolás és a meggyőzés vágyával hozható 
összefüggésbe. Az első, propagandával kapcsolatos dokumen-
tum az 1600-as évekből származik, amely a hitterjesztéssel füg-
gött össze. A szó a propagare igéből ered, amely maga is azt je-
lenti, ’terjeszteni’. Ha a propagandára gondolunk, legtöbbször a 
második világháborús náci propaganda jut az eszünkbe, azonban 
Harold Lasswell politikatudós és kommunikációkutató 1928-ban 
már írt világháborús propagandáról. Lasswell két részre osztotta 
a sikeres propaganda témakörét: úgy vélte, a propaganda sikere 
egyrészt a feltételektől, másrészt az alkalmazott eszközöktől 
függ. A feltételek mindig objektívek, vagyis a propagandista kény-
telen alkalmazkodni hozzájuk (Kiss 2006). 

Edward Bernays tekinthető a propaganda első komoly tudósá-
nak. Ahogyan arra Kiss Balázs (2006) rámutat, nála a public rela-
tions (PR) és a propaganda megnevezés szinonima, ráadásul so-
kan helytelenül, azóta is párhuzamot vonnak a két tevékenység 
között. A PR-rel szemben a propaganda ugyanis legtöbbször 
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pusztán részigazságokból, ha nem egyenesen hazugságokból áll, 
a hírek forrása pedig nem tisztázott. 

Az európai szocializmusok összeomlása nyomán vált lehetővé 
a propaganda totalitarizmustól elválasztott vizsgálata. A kutatók 
megfigyelték, hogy a demokráciák kommunikációs viszonyai sok-
ban emlékeztetnek a propagandára, azonban kifinomultabb for-
mákat és technikákat alkalmaznak. A nyílt propagandát egyre in-
kább elkezdte felváltani a politikai marketing alkalmazása, amely-
nek fontos jellegzetessége a kommunikációs csatornákkal való 
rugalmas gazdálkodás. Ha a politikai erő úgy érzi, hogy a tömeg-
kommunikáció túlságosan kritikusan viszonyul a tetteihez és üze-
neteihez, akkor megkísérelheti megkerülni vagy manipulálni a 
médiát, amely napjaink végtelen számú kommunikációs csator-
nájának korában különösen nem nehéz vállalkozás (Kiss 2006; Ba-
jomi 2009). Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump is gyakran 
él ezzel a lehetőséggel Twitter feedjének köszönhetően. Maga a 
Twitter egyébként azért is érdekes lehet, mert e platform jellegé-
ből adódóan kifejezetten kedvez a propagandára jellemző tömör 
és világosnak tűnő üzenetek közzétételének.  
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3.2. A Harry Potter és a náci propaganda 

Habár Rowlingot a Harry Potter-regények megírásában nagyban 
inspirálta saját brit kultúrája, mint olyan sok íróra, rá is nagy ha-
tást gyakorolt a világirodalom, más kultúrák és meghatározó tör-
ténelmi események. Könyveiben kétségkívül párhuzamot von a 
náci Németországgal és a második világháború történéseivel. 
Mint egy interjúban elmondta, azt akarta, hogy Harry a mi vilá-
gunkat elhagyva ugyanazokkal a problémákkal szembesüljön a 
varázslók univerzumában is.  

[…]Az emberek szeretik felsőbbrendűnek gondolni magukat, és ha 
nem lehetnek büszkék magukra semmi másért, hát büszkék lehetnek 
az elismert tisztaságukért. Szóval igen, ez párhuzamba állítható [a ná-
cikkal]. 5  

A Harry Potterben az etnikai tisztogatás igénye elsősorban a sár-
vérű (vagyis nem varázslócsaládból származó) varázslókkal, il-
letve a muglikkal (varázstalan emberek) szemben érhető tetten. 
A náci Németországban bizonyos törvényhatóságok azt is zsidó-
nak tekintették, aki csak nyolcadrészt volt zsidó származású, 
ugyanígy a varázsvilágban egyes varázslók számára a félvérek is 

5 Részlet a The Leaky Cauldronon, az egyik legnagyobb Harry Potter rajongói oldalon 
megjelent Rowling-interjúból (EdwardTLC 2007, saját fordítás). 
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csak kicsit számítanak jobbnak a mugli születésűeknél (Barratt 
2012: 72). 6 

Harry antagonistájának a karaktere is sok tekintetben megfe-
leltethető az egykori náci vezérrel, Adolf Hitlerrel. Hitler és Vol-
demort is egyaránt félvérek voltak. Miközben mindenki, aki a re-
gényeket olvasta tisztában van azzal, hogy Voldemort a mugli 
(vagyis varázstalan) apja után kapta a nevét, azt már kevesebben 
tudják, hogy Hitler negyedrészt maga is zsidó volt (ráadásul nem 
is német, hanem osztrák születésű). Azok lelkesednek leginkább 
az olyan különbségek újraformálása iránt, amelyek másokból kí-
vülálló csoportokat teremtenek, akik részben maguk is potenciá-
lisan marginalizáltnak érzik magukat. Minél inkább intézményesí-
tett ez a fajta hierarchia, annál inkább biztonságosnak tekinthető 
a tetején elfoglalt pozíciójuk (Barratt 2012: 72−73). 7 Rowling pár-
huzamain keresztül olyan érzékenységet képes megteremteni a 
tizenéves korosztály számára, amely egyszerre mutat rá a fana-
tizmussal és a hatalomvággyal kapcsolatos félelmekre, továbbá 
az egység, a bátorság és az együttérzés fontosságára. 8 

                                                           
6 Saját fordítás.  
7 Saját fordítás. 
8 Forrás: The Leaky Cauldron (Vick_hpfan). 
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Voldemort az utolsó részekben a totalitárius vezetőkhöz ha-
sonlóan arra törekszik, hogy átvegye a sajtó feletti teljes hatal-
mat, hiszen a média segítségével könnyebb meggyőzni az embe-
reket céljai helyességéről. A varázsvilág legnagyobb lapja, a Reg-
geli Próféta kézbentartásával igyekszik meggyőzni mindenkit ar-
ról, hogy a mugli születésű varázslók lopott mágiát használnak. 
Miután átveszi a hatalmat a Mágiaügyi Minisztérium felett, az 
egyik fő propagandaeszköze a Minisztérium átriumában talál-
ható óriási szobor lesz. A fekete kőszobor egy boszorkányt és va-
rázslót ábrázol, akik többszáz meztelen muglin ülnek, és „a mágia 
hatalom” szavak vannak rávésve. Az alkotás vitathatatlanul a va-
rázslók dominanciájának szimbóluma, és hátborzongatóan il-
lusztrálja az egykori holokauszt eseményeit. 

Ahol diktatúra van, ott általában ellenállókkal is találkozni, 
nincs ez másképp a Harry Potter esetében sem: Harryn kívül a 
Főnix Rendje nevű titkos társaság, valamint a Roxfort diákjaiból 
kovácsolódott Dumbledore Serege vállal nagy szerepet az ellen-
állásban. A Harry Potter fő üzenete abban rejlik, hogy egyetlen 
ember is képes változást hozni, és felvenni a harcot a fanatizmus-
sal szemben, ám a valódi erő az összefogásban van. Erre jó példa, 
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hogy a végső csatában a Roxfort diákjai, akiknek házai között min-
dig is ellentétek álltak fent, egymással vállvetve küzdenek a go-
nosz ellen. 9 

Rowling kétségkívül inspirációt merített a második világhá-
ború eseményeiből, ám nem vonja be olyan nyíltan és mélyen ol-
vasóját a politika és propaganda tárgykörébe, ahogyan azt Az 
éhezők viadala teszi. 

3.3. Az éhezők viadala propagandája 

Tóth Csaba A Sci-fi politológiája (2016) c. könyvében külön feje-
zetet szentel Az éhezők viadalának. A következőkben főként az ő 
megállapításaira támaszkodom. Az éhezők viadala esetében első 
ránézésre egy klasszikus diktatúrával találkozunk: adott egy telj-
hatalmú elnök, akinek nagy protokolláris jelenléte van, a körze-
tek polgárai pedig passzív szenvedőkként jelennek meg, mivel alá 
vannak vetve a központi Kapitóliumnak, amely kizsákmányolja 
őket. Jobban megnézve a politikai rendszert ugyanakkor kiderül, 
hogy mivel a körzetek a Kapitóliumtól eltérő jogrenddel rendel-
keznek, a regények lapjain sokkal inkább egy tagolt diktatúra 
szerkezete bontakozik ki. Snow „a fővárosban egy autokrata ve-

                                                           
9 A The Leaky Cauldron fentebb hivatkozott cikke alapján.  
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zető, akinek hatalma, legalábbis részben polgárai lojalitásán alap-
szik” (Tóth 2016: 65). Azért nem alkalmaz túl erőszakos eszközö-
ket támogatóival szemben, mert hatalmának fenntartásához 
szüksége van rájuk. Ezzel szemben a hatalmat az egyes körzetek-
ben a katonai erő, vagyis az úgynevezett békeőrök révén bizto-
sítja, akik megfélemlítést alkalmaznak az ott élőkkel szemben.  

Az éhezők viadala esetében a propaganda két részre osztható: 
egyrészt a Kapitólium és annak élén álló Snow elnök politikai ma-
nipulációjára, másrészt a Coin elnökasszony vezette Tizenharma-
dik Körzet és a lázadók ellentétes irányú propagandájára. Maga a 
sorozat címében is helyet kapó Az éhezők viadala nem más, mint 
egy disztópikus valóságshow, amely az általunk jól ismert tabloid 
valóságshow műfaji elemeit kiforgatva a Panem országában fenn-
álló hatalmi rendet és ideológiát hivatott megerősíteni.10 Ennél-
fogva Snow elnök legfontosabb propagandaeszközének tekint-
hető, melyen keresztül képes intézményesíteni az elnyomást. A fő-
hősnőt, Katniss Everdeent tulajdonképpen maga a Kapitólium emeli 
fel, és mondhatni celebbé válik. Az egyik legszegényebb régióból, a 
Tizenkettedik Körzetből származva az által sikerül elérnie mindezt, 
hogy megnyeri a 74. Éhezők Viadalát, miközben példátlan módon 
áthágja a műsor korábban kikezdhetetlennek tűnő szabályait. Ennek 

10 Erről részletesebben írok a kimondottan Az éhezők viadalával foglalkozó mester-
szakos szakdolgozatomban (Torbó 2015).  
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eredményeképpen válik később a lázadás szimbólumává, más né-
ven a Fecsegőposzátává, amely a remény jelképe a trilógiában. Fel-
adata a felkelés után már nem a harc lesz, hanem sokkal inkább az, 
hogy lelkesítse a lázadókat. Tóth Csaba (2016) megállapítja, hogy a 
propaganda a diktatúrában csak kiegészítő eszköz, célja a rendszer 
fenntartási költségeinek csökkentése, mivel olcsóbb, mint az ál-
landó katonai jelenlét. Az utolsó könyvben megjelenő Coin elnök-
asszony a lázadók politikai vezére, ő irányítja az ellentétes irányú 
propagandát, amelynek fő célja annak hangsúlyozása, hogy a láz-
adás nem reménytelen. Azon az állásponton van, hogy mivel Kat-
niss nemcsak fellázadt a fővárossal szemben, hanem túl is élte, 
mindezt propagandavideók segítségével be kell mutatni a polgá-
rok számára, ez által visszaadva nekik a reményt. A lázadók sikeré-
nek kulcsát az a felismerés jelenti, hogy a tizenhárom körzet együtt 
katonailag erősebb, mint a Kapitólium. A katonai bukást azonban 
meg kell előznie egy szimbolikus bukásnak, nevezetesen a Snow 
elnök által aprólékosan felépített propaganda lerombolásának 
(Tóth 2016: 88).  

Katniss számára a történet végére a két elnök közötti különb-
ség teljesen eltűnik: úgy véli, Coin is csak kihasználta, és ugyan-
úgy a hataloméhség vezérli, ahogyan Snow-t. Tóth Csaba (2016) 
szerint azonban nem vesz észre fontos különbségeket a két elnök 
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céljai között. Míg Snow egy autokratikus elnyomó rendszer fenn-
tartásáért, addig Coin annak ledöntéséért harcol, a propaganda 
legyőzéséhez pedig ellenpropaganda szükséges. Az sem hagy-
ható figyelmen kívül, hogy a hadsereg és a propaganda beveté-
sére a demokráciákban is bőségesen találunk példákat. 

3.4. Az éhezők viadala az oktatásban 

Egy kanadai tanárnő 13−14 éves diákjai számára egészen rendha-
gyó és igen hasznos médiaórát tartott, amikor Az éhezők viadala-
filmeket használta fel a propagandatechnikák feldolgozására. Egy 
lapot osztott ki a Propagandatechnikák típusai címmel, amelyen 
egy egyáltalán nem teljes körű, ám annál hasznosabb felsorolás 
és leírás volt olvasható néhány széles körben alkalmazott mód-
szerről. A diákok a filmek nézése során az azokban felbukkanó 
eszközöket a tanárnő által mellékelt magyarázatok alapján pró-
bálták beazonosítani. 11 A következőkben én is bemutatok pár 
népszerű propagandaeszközt, melyekre saját példákkal szolgálok 
a filmekből.  

Az átvitel vagy más néven transzfer igencsak kedvelt technika. 
Ilyenkor mindig egy pozitív szimbólum tekintélyét próbálják átru-
házni egy személyre vagy elképzelésre. Jó példakánt szolgál a fe-

11 Forrás: Nyelv és Tudomány, Kincse 2016. 
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csegőposzáta Katnis-szel való azonosítása az ellenpropaganda olda-
lán. A fecsegőposzáta fontos szimbólum az egész trilógiában. Kat-
niss egy ilyen madarat ábrázoló kitűzőt visel a viadalok során, ké-
sőbb pedig őt magát nevezik Fecsegőposzátának, mivel ő lesz a for-
radalom szimbóluma. Az ajánlólevél technikája cseppet sem bonyo-
lult: jól ismerjük mindennapjainkból azokat a reklámokat, melyek-
ben egy híresség nevét dobják be egy termék vagy elképzelés alátá-
masztására. A Kapitólium is él ezzel az eszközzel, amikor egy másik 
viadal-győztes, az „agymosáson” átesett Peeta révén próbálják 
meggyőzni a polgárokat a háború értelmetlenségéről. Egy másik 
gyakori technika a vagy-vagy trükk, melyet fekete-fehér gondolko-
dásnak is nevezhetünk. Minden esetben csak két lehetőséget kínál 
fel: vagy támogatod, vagy ellenzed, köztes véleménynek nincs he-
lye. A lázadás kitörésekor a Kapitólium egyértelművé teszi a polgá-
rok számára: vagy a Kapitólium vagy a lázadók mellett, de valame-
lyik oldalon mindenképp állást kell foglalniuk. 

4. A valóság és a fikció viszonya 

Az amerikai elnökválasztási kampány kapcsán számos mém szüle-
tett arról, hogy Az éhezők viadalában megjelenő Snow elnök és Coin 
elnökasszony képe tulajdonképpen megfeleltethető az elnöki cím-
ért induló Donald Trump és Hillary Clinton alakjával. Nyilvánvalóan 
nem véletlen az sem, hogy a képzeletbeli Panem az egykori Észak-
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Amerika romjaira épült. Bár a könyvek és vele együtt a filmek két-
ségkívül a propaganda egy szélsőséges megvalósulását mutatják be, 
napjaink médiatapasztalatai arra sarkallnak, hogy lehetőségeinkhez 
mérten minél jobban járjunk utána a hozzánk eljutó információk-
nak. Az új média technológiák széles platformjának jóvoltából, az 
álhírek és gyakran vele együtt a propaganda kereszttüzéből senki 
sem vonhatja ki magát. Különösen fontos pedig, hogy ezekre a ve-
szélyekre felhívjuk a felnövekvő generációk figyelmét, többek kö-
zött az olyan, körükben népszerű young adult alkotások segítségé-
vel, mint amilyen a Harry Potter vagy Az éhezők viadala. 

1. kép. „A mágia hatalom” szobrának koncepciója a Harry Potter és A halál
ereklyéi c. film első részéhez (főleg cenzúrázási okokból a filmben a 
szobron ábrázolt muglik teljesen felöltözöttek) 12 

12 Magic is Might Statue, Harry Potter Wiki. 
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2. kép. Mém a Trump és Snow közötti párhuzamról (előbbi „Make America 
Great Again”, utóbbi „Make Panem Great Again” feliratú sapkát vi-
sel) 13 
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1. Bevezetés

A Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz (a továbbiakban: BEKK) 
munkálatai az utóbbi években kettős célkitűzést követtek: az 
egyik, hogy létrehoztuk a magyar nyelvű hétköznapi társalgások 
első nagyobb adatbázisát. Ez a korpusz Budapesten élő egyete-
mista fiatalok egymás között folytatott nyelvi interakcióiból épül 
fel. A BEKK sokféle korpusznyelvészeti elemzési szempont érvé-
nyesítését teszi lehetővé. Ezek közül a másik célunk a létrehozott 

1 A műhely tanulmányai az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tehetséggondozási Ta-
nácsának támogatásával (2015–2017.) készültek. 
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korpuszt a társalgáselemzés keretében a (társadalmi) nem, a sze-
xualitás és az etnicitás konstrukciói mentén megvizsgálni. Arra 
keressük a választ, hogy miként jönnek létre, változnak vagy kér-
dőjeleződnek meg társas kategóriák – például a maszkulinitás, a 
nőiség, a hetero- vagy homoszexualitás, a cigány vagy más etni-
citás – a mindennapi társalgások során. A kutatás alapkérdése, 
hogyan válnak ezek a kategóriák a hétköznapi társalgásokban 
megvalósuló társas cselekvések részévé, és hogyan járulnak 
hozzá a társas egyenlőtlenségek kialakulásához. Azokkal a meg-
közelítésmódokkal szemben, amelyek az előre adottnak tekintett 
csoportok (férfiak–nők, hetero- és homoszexuálisok, cigányok–
magyarok stb.) közötti különbségeket hatalmi különbségekként 
értelmezik, kutatásunk arra a kérdésre összpontosít, hogyan te-
remtik meg, teszik bensővé, alakítják át, forgatják fel vagy éppen 
vitatják el a társalgások résztvevői a különböző – tipikusan, de 
nem kizárólag rutinizált – kategóriákat annak érdekében, hogy 
társas céljaikat e kategóriák különbségei révén elérjék.  

Tudományos műhelyünk a BEKK munkálatainak rövid áttekinté-
sét követően e kérdéseket olyan módon vizsgálja, hogy egyrészt a 
nyelvre vonatkozó konstrukciók – regiszterek, beszédmódok és 
hasonlók – megjelenését állítja előtérbe, másrészt társadalmi 
konstrukciók – a nem és a szexualitás kategóriái – felől közelít a 
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nyelvi gyakorlatokhoz, amelyekben ezek testet öltenek. Elemzése-
ink kiegészülnek a nyelvészeti kutatásnak a (standard) írásbelisé-
get a hétköznapi társalgásokhoz képest hierarchikusan föléren-
deltként megjelenítő reprezentációjára vonatkozó kritikájával. A 
következőkben ismertetjük a kutatás előzményeit és módszereit, 
valamint röviden jellemezzük a korpuszt, amelynek a közzétételét a 
közeljövőben tervezzük a hétköznapi nyelv kutatói számára. 

2. A BEKK előzményei

A BEKK kettős célkitűzéséből adódóan az előzmények két fő 
kutatási területét érdemes megemlíteni. Az egyik a hétköznapi 
társalgások vizsgálatának megelőző eredményeit érinti. Ha itt csak 
a magyar nyelvi kutatásokra korlátozzuk figyelmünket, akkor a BEKK 
a 20. század második felétől kezdődően kialakított korpuszok 
sorába illeszkedik. Ugyanakkor e korpuszok nyelvi összetétele és 
kialakításuk módszertana jelentős különbségeket mutat egymáshoz 
képest. Az egyes adatbázisok összetétele szempontjából meg-
határozó tényező, hogy milyen arányban fordulnak elő hétköz-
napi társalgások a korpuszban. Míg például a legnagyobb magyar 
nyelvi korpuszban, a Magyar Nemzeti Szövegtárban (Váradi–
Oravecz 2014) ez a szövegtípus csak periferikusan van jelen, más 
kutatások ezt tekintik fő célkitűzésüknek: a BEKK mellett ilyen 
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például a Beszélt Nyelvi Adatbázis (BEA), amely – a miénktől el-
térő terminológiával – „spontán” nyelvi megnyilatkozások gyűj-
teménye (Gósy szerk. 2012, Gósy 2013).  

A korpuszok összetétele mellett jelentős különbség tapasztal-
ható abban is, hogy az egyes kutatások hogyan kívánják rögzíteni 
a hétköznapi társalgásokat. Erre többféle megoldás létezik, a la-
bovi szociolingvisztika hagyományát követő interjútechnikák al-
kalmazásától a „spontán” társalgások előre megadott témákat 
(pl. lakásban való állattartás vagy álláskeresés) feldolgozó imi-
tálásán keresztül a konverzációelemzés módszereiig. Az elsőre 
példaként említhető a BUSZI és a SZÖSZI korpuszának kialakítása 
(Kontra–Váradi 1997; Kontra és tsai. 2017), a másodikra a már 
említett BEA, míg a legutóbbira Boronkai Dóra (2009) korpusza. 
A BEKK abban különbözik a Boronkai anyagával példázott kon-
verzációelemzés hazai korpuszaitól, hogy azokhoz képest jóval 
nagyobb adatbázis kialakítására vállalkozott. 

A BEKK másik célkitűzése, a nem, a szexualitás és az etnicitás 
konstrukcióinak vizsgálata csak részlegesen támaszkodhat a nem-
zetközi társalgáselemzés előzményeire. Így például az „ortodox” 
társalgáselemzés (Sacks 1992) tárgyát alkotó adatbázisok újab-
ban megkezdett genderszempontú vizsgálata arra mutat rá, hogy 
bár az 1960–1970-es években még nem vetődtek fel ilyen szem-
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pontok, napjaink kutatói számára ezek az anyagok jól haszno-
sítható forrásai a nem konstrukcióinak (Kitzinger 2005; Speer–
Stokoe 2011). Ugyanakkor a kérdés empirikus vizsgálatához a tár-
salgáselemzés keretében eddig csak esettanulmányok születtek, 
például Stockill és Kitzinger (2007) rövid társalgási részletet fel-
dolgozó munkája vagy Garcia és Fisher (2011) egyetlen válási 
mediációs ülésről szóló elemzése. Szemben a nem és szexualitás 
témakörében már megkezdett munkával, az etnicitásnak a tár-
salgásokban hasonlóképp értelmezett megközelítésére em-
pirikus vizsgálat még nem tett kísérletet. Az etnikai csoportok 
helyett etnikai kategóriákból kiinduló megközelítés ugyan hason-
ló szempontokat vet fel Brubaker és mtsai (2006/2011) kolozsvári 
kutatásában, de elemzésük a „hétköznapi etnicitást” nem a 
hétköznapi társalgások gyakorlatában, hanem például a nyelvek 
közötti választások „hétköznapi rutinjaiban” ragadja meg. Ezek a 
rutinok azonban már az elemző tekintet által megvont álta-
lánosítások révén válnak csak megfigyelhetővé, annak a „hallgató 
alanynak” – az etnicitás kutatójának –tulajdoníthatóan, aki 
egyszerre konstruálja meg kutatásának románul vagy magyarul 
„beszélő alanyát” és az általa használt nyelvek közötti választások 
„rutinjaira” figyelő önmagát (a „beszélő” és „hallgató alany” 
közötti megkülönböztetésre lásd Inoue 2006: 66kk.). Az itt 
megidézett kolozsvári kutatás arra lesz példa, hogy az egymástól 
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jól elkülönülő magyar és román nyelvet feltételező megközelítés 
a dinamikus nyelvi és identifikációs gyakorlatok értelmezését 
nehezíti meg. Kutatásunk a mikroszintű megközelítést mint 
kiindulópontot következetesen érvényesítve kívánja a nemhez, a 
szexualitáshoz és az etnicitáshoz kapcsolódó kategóriák mentén 
elemezni a társalgásokat, rámutatva e kategorizációs gyakorlatok 
feltételezett párhuzamaira a társadalmi egyenlőtlenségek konst-
rukciójában. 

3. Módszereink

A BEKK-hez készülő hanganyagok két eltérő, de egymáshoz kap-
csolódó módszert követve jöttek létre. A korpusz fő része hét-
köznapi nyelvi interakciók felvételeiből épül fel, a másik részét 
strukturált interjúk alkotják. Az adatbázis létrehozása során a 
kutatócsoport elsődleges célja az volt, hogy olyan nyelvi anyagot 
alakítsunk ki, amelyben a beszélt nyelvi felvételeknek minimális 
a külső monitorozása. Ennek érdekében a főkorpusz felvételei-
nek rögzítéséhez nem alakítottunk ki mesterséges beszédhely-
zeteket vagy laboratóriumi körülményeket, sőt még terepmun-
kás sem vett részt a felvételek elkészítésében. Instrukcióinkat 
követve a társalgásokat maguk a résztvevők vették fel; ily módon 
nem külső személy által irányított társalgások jöttek létre, hanem 
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olyanok, amelyeket kizárólag a hétköznapi tevékenységeit foly-
tató csoport tagjai alakítottak (annak tudatában, persze, hogy a 
társalgásaikat mások később elemezni fogják). 

A főkorpusz mellett létrehozunk egy interjúkból álló alkor-
puszt is ugyanazon beszélőkkel, akik a korábban felvett tár-
salgások résztvevői voltak. Az interjú öt egymást követő részből 
épült föl. Az elsőben a kollégiumi életről tettünk fel kérdéseket. 
Ezt követően a kollégisták nyelvhasználati gyakorlataira, azokon 
belül kiemelten az obszcenitásokra vonatkozó kérdéseket tet-
tünk fel. Az interjú harmadik szakaszától kezdve az alanyoknak a 
kérdések előtt rövid szövegeket kell elolvasniuk, majd ahhoz 
kapcsolódó kérdéseket megválaszolniuk. Az első ilyen szakaszban 
a 2008–2009. évi, észak-magyarországi cigánygyilkosságokról volt 
szó. A következő egységben a résztvevők az ELTE ÁJK 2013. évi 
gólyatáborában történt nemi erőszakról, majd végül a Budapest 
Pride szervezőinek a felvonulást elkerítő kordonokról 2015-ben 
kiadott nyilatkozatából olvastak és beszéltek meg egy-egy 
részletet. Az interjú tartalmi egységeit a kutatás második céljának 
megfelelően alakítottuk ki, a nyelv, az etnicitás, a nem és a sze-
xualitás közötti összefüggések vizsgálatához.  

A korpuszépítésben az ELTE-n tanuló hallgatók vettek részt, 
akik magukra vállalták a hangfelvételek készítésének megszer-
vezését és azok részleges feldolgozását. A kutatásban segédkező 
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hallgatók többnyire felsőévesek voltak, akik vagy már korábban, 
vagy a kutatás során elvégeztek valamilyen szociolingvisztikai 
tematikájú kurzust. A terepmunka alatt két–négy főből álló cso-
portokban dolgoztak, oktatói és tutori irányítással. Feladataik 
közé tartozott a spontán beszélgetések előkészítése, magába 
foglalva a budapesti kollégiumi szobák lakóinak felkérését a ku-
tatásban való részvételre, a felvételek rögzítésének megszerve-
zését, a beleegyező nyilatkozatok összegyűjtését, majd a hang-
fájlok részleges – tematikus – feldolgozását.  

A felvételek helyszínei budapesti felsőoktatási kollégiumok 
lakószobái voltak. A szereplők Budapesten tanuló egyetemi hal-
lgatók, akik két–négy fős csoportokat alkottak (többnyire egy-egy 
szoba lakói voltak). A kollégistákat legalább három órányi hang-
anyag rögzítésére kértük fel. A felvételek elkészítéséhez a be-
szélők általában egyikük mobiltelefonját használták. Ennek ugyan 
hátránya, hogy a felvétel minőségét nem kontrollálhattuk, de 
nem volt lehetőségünk arra, hogy jó minűségű hangrögzítővel 
lássuk el a résztvevőket. A három órányi hanganyagot több 
részletben is rögzíthették a csoportok. A kollégisták számára nem 
fogalmaztunk meg semmilyen elvárást arról, hogy miről és 
hogyan beszéljenek, bármilyen egymás közötti interakciót rög-
zíthettek. Egyedül arra kértük őket, hogy ügyeljenek a felvett 
beszéd jó hallhatóságára, és például ne hallgassanak túl han-
gosan zenét azalatt, amíg a felvétel készül.  
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Ezt követően a kutatásban segítőként részt vevő egyik hallgató 
készítette el az interjút. Ezt tutori felkészítés előzte meg, mely során 
az interjúvezetés alapvető ismereteit sajátították el (ismételték át) 
a hallgatók. A csoportos interjúk helyszíne a kollégium volt, ahol a 
terepmunkás strukturált beszélgetést folytatott a spontán 
felvételek valamennyi résztvevőjével. A rögzítés diktafon segítségé-
vel történt wav-fájlformátumban (16 bit, 44,1 kHz). A beszélgetések 
hossza általában 1–1,5 óra.  

Az elemzések tárgyát alkotó magánbeszélgetések a kutatás 
fontos kérdésévé avatják az etikai vonatkozásokat. Nyilvánvalóan 
szó sem lehet arról, hogy a beszélt nyelvi adatok gyűjtésének 
korábbi gyakorlatát követve “lopott szövegekkel” (Keszler 1983) 
dolgozzunk, azaz a titkos felvételt követően kérjünk engedélyt a 
feldolgozásra. Az általunk elemzendő társalgások résztvevői maguk 
készítették el a felvételeket, a kutató jelenléte nélkül, miután min-
den résztvevő írásban beleegyezett abba, hogy a hangfelvétel ku-
tatási célokra felhasználható legyen. Elvégeztük a szövegátiratok és 
a hangfelvételek anonimizálását, de ezzel együtt is csak úgy tesszük 
hozzáférhetővé a teljes, azaz az átiratot és a felvételt egyaránt 
magába foglaló korpuszt, hogy a kutató írásban vállalja az anyag 
bizalmas kezelését és csak kutatási célra való felhasználását. (Erre 
azért van szükség, mert a hangja alapján egy-egy beszélő akár az 
anonimizálás ellenére is felismerhetővé válik).  
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4. A korpuszról

A főkorpusz közel 20 órányi hanganyagból áll. Az itt elemzendő 
anyag ebből 13,5 órát tesz ki; ez öt „lány-” és négy „fiúszoba” 
felvételeinek átírt részleteit tartalmazza. Az általunk alkalmazott 
átírási konvenciókat lásd a Mellékletben. (Ezeket több szerzőnk a 
könnyebb olvashatóság érdekében egyszerűsítette az általa idézett 
társalgásokban.) Az átírt részlet egybefüggő, de szobánként 
kevesebb, mint a teljes hangfelvétel anyaga (többnyire másfél–két 
óra). Digitális korpuszunk fontos jellemzője, hogy a hangfelvétel és 
átirata szinkronizálva van egymással, azaz a szövegben keresve egy 
kattintással meghallgathatjuk az eredeti hangfelvétel megfelelő 
szegmentumát is. E szegmentumok határait a beszélő 
megnyilatkozásában jelentkező szünetek és a beszélőváltások 
jelölték ki. A korpusz kialakításához kezdetben az ELAN szoftvert 
használtuk, majd – mivel az ELAN a munkát igen nehézkessé tette – 
áttértünk a dialektológiai tárgyú interjúk feldolgozása során – erre 
lásd például Vargha (2007), Fazakas (2013) – már sikerrel 
alkalmazott Bihalbocs szoftverre. Ez utóbbiba konvertáltuk az 
ELAN-nal rögzített korábbi anyagokat is. A korpusz internetes 
változatát html-ben kódolva adjuk közre, az etikai megfontolá-
sokból adódó, fent említett megszorításokkal. Emellett hozzáférést 
biztosítunk a Bihalbocsban rögzített eredeti adatbázishoz is, ha a 
kutatási cél a korpusz új szempontú annotálását tesz szükségessé. 
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Korpuszunkat ugyanis csak néhány szempontot követve 
annotáltuk. A kutatás második célkitűzésének megfelelően el-
sődlegesen a nemmel, a szexualitással és az etnicitással össze-
függő jelenségeket kódoltuk, de már a munka e szakaszában is 
kóddal láttunk el olyan jelenségeket, amelyeknek a vizsgálata 
nem szerepelt eredeti céljaink között. Így kódoltuk az értelmezős 
szerkezeteket, amelyek vizsgálatáról Krizsai Fruzsina itt olvasható 
tanulmánya számol be, vagy jelöltük az obszcenitásokat, ame-
lyekről Szabó Gergely (megjelenés előtt) végzett kutatást. De az 
adatbázis jellegéből adódóan az eddig említett elemzési szem-
pontok mellett számos egyéb vizsgálati kérdés is felvethető, hogy 
ezek közül csak néhányat említsünk meg: az ön- és küljavítás 
gyakoriságáról és funkcióiról, hangtani, lexikai vagy grammatikai 
változásokról, a diskurzusjelölőkről vagy a nyelvi udvariasság és 
udvariatlanság gyakorlatairól. 

Végül néhány szót érdemes ejteni a BEKK munkálatainak 
folytatásáról is. A korpusz egy szűk társadalmi csoport hétköznapi 
társalgásairól tudósít: a résztvevők kivétel nélkül fiatalok, olyan 
egyetemisták, akik a felvételek elkészítésekor már legalább egy-
két éve Budapesten élnek. Mindenképp szükséges a mindennapi 
nyelvi gyakorlatok árnyaltabb megismeréséhez, hogy e szűk 
spektrumú vizsgálatot továbbiak kövessék, amelyek többek kö-
zött más társadalmi helyzetű, iskolázottságú, életkorú és lakhelyű 
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beszélők hétköznapi társalgásait hasonló módszerrel tárják fel. 
Kutatásunk arra lehet példa, hogy ilyen hiánypótló nyelvi korpusz 
viszonylag rövid idő alatt és korlátozott erőforrásokkal is 
kialakítható, miközben vitathatatlan, hogy más társas helyze-
tekben más szereplőknek a vizsgálatba való bevonása számos itt 
nem említett további kérdést vethet fel. 

A továbbiakban olvasható tanulmányok közül Turai Ráhel 
Katalin és Szabó Gergely a nem és szexualitás nyelvi vonatko-
zásaival foglalkozik, Kresztyankó Annamária pedig a cigány et-
nicitás nyelvi jelölésével. Kocsis Zsuzsanna az eredeti vizsgálati 
szempontainkat kiegészítve a nyelvváltozatok regisztrálását elem-
zi anyagunkban, azaz a nyelvi jegyek és a beszélés módjai (stílusok, 
regiszterek, nyelvjárások stb.) közötti kapcsolat diszkurzív meg-
teremtésének folyamatait vizsgálja, Krizsai Fruzsina pedig – a 
BEKK sok szempontú felhasználásának példájaként – az értel-
mezős szerkezetekkel foglalkozik. A kongresszuson elhangzott 
előadásokat – azok sorrendjét megtartva – felkért hozzászóló-
ként Dér Csilla látta el megjegyzésekkel, amelyeket itt az elő-
adások írott változatát követően eredetileg elhangzott formá-
jukban adunk közre. 
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5. Melléklet – A BEKK átírási konvenciói

‹ › A beszélők szólamai közötti átfedések kezdete és vége 

[ ] A lejegyző vagy az annotálást végző személy megjegyzései 

[…] Kihagyott részlet 

( ) A hangforrás jellegének jelölése (zörej, köhögés, nevetés stb.) 

@ Érthetetlen szótag 

| Szünet (időtartamától függően jelölve) 

/ Közvetlen beszélőváltás (mindkét beszélőnél jelölve) 

x- Újraindítás (pl. Ide én is me- megyek holnap!) 

: Az előtte álló e vagy a betűvel jelölt hang megnyúlása 
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Nemi jelentések konstrukciója a szexszel kapcsolatos 
megnyilatkozásokban 

1. Bevezetés

A gender studies nyelvészeti és szexualitás-kutató ágaira támasz-
kodva a nyelvben a társadalmi nem szociológiai vonatkozásait ke-
resem. A „nemet” társadalmi konstrukcióként értelmezem, 
amire a „társadalmi nem” (gender) -„biológiai nem” (sex) kifeje-
zések utalnak, és azt vizsgálom, a társadalomban hogyan jelen-
nek meg a nők nőként és a férfiak férfiakként, egymással egyen-
lőtlen hatalmi relációban. Ahogy arra Butlert (2005, 2006) kö-
vetve a feminista elméletek rámutatnak, a nyelv kitüntetett szín-
tere annak a folyamatnak, ahogy a nemek társadalmi értelmet és 
jelentőséget nyernek, azaz kulturálisan megkonstruálódnak. A be-
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széd így nem eleve létező férfi-női identitások (szerepleosztások-
nak megfelelő) puszta kifejeződése, hanem terepe a nemi viszo-
nyok újratermelődésének és átalakulásának (Gal 2001; Reményi 
2001; Barát 2009; Bodó 2012; Szabó, e kötetben). Ebben a 
(de)konstrukciós kritikai irányban a performativitás-elméleteket 
elsődleges fontosságúnak tekintem (Austin 1990; Cameron–Ku-
lick 2003). Ezek azt vizsgálják, hogy a nyelv hogyan hozza létre a 
társadalmi kategóriákat (Barrett 2001), illetve a személyeket 
mint adott nemmel bíró szubjektumokat (Cameron 1998: 280) az 
adott interakciós helyzet kontextusában (Gal 1995). Ugyanígy a 
szex is kulturálisan meghatározott: jelentései gyakorlatokban, 
diskurzusokban és intézményekben termelődnek újra vagy ala-
kulnak át (Bourdieu 2000; Eckert 2001).  

Így ebben a dolgozatban sem a nők és férfiak eltérő nyelvhaszná-
lata áll a középpontban, hanem azon nyelvi eszközök a szexszel kap-
csolatos megnyilatkozások különböző kontextusaiban, amelyek a 
férfiasság-nőiesség társadalmi képéből erednek, azt reprodukálják, 
módosítják vagy akár ellenszegülnek neki (Gal 1995, 2001; Cameron 
1998; Butler 2005). Több módszertani nehézségbe is ütköztem, 
ugyanis nem könnyű eldönteni, mikor is beszélnek a résztvevők a 
szexről. Úgy tűnhet, mindig és soha. (Pl. „ez a hamburger nagyon 
szex”). Sokszor másról beszélve hozzák fel a szexet mint többletje-
lentést, nyelvi játék lehetőségét, amire mint tabusított téma, kivá-
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lóan alkalmas. És fordítva, a nyelv is lehetőség a szexszel való já-
tékra. Jellemző a diákok beszélgetéseire az ironizálás, tulajdonkép-
pen folyamatosan idéznek, megidéznek diskurzusokat, és nehéz el-
dönteni, mi mennyire komoly, legyen szó szexista vagy feminista 
tartalmú megszólalásokról. A performativitás elmélete az őszinte-
ség vizsgálatát nem tekinti célnak, hiszen a megszólalások jelen-
tésalakító hatását, és nem pedig szándékát helyezi középpontba 
(Cameron–Kulick 2003): az a kérdés, hogy mit kezd velük a többi 
résztvevő. Én itt azokra az elemekre szorítkozom, amelyekben sze-
xuális gyakorlatokról van szó, és megjelennek bennük a nemek. A 
kollégiumi anyag specifikuma, hogy eleve egy erős nemi felosztás 
(az ő nyelvhasználatukban, fiú- és lányszobák) szerint szerveződnek 
a nők, illetve férfiak beszélgetései. 1 A következőkben végigveszem 
azt a 3 tipikus interakciós keretet, amelyekben jellemzően felmerült 
a szex, és megmutatom, milyen nemi jelentések konstruálódtak 
meg bennük: a nem szexuális témák szexuálissá alakításában; fiktív 
(mediatizált) szexuális élményeket érintő beszélgetésekben; végül 
mások vagy a megszólalók konkrét szexuális élményei kapcsán. 2  

1 A korpusz részleteiről lásd Bodó (e kötetben). Az egyik fiúszobát kihagytam, amiről 
lásd Szabó (e kötetben). 
2 A párbeszédekben álneveket használok, és a többi azonosításra alkalmas adatot is 
anonimizáltam. A nyelvészeti lejegyzésből csak az érthetetlen szakaszokra (@) vo-
natkozó jelöléseket tartottam meg. Az álló betűvel szedett részeket emelem ki az 
elemzésben. 
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2. Nem-szexuális téma szexualizálása

Ez vagy obszcén szavak univerzális használatával, vagy szexuális 
interpretációval jön létre, és mindig humorforrás a többértelmű-
ség és mint intellektuális teljesítmény értékelése miatt. Az obsz-
cenitásban a férfias tulajdonságként értelmezett keménység, bá-
torság, konfliktusvállalás testesül meg, valamint általában a nor-
makerülés (Cameron 1998; Eckert–McConnel-Ginet 2003: 70; 
Huszár 2009: 45, 102; Bodó 2012). Gyakori példa erre a korpusz-
ban a „buzerál” szó, amelyet szinte univerzálisan lehet alkalmazni 
– ahogy a „buzizás” alapból gyakori eszköz a férfiak közti verbális
versengésben, és sokkal inkább szól a férfiak egymás közti viszo-
nyairól, mint konkrétan a szexuális életükről (Cameron 1998; Ki-
esling 2006; Szabó e kötetben), de humorforrásként a csoport-
összetartást is erősíti. A nők körében erre a menstruáció mint kó-
dolt-tabusított tartalom is alkalmas. 

— (Stefi) Jaj, megjött! 
— (Karola) Na hála az Istennek Stefi, nem vagy terhes. 

(nevetnek) 
— (Stefi) Úgy értem a- 
— (Karola) Az ösztöndíj? 
— (Alina) Meg az ösztöndíj is. 
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A „megjött” szó poliszémiája összekapcsolódik mind a pénz, mind 
a terhesség lehetőségével, és a humort erősíti az a tény, hogy 
Stefinél leszbikus kapcsolatai miatt kicsi a terhesség esélye. Így 
tehát egyszerre három, számukra fontos területet érintettek, 
amelyből kettő kapcsolódik a szexhez. Bizonyos ruhadarabokban 
eleve benne rejlik a szexualizálás lehetősége. Ugyanők bulira 
készülve beszélgetnek, hogy szoknyában menjenek-e, de egyikük 
megjegyzi, hogy múltkor is elszakadt a harisnyája. 

— (Alina) Jó, dehát a buliba (nevetve) bazmeg. Csodálom, 
hogy csak a térdeden volt szaggatott a harisnya. 

— (Karola) Te mekkora állat vagy! Hé! 

Itt a harisnya kulturális áthallásaival játszva Alina számon kéri 
Karolán szexuálisan szabados viselkedését, de mind ebben, mind 
Karola felháborodásában az elismerés dominál a szexre illetve 
szexualizálásra. A szexualizálás ugyanakkor ellenállásba is ütköz-
het, amit láthatunk egy kivételes, nemileg vegyes helyzetben, 
amikor ugyanebbe a lányszobába felvétel közben belépett egy férfi 
barát. Mivel korábban kérte, hogy javasoljanak neki randihelyszínt, 
ketten ajánlanak neki egy helyet, ahol nemrég együtt jártak. 

— (Alina) És annyira szépek a fények, múltkor ott ültünk a 
Karolával és kajáltunk. Olyan romantikus volt bazmeg. 
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— (Karola) Ezt akartam mondani. De kit viszel, a kajakos 
lányt? 

— (Olivér) Masztiztatok is, mi?  
— (Alina) Olivér, képzeld el- 
— (Olivér) Kit? 
— (Karola) A kajakos lányt? 
— (Olivér) Nem. 
— (Karola) Akkor kit? 
— (Olivér) Bazmeg tényleg, az is van! 
— (Alina) Képzeld el, Berkes Laurát:- Laura letörölte magát, 

és nincs meg az a videó már. 

Itt a szexualizálást egyszerre hozza létre a női és a férfi résztvevők 
beszéde, és zajlik egy implicit versengés a párbeszéd irányítására. 
Alina romantikusnak nevezi a korábbi szituációt, de az azt követő 
jelölő obszcenitással máris elveszi annak emocionális élét. Olivér 
a maszturbálás képének beszúrásával tovább erősíti a szexuális 
áthallásokat. A nők bármilyen együttesének szexualizálása gya-
kori a heteroszexuális férfiak körében, így az együtt maszturbálás 
fantáziája sértő lehetett a két heteroszexuális és a beszélgetést 
csak hallgató leszbikus nő számára is. Mégsem az a lényeg, hogy 
Olivér mit gondol a lányok szexuális életéről, hanem hogy a meg-
jegyzésével mit kísérelt meg, és mekkora sikerrel, létrehozni 
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ebben az interakcióban: el akarta terelni az irányt, amit a nők ta-
nácsadása jelölt ki, az ő pozitív baráti élményük és egyben a segí-
tő szándékuk kifigurázásával. Viszont hiába próbálja a nők helyét 
a nevetséges-komolytalan-szexuális tartományban kijelölni, mert 
sem megerősítést, sem tiltakozást nem vált ki a nőkből, akik viszik 
tovább a maguk témáját. Olivér távolságtartást kommunikál, majd 
az utolsó sorával próbálja demonstrálni férfias fölényét mind a 
jelen lévő, mind a jelen nem lévő nők irányába („Bazmeg tényleg, 
az is van!”), saját helyét mint magabiztos promiszkuis hetero-
szexuális férfiét jelölve ki, aki azt se tudja, hány csaja van – ami 
megintcsak meghiúsul, hiszen újfent ignorálják a női résztvevők.  

Az egyik fiúszoba lakója a Harmadik Beer, Burger, Barbecue fesztivál 
eseményének Facebook-leírását olvassa fel hosszasan és lelkesen: 

— (Ádám) (nevetve) „Kolbászrajongók, figyelem!” Ez most egy 
ilyen melegeknek szóló fétisszöveg, vagy | na mindegy. Vagy 
így a lányokat célozzák, nem tudom.  

— (Szabi) @ mindig a melegekre gondolsz először, ez elég 
zavaró. 

— (Ádám) Há:t, igen. (nevet) „Tegye fel a kezét, aki benevez 
a Harmadik BBB fesztiválon egy szaftos sült mangalica 
kolbászra!” 

— (Szabi) (nevetve) Szaftos. 
— (Ádám) Szaftos:. 
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— (Szabi) (nevetve) Mit kell vele csinálni @? 
— (Ádám) (nevet) Hát ugye! | Azt nem írják. „Találkozzunk a 

Mangalicamennyország standjánál!” Fú geci, ez nagyon 
száx. Belemártogatnám a mustárba. 

Itt az adott, felolvasott tartalom szexuális interpretációja a hu-
morforrás. A „kolbászrajongóról” az első asszociációja a melegség 
(ezt a másik szóvá is teszi), csak a kolbászrajongó mint meleg férfi 
után merül fel a heteroszexuális női szempont, amit magyarázhat, 
hogy az kevésbé számít viccesnek, és a szexuálisan aktív-igénylő-
vágyakozó individuum gyakran inkább férfiszubjektumot idéz, ön-
magában is férfias pozíciónak számít (Cameron 1998; Eckert 2001). 
Ezután a kolbász-tematikát a maguk heteroszexuális férfi iden-
titásukhoz jobban közelítik a mustárba mártogatás mint szexuális 
metafora alkalmazásával, ejtve a „kolbászrajongók” megszólítás 
relevanciáját, így jobban tudnak azonosulni az egész hambur-
gerfesztivállal, mint ami nekik szól. Az étkezés-szex párhuzam elég 
gyakori a korpuszban is és általában a mainstream diskurzusokban; 
a női test ételként való „tálalása” pl. reklámok bevett fogása, ami a 
nyilvános térben zajló tárgyiasítás és az elfogyasztás révén meg-
erősíti a nők testi kiszolgáltatottságát (Huszár 2009: 102), míg a 
pénisz-kolbász párhuzamban megjelenő tárgyiasítás a vulgáris 
diskurzusokban marad, és nem az egész férfitestre terjed ki.  



354 

Workshopok – Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz 

3. Fiktív szexuális élmény

Ahogy a fenti példa is mutatja, sok felvételen hallgatnak vagy fel-
olvasnak (főképp internetes) szövegeket, a szexszel kapcsolatos 
megszólalások nagy részét ez teszi ki. A felolvasás módja, vala-
mint a közbevetett reakciók jelölik ki a felolvasó és a többiek po-
zícióját a tartalomhoz képest, amelyek mögé a morális felelőssé-
get hárítva el tudnak bújni, de amelyekkel meg is tudják erősíteni 
a személyiségük bizonyos vonásait. Létező médiatartalmak in-
terpretálása biztosabb terepnek tűnhet, hiszen több résztvevő 
reflektál is arra, hogy felvétel készül, sőt hogy a projekt előteré-
ben állnak a nemi, szexuális és etnikai kérdések. A szex a férfiak 
beszélgetéseiben inkább fantáziaként, virtuális valóságként je-
lent meg: a Facebookon nézik a lányokat, pornónézésről vagy jö-
vőre vonatkozó szex-terveikről beszélnek félig viccesen. A felvé-
teleken leggyakrabban zenei videoklipeket néznek, amelyekre 
jellemző, hogy a (nők ellen is irányuló) agressziót a férfiasság je-
leként mutatja be (Huszár 2009: 102). Ezeknek a szexuális média-
tartalmaknak az elemeit a férfi résztvevők tematizálják és saját 
szexuális fantáziaként gondolják tovább. Pl. egy videón inspirá-
lódva azt tervezi egy férfitársaság, hogy ők is mennek majd 
nightclubba, „punciért”. 
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Az egyik lányszoba magazin-felolvasós beszélgetése érdekes 
párja ennek a jelenségnek, amelyben kritikusabb, elemzőbb hozzá-
állást figyelhetünk meg a nők szexen belüli helyzetére vonatkozóan. 
Eleve reflexív média fogyasztása zajlik, ahol a humor magában a fe-
minista kritikában is megjelenik. Karola a szeretlekmagyarorszag.hu 
oldalról olvassa fel a „6 idióta szextanács, amit a magazinokban ol-
vashattál” című cikket, pl. „Tekerd fel a nőt! Miközben forogtok az 
ágyban, tekerd körbe őt lepedővel, hogy ne tudjon semmit csinálni 
a karjaival. Megjegyzés pasiknak: a nő nem burrito.” Nevetnek és 
felháborodásuknak adnak hangot („Úristen!”, „Mi van?”, „Fúj, 
geci!”). A burrito annak az étel-párhuzamnak a kritikáját jeleníti 
meg, amit a fiúk az előző idézetben alkalmaztak.  

Tévedünk azonban, ha azt hisszük, hogy a társadalomkritikus 
lányszoba nem fogyaszt bulvár médiát; ugyanők élvezettel ször-
nyülködnek egy transzvesztita prostituált szerelemi drámáján a 
Mónika Show-ból. Folyamatosan kommentelik az elhangzotta-
kat, kifigurázva a transzvesztita beszédét, amely nemcsak a hitel-
telenül „női”, hanem az iskolázatlan regisztert is megjeleníti szá-
mukra. Magukat ezzel szembeállítva tudják műveltként és erköl-
csösként prezentálni. Egyetemistákról lévén szó, a „kulturáltság” 
a szexszel kapcsolatban fordítva is tematizálódik: magas kultúrá-
nak számító terméket is alakítanak át trágár-pornografikus tarta-
lommá. Az egyik fiúszobában egy Cseh Tamás-dalt parafrazeálva 
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énekeltek: „Ha a Koncz Zsuzsával kúrhatnék egyszer – jól seggbe 
basznám”, ami nyilván a szexualitás kortárs médiatartalmainak 
erőszakosságát idézi, de részben származhat a Cseh Tamás-dalok 
erősen szexuális (és sokszor szexista) áthallásaiból is. 

Egy másik társaságban arról beszélgetnek, hogy mikor lesznek 
otthon (vidéken), és mikor jönnek vissza Pestre.  

— (Ádám) De amúgy a szombat pont otthon leszek, kurva 
élet. (…) Hát szülina-, akkor fogok megszületni. Szülina-
pom lesz, úgyhogy készítsétek a maláj kurvákat. 

— (Szabi) Szülinapodon visszajössz? 

Ahogy más fantázia-beszélgetésekben, a nő itt is mint szexuális 
jutalom jelenik meg, a kurva figurája ennek a sűrítése, lebecsült 
figura, de egyben mégis a nőség lényegét jelzi, annak legmeg-
becsültebb formája olyan értelemben, hogy a férfi szexuális 
vágyainak kielégítését teljesíti. A „maláj kurva” kifejezés vala-
milyen kulturális toposzt idéz meg, amelyben megjelenik a nemi 
és etnikai egyenlőtlenségeknek a párhuzama és egymást erősítő 
kereszteződése (lásd interszekcionalitás, Crenshaw 1991): itt az 
etnikai dimenzió a vonzerőt és egyben a tárgyiasítás-kihasználás 
lehetőségét fokozza. Ádám azonban a saját barátnőjéről nem 
beszél lealacsonyítóan, sőt egyszer felrója a társának, hogy „nem 
PC-n” beszél egy arab nőről. Megidézi tehát mind a szexista, mind 
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a feminista diskurzusokat (lásd Huszár 2009). A diskurzus kon-
textusára figyelve láthatjuk, hogy ezt a megszólalást sem jutal-
mazta nevetés vagy a tematika folytatása, hanem csak a közölt 
információtartalomra kérdez vissza Szabi. 

Egy másik férfi nőismerősével kapcsolatos jövőbeli szexuális 
együttlétről mesél a másiknak – amely mégsem válik konkrét él-
ménnyé, hanem beemelődik a szexről szóló általános diskur-
zusba, szinte fantáziává, a maszkulin humor demonstrációjává 
válik. Ebben az esetben közösen kidolgozott konstrukcióról van 
szó, amelyhez a szexualitás obszcén és vallásos diskurzusait is fel-
használják („várunk az esküvőig”, „Jézus figyel”). A beszélgetés 
elején egyikük kifejezi a nő iránti érdeklődését („tök cuki volt”). A 
félelmei megfogalmazásakor, hogy talán nem viszonozza az érzé-
seit, már olyan kifejezéseket használ, amelyek ötvöznek egy 
emelkedettebb stílust a nő lehetséges negatív hozzáállásának 
erőszakosságával („Kitépi a lelkem”). Majd stílust vált: „megtaní-
tottam neki, hogy elküldtem neki azt a képet, hogy ne legyenek 
illúziói, aki udvarol, az dugni akar”, ami egyértelműen őt hozza az 
erőszakos, fölényes pozícióba, mintha visszavágás lenne a saját 
félelmeiért – kicsit hasonlóan ahhoz, ahogy Olivér reagált a ran-
ditippekre, és itt megerősítést is kap. Egyúttal elemelik a témát a 
konkrétumoktól, ami így a szexről való nyelvi játékká válik a sok 
szinonimával („reszelni”, „dugni”, „kufirc”). 
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4. Konkrét szexuális élmény

A szexuális szabadosság általában a férfiakra elismerően, a nőkre 
a „kurva”-diskurzusokon keresztül elítélően vagy kihasználóan 
vonatkozik. Mégis, két, egymástól nagyon különböző lányszoba 
beszélgetéseiben mind a két dimenziónak a módosítása történik. 
Az egyik lányszoba felvételein egyetlen szexuális utalást találtam, 
amikor egy férfi ismerősükről beszélnek, aki „kicsit fura volt ah-
hoz, hogy teológus legyen”, mert  

azér az a: hogy mondjam, (nevet) életvitel, amit folytatott, meg folytat, 
szerintem valahogy, hogy azért úgy úgy úgy szeret több lánnyal is 
együtt (nevetve) lenni: | már ha érted, mire gondolok. 

Az eufemizáló körülírások valamilyen promiszkuis viszonyulást 
sejtetnek, amely itt a vallásos kontextus miatt a férfin is számon 
kérhető. 

A „társadalomtudatos” lányszoba beszélgetéseiben gyakoribb, 
komolyabb és explicitebb a saját vagy a másik szexuális élménye-
ire való utalás, mint akár a legtrágárabb férficsoportban, de itt is 
gyakran kódolva és humoros felhanggal történik. Az egyikük kül-
földi útjáról beszélgetnek.  
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(Stefi) De tény, hogy olcsó volt. 
(Alina) A szállás, amit nem kellett volna fizetni, ha benne vagy a 
buliban. 
(Stefi) De: igazából a Zitáéknál voltam, ottani hotelszobájukba 
aludtam a földön (nevet) @. 

„Ha benne vagy a buliban” utal egy kifizetődő szex lehetőségének 
elmulasztására, szinte megfeddve érte a másikat. Azaz inkább 
elismerően, mintsem elítélően utalnak a másik szexuális szaba-
dosságára az ilyen ugratásokon keresztül, ami, hasonlóan a fér-
fiak buzizós poénjaihoz, végső soron a csoportösszetartást erő-
síti. Átlépnek olyan határokat, amiket a „teológusok” nem, és 
ezzel közös identitásként egy olyan nőkép kialakításán dolgoz-
nak, ami szex-pozitív, de autonóm, és feminista reflexivitással is 
bír – ami nem könnyű feladat (lásd Dér, e kötetben). Ez az attitűd 
össze tudja őket kapcsolni, egy platformra tudja őket hozni az 
eltérő szexuális orientációk ellenére.  

A férfiak köréből egy példát tudok hozni saját szexuális élmény 
tematizálására, amelyben szintén nincs explicit vagy trágár tarta-
lom: a szex mint mozgó, kódolt tartalom előcsalogatja a poliszé-
miát, és kulturális utalásokra támaszkodva megerősíti a megszó-
laló heteroszexuális maszkulinitását. Szakirodalmat keresnek 
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Hamvas Bélától, amire Ádám a következő megjegyzést teszi ne-
vetve: „Te vagy Hamvas Béla. Foglalkozok hamvas dolgokkal, de 
az nem Béla”. Tömören viszi véghez ez a rövid mondat a hetero-
szexuális maszkulinitás konstrukcióját, anélkül, hogy bármilyen 
szexuális szó szerepelne benne. Először is, a „hamvas” specifikus, 
a „foglalkozom” és a „dolog” szavaknak pedig az általános jelen-
téstartománya lehetővé teszi, hogy a tulajdonnévről a szexuáli-
san vonzó nőkre és magára mint szexuális ágensre asszociáljon. 
Másrészt, a férfinév segítségével ugyanebbe a gondolatmenetbe 
logikusan be tudja illeszteni a meleg asszociációkat egy tagadás-
sal. A „hamvas” így a „Béla” teljes ellentétévé válik, megidézve a 
nőiességet és férfiasságot mint bináris oppozíciót. A „hamvas” 
szó a nőiességet a fiatalság körében jelöli ki, szinte gyermeki vo-
násokkal összevonva (így asszociációkkal akár a szüzesség elvéte-
lére, vagy a szőrtelen női nemi szervre). A Béla mint régies, akár 
nevetségesnek számító keresztnév, Hamvas Béla mint történeti-
irodalmi figura megidézésével együtt ebből a férfi libido-perspek-
tívából mint teljesen érdektelen jelenik meg. Ugyanakkor a meg-
szólalás egyértelműen épít arra a kulturális tőkére, amit Hamvas 
Béla figurájának megidézése, és egyben a nevével való intellek-
tuális játék demonstrál. Így a maga heteroszexuális férfiassága 
nemcsak a nőkkel és a melegekkel szembeállítva jön létre, hanem 
a kulturálisan képzett (középosztálybeli, értelmiségi) férfi képét 
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is megidézi, ötvözve a szintén a férfiasságra utaló alpári regiszter-
rel. A társaság helyesléssel jutalmazta, valószínűleg pont azért a 
teljesítményért, hogy egy koherens, szexuális (nem-homoszexu-
ális heteroszexuális) mondatba tudta rendezni a Hamvas Béla 
név két szavát. 

5. Összegzés

A kollégiumi tér felosztásából is adódik a női és férfi csoportok ösz-
szehasonlítása: az előbbiek többet beszéltek konkrét szexuális ese-
ményekről, míg az utóbiakban ugyan több szexuális utalással, de in-
kább játékosan folyt a szexről való beszéd. Ezekben a nők lebecs-
mérlése tetten érhető volt, de aktuális barátnőkre vonatkozóan 
alig. A médiatartalmak náluk egyértelműen szexista szocializáló kö-
zegként jelentek meg. A nők körében volt, hogy alig tematizálódott 
a szex, vagy pedig explicitebben beszéltek saját és egymás szexuális 
életéről, mint a fiúk, és (akár játékosan is) reflektáltak is a szex sze-
xista felfogására. A szexről való beszéd tehát sokszor nem a szexről 
szól (Cameron 1998; Eckert 2001; Kiesling 2006). Sokkal inkább ar-
ról, hogy tabusított volta miatt lehetőséget ad a játékra, nyelvi kom-
petencia felmutatására, férfiasság jelzésére, dominanciára, benn-
fentességre, női vagy férfi vonzerő tanúsítására. A fiúszobákban 
gyakori téma volt a „buziság”, amin keresztül a másikat női, azaz 
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gyengébb pozícióba próbálják hozni, magukat pedig a férfiasba eb-
ben a kontrasztban. A nők között kevésbé láttam a szexet a hierar-
chizálás eszközének, talán éppen a női szexualitásra vonatkozó el-
lentmondásos elvárások miatt: gyakran a „kurva”-diskurzusokra re-
agáltak, vagy maguknak annak bizonyos elemeit pozitívan kisajá-
títva, vagy a férfiak nőkkel szembeni viselkedésén számon kérve. A 
reakciók megmutatták, hogy az adott szituációkban a nők stratégi-
ája a nemi-szexuális jelentések átírására sokszor sikeresebb, mint a 
férfiaké. Dér Csilla (e kötetben) kérdésfelvetésére reagálva a szexről 
való beszéd (férfiak és nők esetében) közös funkciójaként a „szexu-
ális én” olyan bemutatását állapítanám meg, amely aktív és vonzó, 
ugyanakkor helyzettől függően etikai és intellektuális kapacitásokat 
is tükröz. A szex az egyetemisták nyelvhasználatában az intellektu-
ális-vulgáris pólusok közti kettős pozicionálás eszköze is. 
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Budapest 

A maszkulinitás konstrukciói kollégiumi 
társalgásokban 

1. Bevezetés

Az elmúlt két és fél évtizedben világszintű demográfiai, kulturális 
és nyelvi változások zajlanak, amelyeket elsőként a nyugati típusú 
nagyvárosokban írtak le a diverzitás diverzifikációja, illetve a szu-
perdiverzitás fogalmainak alkalmazásával (Vertovec 2007). A ter-
minushasználatot főként a megnövekedett intenzitású és merő-
ben más természetű migráció indokolja, de ehhez kapcsolódik az 
internetvezérelt és nagytávolságú információs és kommunikációs 
technológiák széleskörben való terjedése is. Ennek a két erőnek a 
kombinációja gyors és nehezen megjósolható társadalmi és kultu-
rális változásokat eredményez, ezek pedig növekvő kihívásokat te-
remtenek abban, hogy hogyan képzeljük el a jövő társadalmát, az 
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emberi kapcsolatokat és az egyének tevékenységeit (Arnaut et al. 
2016; Blommaert 2010, Blommaert et al. 2015). 

Noha a szuperdiverzitás kutatásának fókuszába kezdetben fő-
leg nyugat-európai nagyvárosok kerültek, léteznek vidéki (Mut-
saers–Swanenberg 2012) és közép-kelet-európai (pl. Sloboda 
2016) vizsgálatok is, amelyek felismerték a globalizáció hatásai-
nak marginális, perifériális közegben való tanulmányozásának 
szükségességét (Wang et al. 2014). Ehhez kapcsolódva ennek a 
tanulmánynak az egyik fő kérdése, hogy a budapesti kollégiumok 
szférája is értelmezhető-e szuperdiverz környezetként? Hiszen 
azon túl, hogy a Magyarországon egyébként kevésbé intenzív 
módon megvalósuló etnikai diverzitás is teret nyer az egyeteme-
ken a külföldi cserediákok révén, az egyetemi kollégiumok mindig 
is a belső migráció és a társadalmi mobilitás egyik gócpontjának 
számítottak. A szociolingvisztikai komplexitást nem csak a beszé-
lők előre adott származási helye, neme vagy nyelvi kompetenciái 
határozzák meg, hanem az ezekhez való viszonyuk, és ennek a 
viszonynak a nyelvi megformálása is. Ebből kifolyólag az is az 
elemzés tárgyává válhat, hogy hogyan konstruálják meg a beszélők 
a maszkulinitásukat; vajon a korábbi kutatásokban (pl. Kiesling 
2005, 2006; Cameron 1997; Pascoe 2007) homogénnek mutat-
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kozó konstrukciók is megváltoztak a szuperdiverzitás komplexi-
tásra és megjósolhatatlanságra vonatkozó kritériumainak megfe-
lelően? 

2. A maszkulinitás szociokonstruktivista megközelítése

Jelen tanulmányban a társadalmi nemeket nem esszencialista, ha-
nem szociokonstruktivista megközelítés szerint kívánom vizsgálni 
(Barát 2009). Ennek a kutatási iránynak egyik alapfogalma a per-
formativitás, amelynek értelmében a nemeket folyamatosan lét-
rehozzuk, ez pedig sokféle identitást és pozíciót eredményez, eh-
hez kapcsolódva viszont azoknak a lokális értelmezése, a nőiség és 
a maszkulinitás helyi beágyazottsága válik értelmezés tárgyává 
(bővebben lásd Turai, e kötetben). A társadalmi nem így nem em-
berek fix attribútuma, aminek a viselkedésre való globális hatása a 
prioriként fogható fel minden esetben, hanem valami, ami rele-
vánssá válhat, és amit minden esetben meg kell valósítani a specfi-
ikus interakció résztvevőinek (Cameron 2005). A különböző masz-
kulinitások létrehozása performanciák sorozata, amit végre lehet 
hajtani különböző jelentésalkotó források segítségével. Ezek a 
konstrukciók pedig társadalmi, kulturális és történelmi fejlődések 
eredményei, ezáltal bizonyos testképeket, pózokat, arckifejezése-
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ket, hajviseleteket, ruhákat, nyelvi jegyeket és beszédstílusokat is-
mételten és konzisztensen férfiakkal és nem nőkkel asszociálunk 
különböző indexikális folyamatok eredményeként (Milani 2016). 
Férfias beszédstílusként szokás asszociálni például a nem standard 
formák rendszeres használatát (vö. Lawson 2016) vagy az obszce-
nitások alkalmazását (vö. Szabó 2016).  

Egy ide vonatkozó másik fogalom pedig a hegemón maszkuli-
nitás, amelyet azok a társas gyakorlatok és struktúrák alkotják, 
amelyek a férfiakat privilegizálják, így ez a fajta hegemónia társa-
dalmi nemi gyakorlatoknak olyan konfigurációja, amely megtes-
tesít egy elfogadott választ a patriarchátus legitimálásának prob-
lémájára, és amely egyúttal garantálja a férfiak domináns pozíci-
óját a nők elnyomásában (Kiesling 2005). A hegemón maszkulini-
tás így egy ideál, ami az egyén számára szinte mindig elérhetetlen 
marad, mégis ez értelmeződik a maszkulinitás domináns és leg-
autentikusabb formájaként (Milani 2011). Mindez sokszor össze-
kapcsolódik a homoszociabilitással, ami pedig a más azonos 
nemű személyekkel való közös (nem szexuális jellegű) tevékeny-
ségre irányuló vágyat, igényt jelenti.  
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3. Elemzések

Tanulmányomban a Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz tár-
salgásai (a korpusz és a módszer bemutatásához lásd Bodó, e kö-
tetben) közül egy adott fiúszoba társalgásait veszem górcső alá. 
A szobának három lakója van, álneveiken Andor, Balázs és Vince, 
de gyakran tartózkodik a szobában még Pali is, Andor testvére, 
aki szintén ennek a kollégiumnak a lakója, és aki az interjú során 
is jelen volt. Az első részlet a hegemón maszkulinitás fent említett 
kulturális diskurzusának egyfajta kifejeződése. 

(1)  
Balázs: És kit nyírsz? 
Andor: Herceget, de csak a szakállát, aztán megyünk csocsózni. 
Balázs: Mi, már a szakállát is hozzád jár nyiratni? 
Andor: Ja. Ez egy bárber sop (=barber shop) bazmeg, nem egy 
lófasz negyvenöt éves nőnek a fodrászszalonja, <hobbi fodrász> 
szalonja bazmeg, ez egy <komoly> bárber sop (=barber shop). 

Andorról a társalgások során kiderült, hogy gyakran a kollégiumi 
szobájában végzi férfi ismerőseinek a hajvágását pénzért. Az idé-
zett beszélgetés folyamán tudja meg Balázs, hogy ez a tevékeny-
ségi kör a hajvágás mellett a szakáll igazítását is magába foglalja. 
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Andor mondatában a barber shop kifejezés önmagában egy ho-
moszociális gyakorlatot implikál, amely során férfifodrászok, 
borbélyok vágják vagy igazítják más férfiak arc- és fejszőrzetét. 
Ami miatt a hegemón maszkulinitáshoz köthető ez a megnyilat-
kozás, az az, ahogyan nyelvileg explicitté teszi a beszélő a nők 
kizárását ebből a tevékenységi körből. Az ő barber shopja ugyanis 
nem olyan, mint egy középkorú nő fodrászata, amely csak ko-
molytalan lehet – ez a komolytalanság kifejeződik a fodrászszalon 
önjavítás után megnevezett hobbi jelzőjével, és a nő lófasz jel-
zőjével egyaránt. Ezzel szemben egy kollégiumi szobában végre-
hajtott hajvágás a körülmények ellenére – feltételezhető a fel-
szereltség hiánya és az illegalitás – mégis azért neveződhet meg 
komoly barber shopként, mert férfiak közötti homoszociális gya-
korlat megvalósítását hajtja végre, amely ezáltal válik előrébb 
valóvá. Érdemes azt is megemlíteni, hogy a barber shopok az 
utóbbi években jelentek meg Budapest belvárosában vélhetően 
amerikai mintára, lényegesen eltérve a Magyarországon koráb-
ban is működő borbélyok gyakorlataitól. Az, hogy Andor saját 
tevékenységét ezzel a kifejezéssel írja le, azt is implikálja, hogy ez 
valami trendi, fiatalos – ez pedig szemben áll a negyvenöt éves 
női fodrász munkájával, amely kapcsán a nemi és a korra vo-
natkozó kategória kerül keresztmetszetbe. Noha ez a részlet nem 
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reflektál hangsúlyos nemi egyenlőtlenségi problémákra, mikro-
szinten mégis egy megnyilvánulási formáját adja a hegemón 
maszkulinitáson keresztül egy férfi felsőbbrendűségének egy 
hétköznapi párbeszédben. Ugyanez a téma jön elő később, 
amikor Andor és Balázs egy labdarúgó videójátékkal (a FIFA-
sorozat valamelyikével) játszik. 

(2) 

Andor: Bárber sop (=barber shop) minőség. Na, hogyha ez be-
ment volna, hát leszopom magam komolyan. Hát jó, többször el 
kell mondani, érted. Ez egy nagyon jó reklámfelület. (nevet) 
Balázs: De azt is mondd el, hogy nőket nem vágsz! 
Andor: Nőket nem, ja. Nőket csak/ 
Balázs: /Mert hímsoviniszta barom vagy. 
Andor: Szerintem nem vagyok az bazmeg, hát őket csak megba-
szom. (nevet) 
Balázs: A:j istenem! 

A „sport talk” műfajának egy elég sajátos megnyilvánulása ez; a 
két beszélő ugyanazokat a tudáskereteket és forgatókönyveket 
aktiválja, amelyeket egy sportmérkőzés megtekintése közben 
szokás, erre vonatkozik a második mondat, amikor Andor arra 
reagál, hogy Balázs csapata majdnem gólt szerzett. Deborah 
Cameron (1997) amerikai kampuszok fiúkollégiumaiban végzett 
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kutatása alapján a sportmérkőzés megtekintése arra is alkalmat 
ad, hogy közben férfiak pletykáljanak. Ebben a kontextusban hí-
vódik elő újra a hajvágás témája, ahol Andor önmagát dicsérve 
barber shop minőségűnek nevezi tevékenységét. Balázs eközben 
pontosít, felhívja a figyelmet arra, hogy Andor célközönségét ki-
zárólag férfiak alkotják, majd hímsovinizmussal vádolja lakótár-
sát. Andor komoly válasz helyett önmagát egy promiszkuus fér-
fiként állítja be magát az obszcén nyelvi elemmel. Ez a megnyil-
vánulás (őket csak megbaszom) ismét a hegemón maszkulinitás 
diszkurzív reprodukciója, hiszen a női identitás és test kizárólag a 
férfi szexuális vagy tárgyaként jelenik meg. Fontos azonban, hogy 
az Andor által megidézett kulturális diskurzus nem konstruálódik 
tovább a beszédpartner megnyilatkozásaiban, mivel Balázs eluta-
sítja a homoszociális tevékenységet, hiszen kritizálja Andor vevő-
körének megválasztását, és hímsoviniszta baromnak nevezi őt, 
de az „Aj istenem!” felkiáltással a nők tárgyiasítása ellen is tilta-
kozik. Ez a részlet a nemi szerepelvárásokkal kapcsolatos diver-
zitásra is rámutat, hisz míg Andor a nőkkel való (állítólagos) sze-
xuális kapcsolatok elbeszélésén keresztül performálja maszku-
linitását, addig Balázs éppen ez ellen szólal fel. 

A harmadik részletben Pali egy a kollégiumukban lakó nőt sze-
retne kibeszélni. 
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(3) 
Pali: <Csússz már> arrébb, mutatok. Jó, hát annyira nem: | nagy 
cucc. 
Balázs: <Na mi van>? 
Pali: Nézd, van itt egy ázsiai pina. 
Balázs: A koleszban? 
Pali: Hát igen, nyilván, mer | egy közös ismerősöm van, és az a izé 
a egyik ha/ 
Balázs: És vajon mért csak a | száját tette bele a képbe?/ 
Pali: /Szerinted csúnya? 
Balázs: Hát honnan tudjam, hiszen a <fejének a kétharmad>a 
nincs benne. 
Pali: <De nézd, milyen szép szája van>. 
Balázs: Hát ö | ez egy száj. 
Pali: De nekem az a gyanúm, hogy jól néz ki | amúgy. 

A szuperdiverzitás jellegére mutat rá egyfelől az, hogy az ázsiai 
személy budapesti tartózkodása az etnikai diverzitás egy meg-
nyilvánulása, másfelől pedig, hogy úgy beszélnek egy személyről, 
hogy még sosem találkoztak vele, csak egy szociálismédia-felü-
leten talált rá a beszélő. Az ázsiai pina identifikáció egyértelműen 
kijelöli a nő helyét a társalgásban – ismét a férfi szexualitás 
tárgyává redukálódik. Ennek a kitárgyalásában azonban Balázs nem 
partner, hiába próbálja egy ilyen interakcióba interpellálni őt Pali 
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a „Szerinted csúnya?” és a „nézd, milyen szép szája van!” 
megnyilatkozásokkal. Balázs válaszai azonban nem kereteznek 
egy hegemón diskurzust, kitér a válaszadás alól mindkét alka-
lommal, így Pali kénytelen ezt lezárni azzal, hogy ő állapítja meg, 
hogy az elbeszélt személy jól néz ki. A későbbiekben Vince és 
Andor azonban produkálja ezt a testiségre vonatkozó, Pali által 
elvárt beszélgetést, és az ázsiai nő fiatal koráról beszélgetve 
Andor tesz is egy olyan megjegyzést, hogy „Mér, a legfiatalabb 
csaj, akivel kavartam, az kétezerben született.” Ezzel a valós vagy 
állítólagos hódításával Andor egy domináns maszkulin identitást 
perforál meg, amelyet többféle módon is létre szokott hozni, erre 
példa a következő részlet. 

(4) 
Andor: Hova mész Vince, mesélj! 
Vince: Táncra megyek. 
Andor: Kivel táncolsz? 
Vince: Még egyedül. 
Andor: Egyedül? 
Vince: Aha, majd csak jövő hét kedden jön a párom. 
Andor: Hát akkor én a helyedbe <csak jövő hét kedden mennék>./ 
[…] 
Andor: De mi, most meg akarod kúrni azt a nőt, vagy mi- miért 
mentél táncolni? 
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Balázs: (nevet) 
Vince: (nevet) Milyen nőt? 
Andor: Mér, nem nővel táncolsz? 
Vince: De nővel <táncolok, basszus, de mondom, hogy ni>ncs itt 
a párom. 
Andor: <Meleg vagy, Vince? Vince meleg>. 
Balázs: (nevet) 
Vince: Istenem. 
Andor: Persze én nem vagyok homofób, nehogy azt higgye valaki. 
De semmi baj nincs azzal, hogy meleg vagy, Vince, nekünk 
elmondhatod nyugodtan. 
Vince: Oké. 

Vince a párostánc-órájára készül elindulni, amikor kiderül, hogy a 
párja nélkül fog gyakorolni, mire Andor az értetlenségét fejezi ki, és 
azt javasolja, hogy hagyja ki az órát. Pár fordulóval később Andor rá 
is kérdez, hogy azért jár-e táncolni, hogy a táncpartnert szexuális 
partnerré is tegye. Mivel azonban Vincének a heteroszociális gya-
korlata nem a szexualitásra irányul, ezért Andor egyből homo-
szexualitással való gyanúsítással (Milani–Jonsson 2011) él. Fontos 
leszögezni, hogy itt a meleg identitás nem tisztán a homoszexu-
alitással kapcsolódik össze, hanem egy hegemón maszkulini-
tásnak nem megfelelő gyakorlattal. Andor végül egy olyan meg-
nyilatkozást is tesz, amelyet pszeudo-antihomofóbnak neveznék, 
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amivel látszólag toleráns közeget próbál kialakítani, tovább-
konstruálva ezzel Vince állítólag homoszexualitását. Vince az 
Istenem és az oké megnyilvánulásokkal azonban ezt a hegemón 
maszkulinitásra jellemző diskurzusstratégiát (Pascoe 2007) pró-
bálja semlegesíteni: itt nem próbálja saját heteroszexualitását bi-
zonygatni, közömbösen reagál Andor gyanúsítására. 

A következő idekapcsolódó részletek a résztvevőkkel készített 
interjúkból származnak: 

(5a) Andor: Vince az impotens vagy Balázs a buzi? Most nem 
tudom. (nevetnek) Lehet, hogy keverem. 
(5b) Pali: Ó Budapest prájd (=Pride), a kedvencem. Hallod Vince, 
figyelj! 
(5c) Balázs: Van a | Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot, abba 
rendszeresen minden részbe | meleg szexjelenetek voltak. 
Andor: Akkor azér nézted.  
Balázs: Persze. (nevetnek) 

A beszélők még a formálisnak tekinthető interjúhelyzetben is 
gyakran élnek azzal a diskurzusstratégiával, amit Pascoe (2007) 
„fag discourse”-ként értelmez, és amely a hegemón maszkuli-
nitás egyik fő megnyilvánulása, amivel a leginkább bizonyítható 
valakinek a heteroszexuális és domináns maszkulinitása, és amivel 
nem csak a nők, hanem a homoszexuális férfiak felett is hatalmat 
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gyakorolnak. Az (a)-ban Andor több szexuálisan deviánsként 
értelmezett identitást kapcsol össze: ő, a normatív módon férfias 
férfi gyanúsítja impotenciával és homoszexualitással a lakótár-
sait. Ilyen „fag discourse”-okat azonban nem csak Andor, hanem 
testvére, Pali is kezdeményez a (b) alapján. A (c) pedig egy ilyen 
gyanúsításra adott választ mutat be, amikor Andor azt állítja, 
hogy Balázs azért nézett egy filmsorozatot, mert az meleg szex-
jeleneteket tartalmaz, akkor Balázs nem kezd el tiltakozni, hanem 
látszólag beismeri, hogy ez motiválta őt. Annak ellenére, hogy 
Andor és Pali ilyen intenzíven bizonyítja heteroszexuális domi-
nanciáját, Andor a következő, újra a társalgásokból származó 
részletben maga is belehelyezkedik egy homoszexuális szerepbe. 

(6) 
Andor: Vince meg nem figyel, kiveszek egy ötszázast a tárcájából. 
(nevet) Mikor alszik. 
Vince: A nadrágomban van a tárcám. 
Andor: Tényleg? A boxeredbe? 
Vince: Ühüm. 
Andor: Na zsír. Csak nehogy a faszodat vegyem ki véletlenül. 

Amikor Andor azzal ugratja Vincét, hogy pénzt akar kivenni a tár-
cájából, Vince meg is mondja, hogy a nadrágjában hordja a pén-
zét. Andor visszakérdez, majd Vince boxerében helyezi el fiktív 
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módon a pénztárcát a nadrág szó szemantikai kiterjesztésével, 
Vince pedig belemegy ebbe a játékba a beleegyező hümmö-
gésével. Erre Andor egy homoszexuális cselekedetet beszél el, 
egyfajta fenyegetést fogalmaz meg, miszerint véletlenül meg 
fogja érinteni Vince péniszét. Andor ezzel a homoszexualitásra 
utaló játékkal is képes egy domináns maszkulinitást performálni 
azzal, hogy még ebben a homoszexuális narratívában is ő jelenik 
meg az aktus kezdeményezőjeként, míg Vince pedig annak az 
elszenvedőjeként. Ez a példa ismét arra mutat rá, hogy a sze-
xualitásról való beszéd nem csak a szexuális identitásokról szól, 
hanem a dominancia megragadásáról is. A homoszexuális iden-
titás fluiditása jelenik meg, ahol Andor, a szoba domináns alakja 
is belehelyezkedhet egy homoszexuális szerepbe az erőfölényé-
nek fitogtatása céljából. Hasonló egyébként máskor is történik, 
amikor internetes videókat akarnak egymásnak mutatni a be-
szélők, Andor egy Black Salami című felvétel sztoriját meséli el, 
amelyben egy afrikai férfi pénisze van a középpontban, később 
pedig Vince kérdezi meg Balázstól, hogy „Hallod, kíváncsi vagy 
egy cigány férfi farkára”? 

Az utolsó részletben arra láthatunk példát, amikor Vince rep-
rodukálja a hegemón maszkulinitás diskurzusát, és megvédi ma-
gát a homoszexualitással való gyanúsítással szemben. 
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(7) 
Andor: Hallod Vince, most akkor mi van azzal a sráccal? 
Balázs, Vince: (nevet) 
Andor: Nekünk elmo<ndhatod>. 
Vince: A meleg pasiddal? Én <azt> nem tudom. 
Andor: <Nem>. Hát azzal a sráccal, akivel múltkor ott enyeleg-
tetek kinn a kanapén. 
Vince: Akit Dorinának hívnak? 
Andor: Tényleg bazmeg Dorina a neve. 
[…] 
Andor: Hát | milyen Dorina is várjá mingyá meg- (n mingyá meg-
nézem). 
Vince: Nem kell, mer idetetováltattam a nevét. Batik. 
Andor: Batik? 
Vince: Aha. Té hával. 
Andor: Ja. 
[…] 
Vince: A téhát néha esznek kell ejteni. 
Balázs: A:. 
Andor: Ja: tényleg. 
Vince: Angolosan. 
Andor: Rossz angollal. 
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Andor interpellációjára először visszagyanúsítással válaszol („A me-
leg pasiddal?”), amit Andor nem hárít el, hanem belekezd egy 
képzelt történet elbeszélésébe Vince enyelgéséről. Vince másod-
szor egy másik gyakori diskurzusstratégiával válaszol: azért, hogy 
a homoszexualitás gyanúját elkerülje, megnevezi egy női part-
nerét, amit már Andor is elfogad. Később, amikor Andor egy in-
ternetes felületen akarja megkeresni a nőt, akkor Vince a veze-
téknevét is elárulja. Vince egy nagyon sajátos nyelvi játékkal bi-
zonygatja tovább saját heteroszexuális pozícióját: a Bathik ve-
zetéknév baszik áthallásával („a téhát néha esznek kell ejteni”) 
egyértelművé teszi a Dorinával való viszonyának jellegét, amivel 
nem csak a homoszexuális gyanúsítást hárítja el sikeresen, 
hanem hódításának sejtelmes közlésével egy hipermaszkulin 
identitást is képes létrehozni. Külön érdekessége a részletnek, 
hogy a magyar emberek rossz angol kifejtéseként regisztrálják ezt 
a beszédmódot (l. Kocsis, e kötetben), amely által megértjük Vin-
ce és Dorina kapcsolatát. 

4. Összegzés

Konklúzióként érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy sokszor elő-
hívódnak a hegemón maszkulinitás különböző megszokott diszkur-
zív gyakorlatai – ilyen a „sport talk”, a kizárólag heteroszexualitás 
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által jellemezhető leendő, vélt vagy valós női szexpartnerekről való 
beszéd, illetőleg egymás homoszexualitással való gyanúsítása. Álta-
lában egy személyhez, Andorhoz köthető ezeknek a diskurzusoknak 
a kezdeményezése, ezek azonban nem mindig reprodukálódnak, a 
beszédpartnereknek különböző válaszaik vannak rá. Bizonyos ese-
tekben a melegnek bélyegzést egyszerűen ignorálják, bizonyos ese-
tekben elfogadják azt, és humorosan magukra öltik ezt a szerepet, 
más esetekben pedig valóban hegemón maszkulinitásnak megfele-
lően reagálnak rá, és női partnereik emlegetésével védekeznek a 
gyanúsítás ellen. A korábbi kutatásokban homogénnek tekinthető 
megnyilvánulások helyett, ahol az úgymond buzizás a legnagyobb 
sértés, itt láthatunk arra is példát, hogy a beszélők a dominancia ki-
fejezése céljából akár magukra is öltik ez a diszkurzív identitást. Az 
előadás kiinduló felvetése ennek alapján igazolódni látszik: a blom-
maerti értelemben vett (Blommaert 2010: 6–11) szuperdiverzitás a 
multimodális kommunikáció által is teret nyerhet, amikor a szoba 
lakói korábban nem tapasztalt nemi, illetve szexuális gyakorlatokat 
is megismerhetnek, például a cigány származású férfiprostituáltról 
szóló videó kapcsán, ez pedig némiképpen hozzájárul a társalgások-
ban megvalósult nem szerepelvárásokkal kapcsolatos diverzifikáci-
óhoz. 
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Kresztyankó Annamária 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Budapest 

Elképzelt cigány beszédmódok fiatalok társas 
interakcióiban 

1. Bevezetés

Jelen írás fiatalok társas interakcióit vizsgálja abból a szempontból, 
hogy a résztvevők milyen nyelvi gyakorlatokat tulajdonítanak a ci-
gányoknak. E tanulmányban a nyelvi ideológiák explicit metanyelvi 
diskurzusként, illetve a nyelvről mint rendszerről és a nyelvhaszná-
latról mint cselekvésről megfogalmazott közlésekként értelmeződ-
nek (vö. Laihonen 2008: 699; Szabó 2012). A nyelvhasználók egyes 
csoportjai számára számos nyelvi forma és cselekvés indexikus (Sza-
lai 2010), tehát „azon túl, vagy ahelyett, hogy hozzájárul a denotá-
ciós jelentéshez, társas jelentésre utal, vagy segít annak létrehozá-
sában” (Johnstone 2008: 133). A nyelvi formák (a kiejtésváltozatok-
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tól egészen más-más nyelvekig) vagy a diskurzív stratégiák társa-
dalmi identitásra (pl. etnicitásra, lásd Fought 2006) utaló jellé válhat 
(vö. Szalai 2010). A „másokról való beszéd”, a „mások ábrázolásá-
nak” vizsgálata mind társalgáselemzési, mind szociolingvisztikai 
szempontból egyre inkább interakciós és konstitutív értelemben 
reprezentálódik (Georgakopoulou 2005: 164) – tehát a beszélgeté-
sek során közösen létrehozott (sztereotipikusan) cigányoknak tulaj-
donított nyelvi megnyilatkozások konstrukcióinak bemutatása írá-
som célja a következő kérdésen keresztül: e reprezentációk milyen 
attribútumok mentén hozzák létre a cigányok nyelvi gyakorlatait, ha 
ezen beszédmódot a társadalmi egyenlőtlenségek konstruálódásá-
nak tükrében vizsgáljuk? 

2. Dinamikus etnicitás-meghatározás(ok) a nyelvi
gyakorlatokban 

A reprezentációkban megjelenő beszédmódok hangtani, lexikai és 
tematikus jellegzetességeinek bemutatása választ adhat arra a 
kérdésre, hogy miként határozzák meg a társalgások résztvevői a 
cigányok nyelvhasználatát, milyen hasonlóságok/különbségek 
mentén jön létre a cigány beszéd kategóriája a kollégisták szerint. 
Hipotézisem szerint a kollégiumi társas interakcióik segítségével 
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leírható, hogy az egyetemisták milyen regisztrálódott beszédmó-
dot (Gal 2016: 14) kapcsolnak az általuk cigánynak tartott embe-
rekhez, milyen elképzelésük van a nyelvi jelenségek értékéről, így 
az ikonizáció – a nyelvi jegyek és az ezekhez társított társas jelen-
ségek közötti jelentésviszonyok átalakulása (Irvine–Gal 2000) – 
vizsgálatával bemutatható az az ideologikus kapcsolat, amely so-
rán a stilizáció (Cameron 2001; Coupland 2007; Georgakopoulou 
2005) a „másik” reprezentációjának kontextuális, iniciatív jelölő-
jévé válik (Bartha–Hámori 2010). Stilizáción olyan nyelvi jegyek 
használatát értem, melyek a beszélő identitásához képest vala-
mely módon „más” identitást jeleznek (Rampton 2005), és ez fel-
ismerhetően különbözik a beszélőtől „elvárt, normális hangtól” 
(Bell 1997: 248). Jelen esetben ilyen „nem elvárt” nyelvi jegy lehet 
a nemzetközi szakirodalomból ismert romanesz 1 beszédmód (Wil-
liams 2000) vagy hazai antropológiai kutatásokra támaszkodva 
egy-egy cigány közösségben használt beszédmód valamely jellem-
zője (vö. Horváth 2007, 2010; Kovai 2015; Pálos 2010). A romanesz 
beszédmódnak mint cigány identitást hordozó diskurzusnak, vala-
mint e beszédmód stilizálásának megjelenése pedig affirmálja az 

1 Michael Stewart a románesz kifejezést 'cigány mód, cigány szokás' kibővített jelen-
tésben használja a cigány nyelvre és a módra, ahogy a cigányok dolgaikat intézik (Ste-
wart 1994).  
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alkalomhoz kötött, közösen létrehozott, dinamikus etnicitás-meg-
határozást (Barth 1996; Brubaker 2004; Eriksen 2000). E beszéd-
mód létrehozásának pedig egyetlen feltétele, hogy az szembe áll 
egy őt körülvevő másik (nem romanesz) diskurzussal, ezáltal válva 
felismerhetővé mint társas gyakorlatokban fenntartott cselekvés.  

3. A hétköznapi társalgásokban megjelenő cigány
beszédmódok 

A beszédmódok hangtani, lexikai és tematikai jellegzetességeit 
diskurzusrészletek segítségével illusztrálom. A korpusz adataira 
támaszkodva megfigyelhető néhány jellemzően cigányosnak 
szánt és értett nyelvi jegy, melyek a következő kategóriákba oszt-
hatóak:  

• akusztikai fonetikai jegyek: illabiális å hang 2 és difton-
gusok használata, 

• lexikai választás: cigány szavak és jövevényszavak, obsz-
cén kifejezések (Szabó megj. előtt), valamint térben kö-
töttnek tekintett nyelvi jegyek használata, 

2 Az illabiális å hang romani kontaktushatásként értelmeződhet, és sztereotipikusan 
jellemzője a cigányok regisztrált magyar beszédmódjának.  
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• tematikus jegyek: szegénységhez és/vagy igénytelenség-
hez, zenéhez kapcsolódó (intertextualizált) diszkurzív for-
mák használata.

A következőkben e kategóriák mentén mutatom be a hétköznapi 
társalgásokban megjelenő cigány beszédmódokat. Az első két 
példa a stilizáció fonetikai jellegzetességeire helyezi a hangsúlyt, 
ugyanis mind illabiális å hangok, mind diftongusok előfordulnak 
az interakciókban. Az eddig feldolgozott adatok azt mutatják, 
hogy az egyetemisták rendelkeznek valamilyen tudással arról, 
hogy létezik különbség (Horváth 2007, 2010), ha a cigány beszéd-
módot imitálják, ám e beszédmód jellemzőire nem azonos nyelvi 
jegyekkel reflektálnak. Az (1) diskurzusrészlet az å -féle hangok 
használatát kapcsolja össze a cigány beszélővel: 

(1) 
A: lomtalanításkor jött fel a jimpi, aztán látott egy fiatal cigá…, ilyen harminc 
év körüli cigányasszonyt, aki volt egy kábé egyéves gyereke. és így játszott 
vele, így ringatta, meg (...) és akkor ilyet csinál. cigányasszony az egyéves 
gyerekének. <elváltoztatott hangon> nám igáz, vák vágy, köcsög vágy? 3 

A (2) részletben egy területi nyelvváltozat hangtani és tematikus 
stilizációját értelmezik cigány beszédmódként, ami arra utal, 

3 Az (1) diskurzusrészlet bővebb elemzését lásd Kresztyankó (megj. előtt). 
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hogy a kollégisták tudnak beszédmódbeli különbségekről (ezt 
mutatja a példában a nevetés mint metapragmatikai reflexió, 
hiszen e megerősítés kifejezi a kategorizáció sikerességét), ám 
annak attribútumai nem regisztrálódnak a metanyelvben. Hege-
dűs (2009) ugyan rámutat arra, hogy az -l személyrag mind 
nyelvjárási, mind funkcionális, mind indexikus értelemben előfor-
dulhat kulturális és szociális összefüggésben cigány beszédmó-
dok leírása kapcsán, ám a (2) részletben (a példa kontextusáról 
és bővebb elemzéséről lásd Kocsis, e kötetben) egy expliciten jel-
zett magyar nyelvű megnyilatkozás cigány beszédként értel-
mezése esetében sem látunk erre vonatkozó adatot (mint ahogy 
a többi példában sem).  

(2)  
A: húha, ezt most magyarul fogom mondani, öm. eln, elmentünk, azt 
ittunk egy kis áfonyapálinkát, ö o, meg ö levágtunk egy disznout. 
B: éz mü? mi, éz nek? 
A: és akkor. 
B: cigány. 
C: <nevetés> 

A következő részlet a cigányság kifejezés jelentését a lakótársak 
viselkedésén keresztül konstruálja meg, amely már nem fonetikai 
vagy lexikai jegyek diskurzusba emelésével, hanem egy ikoni-
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zációs folyamaton (Irvine–Gal 2000) keresztül láttatja a beszélők-
ről való elképzeléseket. Az ikonizáció tehát egyfajta esszencia-
lizáló és dichotomizáló eljárás (Bucholtz–Hall 2004: 380), mely-
nek eredményeképpen a társadalmi csoportokra vagy cselekvé-
sekre utaló nyelvi jegyek azok ikonikus reprezentációjává válnak, 
azt a látszatot keltve, mintha a nyelvi jegy a társadalmi csoport 
vagy tevékenység inherens természetét, lényegét jelenítené meg 
(Irvine–Gal 2000).  

(3) 
A: hát ekkora cigányságot, bazmeg, nyitva hagyják az ablakot őszintén, 
mikor nincsenek itt. aztán (...) 
B: reggel nyolckor nekiállt mosogatni. 
A: ja, meg természetesen beáll a tusolóba, és akkor ott turházgat azér' 
rendesen, nehogy már legyen egy jó reggelem.  

Ilyen ikonikus tevékenységként jelenik meg a (3) példában az 
ablak be nem zárása, a reggeli mosogatás és zuhanyzás is, ame-
lyek a lakótársak számára zavaróan hatnak. 

A korpuszban a beszédmódok imitálása, stilizálása kapcsán az 
internetes intertextusok (a Hófehérke című mese a beszélők által 
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cigánynak 4 tartott változatáról lásd Kresztyankó megj. előtt) és 
dalszövegek diskurzusba emelése is megjelenik, ahogy azt a 
következő részletek (4, 5) mutatják.  

(4) 
A: hát, azér öt sör után még nem mindegy, hogy mi van. azért mondjuk 
a, a Kis Grófóhoz, ahhoz lényegesen többet kell innom, hogy azt elv-
iseljem. 
B: méér? egy jó bálba az is kell! 
A: <lenézően> Kis Grófo?! 
B: há mér? hát most figyelj, bejátszák a zenéjét, hogy <énekelve> mert 
a nézését, most kit érdekel, hogy bálba mi van, szilveszterkor.  
A: hát nem tudom, engem azér zavarnak az ilyen dolgokkal. megyek 
valahova, akkor elvárom, hogy ott igényes zene legyen.  
(…) 
A: nem tudom, de azér, érted, Kis Grófót meghívni az egyetemi gólya-
bálra? ahol ráadásul tanárokat képeznek, tanítókat, óvónőket, rendőr, 
értelmiségieket, azér, azér, ezt a színvonaltalanságot, nem kéne már 
megengedni. 

4 A mese szövege valójában nem valamely cigány nyelven, hanem a magyar nyelv 
mellett cigány szavakat és jövevényszavakat felhasználva íródott, melyek többsége a 
kontextus következtében érthetővé válik.  
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A (4) példa beszédmódbeli elemzése Kis Grófo popénekesi tevé-
kenységére támaszkodik, melynek hangsúlyos eleme a cigányság 
és a mulató életvitel összekapcsolása. A részletben Kis Grófo dal-
szövegrészletére (mert a nézését) reagálva az igénytelenség és a 
színvonaltalanság jelzői fogalmazódnak meg a diskurzusban.  

A cigány beszédmód stilizálása az (5) példában nem a dal-
szövegrészleten keresztül, hanem elsőként egy diskurzusjelölő 
segítségével jelöli ki a focisták etnicitását: 

(5) 
A: hallod, a Saint-Étienne-nél olyanok játszanak, hogy a feléről nincs is 
kép. nézd meg! 
B: náh, milyen kis cigánygyerekek, bazmeg.  
A: hú, ezek nagyon rossz játékosok lesznek, érzem előre. 
(…) 
A: akkor kezdek én Indiával, jó? 
B: jó. 
C: az indiaiak cigányok, ez hivatalos tény. 
B: <nevetés> 
A: amúgy kajak onnan jöttek, nem? volt valami. 
B: nem tudom, honnan jöttek. 
C: a cigányok jöttek Indiából. 
A: na, igen.  
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B: ne má, aszittem, hogy az indiaiak. je, nem, nem nem. vagy tudod 
mit? leszek francia válogatottal. 
(…) 
A: cigány. cigánytelepről összeszedett izé, mezitlábas köcsögök. 
<énekelve> ha beírod a nevem, kidob a gugli, a cigányok azt kiáltják, 
hogy baktalesz gugli. imád engem minden sárvérű, minden mugli, el-
nyomom a szlenget, kidőlnek, mint a kugli. 

A későbbiekben e diskurzusban tematizálódik még a cigányság 
eredetének kérdésköre, majd a sportolók lakhelyének, jellem-
zésének és teljesítményének bemutatására is kitérnek a számí-
tógépes játék használata közben a kollégisták – ám mindezekben 
a beszédmódbeli különbségek nem artikulálódnak. A dalszöveg 
(a cigányok azt kiáltják, hogy baktalesz gugli. imád engem min-
den sárvérű, minden mugli, elnyomom a szlenget, kidőlnek, mint 
a kugli) azonban már lexikai és tematikus jegyekkel utal beszéd-
módbeli sajátosságokra, hiszen mind a cigány kifejezés (bak-
talesz, valamint a dalszövegben továbbá a gádzsi és a kula szavak 
is szerepelnek, ezek azonban nem kerülnek be az idézetbe), mind 
a szleng szerepeltetése és összekapcsolása jelezhet ikonikus 
kapcsolatot. 

A korpusz adataira támaszkodva a kollégiumi társas interakcióik 
segítséget nyújtanak a cigány beszédmódok megkonstruálhatósá-
gához, de ezt nem egyetlen regisztrálódott beszédmódon, hanem 
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gyakorlatközösségek egyéni és társas identitásgyakorlatain keresz-
tül elemezhetjük. A beszédmód(ok) nyelvi variánsai fonetikai, lexi-
kai és tematikus jegyek mentén csoportosíthatóak ugyan, de a „má-
sik” reprezentációjának jelölői csak a nyelvi jegyek és a társadalmi 
rendszerek kölcsönhatásában válnak vizsgálhatóvá.  

4. Összegzés

Előzetes elvárásom nemcsak az eredmények tekintetében, hanem 
a vizsgálható adatok mennyiségét tekintve sem igazolódott, ugyanis 
mind az etnicitáskonstrukciókat, mind a cigányoknak tulajdonított 
„elképzelt” nyelvi megnyilatkozásokat tekintve csekély adat talál-
ható a korpuszban, ráadásul a nyelvről való beszéd és a beszédmód 
prezentálása csupán néhány példán és intertextuson keresztül arti-
kulálódik (Kis Grófo (mert a nézését) és ESSEM (baktalesz gugli) dal-
szövegrészleteiben). Habár kulturális antropológiai terepmunkák 
eredményei szerint leírhatóak bizonyos különbségek egy-egy cigány 
közösség beszédmódját illetően, erre a BEKK résztvevői csak perifé-
rikusan reflektálnak. Ennek több oka lehet: (1) a korpusz mérete, (2) 
a kollégisták társadalmi rétegéből adódó normatív szabályai (3) a 
közvetlen kapcsolat hiánya, valamint (4) a megfigyelésből adódó 
önkontroll. Az előzetes elvárásnak ellentmondó adatmennyiség 
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utalhat a cigányok marginalizált társadalmi szerepére, mely Ramp-
ton (2005) megállapítását erősítheti: annak a közösségnek a nyelvi 
gyakorlatai lesznek relevánsak számunkra, amely közösséget ma-
gunk is relevánsnak tekintjük. 
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Kocsis Zsuzsanna 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Károli Gáspár Református Egyetem 
Budapest 

Nyelvi regiszterek megítélése és megjelenése 
budapesti kollégisták hétköznapi társalgásaiban 

1. Bevezetés
Jelen dolgozat azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a különböző 
nyelvi jelenségek hogyan kapcsolódnak össze a területi és társa-
dalmi koncepciókkal a laikus nyelvhasználók hétköznapi beszéd-
ében, hogyan alakulnak egy-egy regiszter meghatározó elemeivé 
és mint a regiszterek jegyei reflektálttá a társalgásban. 

Kutatásomban a regiszter fogalmát nem hagyományos módon 
közelítem meg, vagyis a területiségből eredő változatokat nem 
különítem el az egyéb társadalmi hatások következtében kiala-
kult változatoktól (Bodó 2016). Ehelyett a regiszter egy tágabb 
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értelmezését alkalmazom és a társadalmilag felismert nyelvi for-
mák halmázának tekintem (Agha 2007; Bodó 2016).  

Kutatásom elsődleges kérdése, hogy mely regiszterek konstru-
álódnak meg az általam vizsgált diskurzusokban. Milyen nyelvi 
formák alapján regisztrálják a beszélők az adott nyelvváltozatot, 
valamint az egyes regiszterek (ammennyiben tárgyát képezik a 
diskurzusnak) milyen megítélés alá esnek, hogyan kapcsolják ma-
gukat a beszélők az adott változathoz. 

Feltételeztem, hogy az általam elemzett társalgások többség-
ében a regiszterképzés folyamatai tettenérhetők. A kollégium 
mint a nyelvi gyakorlatok tere megfelelő helyszíne lehet a regiszt-
rálás megfigyelésének. Egyfelől a beszélők nyelvi repertoárja a 
származási helyük heterogenitásából adódóan nagy eltéréseket 
mutathat egymáshoz képest. Másfelől a kollégium az egyete-
mista és szakmai identifikáció kialakulásának fontos színtere, eb-
ben a folyamatban pedig a nyelvi különbségek és róluk való be-
szédnek is szerepe lehet. 

2. A korpuszról

A kutatásomhoz a Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz hang-
anyagait használtam fel. A felvételeken szereplő személyek bu-
dapesti kollégiumok lakói, akik a magyar nyelvterület különböző 
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pontjairól származnak. Ennek megfelelően különböző szociális 
háttérrel rendelkeznek és több, különböző területi változatot 
használnak. 1 A beszélők a felvételek elkészültekor már huzamo-
sabb ideje ismerték egymást (legtöbb esetben szobatársak vol-
tak), ezért már egyfajta csoport/közösségi identitás kialakult a 
beszélőkben. Néhány csoport esetében a hasonló érdeklődési 
kör, hasonló tanulmányok is összekötőelemként szolgáltak a be-
szélők között. 

3. Nyelvi regiszterek a hétköznapi diskurzusokban

A vizsgált diskurzusokban számos olyan nyelvi forma adatolható, 
amelyek a nyelvészeti leírásban sztereotipikusan egy-egy regisz-
terhez kapcsolódnak, mint az első és második példa esetében lát-
hatjuk. 

p1 

Nem tudom, de | bazmeg, nem szoktak ilyet csinálni. Egyedül foglalja 
be a kurva izét, padot, ráadásul háromnegyed órára. De azé a 
legkisebb súlya, de én jó, nem nézem le, érted, azt aki kisebb súllyal 
dolgozik, meg ilyesmi, nincs rá okom, mert valahol el kell kezdeni, de | 

1 A fenti megállapítás a beszélgetések során elhangzó információkon, illetőleg magán 
a hanganyagon alapul. 
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De akkor legalább bazmeg mondta volna ott a többinek, hogy lehet 
menni attól még oda, mikor izé, srác megkérdezte [férfinév]. Mikor 
megkérdezte tőle, hogy hogy használja-e a padot, érted, hogy be 
lehet-e szállni. Akkor hát használja. Utána még elment a kurva izéhez 
pedek [< ang. ped deck machine] géphez tárogatni. A srác meg ott a 
rohadt zsámolyoknál kellett tá-izé áthúzást csinálnia. | Azér na | Ez így 
kurvára nonszensz. 

p2 
A: <A tizenöt nulla há>, <a @ három> mili nem>?/ 
D: De nek<em is elég> <úgy csinálni szerin>. 
A: <[női név]>? 
B: Ö: Három mili fölfelé és kettő mili oldalra. 
A: Hát magyarul itt három milit mérek le. 
B: <Ja a> ?talépszelemen? Ja igen, @. 
D: <Mi>? 
C: Az háromszor hármas nem? 
B: Aha. Mármint talpszelemen. De én most eléírok ezért. Mert fejjel 
lefelé csinálod? 
C: Aha @. 
B: A:z az a @@szelemen? Az kettőször kettes. Azt beszéltük. 
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A példákban kiemelt részletek olyan nyelvi formák, melyeket 
nyelvészeti szempontból már a regiszterek alapjául szolgál-
hatnak: egyéni használathoz kötődő, sajátos témakörű variánsok 
(Halliday 1964). Ugyanakkor azt látjuk az idézett szövegekben, 
hogy e nyelvi jegyek használatát nem kíséri metanyelvi diskurzus, 
nem látni példát a regisztrálás folyamataira, sőt maguk a fent 
említett nyelvi elemek sem válnak reflektálttá (1. példa) – kivétel 
akkor, ha az adott változat normája ellen vét a beszélő (vö. 2. pél-
da: talpszelemen). A regiszterre azonban ilyenkor sem történik 
utalás, így ezek az eseteket sem tekinthetjük regisztrálódásnak, 
inkább a nyelvhelyességi kérdésnek. A jelenség hátterében való-
színűleg az áll, hogy a közös gyakorlatokat végezve, illetve az 
azokról folyó diskurzusban a fenti jegyek használata rutinszerűvé 
válik, így a reflektálás szükségtelen.  

4. Laikus beszélők a nyelvi regiszterektől

A fenti példák ellenére azonban nem mondható, hogy a hétköz-
napi társalgásokban a regisztrálás folyamata ritka lenne. A BEKK 
spontányelvi korpuszának hanganyagaiból minden általam vizs-
gált csoportban adatolható volt a folyamat megindulása. Nem ál-
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lítható, hogy a kollégisták beszélgetéseiben központi helyet fog-
laltak el a nyelvvel kapcsolatos témák, de mint említettem, min-
den diskurzusban megjelentek.  

A regisztrálódás folyamatát Bodó Csanád diskurzív metaprag-
matikai gyakorlatok összességeként határozza meg, melyek a 
nyelvi jelenségek indexikus értékét alakítják (2016: 89). A folya-
mat során a beszélők által használt nyelvi repertoár elemei azon-
ban csak akkor válnak egy regiszter elemeivé a diskurzusban, 
amennyiben azt a részvevő személyek is egy adott változat ele-
meiként definiálják (Agha 2003, 2007; Bodó 2016).  

Az általam vizsgált diskurzusok mindegyikében adatolhatók 
olyan metanyelvi reflexiók, amelyek egy adott nyelvi elemhez va-
lamilyen értékítéletet kapcsolnak és/vagy azt egy adott változat-
hoz és beszélői csoporthoz kötik. A regisztrálás alapját képző 
nyelvi jegyek igen különbözőek, a nyelv különböző szintjeiből 
származtak és a legkülönbözőbb témákhoz kapcsolódta.  

p3 
E: Lehet, persze, hogy lehet. Hát már az tartalmaz | olyan | 
tartalmazhat/ 
F: /Mit? 
E: Spermiumot. 
F: (nevet) (nevetve Kíváncsi voltam milyen szót használ, bazmeg, azt a 
leghivatalosabbat). Nem azt, hogy gecit, érted. Spermiumot. 
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p4 
Z: <és mondta, h>ogy volt olyan osztálytársa, akit rendre hétről hétre 
megsiratott. 
S: Megsi- ríkatott, nem? 
Z: Hát ez egy fennköltebb kifejezés. Vagy nem? 

p5 
F: De @ néger az rossz szó, azon megsértődnek az emberek. 
E: A négeren? Hát. 
F: Szerintemnem, a liberálisok sértődnek meg rajta. 

A harmadik és negyedik idézetben arra láthatunk példát, ahogy a 
különböző tematikájú beszélgetésekben egy-egy nyelvi elem 
alapján regisztrálnak a beszélők változatokat (hivatalos, fennkölt). 
Az ötödik példában a beszélők a néger szóról próbálják eldönteni, 
hogy politikailag korrekt kifejezés vagy sem. A politikai korrekt 
nyelvhasználatot (vagy annak hiányát) a felvétel szereplői beszé-
lőtípusokhoz kötik, a néger szó használatának elutasítását a libe-
rálisok csoportjával kapcsolják össze.  

Jelen dolgozatban nincs lehetőségem arra, hogy a regisztrálás 
folyamatának minden a korpuszunkban adatolt megjelenésével 
foglalkozzam, ezért a továbbiakban azokat az eseteket mutatom 
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be, amelyek a területiséggel mutatnak összefüggést, mivel a ma-
gyar nyelv változatairól szóló metanyelvi diszkurzusokban a terü-
leti szempont központi jelentőségű (Johnstone 2011). 

5. Területi változatok a diskurzusokban

A BEKK korpuszában szereplő kollégisták beszélgetéseiben, aho-
gyan azt fent megjegyeztem, számos olyan nyelvi jegy adatol-
ható, amelyek használata térbeli kötöttségű. A csoportok egyes 
tagjainál a jegyek gyakran markánsan és folyamatosan eltérnek a 
beszélgetőpartnerek nyelvi elemeitől változatától (például né-
hány olyan beszélő esetében, akinek a nyelvi gyakorlat a nyelvi 
rétegződést vizsgáló nyelvészek a palóc, délalföldi, dunántúli 
nyelvjárások használataként írnák le).  

A beszélők által használt nyelvi jegyek között a hangtani és a 
lexikai szinten fordulnak elő a leggyakrabban különbségek, azon-
ban ezek megítélése a csoportban igencsak eltér. Megfigyelhető, 
hogy a hangtani különbségek a társalgások során viszonylag ref-
lektálatlanok maradnak.  

Jó példa erre egy dunántúli és egy Budapest környékéről szár-
mazó adatközlő beszélgetése, ahol előbbi beszélő anyanyelvjárás-
nak némely jegye pl. kakuminális hangok, ö-zés stb. folyamatosan 
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adatolhatók, azonban egyetlen esetben sem érkezik rájuk vissza-
jelzés és a területi változat sem regisztrálódik a diskurzusban. 

A hangtani sajátosságok leginkább abban az esetben kapnak 
bármilyen reflexiót a korpuszban, amennyiben azok a beszélő ál-
tal kiemeltek, hangsúlyossá tettek. A 6. és 7. példában csak az A 
beszélő által kihangsúlyozott mocskóni és C által kiemelt ződ ki-
fejezésekre érkezik visszajelzés. Ezek a megjegyzések azonban 
nem kategorizálják A-t és C-t egy nyelvjárás beszélőjévé. 

p6 
A: Hát ennyiért be se volt érdemes mocskóni a bögrédet. 
B: Mocskóni. Kapok egy olyan sütit? 

p7 
C: Há mer nem a tiéd. Nem ződ. 
D: Na ez | igazán jó mondat volt (nevet). Mer nem a tied, mer nem ződ. 
Valóban nem ződ.  

Egyes esetekben a hangtani sajátosságok nem pusztán a regiszt-
rálást nem indítják meg, de még kiemelésük ellenére sem érkezik 
rájuk válaszreakció. 

p8 
A: Ingyen is vót ráadásul, ingyen még a só is <édes>. 
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A nyolcadik részletben a beszélő saját nyelvi repertoárjának egyik 
meglévő, de beszédét markánsan nem jellemző sajátosságát fel-
erősítve válaszol a társalgásban. Azonban az általa használt nyelvi 
jegyre semmilyen reflexió nem érkezik a társalgás többi részt-
vevőjétől. 

A hangtani sajátosságokkal szemben a lexikai különbségek 
többnyire reflektálttá válnak a korpuszban s a diskurzus folyama-
tában megindul a nyelvi forma által indexált változat regisztrálása. 

p9 
A: Kérünk egy teregetőt. 
B: Valakitől lenyúljuk? 
D: Hát akkor. 
C: Teregetőt? 
B: Az szárító, nem? 
C: (nevetve) Igen. 
B: (nevetve) Ruhaszár<ító>. 
D: <Szerint>em ugyanaz. 
C: (nevetve) Ez egy ilyen [tolnai falunév]-i szóhasználat. 
A: Nem, mert ezt teregetőnek meg szárítónak is mondják. 
C: Mondják tereget<őnek>? 
B: <Hát> én csak <szárítónak mondom>.  
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A kilencedik példában A beszélő a ruhaszárítóra a teregető kife-
jezést használja, amire beszélgetőpartnerei igen eltérő reakciót 
adnak. C beszélő szinte közvetlenül reagál a kifejezésre és azt egy 
településhez kötött változatként értelmezi. Ezt követően a be-
szélők arról vitatkoznak, hogy melyik kifejezés az általánosan 
elfogadott. A beszélő ebben a vitában az általa használt nyelvi 
jegyet nem minősíti területhez kötődnek, B és C beszélők ezzel 
szemben területi változatként értelmezik, amivel szemben egy 
általánosan használt kifejezést is meghatároznak (szárító). D 
mindeközben egy semleges álláspontot vesz fel.  

p10 
E: És magyarul tudod hogy mondják? 
F: /<Én nem vagyok virág, bo-> 
E: <Disz- disznóparaj>. 
F: Igen? 
E: Aha. Így van lefordítva. 
F: Az merész | De mér? Szeretik a malacok, vagy mi? 
E: Nem tudom, a bash.hu-n írták. 
F: Ja, aszittem [dunántúli város] City nemzeti növénye. 
E: Nem, nekünk nincs ily<enünk>. 
F: <El>ismert hét generációra visszamenőleg. (nevet) Már az van a 
címeretekben is, mi? 
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A tizenkettedik példában a beszélők egy angol növénynév magyar 
megfelelőjét keresik, melyet végül A beszélő ad meg az internet 
segítségével. A megadott magyar változat (disznóparaj) egyik fél 
számára sem ismert, mégis B automatikusan A regiszterének 
elemeként értelmezi és azzal együtt A szülővárosához köti. Teszi 
mindezt annak ellenére is, hogy A kihangsúlyozza, az interneten 
olvasta, számára ismeretlen. B tehát a reflektált nyelvi jelenség 
alapján a diskurzusban regisztrál egy változatot, amelyet egy-
szerre kapcsol egy személyhez, rajta keresztül pedig városhoz. 

A fenti példákban jól megfigyelhető, hogy szemben a hangtani 
sajátosságokkal, a csoporttól eltérő szóhasználat viszonylag gyak-
ran eredményezi azt a diskurzusokban, hogy a kérdéses elemet a 
beszélő származási helyének tipikus nyelvhasználatával kapcsolják 
össze. Mindezek ellenére azonban nem mondhatjuk, hogy a társal-
gások résztvevői számára csak a lexikai jelenségek használata utal a 
hely és a nyelv közötti indexikus viszonyra. Jól szemlélteti ezt a 1a 
példa, amelyben az alanyok egy általuk „akcentusosnak” minősített 
játékot játszanak. A játék lényege, hogy az egyik személy imitál egy 
változatot és a többieknek fel kell ismernie azt.  

p11 

A: Húha. Ezt most magyarul fogom mondani, öm, | eln- elmentünk, azt 
ittunk egy kis áfonyapálinkát, | ö -o, meg ö levágtunk | egy disznóut/ 
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B: /Ézmü? Mi, éz<nek>? 
A: <s a>kkor 
B: Cigány.  
C: (nevet) 
A: S akkor aztán átjött a komámasszony. 
B: Déli, nem? De miért, most <elkúrtam>? 
[…] 
A: Há s akkor átjött a komámasszony. 
A: Levágtunk egy disznoút, é<s akkor>. 
B: <Ja ilyen, j>a a románt akartad, a román tájszólást? 
C: Erdély!/ 
A: /Nincs olyan, hogy román <tájszólás>! 
B: <Akkor, Erdély>, na, bocsánat. 
C: Székely. 
B: Pfücök, székely. Nem, nem ismertem fel egyálta<lán>. 
C: (énekelve <Ó>, bujdosó székely)! 

Az idézett szövegrészletben A beszélő a székely „tájszólást” pró-
bálja imitálni. Láthatjuk, hogy ehhez lexikai és hangtani sajá-
tosságokat is felhasznál, azokat a nyelvi jegyeket, melyeket a szé-
kely nyelvváltozat jellemző, prototipikus elemeinek vél. Az imi-
tációt követően először a cigány nyelvváltozatnak minősítik A 
megszólalását, majd délinek. A szempontjából ezek a regiszt-
rálások sikertelenek, mivel a diskurzus többi részvevője nem neki 



415 

Kocsis Zsuzsanna: Nyelvi regiszterek megítélése 

megfelelően értelmezi a megszólalását. A téves értelmezés után 
a játék folytatódik, az imitáció megismétlődik. A beszélő további 
lexikai sajátosságokat használ beszédében, amire nem kap vá-
laszt. Végezetül azonban a hangtani sajátosság megismétlése 
után a játék résztvevői azonosítják az általa imitálni kívánt 
nyelvváltozatot. A beszélők eme mozzanatával elfogadják, hogy 
A által használt (és hangsúlyozott) elemek tájnyelviek, ezen felül 
székelynek minősíthetők.  

6. Összegzés

Előadásomban azzal a kérdéssel foglalkoztam, hogy a laikus be-
szélők nyelvről szóló diskurzusaiban hogyan zajlik a nyelvi regisz-
terek létrehozása. Az általam vizsgált csoportok mindegyikében 
adatolható volt a folyamat. A beszélők egyes nyelvi jegyek regisz-
terekbe soroltak. A változatok közül a felsőbb stílusértékkel bíró 
hivatalos és a területi regiszterre láthattunk példákat. Utóbbi 
esetében azonban a regisztrálás folyamatát nem jellemezte kon-
szenzus. Láthattuk, hogy a megegyezés útjába különböző ténye-
zők álltak. Egyes esetekben a beszélők nem tudták eldönteni, 
hogy az adott nyelvi jegy rendelkezik-e térbeli kötöttséggel vagy 
sem. Máskor (ha a térbeli kötöttség ténye már elfogadott volt) 
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abban nem állapodtak meg a beszélők, hogy milyen konkrét tér-
beli kötöttséget mutat az adott jegy. Ez talán összefüggésben áll 
a vizsgált csoportok létszámával, illetve azzal, hogy a regisztrálás 
alapjául szolgáló nyelvi elemek nem folyamatosan képezik a dis-
kurzus részét, csupán ideiglenesen jelennek meg benne. Az ész-
lelt jelenség további kérdéseket vet fel a regisztrálás folyamatá-
val kapcsolatban, melyek a jövőben egy újabb, kibővített korpu-
szú kutatás részét képezhetik.  
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Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Budapest 

Az értelmezős szerkezetről beszélt nyelvi adatok 
tükrében 

„Teljesen elmebetegnek tűnik, de amúgy 
vágod, hogy izé lett, kognitív nyelvész” 

1. Bevezetés

A Budapesti Kollégiumi Korpusz a szociolingvisztikai vizsgálatok 
mellett a nyelvtudomány más területei számára is értékes ada-
tokkal szolgálhat. Jelen dolgozat az értelmezős szerkezet közép-
pontba állításával a beszélt nyelvi adatok nyelvleírásban betöltött 
lehetséges szerepére kíván rávilágítani, elsősorban arra, hogy egy 
új adattípus hogyan alakíthatja és teheti átfogóbbá a nyelvi jelen-
ségről alkotott képet. 
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Az értelmezős szerkezet két lehetséges megközelítésének is-
mertetése után az Imrényi András által kidolgozott viszonyháló-
zati modell alapján olyan jellemző mintázatokat mutatok be, 
amelyek az értelmezői viszony lehetséges funkcióit szemléltetik. 
Ezek közül egy, a korpuszadatok között kiemelkedő gyakorisággal 
előforduló értelmezett tag, a diskurzusjelölő izé elemzésére térek 
ki. A vizsgálat elsődleges célja egyes kérdéstípusok bemutatása 
és kvantitatív megközelítése egy beszélt nyelvi korpusz adataira 
alapozva. Eredményei így mindenekelőtt annak a szemlélteté-
sére szolgálnak, hogy a beszélt nyelvi adatok bevonása nem kizá-
rólag új kérdések felvetésére, hanem a korábbiak árnyalására is 
alkalmas lehet. 

2. Az értelmezős szerkezet lehetséges megközelítése

Az értelmezős szerkezetet a hagyományos strukturalista nyelv-
tan, Magyar grammatika (Keszler 2000) a jelzővel össszefüggés-
ben tárgyalja. Ebben a megközelítésben az értelmező hozzátol-
dott mondatrész a jelző és az állítmány határán. A szerkezet két 
tagja, értelmező és értelmezett között számbeli és esetbeli 
egyeztetés van, és az értelmező az alaptagban megjelöltet utó-
lag, hátravetetten értelmezi (Balogh 2000: 457). A rendszerezés 
három altípust különböztet meg: a hátravetett jelzőt (Vettem 
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csizmát, pirosat), az azonosító értelmezőt (A barátom, Pista) és 
az értelmező határozót (Fent, a dombon). A különbségtétel a ta-
gok egymáshoz való viszonyán és felcserélhetőségén alapul. A 
tankönyv maga is artikulálja az értelmező kategóriájának hetero-
genitását és a kategorizáció kérdésességét (Balogh 2000: 461–
463), a probléma lehetséges megoldásaira azonban nem tér ki. 

Az értelmezős szerkezet vizsgálatához az Imrényi András 
(2017) által kidolgozott, funckionális kiindulópontú viszonyháló-
zati mondatmodell más lehetőségeket kínál. A modell a mon-
datra – mint figyelemirányítási egységre – három dimenzió men-
tén tekint. Tárgyalja ennek értelmében 1. egy lehorgonyzott fo-
lyamat ábrázolásaként, 2. egy közlési aktus kifejezéseként, vala-
mint 3. kontextusba ágyazott üzenetként. 

A harmadik dimenzióban kontextualizálók leírása történik. Ezek 
a mondatnak mint lehorgonyzott jelenetnek és közlési aktusnak a 
könnyebb feldolgozását és a megnyilatkozói szándékok függvé-
nyében való megértést segítik. A modellben az értelmező az elemi 
mondaton belüli (de akár azon túlmutató) kontextualizáló viszony, 
a hálózat egyes részei között figyelhető meg. Imrényi az értelme-
zős szerkezetet nem sorolja az alá- vagy mellérendelő viszonyok 
közé. Egy rész segíti elő egy másikra történő sikeres figyelemirá-
nyítást, a kontextualizáló viszonyban álló részek viszont kompozi-
tumként kapcsolódnak a hálózat többi tagjához. Az értelmező és 
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az értelmezett tag viszonya tehát aszimmetrikus, de tagok a háló-
zathoz szimmetrikusan viszonyulnak. A megközelítés újszerűsége 
emellett abban áll, hogy a kontextualizáció előzetesen és utólago-
san is történhet, egy értelmező rész tehát nemcsak utólag, hátra-
vetett jelzőként kontextualizálhatja a megnyilatkozás egy részét, 
hanem elő is készítheti annak megjelenését, így segítve annak si-
keres feldolgozását (Imrényi 2017: 79–82.). 

3. Az adatok mennyiségi jellemzése

A Budapesti Kollégiumi Korpusz nyolc csoporttól származó, közel 
12 órányi anyagában 5 annotátor 87 értelmezős előfordulást an-
notált. A mondathatárok megállapításából adódó lehetséges 
problémák elkerülése miatt, valamint az értelmezői viszony eset-
legesen mondathatáron túlmutató jellege miatt az értelmezős 
szerkezetek mellett értelmezői tagmondatok annotálására is sor 
került. Az adatok így 62 értelmezős szerkezetet és 25 értelmezői 
tagmondatbeli előfordulást mutatnak. A példák és a megállapítá-
sok elsődlegesen a 62 értelmezős szerkezetre vonatkoznak. 
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4. A BEKK adatai
4.1. Sikeres referálás és javítás 

Alaki sajátosságok tekintetében a tankönyvpéldákhoz hasonló 
előfordulásokat találhatunk a korpuszadatok között. A jelentés-
képzés, elsősorban a kontextualizáció szempontjából azonban je-
lentős különbségek láthatók. A BEKK adatainak vizsgálatát termé-
szetesen a rendelkezésre álló diszkurzív és textuális ismeret-
anyag, valamint a megnyilatkozás-egységenként meghallgatható 
hangoskönyv formátum is segíti, így lehetőség nyílik az adatok 
pontosabb kontextuális értelmezésére. 

(1) Majd egyszer télleg átmegyünk Mucihoz | akko viszek neki macs-
kát, igazit 

Az (1)-ben a megnyilatkozás, benne az értelmezői viszony sikeres 
referenciális értelmezése az aktuális diskurzusbeli ismeretek 
mozgósítását igényli, bemutatva ezzel, hogy az értelmezői vi-
szony jellemzően nem kizárólag valamilyen általános világbeli tu-
dást követel meg a résztvevőktől (vö. Vettem csizmát, pirosat.), 
sikeres mentális feldolgozását a diskurzus szerveződése alapozza 
meg, amelyben a szerkezet meghatározott funkcióval bír. Az igazi 
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a bemutatott példában úgy válhat a macska releváns értelmező-
jéve, hogy azt megelőzően a társalgás középpontjában egy rajz-
filmfigura állt. 

(2) így kemény gyerek az apja neki, s így | vagyis haverjával ment ki, 
Tomával és ő mondta, hogy 

A (2) értelmezős szerkezete a korábban mozgósított diskurzus-
beli ismeretek közül helyezi előtérbe azt, amelyik a jelenet sike-
res értelmezéséhez járul hozzá. Eközben a további szövegössze-
függés megteremtésében is szerepet játszik, a megnyilatkozó az 
idézet forrásaként megjelölt Tomá-t teszi felelőssé a közölt infor-
mációért. Az értelmezős szerkezet itt tehát nem puszta appozí-
ció, hanem a referenciális tájékozódás sajátosságait is jelöli. 

(3) Viszont itt, a koliban nagyon rossz a kávé 

A (3) példában egy deiktikus kifejezés, az itt sikeres referenciális 
értelmezéséhez járul hozzá az értelmező rész. A beszédpartnerek 
aktuális terére referálás során az értelmezős szerkezetet a koráb-
biakhoz hasonlóan a diskurzus aktuális szerveződése motiválja: a 
korábbi terekkel való összevetésben van szerepe. 

Az (1–3) példákban látható, hogy az értelmezős szerkezet kü-
lönbözőképp segítheti elő a sikeres referálást, ezek a funkciók pe-
dig nem következnek pusztán a szerkezet formai sajátosságaiból. 
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A BEKK adatai alapján jellemző funkcionális mintázatok bemuta-
tása a továbbiakban olyan kérdéseket tematizál, amelyek az ér-
telmező hagyományos kiindulópontú megközelítésénél háttér-
ben maradnak. Elsőként a sikeres referálás diszkurzív megalapo-
zásának példáit tekintjük át, vagyis olyan eseteket, amikor a dis-
kurzus megnyilatkozója a saját ismeretei és a beszédpartnerének 
tulajdonított tudás függvényében egy-egy értelmezős szerkezet-
tel irányítja a figyelmet valamilyen dologra vagy eseményre. 

(4a) Ezt fogom nyomni, | hátha innen egyszer bemegy | beakad 

(4b) De az tök elgondolkodtató volt, hogy hogyan, hogyan oldd meg 
azt, hogy ténylegesen csillelj, meditálj, hogy ne foglalkozz a külvilággal 

A labdarúgó videojáték közben elhangzó (4a)-ban az általáno-
sabb jelentésű bemegy-et specifikálja a beakad, amely az ese-
mény esetlegességének előtérbe helyezése mellett futballista 
csoportnyelvi kifejezésként is sajátos jelentéstartalommal ren-
delkezik a megnyilatkozás résztvevői számára. A pszichológiai 
előadásról szóló (4b)-ben viszont egy specifikusabb előismeretek 
mozgósítását követelő angol jövevényszót, a csillelj-t értelmezi a 
beszélő egy más jelentésárnyalatú kifejezéssel, a meditálj-jal. A 
tagok egymáshoz való viszonya azok jelentésének a függvényé-
ben alakulhat, a (4a) és (4b) által bemutatott kapcsolatot tehát 
nem elég pusztán felsorolásként jellemezni. A megnyilatkozó egy 
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általánosabb és egy specifikusabb kifejezéssel úgy referál ugyan-
arra az entitásra, hogy azok kölcsönösen segítsék egymás refe-
renciális feldolgozását, ezáltal a diskurzus sikerességét. Előzetes 
és utólagos kontextualizáció egyaránt megfigyelhető tehát a kor-
puszban, de az értelmezés irányát nem kizárólag a tagok jelen-
tése motiválja. 

(5a) Bazeg nem hoztam vissza a teknősömet, a párnámat 

(5b) Szóval egy ilyen | piramist rajzolt föl, hogy a:z ekú [=EQ], az ér-
zelmi intelligencia van a tetején 

Az (5a) és az (5b) példában az értelmező és az értelmezett sor-
rendje és viszonya a beszédpartnerek diszkurzív viselkedésének 
típusait szemlélteti a bennfoglaltsággal és a kifejtettséggel össze-
függésben. Az (5a)-ban a tagok sorrendje különbözik a konvenci-
onálisnak tekinthető jelző-jelzett sorrend értelmezős előfordulá-
saitól. A korábbi példáktól eltérően a tagok egyike sem dologsze-
rűen megkonstruált tulajdonság, az értelmező és az értelmezett 
is fizikai térben jól körülhatárolható dologra referál. A diskurzus 
résztvevői közös tapasztalattal rendelkeznek a kollégiumi élette-
rükről, amelynek egy lehetséges eleme a megnyilatkozó teknős 
alakú párnája. Feltehetőleg erre a közös tudásra alapul, hogy a 
megnyilatkozásban először a párna kinézete válik metonimikusan 
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hozzáférhetővé, ezt követően értelmezi ezt a teknős funkciójá-
nak a lexikai kidolgozása. Az (5b) ezzel szemben a nagyobb mér-
tékű kifejtettség példája. A diskurzusbeli együttműködés elősegí-
tése érdekében a megnyilatkozó utólagosan mintegy feloldja az 
általa használt rövidítést, ezzel segítve, hogy a befogadó abban 
az esetben is sikeresen feldolgozza az elhangzottakat, ha esetleg 
nincs birtokában a rövidítés jelentésének. 

(6a) Ha lenne egy ilyen alpontja a vizsgálatnak, a kutatásnak, akkor 
nyugodtan 

(6b) Aki csinálja ezt az előadást vagy mit, ezt a kutat<ást> 

A (6a) és a (6b) azt szemlélteti, ahogyan a megnyilatkozónak a 
dologra vonatkozó bizonytalanságát helyezi a figyelem elő-
terébe. Az értelmezős szerkezet ezáltal a megnyilatkozói attitűd 
jelzésére is szolgál, amelynek mértéke különböző lehet: a (6a)-
ban implicit, a (6b)-ben jóval kifejtettebb. Előbbiben a vizsgálat 
és a kutatás egy tágabb fogalmi tartományba, a tudományos 
tevékenységbe illeszkedik, értelmezve nemcsak egymást, hanem 
a megnyilatkozói attitűdöt is. A (6b) megnyilatkozója ezzel szem-
ben nyilvánvalóvá teszi, hogy nem valamilyen jól körülhatárolt 
entitásra referál, hanem egy számára bizonytalan fogalmi 
tartományra. 
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Az önjavítás bizonyos eseteiben is előfordulnak értelmezős szer-
kezetek: a második, javított tag ilyenkor utólagosan értelmezi az el-
sőt. A javítás ezekben az esetekben az első tag bővítésével történik. 
Amellett, hogy a bővítmény kidolgozza az alaptag jelentését, az első 
taggal kapcsolatos beszélői attitűd is megfigyelhető: a megnyilat-
kozó a saját választását korrigálja egy specifikusabb, bővített kifeje-
zéssel. A szerkezet tagjainak aszimmetrikus viszonya ezekben a pél-
dákban a kontextualizáció mikéntjében is megragadható, hiszen a 
részleges ismétlés az első előfordulásnak az aktuális diskrurzus 
szempontjából nem megfelelő voltát is jelzi. 

(7) és nem a: vajat vagy margarint, megolvasztott margarint raktam 
bele 

A (7) példa alapján látható, hogy az értelmezős szerkezet a dis-
kurzusbeli és szövegszerveződéssel kapcsolatos funkciói nem kü-
lönülnek el élesen egymástól, azonban nem azonos mértékben 
vannak jelen az egyes kifejezésekben. A korábbi megnyilatkozás-
részletekkel összevetve megkülönböztethetünk olyanokat, ame-
lyekben dominál egy-egy funkció: a specifikáció, a javítás, vagy a 
beszélői attitűd jelölése.  
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4.2. Diskurzusjelölő az értelmezős szerkezetben: az izé 

A korpusz adatai között jelentős számban figyelhetők meg az izé 
főnév előfordulásai: a 62 értelmezős szerkezetből 12, azaz az ösz-
szes adat közel 20%-a tartalmazza a lexémát. Ezekben a javítás és 
a részletezőbb kidolgozás funkciója a BEKK más értelmezős adat-
csoportjaihoz képest kevésbé határolódik el egymástól. A dolgo-
zat a mennyiségi előfordulások és a csoport komplexitása miatt 
részletezőbben tárgyalja azt. 

Fabulya (2007 idézi Gyarmathy 2012: 180) az izé előfordulásait 
két csoportra, a töltelékekre és a szóhelyettesítőkre osztja. Előbbi 
toldalékolatlan, nem illeszkedik a megnyilatkozás szintaktikai 
szerkezetéhez, utóbbi viszont igen, amit a toldalékoltsága és az 
előforduló javítások is mutatnak. Gyarmathy (2012) 141 előfor-
dulás akusztikai paramétereinek (időtartam, alaphangmagasság, 
szünettartás) vizsgálatával igazolja a két kategória fonetikai elkü-
löníthetőségét, megállapítva, hogy az adatolt izé-k jelentős há-
nyada a szóhelyettesítő kategóriába tartozik. 

A BEKK előfordulásai a szóhelyettesítő izé diskurzusbeli funk-
cionálását példázzák. A korpusz adatai kivétel nélkül illeszkednek 
a mondat szintaktikai szerkezetébe, az értelmezős szerkezetben 
betöltött szerepüket tekintve pedig értelmezettek. Toldalékolt-
ságuk az értelmező tagéval azonos. Az adatolható izé-k prototipi-
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kus diskurzusjelölőkre jellemző tulajdonságai (Dér 2015: 5–9) mi-
att az izé-re továbbiakban diskurzusjelölőnek tekintjük. A diskur-
zusjelölők a sikeres refeálást a szövegegységek és a beszédpart-
nerek egymáshoz való viszonyának a jelölésével egyaránt segítik 
(Dér 2015: 5). 

A kontexutalizáció kölcsönösségét és egyúttal aszimmetriáját 
példázza az, ahogyan a különbözőképp toldalékolt izé egy fogalmi 
tartomány típusát (az elemi mondatban dologszerű vagy folya-
matszerűségét) nyitja meg, és le is horgonyozza azt, az értelmező 
pedig olyan módon dolgozza ki ezt a sematikus jelentést, hogy az 
az izé-ével azonos inflexiós mintázatot mutat. Az ilyen értelmezős 
szerkezetek tagjainak egymáshoz való viszonyában a szövegegy-
ségek és a beszédpartnerek közötti kapcsolat kidolgozásának a 
mikéntje kerül az elemzés előterébe. A következő példák ennek 
egy-egy típusát szemléltetik. 

(8a) Gondolom UPC tiltotta le, és Polyáknak meg nincs izéje, hozzáfé-
rése 

(8b) Amúgy | néztem a izét | múlt hétvégén | anyával a Gettómilli-
omost 

A diskurzusjelölő a (8a) és a (8b) példában értelmezettként jele-
nik meg, a szerkezet két tagjának egymáshoz való viszonyát az 
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azonos inflexiós mintázat is kidolgozza. A (8a)-ban a diskurzusje-
lölő sikeres mondatbeli értelmezését a toldalék mellett a közvet-
lenül őt követő értelmező tag segíti. Az értelmezős szerkezet itt 
tehát a szövegegységek kapcsolatának a megjelenítésében is sze-
repet játszik, a tagok közvetlen egymásutánisága azonban nem 
szükségszerű. A lehetséges értelmezős mintázatok között olyan-
nal is találkozhatunk, amelyben a tagok egyike más bővítménnyel 
(is) specifikálódik, a hálózatrészek közötti értelmezői viszony 
megteremtése tehát ilyen módon is lehetséges. A (8b) példa ezt, 
vagyis az értelmezett tag bővítményeit követő értelmező műkö-
dését mutatja. 

(9) A Tibi meg ösztöndíjas google, izé, programozó, hát 

(10) A:j: istenem de nem akarom ezt a biokémiát, most vizeletben fo-
gunk ott izélgetni | turkálni meg i<lyenek> 

Arra is találunk példát (9), hogy az izé egy szóösszetétel egyik 
tagjának értelmezettje, amelyet a megnyilatkozó utólagosan 
specifikál. Az értelmezői viszony tehát nemcsak az elemi 
mondaton, de akár egy összetett szó tagjai között is előfordulhat. 
A (10) példa pedig az izé értelmezett részként való további va-
riábilis működését szemlélteti. A főnévi igenévi előfordulás az izé 
poliszém jelentéshálózatnak a szófajváltással összefüggő, esetle-
gesen előtérbe kerülő jelentése(i) is megfigyelhető(k) ebben a 
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példában: az izélget 'piszkál' jelentése magát a későbbiekben 
értelmezett tartományt is specifikusabban nyitja meg, mint a ko-
rábbi előfordulásók sematikus izé-i. A mindkét tagra jellemző 
azonos inflexiós mintázat ebben az esetben csak részlegesen 
valósul meg: az értelmezett -get mozzanatos igeképzője az értel-
mezőn nem figyelhető meg. 

Az izé részletezőbb leírása a diskurzusjelölő révén előtérbe ke-
rülő kérdésekre világít rá. Noha a diskurzusjelölők prototipikus 
sajátosságaival való részletezőbb összevetés szükségességét a 
bemutatott példák is jelzik, erre jelen dolgozat terjedelmi okok-
ból nem vállalkozhat. 

5. Összegzés

A dolgozat a BEKK-ben adatolt beszélt nyelvi adatok révén elő-
térbe került jelenségek felől közelített egy elsődlegesen gramma-
tikai kérdés, az értelmezős szerkezet vizsgálatához. A bemutatott 
adatok az értelmezős szerkezet diskurzusbeli funkcionálásra, an-
nak a pusztán formai jegyek alapján kevéssé leírható sajátossá-
gaira irányítják a figyelmet. 

A korpusz anyagában a sikeres referálást elősegítő értelmező 
különböző mintázatai jelennek meg, melyek meghatározó diskur-
zusbeli funkciói a szövegösszefüggés jelölése, az önjavítás és az 
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attitűdjelölés. Ezek a funkciók különböző mértékben, és nem egy-
mástól elválaszthatóan vannak jelen az egyes megnyilatkozások-
ban, és minden esetben összefüggnek a diskrurzus résztvevőinek 
a világról és egymásról való tudásával, valamint e tudás aktuális 
mozgósításával. A BEKK lehetőséget nyújt az egyes előfodulá-
sonak a diskurzus egésze felőli megközelítésére, ezáltal rávilágít-
hat az értelmezős szerkezet és a diskurzusjelölők lehetséges ösz-
szefüggéseire, amelynek részletezőbb felderítése további vizsgá-
latokat igényel. A beszélt nyelvi adatok mutattak rá arra is, hogy 
az értelmezős szerkezet tagjainál korábban a formai szempontból 
megközelített azonos inflexiós mintázatot a szerkezet tagjainak 
sikeres együttes feldolgozása is motiválhatja, de a teljesen azo-
nos toldalékolás nem minden esetben szükségszerű, a jelentés 
bizonyos összetevőit a tagok egyike önmagában is kidolgozhatja. 

Összegezve a BEKK beszélt nyelvi adatai úgy kínálnak új szem-
pontokat egy jelenség, az értelmezős szerkezet leírásához, hogy 
közben a szerkezet korábban megállapított sajátosságait alátá-
masztják, másokat pedig az aktuális diskurzusbeli működések 
előtérbe helyezésével tesznek árnyaltabbá. 
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Károli Gáspár Református Egyetem 

Budapest 

Hozzászólások 
 a „Társas egyenlőtlenségek mindennapi 

társalgásokban és kutatásukban: A BEKK” c. workshop 
előadásaihoz 

Kocsis Zsuzsanna „Nyelvi regiszterek megítélése és megjelenése 
budapesti kollégisták hétköznapi társalgásaiban” című előadásá-
ban arról kaphattunk képet, miként válhatnak az egyes regiszte-
rek és azok nyelvi jegyei reflektálttá a nyelvhasználók minden-
napi beszédében. Az előadó a BEKK-anyagokban elsősorban a 
területi változatok regisztrálódását kereste és elemezte. 

A regisztrálás fogalmának meghatározása világos: „diszkurzív 
metapragmatikai gyakorlatok összessége, melyek a nyelvi jelen-
ségek indexikus értékét alakítják” (Bodó 2016: 89). Azon gondol-
kodtam el azonban a „még nincs – már van regisztrálás” eseteit 
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látva, hogy valóban csak akkor válnak-e a repertoár elemei a re-
giszter elemeivé a diskurzusban, ha azt a résztvevők akként defi-
niálják. Különösen azok a példák kérdésesek e szempontból szá-
momra, amelyekben a beszédpartner megismételte a regionális 
formát-kiejtést (mocskóni, ződ). A szerző szerint, mivel ezek a 
pusztán ismétléses visszajelzések, nem kategorizálják A-t és C-t 
egy nyelvjárás beszélőjévé, nem történik meg a regisztrálás. Vé-
leményem szerint azonban akként kategorizálják, hiszen nem vé-
letlenül tartja meg és idézi fel (utánozza) a nyelvjárási formát a 
másik fél: a mocskóni szó megismétlése a nyelvjárásiasság (vagy 
a stilisztikai eltérés) kiemelése, utal arra, hogy a beszédpartner-
nek feltűnt az alak, mert vagy nem abból a nyelvjárásból szárma-
zik és/vagy egyébként nem használja ezt a formát. A Na ez igazán 
jó mondat volt közlés, majd a másik mondatának a szó szerinti 
megismétlése, valamint a ződ nyelvjárási(as) ejtésének megtar-
tása és dupla használata számomra egyértelműen tükrözi a kate-
gorizálást.  

Világos, hogy az explicit (tudatos) metapragmatikai reflexiók 
egyértelműen beazonosíthatóvá teszik a nyelvi regiszterek létre-
hozását a nyelvész számára, de épp az utánzásos/ismétléses pél-
dák azok, amelyek szerintem már kategórián belül vannak. Még 
az sem biztos, hogy nem hordoznak minősítést ezek a „puszta” 
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ismétlések, ez az intonációtól, nonverbális gesztusoktól is nagy-
ban függ (ezek azonban nem álltak rendelkezésemre, ezért nem 
gondolnám tovább). Mi az előadó véleménye erről? 

Kresztyankó Annamária „Elképzelt cigány beszédmódok” című 
előadása több fontos tanulsággal is szolgál, ezek közül egyet emel-
nék ki: fontos érteni, milyen jegyek mentén konstruálják meg a 
fiatal beszélők mindennapi társalgásaikban a cigány beszédmó-
dokat, és ezek hogyan függenek össze a cigánysághoz kapcsolódó 
egyéb képzetekkel, előítéletekkel.  

Az előadásban idézett egyik szövegrész (a „mese”) értelmezé-
sével kapcsolatban lenne néhány megjegyzésem: 

1. Az előadó szerint a „mese” felolvasása után nem szerepel-
tek etnicitáshoz köthető reflexiók – ennek valószínűleg az is oka 
lehet, hogy már az idézett szövegrész elején többféle utalás is 
volt a cigányságra a cigány nyelv(ek)en keresztül, l. Hófehérke ci-
gányul, illetve C kérdése, hogy lováriul vagy beás nyelvjárásban 
lesz-e a szöveg.  

2. Figyelemre méltó a meseolvasás felvezetése, a magázódós
játék, és maga a kérdés, hogy „olvashatok maguknak valami szé-
pet?” Bár nem ismerem a teljes beszélgetést, bennem már ez az 
erősen retorikus felütés is a szaloncigányozás érzését keltette: 
mintha egy, a (valamikori) régi időket idéző meseolvasás kez-
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dődne, egy fontos és érdekes művet a középpontba állítva, emel-
kedett stílusban; s ez van nyilvánvaló kontrasztba állítva a meg-
idézett, nem emelkedett „cigány” nyelvhasználattal.  

3. Az előadó szerint feltehető, hogy a „mesében” szereplő sza-
vakat ismerték a befogadók, amit B reakciója („A csárázást azt is-
mertem”) is tükröz. Szerintem ez nem biztos vagy bővebb indok-
lást kívánna meg, miért gondolja így. B mondata számomra pél-
dául azt implikálja, hogy ’de a többi kifejezést nem ismertem’ (hi-
szen ha a többit ismerné, nem emelné ki ezt az egyet, amit igen, 
hacsak nem más céllal, de azt itt nem tudjuk meg).  

Turai Katalin Ráhel „Nemi jelentések konstrukciója a szexszel 
kapcsolatos megnyilatkozásokban” c. előadásának az elején be-
vezetett minket vizsgálati tárgya alapvető elemzési nehézségébe, 
ti. hogy a szexről való beszéd sokszor nem a szexről szól, és for-
dítva: lehet, hogy lexikális szinten, látszólag nem a szexről van szó 
egy diskurzusban, holott valójában nagyon is. Miként járjon el 
akkor az elemző? 

Az obszcenitásokkal kapcsolatos nyelvi elemzések már rámu-
tattak arra, hogy ugyanazon nyelvi jelenség egy bizonyos csoport-
ban a meghitt összetartozás kifejezője lehet, egy másikban pedig 
(durva) sértés – és, ami a legérdekesebb, bizonyos esetekben ne-
héz eldönteni, hogy éppen melyik a helyzet. Ugyanez igaz lehet a 
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szexualitással kapcsolatos nyelvi kifejezésekre is (amelyek átfed-
nek az obszcenitásokkal).  

Nagyon jó elemzéseket hallhattunk az előadótól – érdemes 
lenne a későbbiekben a lányszobák, különösen a „társadalomtu-
datosnak” nevezett lányszoba tagjainak szexuális gyakorlatokról 
szóló beszélgetéseit még részletesebben is bemutatni. Az előadó 
megfigyelése szerint a BEKK korpuszban – a férfiak beszédével 
szemben – a nők szexről szóló beszélgetései két szélső pólussal 
voltak jellemezhetők: a szex vagy alig tematizálódott, vagy nagyon 
is explicit módon. Ezen belül is a „kurva” diskurzusokra volt ez 
utóbbi jellemző, aligha véletlenül. Nehéz olyan konzisztens női 
identitást felépíteni, amelyben az alany szexuálisan érdeklődő, 
nyitott, mégsem kapja meg az előbbi jelzőt sem a férfiak, sem a 
nők oldaláról. Még a társadalomtudatos, feministá(nak mond-
ható) identitás sem ilyen, hiszen az antifeminista diskurzusokban 
a feminista szexualitása egyértelműen negatív minősítést kap (jel-
lemzően aszexuálisnak, férfiasnak bélyegzik őket). A szent vs. 
kurva dichotómiától nőként a 21. században is nehéz szabadulni, 
mert társadalmi és egyéni szinten is még mindig főleg e kettő men-
tén tematizálódnak a női, barátnői szerepek is.  

A kérdésem az lenne, hogy a szerző vizsgálata fényében mond-
hatjuk-e azt, hogy a szexről való beszéd jellemzően más funkci-
ókkal bír a női és a férfi közösségekben? Esetleg akad-e átfedés e 
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funkciókban, és ha igen, mi? Lehet-e köze a nők esetében (is) a 
csoporthierarchiához? 

Szabó Gergely „A maszkulinitás konstrukciói kollégiumi társalgá-
sokban” c. előadásának központi témája a hegemón maszkulini-
tásnak a BEKK-szövegekben megjelenő társas gyakorlatai és nyel-
vi kifejezőeszközei.   

A szuperdiverzitás fogalmát, jelentését a szerző olyan értelem-
ben tágította ki, hogy a budapesti kollégiumokat is szuperdiverz 
közegként értelmezi etnikai és nyelvhasználati szempontból, 
vagyis szerinte szuperdiverzitáshoz vezet a beszélőknek a saját és 
a többiek nyelvhasználatához, neméhez, etnikumához való viszo-
nya és azokról folyó diskurzusai. Korábban nem ismert identitá-
sokról szerezhetnek információkat, amelyet a multimodális kom-
munikáció is nagyban elősegíthet.  

A következő kérdések merültek fel bennem: 
1. A „fag discourse”-oknak a HM megkonstruálásában betöl-

tött szerepéről szólván az előadó azt hangsúlyozza, hogy ezzel bi-
zonyítható a leginkább valakinek a heteroszexuális és domináns 
maszkulinitása, mármint azzal, hogy ilyen diskurzusokat indít el 
olyan módon, hogy a másikat, a többieket homoszexuálisnak ál-
lítja be (de mint láttuk, olykor saját magát is, és ez is dominanciát 
fejezhet ki). További idevágó kutatásokból (így Turai Katalin Rá-
heléből, l. e kötetet) is kiderül, hogy ez az „álmeleg” diskurzus 
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másfajta funkciókkal is bírhat, mely funkciók összekapcsolódhat-
nak (így a csoportösszetartozás, a csoporton belüli hierarchia jel-
zése, a másik alacsonyabb pozíciójának hangsúlyozása, a másik 
provokálása). Ami érdekes itt, az a többiek reakciója, akik – idé-
zem az előadót – „[b]izonyos esetekben a melegnek bélyegzést 
egyszerűen ignorálják, bizonyos esetekben elfogadják azt, és hu-
morosan magukra öltik ezt a szerepet, bizonyos esetekben pedig 
valóban hegemón maszkulinitásnak megfelelően reagálnak rá, és 
női partnerek emlegetésével védekeznek a gyanúsítás ellen” 
(Szabó, jelen kötet). Miért van ennyiféle reakció? Min múlik a fel-
kínált pozíciónak a humoros elfogadása, enyhébb vagy erősebb 
visszautasítása, vagy figyelmen kívül hagyása – meg lehet-e itt va-
lamilyen mögöttes változót ragadni? A csoporton belüli pozíciók 
(folyamatos) mozgásáról lenne szó, a hierarchia újratárgyalásá-
ról, megerősítéséről, kihívásról, vagy valami másról? Hogyan fe-
jezheti ki a fag discourse indítása egyidejűleg a csoportösszetar-
tozást és a másik kihívását (már ha ez lehetséges)? 

Krizsai Fruzsina „Az értelmezős szerkezetről beszélt nyelvi adatok 
tükrében” c. előadásában fontos és aktuális kérdést feszegetett, 
ti. hogy a beszélt nyelvi korpuszok anyagai hogyan változ-
tat(hat)ják meg a korábbi nyelvi leírások kategóriáit, és ehhez egy 
olyan nyelvi jelenséget választott ki, amely állatorvosi lóként 
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mutatja fel a hagyományosnak nevezett grammatikai leírás és a 
„szerkezetnehéz” megközelítések szinte összes problémáját.  

Az értelmezővel véleményem szerint az fő a gond, hogy nem 
jelző, de még csak nem is mondatrész, ezért nem lehet a szintak-
tikai leírásba nemhogy megnyugtatóan, de egyáltalán beillesz-
teni. Ezzel cseng egybe Imrényinek az az előadás során idézett 
megállapítása, hogy az értelmezői viszony hatóköre túlmutat az 
elemi mondaton, ill. nagyobb is lehet.  

Az előadó átgondolt és elegáns megoldása, hogy funkcionális 
kognitív nyelvelméleti keretből, Imrényi András viszonyhálózati 
modelljéből kiindulva ragadja az értelmezőt mint kontextualizáló 
viszonyfajtát. Valóban ez a funkcionális megközelítés az egyedüli 
mód, hogy az értelmező (mindaz, amit alatta értünk) minden for-
mai variációja dacára viszonylag egységesen leírható legyen. Az 
más kérdés, hogy mindenképpen a mondattanban van-e a helye 
(mint már utaltam rá, szerintem nem). 

Az értelmező voltaképpen legalább két jelenség egyben: pon-
tosító és javító (újrafogalmazó) funkciókat visszaadó nyelvi kife-
jezések sora (nagy vonalakban ezt állítja az előadó is, mindkét ka-
tegóriát említi). A pontosítás és javítás szerintem pragmatikai és 
prototípuselven szerveződő kategória fuzzy határokkal, hiszen 
mindegyiket sokféleképp ki lehet nyelvileg fejezni, nemcsak ér-
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telmezős formában, de értelmezőként is számtalan alakot ölthet-
nek. Például javíthatom a közlésemnek csak egy részét, egy szót 
benne, de cserélhetem teljesen másra az egészet; egy Magyar 
Grammatika-beli (a továbbiakban: Mgr) és közismert példával 
élve: rágyújtottam, azaz rágyújtottam volna. Ez a Mgr-ban a kö-
tőszó miatt a mellérendelő szerkezetek között helyezkedik el, a 
helyreigazító magyarázó típusban (de igazából nem magyarázó a 
viszony a tagok között, hiszen nincs ok-okozati összefüggés). Eb-
ben az esetben az derül ki, hogy az illető voltaképpen épp azt 
nem csinálta, amit előzetesen akart. Ez is értelmezés, csak javítás. 
Valóban nem egyszerű, ha nem lehetetlen a [vettem] csizmát, pi-
rosat és a behoztam, (ja nem) kivittem típusokat közös nevezőre 
hozni, főként egy mondattanban.  

Nagyon izgalmas volt az izé értelmezős megjelenéséről hallani, 
hiányoztak azonban egyes témába vágó szakirodalmak (diskurzus-
jelölőként Kondacs 2017 elemezte, fonetikai-pszicholingvisztikai 
szempontból Gyarmathy 2012, ill. Gyarmathy és Neuberger 2013).  

Kérdéseim: 
1. Kötőszós példa csak egy szerepelt (a 6b-ben) – mennyire jel-

lemzőek ezek a BEKK-beli mindennapi társalgásokra? Mi lehet az 
ok? 

2. Az „előzetes értelmezés/kontextualizáció” kifejezés ponto-
san mit takar? Az előadó az 5a és 5b példák kapcsán említi, amit 
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nem teljesen értek, hiszen az első tag minden értelmező eseté-
ben (nemcsak a felhozott példákban) előzetesen kontextualizál, 
nem? Hogyan elemzendő az itt(,) a koliban típus e szempontból? 

A saját konklúzióm az lenne, hogy az értelmezőnek mint mon-
dattani kategóriának nincs értelme, mert formailag és funkcio-
nálisan is túl változatos ahhoz, hogy a mondattanban egységesen 
meg lehessen ragadni. Konszenzuálisan elfogadott típusai is 
élesen különböznek, ami a hátravetett jelzőnek és az azonosító 
értelmezőnek nevezett kategóriák esetében is jól érzékelhető.  
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Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Fordító- és Tolmácsképző Tanszék 

Az aszimmetria hipotézis kiterjesztése a 
honosítás/idegenítés dichotómiára 

1. A nyelvek közötti aszimmetriától az
aszimmetriahipotézisig 

A nyelvek közötti aszimmetria kétségtelen tény, bármely nyelvpár 
lexikai és grammatikai rendszerének vonatkozásában megfigyel-
hető. Elég csak az eltérő szemantikai mezőkre vagy a plusz/mínusz 
grammatikai kategóriákra gondolni (pl. névelő hiánya vagy meg-
léte, grammatikai nem hiánya vagy megléte). Arról nem is be-
szélve, hogy a nyelvpárok mindkét tagjában meglévő nyelvtani 
kategóriák között is nagy funkcionális különbségek lehetnek (pl. 
határozott névelő az angolban és a magyarban). Ezeket a különb-
ségeket meg lehet közelíteni statikusan és dinamikusan. A stati-
kus megközelítés leltárba veszi a nyelvek közötti hasonlóságokat 
és különbségeket. Ez a kontrasztív nyelvészet feladata.  
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Meg lehet közelíteni azonban a nyelvek közti különbségeket 
dinamikusan is, működés közben. És mi hozná jobban felszínre a 
különbségeket, mint a fordítás ténye, szükségessége? A dinami-
kus megközelítés azokat a különbségeket vizsgálja, melyek a for-
dítás folyamatában „életre kelnek” és fordítási nehézségeket 
okoznak. Máris közeledünk a fordítástudomány feladatához, de 
a fordítástudományt még az is érdekli, milyen műveleteket vé-
geznek a fordítók, hogy ezeket a nehézségeket leküzdjék? Ezek 
már a fordítástudomány feladata (többek között). 

Ha kétirányú fordítási egybevetést végzünk, megfigyelhetünk 
bizonyos műveleti aszimmetriát: azokon a helyeken, ahol a fordí-
tók explicitálnak L1L2 irányban (lexikai és grammatikai konkre-
tizálás, lexikai és grammatikai betoldás, szintemelő fordítás stb.) 
L2L1 irányban nem találunk implicitációt (lexikai és grammati-
kai generalizálás, lexikai és grammatikai kihagyás, lesüllyesztés a 
mondat szintje alá stb.)  

Az aszimmetria hipotézis (Klaudy 2007) lényege, hogy a nyel-
vek között meglévő kétségtelen aszimmetriától eljutottunk a for-
dítási műveletek aszimmetriájáig, és azt feltételezzük, hogy a for-
dítók, ha van választási lehetőségük, inkább az explicitebb nyelvi 
formákat fogják választani és elmulasztják az implicitációs lehe-
tőségeket (kihagyás, összevonás, lesüllyesztés). 
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2. Kiterjeszthető-e az aszimmetria hipotézis a
kultúrára? 

Köztudott, hogy a fordítás nemcsak nyelvi, hanem kulturális mű-
velet is. A kulturális aszimmetria éppúgy megközelíthető statiku-
san és dinamikusan. Ha statikusan közelítjük meg, listát készíthe-
tünk a kulturális különbségekről, ami nem más, mint a reáliák, 
szokások, hiedelmek, rítusok, tabuk különbségeinek, meglétének 
vagy hiányának a felsorolása. De megközelíthetjük tárgyunkat di-
namikusan is: mit tesznek a nyelvhasználók köztük a fordítók és 
tolmácsok, hogy leküzdjék a kulturális különbségekből fakadó 
kommunikációs nehézségeket?  

A nyelvi és kulturális távolság lehetséges variációit már Nida is 
taglalta 1964-ben. Két nyelv között négy ilyen viszony tételezhető 
fel. Érdekes, hogy ő csak három típust tart fontosnak, a negyediket 
lábjegyzetbe teszi. Az ő felosztásában a fordítás történhet (1) közeli 
nyelvek és közeli kultúrák között pl. héberről arabra, (2) távoli nyel-
vek és közeli kultúrák között pl. németről magyarra, és (3) távoli 
nyelvek és távoli kultúrák között pl. angolból zulura. Lábjegyzetben 
említi meg a (4) változatot, mikor a nyelvek rokonságban vannak, 
de a kultúrák távoliak pl. a hindi és az angol esetén. 
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Mindennek természetesen hatása van a fordításra, Felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy az első típusnál, a közeli nyelvek és közeli kultú-
rák esetében a fordítás könnyűnek tűnik, mégis lehetnek fordítási 
problémák, mert a felszínes hasonlóságok (hamis barátok) félreve-
zethetik a fordítót. A második esetben, mikor a kultúrák közeliek, és 
a nyelvek távoliak, akkor sok formális eltolódás keletkezhet a fordí-
tásban, de a kultúrák közelsége sok olyan tartalmi párhuzamot kí-
nál, melyek megkönnyítik a fordító dolgát. Legnehezebb eset a har-
madik, mikor a nyelvek és a kultúrák is távoliak, de ilyenkor is na-
gyobb nehézséget jelentenek Nida szerint a kulturális különbségek, 
mint a nyelviek. (Nida 1964: 160−161). Ezért került lábjegyzetbe a 
negyedik típus, mert a nyelvek közelsége nem sokat segít, ha a kul-
túrák nagyon távol állnak egymástól (vö. hindi és angol) 

3. Van-e összefüggés a kulturális aszimmetria és a 
honosítás/idegenítés dichotómia között? 

Elképzelhető, hogy kis lingvakultúráról nagy lingvakultúrára for-
dítva inkább honosítanak a fordítók. Így tesznek például a ma-
gyar-angol fordításban, mert nem akarják a szükségesnél na-
gyobb erőfeszítésre kényszeríteni az angol, vagy nemzetközi ol-
vasót, és kihagyják a magyar reáliák egy részét. Nagy lingvakultú-
ráról kis lingvakultúrára fordítva pedig talán inkább idegenítünk. 
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Így tesznek például a fordítók az angol–magyar fordításban, ami-
kor szeretnék tágítani a magyar olvasók kulturális horizontját az 
angol szavak és jelentések megőrzésével. 

Felmerül a kérdés, hogy a nyelvi műveleteknek a kétirányú for-
dításkutatásban megfigyelhető aszimmetriája kiterjeszthető-e a 
kulturális műveletekre (Klaudy 2015)? Vajon a honosítás kis 
nyelvről nagy nyelvre együtt jár-e az idegenítéssel nagy nyelvről 
kis nyelvre vagy nem? Akkor ugyanis ki lehetne terjeszteni az 
aszimmetria hipotézist a kulturális műveletekre a következőkép-
pen: Ha kétirányú fordítási egybevetést végzünk nemcsak a nyel-
vi műveletek, hanem a kulturális műveletek aszimmetriája is 
megfigyelhető, mert a honosítás mindkét irányban felül fogja 
múlni az idegenítést. 

4. Az aszimmetria hipotézis vizsgálatának lehetséges
módszerei 

Hangsúlyozni kell, hogy az aszimmetria hipotézist csak kétirányú 
fordítás-egybevetéssel lehet ellenőrizni. De a kétirányú fordítás-
egybevetés is többféle lehet. Van független kétirányú egybeve-
tés, azaz AB és BA irányban végzett műveletek egybevetése ön-
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álló szövegeken, melyek egymásnak nem fordításai pl. a határo-
zatlan névelő betoldása magyar–német és kihagyása német–ma-
gyar irányban (Klaudy 1994). És van függő kétirányú egybevetés, 
mikor mindkét irányban olyan szövegekkel dolgozunk, amelyek 
egymásnak fordításai.  

Vagyis visszafordítást végzünk. Maga a visszafordítás nem szo-
rul definícióra, nyilván azt jelenti, hogy a FNy-ről a CNy-re fordí-
tott szöveget valamilyen célból valaki visszafordítja a FNy-re. A 
visszafordítás a fordítási műfajok között nem szokott a saját jo-
gán szerepelni, inkább segédfunkciókat tölt be, pl. elveszett az 
eredeti mű és csak a fordítás maradt meg, vagy néha használják 
a fordított szöveg tartalmi helyességének ellenőrzésre, vagy eset-
leg az átváltási műveletek feltérképezéséhez nyújthat segítséget 
(Klaudy 1996; Makkos−Robin 2011). Akárcsak a többszörös visz-
szafordítás, de annak még kisebb a szakirodalma, mint a vissza-
fordításnak (Gálosi 2000).  

5. Az álvisszafordítás 

De mi az álvisszafordítás, vagy kvázi-visszafordítás? Valójában 
nem igazi, legalábbis nem nyelvi, hanem kulturális visszafordítás, 
amikor a fordító olyan lingvakultúrára fordít, melyet jobban is-
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mer, mint az eredeti szöveg szerzője. Ilyen elemzést végzett Hel-
tai Pál, mikor Tibor Fischer Under the Frog című regényének Bart 
István által készített fordítását vizsgálta (2009). Ebben az elő-
adásban hasonló elemzést fogok végezni Diane Pearson Csárdás 
című angol nyelven írt regényének a magyar kultúrába való „visz-
szafordítása” alapján.  

Az álvisszafordítás tehát nem igazi visszafordítás. Nem ugyan-
azt a szöveget fordítjuk vissza. Hanem a FNy-i szerző által már le-
fordított CNy-i valóságot próbáljuk „visszafordítani” a CNy-re. Ez 
akkor történik meg, amikor a fordítás olvasója többet tud az áb-
rázolt eseményekről, mint az eredeti mű szerzője. Elméletileg az 
álvisszafordításnál nincs szükség honosításra, magyarázó fordí-
tásra, sőt inkább felesleges információkra lehet számítani.  

6. A vizsgált mű 

A vizsgált mű írója, híres angol írónő Diane Pearson, akinek Csár-
dás című műve először 1975-ben jelent meg a londoni Macmillan 
kiadónál, majd ezt az első megjelenést Corgi kiadásban 10 újrakia-
dás követte (1976, 1977, 1980, 1981, 1983, 1994, 1985, 1986, 
1990, 1993). A magyar fordítás 2011-ben jelent meg azonos cím-
mel, egy kis törökbálinti könyvkiadónál, melynek neve T. bálint, 
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így kis kezdőbetűvel. A fordító Miskolczy Edit, irodalmi lektorként 
és a fordítás ellenőrzőjeként Novák György van még feltüntetve.  

Az angol művet a legtöbb értékelés Margaret Mitchell híres re-
gényéhez az Elfújta a szél-hez hasonlítja. Néhány értékelés az an-
gol 1975-ös kiadás hátsó borítójáról: „A story you won’t easily 
forget, done on the scale of „Gone with the Wind” (Mark Kahn, 
Sundy Mirror). „A rich, warm epic novel… At her best she 
approaches the grandeur depth and sheer enjoyment that Mar-
garet Mitchell provided in her well-known novel” (Irish Times).  

A Csárdás sok szálon futó, nagy formátumú családregény a 
magyar történelem máig is velünk élő drámai koraszakáról a 20. 
század első kétharmadáról. Három gazdag család: a zsidó Ferenc 
család, az elszegényedett nemesi Bogozy család és az ősi Káldy 
család története 1914-től 1956-ig. 

7. Különböző kulturális háttértudások ütközése 

A könyv azért alkalmas az álvisszafordítás tanulmányozására, 
mert az a ritka fordítási helyzet állt elő, hogy a CNy olvasó többet 
tud a regény témájáról nemcsak az FNy olvasónál, hanem a FNy 
szerzőnél is. Feltételezzük (bár lehet, hogy egyre kevésbé van rá 
jogunk), hogy a magyar olvasó többet tud az Osztrák-Magyar Mo-
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narchia végnapjairól, mint az angol olvasó, és mint a könyv szer-
zője. Ha nem is tényszerűen, de mondjuk zsigerileg. Az angol író-
nőnek önmagának is alapos kutatómunkát kellett végeznie a két 
világháború közötti és alatti magyar történelem tárgyában. Sok 
forrást tanulmányozott, sok magyar emberrel konzultált, több-
ször ellátogatott Magyarországra. Tehát jóval több háttértudás-
sal rendelkezett, mint az átlag angol olvasó, vagyis neki a saját 
olvasói érdekében gyakran kellett magyaráznia a magyar helyszí-
neket, helyzeteket, a szereplők közti társadalmi viszonyokat. 

Egyik feltételezésünk, hogy a kulturális háttértudásoknak ez a 
különbsége explicitációval jár az eredeti szöveg megalkotásában. 
A másik feltételezésünk, illetve inkább kérdésünk, hogy vajon ki-
hagyhatja-e ezeket a magyarázatokat a fordító, mikor a témát jól 
ismerő magyar olvasó a célközönség? Vajon találunk a majd imp-
licitációt a fordításban?  

8. A fordítás elemzésének eredményei

Nos, a második kérdésre mindjárt nemmel felelhetünk. Nem ta-
lálunk implicitációt a fordításban. Nincsenek általánosítások, ösz-
szevonások, kihagyások, éppen ellenkezőleg a fordító a kulturális 
explicitáció összes formáját alkalmazza (konkretizálás, felbontás, 
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betoldás). Bármennyire felkészült is a szerző a magyar történe-
lemből a fordító többet tud a monarchiabeli magyar valóságról. 
Például tudja azt, hogy a különböző társadalmi helyzetű beszélők 
másképp emlegetik a császárt. Ha Ferenc Józsefről van szó az an-
golban, akkor vagy az Emperor, vagy a King, szóval találkozunk, 
ez a magyar fordításban attól függően, hogy ki emlegeti a csá-
szárt: Őfelsége, Ő császári és királyi felsége, a császári és királyi 
felség.  

Az itt következő példákat azon az alapon nevezzük kulturális 
explicitációnak, hogy a fordítónak nyelvileg mindig rendelkezé-
sére állna egy vagy több semleges, kulturálisan nem markírozott 
magyar megoldás. Ezzel szemben elmondhatjuk, hogy a fordító 
minden alkalmat megragad, hogy a semleges angol szavakat a 
korra és a szereplők beszédére jellemző szavakkal fordítsa. A fő-
szereplő Bogozy lányok beszédében gyakoriak a francia szavak, 
ahol az eredetiben semleges angol szó van: unokahúg helyett ku-
zin, mély kivágás helyett dekoltázs, zsebpénz helyett apanázs. A 
férfiak beszédében gyakran találkozunk latin eredetű szavakkal: 
kedvtelés helyett passzió, néz helyett mustrál, kapcsolat helyett 
nexus. A katonaviselt férfiak német szavakat szőnek beszédükbe, 
ott ahol az angolban semleges szavak állnak.  

Angol eredeti: The lieutenant, standing stiffly to attention was white 
faced. (Pearson 25) 
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Magyar fordítás: A merev haptákban álló hadnagy elsápadt. (Mis-
kolczy 21) 

Angol eredeti: My God! (Pearson 26) 
Magyar fordítás: Herrgotimhimmel! (Miskolczy 22) 

Ahol lehetősége nyílik a fordítónak magyar reáliákkal helyettesíti 
a semleges angol szavakat. Mikor a Bogozy lányok megérkeznek 
a bálba, kocsijuk nem hajt be a szárazkapun. A szárazkapu ma-
gyar reália: fedett, kikövezett folyosóra nyíló kapu, hogy a kocsi-
ból, hintóból kiszállva, be lehessen menni a házba száraz lábbal. 
A brandy-ból pálinka lesz, a handkerchief-ből pedig keszkenő a 
magyar fordításban:  

Angol eredeti: The wooden doors leading into the courtyard were pus-
hed well back, … (Pearson 17) 
Magyar fordítás: Ugyan az udvarra nyíló szárazkaput jól kitámasztot-
ták,… (Miskolczy 14) 

Angol eredeti: That became more and more easy to cope with as the 
intake of brandy progressed. (Pearson 22) 
Magyar fordítás: … amelyre minden pohárka pálinkával egyre köny-
nyebben találtak megoldást. (Miskolczy 8) 

Angol eredeti: … clutching handkerchiefs and bags… (Pearson 122) 
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Magyar fordítás: … szorították a keszkenőjüket és a táskájukat,.. (Mis-
kolczy 103) 

Gyakran konkretizálja a fordító a semleges angol megszólításo-
kat. Sándor a Bogozy-lányok kocsisa váltogatja a kisasszonyok, 
kisasszonykák, Bogozy-lányok megnevezéseket, míg az angolban 
mindig young lady-t találunk.  

Ahol lehet, a történelmi reáliákat is pontosítja a fordító: több-
ször jelenik meg a Monarchia szó betoldása, mikor az eredetiben 
csak birodalomról vagy Ausztria-Magyarországról van szó.  

Angol eredeti: … and acquired debts while in service of the Austro-
Hungarian army (Pearson 76) 
Magyar fordítás: … és adósságokba verték magukat mialatt az Osztrák-
Magyar Monarchia hadseregében szolgáltak. (Miskolczy 64) 

Angol eredeti: … and what will be happen to the Empire (Pearson 23) 
Magyar fordítás: Mi lesz akkor a Monarchiával? (Miskolczy 19) 

A fordító általában igyekszik olyan idiomatikus magyar kifejezé-
seket használni, melyek az ábrázolt korban közkeletűek voltak, 
ott is ahol az angol szöveg semleges. Ez a törekvés megjelenik az 
ige-főnév kapcsolatokban: féken tartani a kisebbségeket, szét-
csapni a parasztok között, büszkén feszített huszáregyenruhájá-
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ban, erős kézzel tartják a gyeplőt, és a melléknév-főnév kapcso-
latokban: rakoncátlan gyermek, cikornyás beszéd, megcsappant 
vagyon, mézes-mázos szavak stb.  

Ez a törekvés többféleképpen magyarázható. Nevezhetjük dúsí-
tásnak, vagy globális kompenzációnak is (Klaudy 1994: 291), mikor 
a fordító azt kompenzálja, hogy a fordításban mindig vannak vesz-
teségek, és ahol a célnyelv lehetőséget ad, azt kihasználja frappán-
sabb, szellemesebb, idiomatikusabb kifejezések megalkotására. De 
magyarázhatjuk a Tirkkonen-Condit féle „unique item” hipotézissel 
is, miszerint a fordításokra általában jellemző olyan célnyelvi ele-
mek megjelenése, melyekre a forrásnyelv nem ad impulzust.  

Igazságtalanok lennénk a szerzővel szemben, ha azt monda-
nánk, hogy a fordításban felfedezett konkretizációkra, betoldá-
sokra, dúsításokra a mű nem ad impulzust. Talán ott, azon a he-
lyen, abban a mondatban nem, de a mű egésze sugallja a fent 
említett megoldásokat. Én először angolul olvastam a könyvet, és 
megdöbbentett, hogy egy angol írónő hogyan képes ilyen híven 
ábrázolni a két világháborút és a két világháború között évek ma-
gyar viszonyait. Mivel az eredeti angol után olvastam a magyar 
fordítást, tetten tudtam érni, hogy mi mindent tehet egy fordító 
azért, hogy a mű atmoszféráját még jobban vissza tudja adni a 
fordítás.  
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9. Konklúzió

Mi tehát az álvisszafordítás? A FNy-i szerzőnek a CNy-i kultúráról 
írt műve visszafordítva a célnyelvre. A háttérismeretek ilyenkor 
különböznek: a FNy-i szerző többet tud a CNy-i országról, mint a 
FNy-i olvasó, tehát bizonyos dolgokat el kell magyaráznia. Kihagy-
ható-e mindez, mikor változik az olvasó, és a fordító a CNy-i olva-
sót tartja szem előtt (aki esetünkben többet tud a Monarchiáról, 
Ferenc Józsefről, az első világháborúról). Az esettanulmány 
(Diane Pearson: Csárdás című regénye magyar fordításának 
elemzése) alapján azt mondhatjuk, hogy a fordító nem hagy ki 
semmit, nincs implicitáció, hanem a kulturális explicitáció külön-
böző formáit találjuk, melyek a honosító fordítás eszközei. 

Az első kérdésünk az volt, hogy vajon a nyelvi műveleteknek a 
kétirányú fordításkutatásban megfigyelhető aszimmetriája kiter-
jeszthető-e a kulturális műveletekre? Erre a válaszunk: igen. A 
második kérdésünk az volt, hogy vajon a honosítás kis nyelvről 
nagy nyelvre együtt jár-e az idegenítéssel nagy nyelvről kis 
nyelvre vagy nem? Erre a válaszunk: nem. A Csárdás fordítása a 
legteljesebb mértékben honosító fordítás. Remélhetőleg majd 
nagy korpuszon is kimutatható lesz, hogy az aszimmetria hipoté-
zis kiterjeszthető a kulturális műveletekre is: a kétirányú fordítás-
egybevetés azt mutatja, hogy a fordítók mindkét irányban előny-
ben részesítik a honosító fordítást.  
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Heltai Pál 
Kodolányi János Főiskola 

Székesfehérvár 
Változó fordítási normák egy magyar regény angol 

fordításában 

1. Bevezetés: normák és fordítási normák

Hétköznapi tevékenységeinket jelentős részben normák irányít-
ják. Ezeket legegyszerűbben úgy határozhatjuk meg, mint nem 
kötelező, de szokásos, és ezért elvárt viselkedési módokat, ame-
lyeket az emberek általában követnek. A normák azonban nem 
jogszabályok: meg lehet őket szegni, ha a normaszegő vállalja a 
következményeket, az enyhébb vagy erőteljesebb szankciókat. A 
normák időben változhatnak, és változnak is. 

Normák irányítják a nyelvi tevékenységeket is. A nyelvi norma 
olyan „szokásos nyelvhasználatot jelent, amely a normatív erő ré-
vén orientáló mintaként működve előírja, illetve szankcionálja a 
kívánatos, illetve nemkívánatos nyelvhasználatot” (Heltai 2004: 
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413; vö. Bartsch 1987; Tolcsvai Nagy 1998). Az általános normák-
hoz hasonlóan a nyelvi normákat is meg lehet szegni, és a nyelvi 
normák is változnak. 

Toury (1995) szerint a fordítás is normavezérelt tevékenység. 
A fordítási normák részben azonosak a célnyelv nyelvhasználati 
normáival, amelyeket a fordítóknak is be kell tartaniuk, másrészt 
azokat az eljárásokat, megoldási módokat jelentik, amelyeket a 
fordítók a forrásnyelvi szöveg célnyelvi szöveggé történő átalakí-
tása során gyakran alkalmaznak, amelyeket a fordítói hagyomány 
szentesített, és így elvárásként, normaként működnek.  

A fordítási normákba tágabb értelemben bele szokták érteni a 
célnyelv grammatikai és lexikai szabályainak, továbbá nyelvhasz-
nálati preferenciáinak való megfelelés követelményét is (lásd 
Heltai, megjelenés alatt). Ebben az értelemben fordítási norma 
követésének tekinthetjük például azt, ha az angol értelmező jelző 
magyarra fordítása során megfordítjuk a sorrendet (US President 
Donald Trump  Donald Trump amerikai elnök), mivel a magyar 
nyelv szabályai szerint az értelmező jelző a jelzett szó után áll. 
Hasonlóképpen a fordítási norma megnyilvánulásának tekinthet-
jük, ha az intézkedés bevezetése előtt kifejezést nem a before, ha-
nem a prior to prepozícióval fordítjuk (prior to the introduction of 
the measure), tekintve hogy az utóbbi felel meg az angol hivata-
los szövegek nyelvhasználati normáinak. 
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Szűkebb értelemben azonban a fordítási normák nem azokat 
az eljárásokat jelentik, amelyekkel a fordító eléri, hogy a fordítás 
megfeleljen a célnyelv grammatikai és lexikai szabályainak és ál-
talános, illetve regiszterspecifikus nyelvhasználati normáinak, 
hanem inkább a fordító általános stratégiáját, a fordítói konven-
ciók és hagyományok követését. A tulajdonképpeni fordítási nor-
mák elsősorban a kulturálisan kötött elemek fordításában érvé-
nyesülnek. Ilyen fordítási norma például az, hogy angol–magyar 
sajtófordításban a politikusok neve előtt álló Mr., illetve Ms. rö-
vidítést nem fordítjuk. Utóbbi időben a szakfordításban normává 
kezd válni az, hogy a magyarra lefordított terminus mellett záró-
jelben feltüntetjük az eredeti (többnyire angol) terminust is. 

2. Fordítási normák és fordítási műveletek

Toury (1995) többféle fordítási normát ír le. Ezek közül itt csak a 
kiindulási normákkal (’initial norms’) és a műveleti (operational) 
normákkal, ezeken belül pedig különösképpen a szöveg- és nyelvi 
(’textual linguistic’) normákkal foglalkozunk. Ez utóbbiak nagyjá-
ból megfelelnek Chesterman (1993) elvárási normáinak.  
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Ahhoz, hogy a fordítási normákat betarthassa, a fordítónak kü-
lönböző műveleteket kell végeznie. Ezeket Robin (2015) norma-
követő műveleteknek nevezi. A normakövető műveletek azokat 
az elvárt fakultatív műveleteket jelentik, amelyeket a fordítók 
részben a célnyelv nyelvhasználati normáinak követése, részben 
a forrásnyelvi és a célnyelvi kultúra különbségeinek áthidalása 
céljából alkalmaznak egyes szerkezetek vagy elemek fordításá-
ban. Ezekkel kapcsolatban Klaudy (2007: 33) fordítói hagyomá-
nyokról beszél.  

A kulturális háttérrel kapcsolatos fordítási műveletek megvá-
lasztásában fontos szerepet játszanak a kiindulási normák: a for-
rásnyelvi szövegnek való megfelelésre, az adekvátságra törekvő 
megközelítés idegenítő jellegű fordítási műveletekkel, a célnyelvi 
közönség általi elfogadhatóságra orientált fordítás honosító mű-
veletekkel jár együtt. Pedersen (2005) szerint a nyelven kívüli kul-
turális utalások (’extralinguistic cultural references’, ’ECR’) fordí-
tásában az átvitel (’retention’), az explicitáció, a betoldás, és a tü-
körfordítás inkább idegenítő jellegű (’SL-oriented’) műveletek, 
míg az általánosítás, a kulturális behelyettesítés, és a parafrázis 
inkább honosító jellegűek (’TL-oriented’). A kihagyás művelete 
Pedersen szerint ebből a szempontból semleges, a jelen szerző 
szerint viszont inkább honosító jellegű (Heltai 2015).  
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3. A fordítói normák változása 

Korábbi évszázadokban, és még a 20. század elején is, a kiindulási 
normák többnyire honosító, adaptáció jellegű fordításokat eredmé-
nyeztek. A honosítás mértékét a két nyelvkultúra egymáshoz viszo-
nyított presztizse is befolyásolta: „nagy nyelvről” „kis nyelvre” for-
dítás során idegenítő, míg fordítva inkább honosító tendenciák ér-
vényesültek (Klaudy 2013). Jó példa erre Mikszáth Szent Péter eser-
nyője c. regényének angol fordítása. Ez az 1900-ban készült angol 
fordítás, ahol csak lehet, kihagyja, vagy rövidíti a tulajneveket, felte-
hetően azért, hogy minél kevesebb idegen hangzású név maradjon 
a szövegben, és így kevésbé legyen a célnyelvi olvasó számára ide-
gen a szöveg. A reáliák fordítása során gyakran él az általánosítás, a 
kulturális helyettesítés és a kihagyás műveletével (Heltai 2015). A 
fordító feltételezhetően úgy gondolta, hogy a forráskultúra részle-
tei nem érdeklik a célnyelvi olvasót. 

Az utóbbi évszázad során – politikai, ideológiai és társadalmi 
okokból – a fordítási normák általában mindenütt változtak, az 
idegenítés felé tolódtak el. A műfordítók ma jobban tisztelik az 
eredeti kultúrát, és arra törekednek, hogy amennyire csak lehet, 
visszaadják a forrásnyelvi kultúra kontextusát. A globalizáció ered-
ményeként az emberek eleve többet tudnak más kultúrákról, és 
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már csak ezért sem igényelnek a korábbiakhoz hasonló mértékű 
honosítást. Televíziós sorozatok vetítése során viszonylag rövid idő 
alatt is változhatnak a célközönség ismeretei a forrásnyelvi kultú-
ráról, így a sorozat későbbi folytatásaiban a fordítók már több ide-
genítő jellegű művelet végezhetnek, mint a korábbiakban 
(Ranzato 2015). A változást tükrözik az újrafordítások is. 

3.1. A fordítási normák változása magyar−angol műfordításban 

A normák változását magyar regények angol fordításaiban is 
megfigyelhetjük. Különösen szembetűnőek ebből a szempontból 
Bernard Adams fordításai: Móricz Zsigmond Rokonok és Úri muri 
című regényének fordításában (2007, illetve 2008) Adams gyak-
ran alkalmazza a magyar szavak és megszólítások átvételének 
műveletét (Klaudy 2013; Heltai 2015). 

3.2. Az Úri muri angol fordítása 

Ez a fordítás, szembeállítva a Szent Péter esernyője angol fordítá-
sának erősen honosító tendenciájával, határozottan idegenítő 
jellegű. A kulturálisan kötött kifejezéseket Adams leggyakrabban 
átvétellel és lábjegyzettel fordítja (ezekből összesen 122 van). 
Több mint száz magyar szót vesz át változtatás nélkül, többek kö-
zött ezeket: úr, urak, kocsma, krajcár, pengős, tekintetes uram, 
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komondor, devla; bácsi, bátyám, öcsém; Abel bácsi; Abel bátyám; 
Bereczky the alispán; Szervusz, Pista my boy; kezét csókolom, 
Bandi bátyám; dear bátyám; Well, öcsém; none of the urak. 

3.3. Milyen mértékben változott a norma? 

Az Úri muri angol fordításának előszavában (Adams 2008), to-
vábbá egy interjúban (Heltai 2014) a fordító világossá teszi, hogy 
tudatosan alkalmaz idegenítő megoldásokat.1 Korábbi fordításai-
ban még nem volt ennyire radikális: míg az Úri muri-ban az alis-
pán fordítása alispán, a Noszty fiú esete Tóth Marival fordításá-
ban még Lord Lieutenant volt (Mikszáth/Adams 2005: 46). 

Egyetlen fordító egy-két munkája alapján nem állíthatjuk, hogy 
az újabb magyar-angol fordításokban ilyen mértékben megválto-
zott a kulturálisan kötött kifejezések fordítási normája. Más, az 
utóbbi 50 évben megjelent magyar-angol fordítások2 tanulmá-
nyozása alapján úgy gondolom, hogy a Szent Péter esernyője for-
dításához képest az újabb magyar-angol fordítások valóban ke-
vésbé honosító jellegűek, de távolról sem annyira idegenítők, 
mint az Úri muri fordítása. Sőt, Szollosy bírálja is Adams – szerinte 
– túlzásba vitt idegenítő stratégiáját (2007: 70).
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Azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy milyen mértékben je-
lentkezik változás az összes kulturálisan kötött kifejezések fordí-
tásában? Úgy gondolom, hogy a kulturálisan kötött kifejezések-
nek több csoportja, kategóriája van, és nem biztos, hogy a válto-
zás minden kategóriánál jelentkezik. Ezért célul tűztem ki, hogy 
az Úri muri magyar és angol változatában az összes kulturálisan 
kötött kifejezés fordítását egybevetem az eredetivel. A teljes fel-
dolgozás még folyamatban van, de az előzetes eredmények alap-
ján is tehetünk néhány megállapítást. Ezt megelőzően azonban – 
újólag – foglalkoznunk kell egy terminológiai kérdéssel. 

4. Kulturálisan kötött kifejezések vagy reáliák? 

A reália terminus eredeti jelentése: valóságos, kézzelfogható dol-
gok, reálisan létező dolgok. A fordítástudományban részben más 
a terminus jelentése, de – legalábbis Klaudy Kinga szerint – szoros 
kapcsolatban van ezzel az eredeti jelentéssel:  

Valamely kultúrára sajátosan jellemző jeltárgy vagy fogalom és 
annak elnevezése, amelynek a másik kultúrában nincs megfele-
lője, vagy más a konnotációja. (Klaudy 2013: 86) 

Ugyanezt a megközelítést tükrözi az extralinguistic cultural re-
ferences (ECR) terminus is, amellyel az angol nyelvű szakiroda-
lomban gyakran találkozunk. 
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Extralinguistic cultural reference is defined as reference that is at-
tempted by means of any linguistic expression, which refers to an ex-
tralinguistic entity or process. The referent of the said expression may 
prototypically be assumed to be identifiable to a relevant audience as 
this reference is within the encyclopaedic knowledge of this audience. 
(Pedersen 2011: 43) 

Ez a meghatározás szintén arra utal, hogy a reáliák, illetve ECR ter-
minus a nyelven kívül is reálisan létező dolgokra vonatkozik. A 
nyelvre jellemző, a kultúrához többé-kevésbé, de sokszor nem 
nyilvánvaló módon kötődő, és valóságos jeltárggyal nem rendel-
kező nyelvi elemekre (szójáték, közmondások, megszólítások, kul-
turális utalásokat tartalmazó frazeológiai egységek, irodalmi és 
történelmi allúziók, diskurzus-jelölők, akcentus, dialektus, szoci-
olektus, szleng, stilisztikai szinonimák) a nyelven belüli kulturálisan 
kötött kifejezések (intralinguistic cultural references, ICR) néven 
utalhatunk. Ilyen nyelven belüli kulturális utalás lehet például az 
édes lelkem megszólítás, vagy a ’megazisten káromkodás. 

Ezzel szemben – különösen a magyar és a német nyelvű szak-
irodalom egy része – kiterjeszti a reália fogalmát minden kulturá-
lisan kötött kifejezésre: 
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A reáliák olyan nyelvi jelek vagy jelkombinációk, amelyek egy bizonyos 
korban a jelhasználók egy csoportja számára a denotációjukon túlme-
nően többletértékkel, konnotációval rendelkeznek, s így a csoport tag-
jaiban megközelítően azonos, illetve hasonló asszociációkat keltenek. 
Ez a relevanciájuk annak tulajdonítható, hogy a csoport történelmével, 
társadalmi-politikai berendezkedésével, művészetével, szokásaival és 
erkölcsrendszerével, azaz röviden: a nyelv- és kultúrközösség tagjainak 
életével, gondolkodásával szorosan összefüggnek (Drahota–Szabó 
2015: 23). 

Ennek a tág értelmezésnek azonban csupán egy előnye van: a ter-
minus rövidsége. Hátránya viszont, hogy igencsak ellentmond a 
reália eredeti jelentésének, továbbá az, hogy – mivel gyakorlati-
lag minden szónak van konnotációja egy nyelvben, és ezek vala-
milyen módon kapcsolódhatnak az adott kultúrához – végső so-
ron minden szó reáliának tekinthető. Ezért célszerűbb, ha a nyel-
ven kívüli és nyelven belüli, kulturális konnotációkkal rendelkező 
nyelvi formákat összefoglaló néven kulturálisan kötött kifejezé-
seknek nevezzük, több alcsoportra, kategóriára osztjuk, és az 
egyes kategóriák fordítási kérdéseivel külön foglalkozunk.  
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4.1. A kulturálisan kötött kifejezések kategóriái 

Az alábbiakban – hely hiányában – a teljesség igénye nélkül fel-
sorolom a kulturálisan kötött kifejezések különböző kategóriáit, 
amelyek mind különböző jellegű fordítási problémákat vetnek 
fel. A példákat az Úri muri-ból vettem.  

Vitatható, hogy a tulajdonnevek egyes csoportjait besorolhat-
juk-e a reáliák kategóriájába, az viszont valószínűtlen, hogy a be-
cézett neveket, a beszélő neveket vagy az állatneveket ide sorol-
hatnánk. Ezért jobbnak tűnik a tulajdonneveket külön kategória-
ként kezelni. A többi kategória mind az intralingvális kulturális 
utalások közé tartozik. 
. táblázat. Intralingvális kulturális utalások 

Reáliák 

(ld. Vlahov és Flo-
rin felosztását, 
1980) 

lebbencs, pengő, kocsma, 
gimnázium, 1526, szikes 
kapolyák; úr, alispán, fő-
szolgabíró, kálomista, hét-
szilvafás 

Tulajdonnevek 

személynevek Borbíró, Szakhmáry Zol-
tán  

becézett nevek Csulikám, Zoltánkám, Pista 

beszélő nevek Fancsali szomszéd 
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történelmi nevek 
és utalások 

Rákóczi, Rózsa Sándor, Sa-
voyai Eugén, Haynau, Jó-
kai 

állatnevek Szellő, Villám 

földrajzi nevek Eger, Felvidék, Mohács, 
Selmec 

intézménynevek Sárga rózsa, Nemzeti Mú-
zeum 

Megszólítások 

név nélkül komám, cimborám, fiacs-
kám, édes lelkem, kedves, 
tekintetes úr, (hallja-e) 
kend 

névvel Csuli bátyám, Wágner úr, 
tanár úr, gróf úr 

tegezés/magázás Oszt mi járatban van kend?  
Doktor Bezzegh az állomáson messziről kiál-
totta neki: “Szervusz, méltóságos uram!”, 
hogy az egész állomás hallja, hogy ő tegező-
dik a gróffal 
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Frazeologizmusok 

reáliát 
tartalmazó 

Mekka ide, Mekka oda, 
szentelt víz, több is ve-
szett Mohácsnál, kutyá-
ból nem lesz szalonna, 
dögrováson van 

reália nélkül fizeti a nagyharang, az 
anyja sem ismerne rá, 
nem ettem meszet 

Káromkodások 

’megazisten, az 
apád istenit, a 
fene rágja meg 
apróra 

Szleng – 

Jövevényszavak, 
idegen szavak 

bagázs, gilt, devla, 
domínium, kvie-
tált, beprotezsál 

Különleges 
konnotációval, 
stilisztikai érték-
kel rendelkező 
szavak 

melléknevek fájin, kálomista 

főnevek vinkó, lőre 

igék hepciáskodik, darvász-
kodni 

képzett szavak borocska, vonatocska 
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Udvariassági ki-
fejezése 

udvariassági for-
mulák, köszönések 

kérlek alássan, tartom sze-
rencsémnek, adjon isten, 
kezitcsókolom, csókolom a 
kezit 

Diskurzus-/prag-
matikai jelölők/ 
partikulák  

hiszen, mán, is, 
bezzeg, -e, vajon 

 

Dialektus idesapám, de le-
gyík, vótak, vat-
tok; mán, má’, 
mer’, Osztán jaó 
vót a rántotta? 

 

Szociolektus 

Allúziók bibliai csapások; 
nincs húsvét 

 

Külön tanulmányt érdemelne, hogy a kulturálisan kötött kifejezések 
egyes kategóriáinak fordításában általában milyen különbségek 
szoktak előfordulni. Ezzel a kérdéssel itt nem foglalkozhatunk, csu-
pán azt nézzük meg, hogy milyen kategóriákban követett az Úri 
muri fordítója a korábbiaktól eltérő fordítási normákat. 
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4.2. Mely kategóriákban tér el az Úri muri angol fordítása a korábbi 
magyar−angol fordításoktól? 

Az Úri muri angol fordítását áttekintve feltűnő, hogy a reáliák for-
dításának alapvető eljárása az átvétel és a lapalji jegyzet. Ez 
Adams korábbi fordításaihoz képest is változást jelent – elmoz-
dulást az idegenítő fordítás irányába. A tulajdonnevek közül – 
a Szent Péter esernyője honosító jellegű fordításához képest – 
a történelmi, a földrajzi és a beszélő nevek fordítása lett idegení-
tőbb jellegű. Az allúziók fordításában szintén a lapalji jegyzetet 
használja. Ugyanakkor a becézett nevekből kihagyja a kicsinyítő 
képzőt, a megszólításokból a köznévi részt (gróf úr – Count; Csuli 
bátyám – Csuli), itt tehát inkább a célnyelvi normákat követi.  

Az idegenítő jelleg nem jelenti azt, hogy a fordító minden kul-
turálisan kötött kifejezést idegenítő jellegű eljárással fordít. Kul-
turális behelyettesítést alkalmaz Adams például a vinkó, csiger, 
hold (földterület), kubikos, tanya, főjegyző, cívis, intéző, pálinka 
fordításában. 

Érezhető az idegenítő tendencia egyes megszólítások, köszö-
nések, udvariassági formulák esetében: a fordító átveszi a ma-
gyar megszólítások egy részét (tekintetes úr, nagyságos asszony), 
vagy szó szerinti fordítást ad. Az előszóban külön indokolja, hogy 
miért nem fordítja az úr-t gentleman-nek3. Ugyanakkor nagyon 
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sok esetben él a kihagyással és a kulturális behelyettesítéssel, és 
nem mindig következetes: míg egyes helyeken magyarul szerepel 
a tekintetes úr, más helyeken Your Honour a fordítása, és az úr 
fordítása is hol úr, hol gentleman4. Végső soron a megszólítások 
fordítása jelentős részben honosító jellegű marad. Hasonlókép-
pen vegyes az állatnevek és az intézménynevek fordítása.  

A megszólításokhoz szorosan kapcsolódik a tegezés/magázás 
kérdése. Magyar−angol fordításban ez sokszor állítja nehéz, ese-
tenként megoldhatatlan feladat elé a fordítót; erre vonatkozólag 
jegyzi meg Adams egy lábjegyzetben, hogy ez a „translator’s 
nightmare” (Móricz/Adams 2008: 87). 

Alapvetően honosító tendencia érvényesül a frazeologizmu-
sok fordításában: ahol a fordító nem talál párhuzamos megfele-
lőt, nem él a szó szerinti fordítás eszközével, hanem a kulturális 
behelyettesítés, megközelítő fordítás, vagy az értelem szerinti 
fordítás módszerét választja. Sok frazeologizmusnak van megfe-
lelője a célnyelvben, és ha eltérő képen alapul is, viszonylag kevés 
veszteséggel fordítható (például: dögrováson van – be on his/her 
last legs). 

Ugyanezeket az eljárásokat használja a káromkodások fordítá-
sában, amelyeket némileg szelídíteni igyekszik. Hasonló eljáráso-
kat találunk az intralingvális kulturális utalások egyéb kategóriái-
nál. A dialektust nem jelzi, a szociolektus fordítására is csak egy-
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két helyen tesz kísérletet, a diskurzusjelölők (amelyeknek sok 
esetben nincs jó kontextuális megfelelőjük) jelentős részét ki-
hagyja. A jövevény- és idegen szavak, illetve egyéb stilisztikailag 
jelölt, kulturálisan kötött konnotációkkal rendelkező szavak ese-
tében sem érvényesül idegenítő tendencia. 

5. Következtetések

Az Úri muri angol fordításának elemzése rávilágít, arra, hogy egy 
szöveg kulturális kötöttségét nem csupán az eredeti értelemben 
vett reáliák és a történelmi utalások adják, hanem jelentős mérték-
ben a nyelven belüli kulturális utalások is: a szereplők beszédmódja, 
a dialektus, a diskurzusjelölők, a frazeologizmusok, a megszólítások, 
a tegezés és magázás, a köszönések, a jövevény- és idegen szavak 
használata, stb. Bernard Adams Úri muri-fordítása radikális el-
mozdulást jelent a kulturálisan kötött kifejezések idegenítő jel-
legű fordítása felé, de ez inkább csak az eredeti értelemben vett 
reáliákra terjed ki. A nyelven belüli kulturálisan kötött kifejezések 
esetében részben nincs lehetőség idegenítő fordításra, részben 
nincs rá szükség, hiszen a fordítónak alkalmazkodnia kell a cél-
nyelv nyelvhasználati normáihoz is. Ha ezektől eltérne, azzal túl-
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ságosan megnövelné a célnyelvi olvasó feldolgozási erőfeszíté-
sét, és nagyközönségnek szánt fordításban ez nem ajánlatos. 

Ezért – az angol nyelvhasználati normáknak megfelelően – a ma-
gyar megszólítások angol fordításából szükségszerűen kimarad az 
úr, és ezért csökken jelentős mértékben a diskurzusjelölők (hát, 
osztán, is) száma is.  

A fordítási normák eltolódása az idegenítő jellegű fordítás felé 
– akár a normák változásáról, akár egyéni kísérletről van szó – a 
kulturálisan kötött kifejezéseknek csak egy-két kategóriáját 
érinti, és azokon belül sem érvényesül minden esetben. Kijelent-
hetjük tehát, hogy az idegenítő jellegű fordítások is szükségsze-
rűen és nagyobb részben honosító jellegűek. 
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Jegyzetek 
1 ”The translator's got to hope for people to be prepared to read a book that is not 
in the ordinary run of things – such as something Hungarian. Because Hungarian se-
ems to be culturally remote, I would say I translate for anyone who is prepared to 
read what is known to be a translation, whether it’s Hungarian or whatever, and to 
have his horizon widened. … There is a tendency not to be too condescending to the 
gentle reader and to expect anyone who is prepared to read a translation not to be 
deterred by the sight of a foreign word. I don’t think it hurts at all as long as any 
necessary explanation is offered.” (Heltai 2014: 136) 
2 Így például Szabó Magda Az ajtó című regényének két angol fordításában (Draug-
hon, 1995 és Rix, 2015) a kulturálisan kötött kifejezések fordításában az idegenítő 
eljárások jóval kisebb szerepet játszanak.  
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3 A lapalji jegyzet szerint: This term has no precise English equivalent, and so will be 
left untranslated. … In Móricz úr denotes a member of a decadent, mainly landow-
ning class, many of which clung with dangerous obstinacy to an outmoded self-
esteem, so constituting a backward but influential element in Hungarian society. 
(Móricz/Adams 2008: 7).
4 The villagers were so alien and rustic, and Csuli Csörgheő so much the úr, urbane 
and in his element. (Móricz/Adams 2008: 13). 
When Csuli caught the gentlemen up, they were standing outside the chemist’s. (Mó-
ricz/Adams 2008: 27). 
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Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék  

Aszimmetrikus grammatikai kohéziós viszonyok a 
tolmácsolásban.  

Eltolódások a nyelvtani kohéziós eszközök használatában 
angolról magyarra blattolt és konszekutívan tolmácsolt 

célnyelvi szövegekben  

1. Bevezetés  

A kohéziónak számos definíciója és megközelítése létezik a szö-
vegnyelvészetben (Károly 2014: 55), a sokféle megközelítésben 
közös, hogy a kohéziót a szövegszerűség egyik alapkritériumának 
tekintik. De Beaugrande és Dressler (1981) a szövegszerűség hét is-
mérve közé sorolja, definíciójuk szerint a kohézió a szöveg felszíni 
elemei, azaz a szavak közötti kapcsolatok összességét jelenti. Kohé-
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ziós eszköznek tekintenek minden olyan eszközt, amely a felszíni fo-
lyamatosságot teremti meg (Beaugrande–Dressler 1981). Enkvist 
definíciója szerint a kohézió „a szöveg felszínén található explicit 
[grammatikailag leírható] kapcsolóelemeket magába foglaló ter-
minus” (Enkvist 1990: 14, idézi Károly 2014: 57). A szövegszerű-
ség a szöveg elemei között kohéziós kapcsolatok eredményeként 
jön létre (Halliday–Hasan 1976); ezek a kapcsolatok Halliday és 
Hasan szerint lehetnek nyelvtani (referencia, helyettesítés, ellip-
szis, összekapcsolás) és lexikai kohéziós kötések. Ezek a kötések 
explicit módon jelzik a kapcsolatokat a szöveg elemei között.  

A szövegnyelvészetben használt modellek az angol nyelv leírá-
sára és független (nem fordított) szövegek elemzésén keresztül 
születtek (Károly 2014). A mondatok közötti kohéziós kötések 
elemzésével feltérképezhetőek az írott és beszélt szövegek kö-
zötti különbségek, műfaji sajátosságok, egyéni és kulturális jel-
lemzők (Károly 2014).  

Az angol nyelvvel összevetve a magyar nyelv nem teljesen azo-
nos eszközöket használ a szövegfelszíni kapcsolatok létrehozásá-
hoz, továbbá a magyar szövegnyelvészek más szempontok sze-
rint rendszerezik ezeket az elemeket. Szikszainé Nagy Irma (2004) 
például a magyarban a szövegösszefüggés több típusát különböz-
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teti meg: a pragmatikai, szemantikai, grammatikai, kompozicio-
nális, stilisztikai, akusztikus, és vizuális kohéziót. Az angolban 
nyelvtani kohéziós eszközökként besorolt eszközöket ő a szöveg-
konnexitást elősegítő elemekként nevezi meg (2004). Ezek az esz-
közök a magyar nyelvben a főnévi névmások, azonban a magyar-
ban a személyes névmás tekintetében gyakori az implicit alannyal 
való jelölés. A mutató névmást is gyakran használják a magyar-
ban helyettesítő funkcióban, továbbá a birtokos névmás, a hatá-
rozatlan névmás, és az általános névmás is előfordul a szövegösz-
szefüggés megteremtésére használt eszközök között. A magyar 
nyelvben használt egyéb grammatikai eszközök a melléknévi név-
mások, a névmási határozók és a sorszámok is.  

Az angol nyelvtől eltérően a magyarban az utalás ragozással 
(az alany és az állítmány egyeztetése, a tárgyas igeragozás, birto-
kos személyragozás) vagy jelezéssel (azonos igeidő, azonos mód-
jel, a melléknév fokozása, kiemelő jel) is végbemehet.  

A magyar szövegnyelvészeti munkákban a referenciát korefe-
renciaként ismertetik, és szemantikai összetartó erőként tekinte-
nek rá. Szikszainé Nagy Irma szerint a koreferencia szemantikai 
azonosságot, azaz teljes vagy részleges egyezést jelent a referen-
sek között; a szöveg bizonyos elemei azonos valóságra utalnak. 
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Ilyen eszközök lehetnek az egyszerű ismétlés, a szinoníma, hipe-
roníma, hiponíma, az antonímával való újraismétlés vagy a pro-
formával való helyettesítés (2004).  

A magyarban a szövegkohézió definíciója nem teljesen azonos 
az angolszász irodalomban ismertetett definíciókkal: „az azonos 
téma meghatározza a szöveg jelentésbeli összetartó erejét: a szö-
vegkohéziót.” (Szikszainé Nagy 2004: 168)  

A fordítástudományban a szövegkohéziós kötések vizsgálatá-
nak az a célja, hogy felderítse a forrásnyelvi és célnyelvi szövegek 
közötti kohéziós eltolódásokat, melyeknek jellege nyelvenként és 
szövegtípusonként eltérő lehet (Károly 2014). A kohéziós eltoló-
dásokat a fordítás- és tolmácsolástudományban fordítási univer-
zálénak tekintik (Blum-Kulka 1986/2000).  

Az angol–magyar nyelvpár esetében kihívást jelent a kohéziós 
eszközök vizsgálatakor, hogy eltérő eszközök állnak rendelkezé-
sünkre a grammatikai kohézió létrehozására. Heltai Pál és Juhász 
Gabriella azt találták, hogy az angolról magyarra fordított szöve-
gekben a személyes névmásokat zéró névmással fordítják, vagy 
az ige ragozott alakja tölt be a személyes névmáshoz hasonló 
funkciót (2002). Az angol–magyar fordítási irányra inkább a köte-
lező implicitáció a jellemző, az esetek 70-80%-ában a névmásokat 
nem fordítjuk magyarra (Heltai-Juhász 2002).  
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A kohéziós eltolódásokat a szinkrontolmácsolt (Shlesinger 
1995; Gumul 2006) és konszekutívan tolmácsolt (Gumul 2012) 
célnyelvi szövegekben is megfigyelhetjük.  

Shlesinger (1995) a szinkrontolmácsolt szövegekben előfor-
duló kohéziós eltolódások vizsgálatakor abból a feltételezésből 
indult ki, hogy a szinkrontolmácsolásra jellemző korlátok (időkor-
lát, befejezetlen mondatok, a tolmács és a hallgatóság eltérő hát-
tértudása) befolyásolják a kohéziós kapcsolatok felismerését és 
visszaadását szinkrontolmácsolás során, és a tolmácsolási típusra 
jellemző eltolódásokat okoznak. Shlesinger a Halliday és Hasan 
(1976) által meghatározott kategóriák mindegyikében talált elto-
lódást a forrásnyelvi (FNy) és a szinkrontolmácsolt célnyelvi (CNy) 
szövegek között. A referencia eltolódásaiban nem volt konzisz-
tens minta, az elliptikus szerkezeteket a tolmácsok lexikai kohé-
ziós eszközökkel helyettesítik. Tendenciaszerű jelenség volt a 
CNy-i szövegekben a kötőszavak kihagyása, de az okozati és a 
kapcsoló kötőszavak megmaradtak. A tolmácsok kihagyták azo-
kat az elemeket, amelyeket nem tartottak alapvetően fontosnak, 
vagy nem túl gyakoriak. Viszonylag sűrűn előfordult a mondat vé-
gén előforduló elemek kihagyása.  

Gumul (2012) a konszekutív és szinkrontolmácsolás során elő-
forduló kohéziós eltolódásokat vizsgálta, eredményei azt mutat-
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ják, hogy mindkét tolmácsolási módot jellemzik a kohéziós elto-
lódások, azonban a konszekutív tolmácsolás során jelentősebbek 
voltak a FNy-i és CNy-i szövegek kohéziós eszközhasználata kö-
zötti különbségek; a konszekutív tolmácsolás során több volt a 
kihagyás és a kategóriaváltás.  

A jelen kutatás célja, hogy bemutassa a grammatikai kohéziós 
eltolódásokat (referencia, helyettesítés, ellipszis, összekapcsolás) 
angolról magyarra blattolt és konszekutívan tolmácsolt szövegek-
ben. A vizsgálat kutatási kérdése: Milyen jellegű nyelvtani kohé-
ziós eltolódások tapasztalhatóak az angolról magyarra blattolt és 
konszekutívan tolmácsolt célnyelvi szövegekben?  

A vizsgálat során hipotézisünk az volt, hogy a Shlesinger által 
meghatározott korlátok hiánya a blattolásban és a konszekutív tol-
mácsolásban olyan eltolódásokhoz fog vezetni a kohéziós eszkö-
zök használatában a célnyelvi szövegekben, amelyek eltérnek a 
szinkrontolmácsolt célnyelvi szövegekben tapasztalt kohéziós el-
tolódásoktól. A blattolt célnyelvi szövegekben a forrásnyelvi szö-
veg folyamatos jelenléte biztosítja, hogy a forrásnyelvi kohéziós 
eszközök megmaradjanak a célnyelvi szövegekben is, ellentétben 
a konszekutívan tolmácsolt célnyelvi szövegekkel, ahol a tolmács a 
jegyzetei alapján tolmácsol, és deverbalizál. A jegyzetelés és a mé-
lyebb fokú elemzés eredményeképpen a konszekutívan tolmácsolt 
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célnyelvi szövegekben nagyobb eltéréseket várhatunk a forrás-
nyelvi és a célnyelvi szövegek kohéziós szerkezetében.  

A Shlesinger által ismertetett korlátokat foglalja össze az 1. 
táblázat a blattolásra és a konszekutív tolmácsolásra.  
1. táblázat. A Shlesinger (1995) által ismertetett korlátok a blattolásban és

a konszekutív tolmácsolásban 

Korlát/tolmá-
csolási típus  

Időkorlát Befejezetlen 
FNy-i szöveg 

Háttértudásbeli 
különbségek  

Blattolás Jelen van FNy szöveg 
adott 

Nincs 

Konszekutív 
tolmácsolás 

Jelen van Jegyzetek 
adottak 

Nincs 

2. Anyag és módszer

A vizsgálatban 10 fordító- és tolmács mesterszakos hallgató vett 
részt, 2 férfi és 8 nő. A hallgatók átlagéletkora 25,3 év. A hallgatók 
A nyelve magyar, B nyelvük spanyol (2 fő), angol (3 fő), német (2 
fő) és francia (3 fő). A C nyelvük angol (7 fő), spanyol (1 fő), német 
(1 fő) és francia (1 fő). A hallgatók a B nyelvüket átlagosan 19,3 
éve, C nyelvüket 12,8 éve tanulták a vizsgálat időpontjában.  
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Angol nyelvterületen 3 hallgató járt, 1 fő tanulás (1-4 hét), 1 fő 
munka (1-4 hét), és 1 fő nyaralás (1 hét) céljából. A vizsgálat ide-
jén 3 fő angol B nyelves és egy fő angol C nyelves tolmácshallgató 
rendelkezett tapasztalattal angolról magyarra tolmácsolás terü-
letén. A hallgatók a vizsgálatban választott álnéven vettek részt, 
ezeknek a neveknek a rövidítése szerepel a táblázatokban, pél-
dául A: Anna, Z: Zorro.  

A vizsgálat során a hallgatók négy feladatott kaptak: blattolás 
angolról magyarra, konszekutív tolmácsolás angolról magyarra, 
spontán magyar és félspontán magyar beszédprodukció.  

A jelen tanulmány csak az első két feladat eredményeként szü-
letett magyar célnyelvi szövegeket és forrásnyelvi változatukat 
elemzi. A felvételek nyelvi laboratóriumban készültek egy héttel 
a hallgatók tolmácsolási záróvizsgái előtt. A blattolási feladatban 
a hallgatók egy kinyomtatott, az angol nyelvről mint lingua fran-
cáról szóló ismeretterjesztő szöveget blattoltak angolról ma-
gyarra. A teljes FNy-i szöveg 385 szó, amelyből egy 262 szavas sza-
kaszt elemeztem. A konszekutív tolmácsolási feladatban a hallga-
tók egy interjúrészletet tolmácsoltak angolról magyarra. A FNy-i 
szöveg informális, viszonylag redundáns, ismeretterjesztő szöveg 
volt. Az interjú a Critical Link 7 konferencián készült Franz Pöch-
hacker-el, a téma az angol mint lingua franca és a tolmácsolás 
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(https://www.youtube.com/watch?v=a5hKUb1AL5w ). Az ere-
deti interjú egy 282 szavas szakaszát és ennek magyar fordításait 
elemeztem.  

A 2. táblázat a szavak számát mutatja a CNy-i szövegekben. A 
forrásnyelvi szövegek közel azonos hosszúságúak voltak, azon-
ban a CNy-i szövegek hosszában jelentős különbségeket találunk, 
a blattolt szövegek átlagos hosszúsága 287,9 szó, míg a konsze-
kutívan tolmácsolt szövegek átlagos hossza 125,5 szó. A leghosz-
szabb blattolt CNy-i szöveg 322 szóból állt, a legrövidebb 213 szó-
ból. A konszekutívan tolmácsolt CNy-i szövegek közül a leghosz-
szabb 201 szavas volt, a legrövidebb 64 szóból áll.  

2. táblázat. Szavak száma a vizsgált célnyelvi szövegekben   
Blattolás Konszekutív 

A  289 201 
B  301 182 
C  247 108 
D  322 104 
F  303 143 
H  331 132 
K  312 119 
T  270 64 

https://www.youtube.com/watch?v=a5hKUb1AL5w
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Blattolás Konszekutív 
W 213 91 
Z 291 111 
Átlag 287,9 125,5 

A CNy-i és a FNy-i szövegelemzés során a szövegelemzéseket Ká-
roly komplex fordítási szövegelemző modellje alapján végeztem, 
a 3. táblázatban ismertetett grammatikai kohéziós eszközök elő-
fordulását vizsgáltam (Károly 2014:75-81). Ez a modell lehetővé 
tette a FNy-i angol szövegek pontos elemzését, mivel angol szö-
vegekre alakították ki őket. De a modell a magyar CNy-i szövegek 
elemzésére is alkalmasnak bizonyult. Problémát a személyre 
utaló referencia esete jelentette, ahol a ragozott és jellel ellátott 
alakokat is beleszámoltam a referenciát létrehozó eszközök közé. 
Emellett meg kell jegyezni, hogy Károly modellje írott fordításo-
kat elemez, a jelen vizsgálat pedig tolmácsolt (szóbeli) szövege-
ket, ahol a CNy-i mondathatár nem feltétlenül egyezett meg a 
FNy-i szöveg mondathatáraival.  
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3. táblázat. A vizsgált kohéziós eszközök Károly 2014 alapján  

Referencia  Személyre utaló referencia  
Mutató referencia  
Hasonlító referencia  

Helyettesítés és ellipszis  Helyettesítés  
Ellipszis  

Összekapcsolás  Kapcsoló  
Ellentétes  
Okozati  
Időhatározói kötőszavak  

3. Eredmények  

A FNy-i szövegekben szereplő kohéziós eszközök mind a két tol-
mácsolási esetben csak részben jelentek meg a célnyelvi szöve-
gekben. A blattolt célnyelvi szövegekben a FNy-i referenciális kö-
tések 83,75%-a maradt meg, 11,875%-át hagyták ki a tolmácsok, 
és 4,375%-át a tolmácsok más eszközzel helyettesítették. A blat-
tolás során a FNy-i elliptikus szerkezetek 44%-át tartották meg a 
tolmácsok a célnyelvi szövegekben, az esetek 14%-ában az ellip-
szist tartalmazó teljes szerkezetet kihagyták a tolmácsok, míg az 
elliptikus szerkezetek 42%-át kitöltötték a tolmácsok a célnyelvi 
szövegekben. 
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A kapcsolóelemek esetében a blattolt célnyelvi szövegekben a 
FNy-i kötőszavak 59,2%-a megmaradt, 26,6%-át kihagyták a tol-
mácsok, és 14,2%-át más elemmel helyettesítették.  

A konszekutív tolmácsolási feladatban lényegesen magasabb 
volt a kihagyott grammatikai kohéziós kötőelemek aránya. A refe-
renciális kötőelemek 32,5%-a maradt meg a célnyelvi szövegekben, 
67,5%-ukat kihagyták a tolmácsok. A tíz FNy-i elliptikus szerkezet 
11%-át tartották meg a tolmácsok a célnyelvi szövegekben, 9%-át 
töltötték ki; az elliptikus szerkezeteket tartalmazó szövegrészek 
80%-a kimaradt a célnyelvi változatból. A kapcsolóelemek esetében 
a forrásnyelvi elemek 17,5%-a maradt meg a célnyelvi szövegekben, 
78,75%-ot kihagytak a tolmácsok, 3,75%-ban pedig más kötőelem-
mel helyettesítették a tolmácsok a forrásnyelvi kapcsolóelemet. A 
4. táblázat foglalja össze az adatokat.
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4. táblázat. FNy-i kohéziós kötések átvitele a CNy-i szövegekbe  

 Blattolás Konszekutív tolmácsolás 
 

re
fe

re
nc

ia
 

el
lip

sz
is 

ka
pc

so
lá

s 

re
fe

re
nc

ia
 

el
lip

sz
is 

ka
pc

so
lá

s 

Megtartott  83,75% 44% 59,2% 32,5% 11% 17,5% 

Kihagyott  11,875% 14% 26,6% 67,5% 80% 78,75% 
Helyettesítés 
/kitöltött 
ellipszis  

4,375% 42% 14,2% - 9% 3,75% 

A fenti adatok azt mutatják, hogy a veszteségek lényegesen na-
gyobbak a konszekutív tolmácsolás esetében, ahol mind a három 
grammatikai kohéziós eszközök esetében a forrásnyelvi kötések 
legalább 67,5%-a nem került átvitelre a célnyelvi szövegekbe.  

Ennek ellenére a száz szóra jutó kohéziós kötések számában jóval 
magasabbak az értékek a konszekutívan fordított célnyelvi szöve-
gek esetében. A célnyelvi szöveg 100 szavára jutó referenciális kö-
tések és a kapcsolóelemek száma is magasabb, mint a blattolt szö-
vegek esetében. Az adatokat az 5. táblázat foglalja össze. 
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5. táblázat. A 100 szóra jutó referenciális és kapcsoló kötések a FNy-i és a
CNy-i szövegekben 

Blattolás Konszekutív tolmácsolás 
Tolmács referencia/ 

100 szó 
kapcsolás/ 
100 szó 

referencia/ 
100 szó 

kapcsolás/ 
100 szó 

FNy-i szöveg 6,1 4,6 7,09 5,7 
A 12,8 4,8 13,9 9,4 
B 9,9 5,6 14,8 10,9 
C 10,1 5,3 11,1 7,4 
D 9,9 4,9 17,3 7,7 
F 9,2 6,9 19,6 7,7 
H 13,6 5,4 18,9 9,1 
K 12,8 4,8 13,4 10,1 
T 12,2 5,9 17,2 6,2 
W 10,3 4,2 15,4 13,2 
Z 11,9 7,9 15,3 12,6 

Az eltérést az magyarázza, hogy a konszekutív tolmácsolás során 
a tolmácsok jóval több grammatikai kohéziós eszközt adnak 
hozzá a célnyelvi szövegekhez, mint blattolás esetén. A blattolt 
CNy-i szövegek esetében a 100 szóra jutó referenciális kötés leg-
magasabb értéke 13,6 (H tolmács) volt, a legalacsonyabb 9,2 (F 
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tolmács), míg a konszekutívan tolmácsolt CNy-i szövegekben a 
100 szóra jutó referenciális kötés legmagasabb értéke 19,6 (F tol-
mács) a legalacsonyabb 11,1 (C tolmács) volt. A 100 szóra jutó 
kapcsolás esetében a blattolt CNy-i szövegeknél a legmagasabb 
érték 7,9 (Z tolmács) volt, a legalacsonyabb pedig 4,2 (W tol-
mács). A konszekutívan tolmácsolt CNy-i szövegek esetében a 
100 szóra jutó kapcsolóelemeknél a legmagasabb érték 13,2 (W 
tolmács) volt, míg a legalacsonyabb 6,2 (T tolmács).  

Ha összehasonlítjuk a FNy-i szövegből megtartott és a CNy-i 
szövegben szereplő összes kohéziós kötést, azt látjuk, hogy mind 
a két tolmácsolási módban mind a referencia, mint a kapcsoló-
elemek esetében a tolmácsok extra grammatikai kohéziós eszkö-
zöket alkalmaznak a célnyelvi szövegekben.  

A blattolt szövegekben a tolmácsok átlagosan 4,3 személyre 
utaló referenciális kötést tartottak meg a FNy-i szövegből, de a 
CNy-i szövegekben átlagosan 10,5 személyre utaló referenciális 
kötés szerepelt. A FNy-i szövegekből a blattolt célnyelvi szöve-
gekben a tolmácsok átlagosan 3,7 mutató referenciális eszközt 
tartottak meg, de átlagosan 12,6 mutató referenciális kötés sze-
repelt a blattolt célnyelvi szövegekben. A hasonlító referencia 
esetében a FNy-i szövegből átlagosan 5,5 kötést tartottak meg a 
tolmácsok a célnyelvi szövegekben, és összességében a blattolt 
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szövegekben átlagosan 9,5 hasonlító referenciához kapcsolódó 
kohéziós kötést találunk.  

A konszekutívan tolmácsolt célnyelvi szövegekben a FNy-i szö-
vegből átlagosan 3,7 személyre utaló referenciális kötést vettek 
át a tolmácsok, de a CNy-i szövegekben átlagosan 7,3 személyre 
utaló referenciális kötés volt. A mutató referencia esetében a tol-
mácsok a FNy-i szövegből átlagosan 1,3 mutató referenciális kö-
tést vettek át, átlagosan a CNy-i szövegek viszont 6,4 mutató re-
ferenciális kötést tartalmaztak. A konszekutívan tolmácsolt CNy-
i szövegek átlagosan 1,5 FNy-ből átvett hasonlító referenciális kö-
tést tartalmaztak, összességében átlagosan 5,9 hasonlító refe-
renciális kötést.  

Az összekapcsolás esetében is hasonló a helyzet. A blattolt 
CNy-i szövegek átlagosan 3,7 FNy-i szövegből átvett kapcsoló kö-
tőszót tartalmaznak, összességében pedig átlagosan 9,9-et. A for-
rásnyelvi szövegben nem volt ellentétet kifejező kötőszó, a cél-
nyelvi szövegek átlagosan 0,8 ilyen kötést tartalmaztak. A CNy-i 
szövegek a FNy-i szövegből átlagosan 0,5 okozati kötőszót vettek 
át, összességében pedig 2,3 okozati kötőszó szerepelt. A FNy-i 
szövegből 2,9 időhatározói kötőszót vettek át, míg összességé-
ben átlagosan 3,2 időhatározói kötőszó szerepelt a CNy-i szöve-
gekben.  
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A konszekutívan tolmácsolt CNy-i szövegek átlagosan 2,1 FNy-i 
szövegből átvett kapcsoló kötőszót tartalmaznak, összességében 
pedig átlagosan 5,4-et. A forrásnyelvi szövegből átvett ellentétet 
kifejező kötőszó átlagosan 0,7 darab volt, a célnyelvi szövegek át-
lagosan 2 ilyen kötést tartalmaztak. A CNy-i szövegek a FNy-i szö-
vegből átlagosan 0,4 okozati kötőszót vettek át, összességében 
pedig 2,2 okozati kötőszó szerepelt. A FNy-i szövegből 0,2 időha-
tározói kötőszót vettek át, míg összességében átlagosan 2,2 idő-
határozói kötőszó szerepelt a CNy-i szövegekben. Az adatokat a 
6. és a 7. táblázatok foglalják össze.  

6. táblázat. A FNy-ből átvett és az összes referenciális kötés a CNy-i szöve-
gekben  

 Blattolt Konszekutívan tolmácsolt 
FNy-ből átvett  összes  FNy-ből átvett  összes  

Személyre 
utaló  

4,3 10,5 3,7 7,3 

Mutató  3,7 12,6 1,3 6,4 
Hasonlító  5,5 9,5 1,5 5,9 
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7. táblázat. A FNy-ből átvett és az összes összekapcsolás a CNy-i szövegekben 

Blattolt Konszekutívan tolmácsolt 
FNy-ből átvett összes FNy-ből átvett összes 

Kapcsoló 3,7 9,9 2,1 5,4 
Ellentétes 0,0 0,8 0,7 2,0 
Okozati 0,5 2,3 0,4 2,2 
Időhatározói 2,9 3,2 0,2 2,4 

4. Összegzés

A jelen tanulmány az angolról magyarra blattolt és konszekutívan 
tolmácsolt CNy-i szövegekben előforduló grammatikai kohéziós 
eszközöket hasonlította össze, és összevetette azokat a FNy-i szö-
vegeket jellemző kohéziós eszköz mintázatával.  

Eredményeink igazolják a hipotézisünket, mivel a blattolt CNy-i 
szövegekben a FNy-i grammatikai kohéziós eszközök jelentősen na-
gyobb arányban maradtak meg, mint a konszekutívan tolmácsolt 
CNy-i szövegekben, ahol lényegesen magasabb volt a kihagyott 
grammatikai kohéziós kötések aránya. Ez összhangban van a terü-
leten végzett korábbi kutatási eredményekkel (Gumul 2012).  



505 

Bakti Mária: Aszimmetrikus grammatikai kohéziós viszonyok 

Az eredmények alátámasztják Blum-Kulka hipotézisét (1986 / 
2000), mivel jelentős eltolódásokat találtunk a CNy-i és a FNy-i 
szövegek grammatikai kohéziós eszközhasználatában.  

A 100 szóra jutó kohéziós kötések esetében az eredmények azt 
mutatják, hogy a konszekutívan tolmácsolt CNy-i szövegekben 
magasabb mind a 100 szóra eső referenciális kötések, mind a 100 
szóra eső kapcsolási elemekhez kapcsolható kötések értéke. Ez 
arra enged következetni, hogy a tolmácsok mind a két tolmácso-
lási módban aktívan elemzik a FNy-i szöveget, és újrateremtik és 
erősítik a grammatikai kohéziós kötéseket. A Shlesinger által is-
mertetett, a tolmácsolást meghatározó korlátok befolyásolni lát-
szanak a grammatikai eszközök használatát is.  

A blattolás során a tolmács rendelkezésére áll a FNy-i szöveg, 
ezért a grammatikai kohéziós eszközök megtartására is több a lehe-
tőség, azonban nem ismerik a szöveg egészét, azaz a szöveg egé-
szére vonatkozó kohéziós viszonyok ismerete nélkül tolmácsolnak. 
Ezzel ellentétben a konszekutív tolmácsolás során a tolmácsok a tel-
jes input ismeretében, annak logikai, időbeli viszonyainak ismeret-
ében kezdik meg a tolmácsolást, miután végbement egy elsődleges 
elemzés. A szöveget a tolmácsok a jegyzeteik, az ott feltüntetett lo-
gikai kapcsolatok alapján adják vissza a célnyelven.  

Az eredmények elemzésekor fontos megemlíteni, hogy a vizsgá-
lat során tolmácsolt, azaz szóbeli nyelvi közvetítés eredményeként 
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keletkezett CNy-i szövegekkel dolgoztunk, ahol a CNy-i szöveg az 
első és egyben végleges CNy-i megoldás a tolmács részéről. A CNy-i 
szóbeli szövegeket ismétlések és egyéb megakadások jellemzik 
(Bakti–Bóna 2017), ezekben az esetekben a leggyakrabban a funk-
ciószavak ismétlődnek, ideértve például a kötőszavakat. Ilyen is-
métlések a vizsgált CNy-i szövegekben is előfordultak, így természe-
tesen megemelték a CNy-ben szereplő kapcsolóelemek számát.  

Az is előfordult, hogy a logikai kapcsolóelemek nem a forrás-
nyelvi szöveghez tartoztak, hanem azért kerültek a CNy-i szö-
vegbe, különösen a blattolt CNy-i szövegek esetén, mivel a tol-
mácsok folyamatosan zajló feldolgozási folyamatait jelzik, esetleg 
egy-egy javítást, pontosítást, átfogalmazást vezetnek be.  

Annak ellenére, hogy a vizsgálat kis mintát és egy nyelvpárt és 
tolmácsolási irányt vizsgált, az eredmények segíthetnek a tolmá-
csolás során zajló szövegprodukciós stratégiák jobb megismeré-
sében és megértésében.  
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Dudits András 
Szegedi Tudományegyetem 

 Bölcsészettudományi Kar 

A deklaratív tudás és a szakmai kommunikációs 
készség jelentősége a fordításban 

1. Bevezetés

Az interlingvális és interkulturális nyelvi közvetítés (mint szolgálta-
tás) komplex jelensége keretében megvalósuló írásbeli fordítás fo-
lyamata önmagában is összetett jelenség, amelynek számos kom-
ponense van. A fordítási folyamat legalapvetőbb alkotóelemeinek a 
folyamat mindazon kognitív és nyelvi komponensei tekinthetőek, 
amelyek az emberi nyelvműködés alapjául szolgálnak – tekintettel 
arra, hogy a fordító által végzett tevékenység legmeghatározóbb ré-
sze nyelvhasználatban ölt formát. Ennek a nyelvhasználatnak az 
alapját az emberi tudás két általános fajtája képezi: a procedurális 
tudás és a deklaratív tudás. Míg a procedurális tudás a különböző 
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tevékenységek elvégzéséhez szükséges folyamatjellegű tudásnak 
felel meg, addig a deklaratív tudás fogalmi alapú, azaz alapvetően a 
megismerés tárgyát képező jelenségek lényegi tulajdonságainak 
kognitív absztrakciójára épül, és szemantikus vagy epizodikus emlé-
kek formájában tárolódik az emberi emlékezetben (vö. Baddeley 
1997). Habár a professzionális fordítókra jellemző nyelvhasználat 
esetében kiemelt jelentősége van a procedurális tudásnak, illetve a 
nyelvi folyamatok fokozott proceduralizáltságának (azaz a készség-
szintű nyelvhasználatnak), az effajta procedurális tudás mellett ki-
emelten releváns mindaz a deklaratív tudás is, amely a különféle 
nyelvi folyamatokra vonatkozik. Ez a specifikus deklaratív tudás 
ugyanis egyfajta metakognitív, illetve metanyelvi tudásként lehe-
tővé teszi a fordító számára, hogy tudatos kontrollt gyakoroljon a 
munkamemóriájában végbemenő nyelvi folyamatok felett (pl. stra-
tégiatervezés, stratégiaellenőrzés és stratégiamódosítás révén), ez-
zel is elősegítve egyrészt a nyelvhasználattal összefüggő kognitív fel-
adatok megoldását (vö. Cs. Czachesz 1998), másrészt azoknak az au-
tomatikus kognitív és nyelvi mechanizmusoknak a szabályozását, 
melyeknek potenciálisan negatív hatású következményei a fordított 
szövegben akár konkrét hibák formájában is megnyilvánulhatnak. A 
nyelvi folyamatokra vonatkozó deklaratív tudás egyúttal segítséget 
jelenthet a fordítónak abban is, hogy az adott fordítási folyamattal 
és fordítási produktummal kapcsolatos gondolatait megfelelően 
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verbalizálja – főként a fordítási folyamat egyéb szereplőivel (pro-
jektmenedzserrel, terminológussal, lektorral stb.) és a megrendelő-
vel való kommunikáció hatékonyságának és eredményességének 
biztosítása érdekében. A nyelvi folyamatokkal és a vonatkozó kog-
nitív mechanizmusokkal kapcsolatos deklaratív tudás jelentőségé-
ről ugyanakkor közvetett módon az is árulkodik, hogy az elmúlt év-
tizedben a fordításkutatók körében fokozott érdeklődés mutatko-
zott a fordítói metakogníció iránt – ezt példázza többek között Alves 
(2005), Angelone (2010), Angelone és Shreve (2011), Bergen (2009), 
Echeverri (2015), valamint Fernández és Zabalbeascoa (2012) tanul-
mánya is. 

A fordítás folyamatát alapvetően determináló kognitív műkö-
déssel kapcsolatos fordítói tudással összefüggésben az alábbiak-
ban néhány olyan észlelési, figyelemi és emlékezeti mechanizmus 
áttekintése következik, amelynek az ismerete különösen rele-
váns lehet a fordító számára. Az egyes mechanizmusokkal össze-
függő deklaratív tudás birtokában ugyanis a fordító egyrészt tu-
datosabban kiaknázhatja a vonatkozó mechanizmusok facilitáló 
hatásait, illetve korlátozhatja azok inhibitáló hatásait, másrészt 
pontosabban verbalizálhatja azokkal a fordításspecifikus jelensé-
gekkel kapcsolatos gondolatait, amelyekről a fordítási szolgálta-
tás keretében adott esetben kommunikálnia kell. 
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2. A kognitív mechanizmusok fordításspecifikus 
facilitáló és inhibitáló hatásai 

Egészséges mentális működés esetén a kognitív mechanizmusok az 
emberi megismerés folyamatának hatékonyságát és eredményes-
ségét biztosítják – többek között úgy, hogy lehetővé teszik az inge-
rek feldolgozására épülő korábbi tapasztalás révén szerzett tudás 
hasznosítását az aktuálisan releváns ingerek feldolgozásában. En-
nek megfelelően a különböző mentális reprezentációk munkame-
móriában történő aktivációjában megnyilvánuló percepció sok 
esetben a releváns inger részletes feldolgozása nélkül is megvalósul 
(alapvetően a hosszú távú procedurális és szemantikus emlékezet-
ben tárolt reprezentációk előhívása révén). Mindez pedig jelentős 
mértékben elősegíti bizonyos kognitív feladatok készségszintű vég-
rehajtását (pl. olvasás során a szavak jelentésének automatikus 
megállapítását). Ugyanez az alapvető mechanizmus azonban egy-
fajta inhibitáló hatással is rendelkezik, tekintettel arra, hogy gátol-
hatja a tapasztalati világban megnyilvánuló ingerek megfelelő fel-
dolgozását, vagyis azt, hogy egy adott inger a fizikai jegyeinek meg-
felelően képeződjön le a tudatban (pl. olvasás közben a szavakat al-
kotó betűsorok reprezentációja során). A kognitív mechanizmusok 
facilitáló és inhibitáló hatásaival összefüggésben az alábbiakban né-
hány olyan jelenség bemutatása következik, amelynek a fordítási 
folyamat szempontjából praktikus jelentősége van.  
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2.1. Az észlelési, figyelmi és emlékezeti mechanizmusok pozitív 
hatásai 

A kognícióval összefüggő észlelési, figyelmi és emlékezeti mecha-
nizmusok, illetve az egyes mechanizmusok közötti kölcsönhatá-
sok a komplex fordítási folyamat hatékonyságát és eredményes-
ségét többféle módon is pozitívan befolyásolhatják. Az alábbiak-
ban röviden felvázolt jelenségek az emberi megismerésnek ezt a 
funkcionális szempontból kedvezőnek tekinthető (facilitáló) ha-
tását példázzák. 

A fordítási hatékonyság szempontjából elsősorban a fordítási 
műveletek alapját képező kognitív és nyelvi mechanizmusok proce-
duralizáltsága a meghatározó. A figyelmi kontrollt kevéssé igénylő 
proceduralizált mechanizmusok ugyanis hozzájárulnak bizonyos 
nyelvi folyamatok automatikus megvalósulásához, ami pedig lehe-
tővé teszi az adott folyamatokra épülő fordítási műveletek rutin-
szerű végrehajtását. Ennek köszönhető többek között az, hogy a 
fordító az általa gyakran feldolgozott és használt lexikai elemekből 
és szintaktikai struktúrákból álló tagmondatok vagy mondatok ér-
telmét egy adott fordítási irányban minimális kognitív erőfeszítés-
sel és fokozott gyorsasággal tudja kifejezni a célnyelven (vö. Jääs-
keläinen–Tirkkonen–Condit 1991). 
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A fordítás folyamatában természetesen a fordítói feladattelje-
sítés gyorsaságát biztosító figyelmi és emlékezeti tehermentesü-
léssel ellentétes jelenségek is megmutatkoznak. Az észlelés és a 
figyelem tudatos kontrollja, valamint a munkamemóriában át-
menetileg tárolt és tudatosított reprezentációk kontrollált feldol-
gozása többek között a fordító tudattartalmainak fordító általi 
megfigyelésében is fontos szerepet játszik. Ez a monitorozási 
mechanizmus teszi lehetővé azt, hogy a munkamemóriában for-
málódó célnyelvi reprezentáció tartalmi és nyelvi helyességét, il-
letve pragmatikai megfelelőségét még azelőtt ellenőrizze a for-
dító, hogy a mentálisan leképeződött adott célnyelvi ekvivalens-
nek a külső reprezentációkkal (valamilyen médiumon rögzített 
betűkkel és írásjelekkel) történő kódolását elvégezné (vö. Toury 
1995; Tirkkonen–Condit 2005). 

A célnyelvi reprezentációk írást megelőző kontrollált ellenőr-
zése mellett a munkamemóriának kiemelt jelentősége van töb-
bek között az egyik legáltalánosabb fordítási átviteli művelet, az 
explicitáció végrehajtásában is (lásd explicitációs hipotézis – 
Blum-Kulka 1986). Az explicitációt ugyanis az teszi lehetővé, hogy 
a fordító munkamemóriájában – a hosszú távú emlékezet aktivá-
lása révén megvalósuló inferencia eredményeképpen – olyan 
nem verbális reprezentációk (fogalmak, fogalmi jegyek, képze-
tek) is leképeződnek mentálisan, amelyek verbálisan nincsenek 
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kódolva a vonatkozó forrásnyelvi szegmensben. Ezeknek a nem 
verbális reprezentációknak a tudatosítása pedig lehetőséget te-
remt arra, hogy a fordító az azokat verbálisan leképező célnyelvi 
reprezentációkat szintén aktiválja a munkamemóriájában, még-
pedig annak érdekében, hogy a célnyelvi szövegben explicit (azaz 
konkrét lexikai elemekkel kifejezett) módon is kódolhassa azokat 
az információkat, amelyek a forrásnyelvi szövegnek csak implicit 
(azaz az olvasó által nem verbális inferencia révén feltárható) mó-
don képezik részét. 

2.2. Az észlelési, figyelmi és emlékezeti mechanizmusok negatív 
hatásai 

A fordítás folyamata szempontjából releváns észlelési, figyelmi és 
emlékezeti mechanizmusok, illetve a különféle mechanizmusok 
interakciója a fordítás hatékonyságát és eredményességét nega-
tív módon is befolyásolhatja. Az alábbiakban körvonalazott ösz-
szefüggések a kogníciónak ezt a funkcionális szempontból inhibi-
tálónak tekinthető hatását szemléltetik.  

A fordítási folyamat eredményességét meghatározó különféle 
fordítási hibák közül kiemelt jelentősége van a célnyelvi szöveg-
ben előforduló nyelvi hibáknak, amelyeknek egy része az inter-
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lingvális interferencia mechanizmusának tudható be (lásd pl. Ség-
uinot 1997). A nyelvi interferencia hátterében elsősorban az áll, 
hogy a célnyelvi reprodukció folyamatában a fordító munkame-
móriájában leképeződő reprezentációk közül a nem verbális rep-
rezentációk helyett az egymásnak megfeleltethető verbális (for-
rásnyelvi és célnyelvi) reprezentációk kerülnek a fordító figyel-
mének fókuszába. A verbális reprezentációk effajta dominanciája 
folytán a transzfer nagyobb valószínűséggel megy végbe a forrás-
nyelvi és a célnyelvi mentális reprezentációk kognitív megfelelte-
tésén (transzkódolásán) keresztül, mint a vonatkozó fogalmak és 
képzetek célnyelvi reprezentációkká való transzformálása révén. 
Amennyiben pedig a transzkódolás nem megfelelő figyelmi kont-
rollal történik, akkor a forrásnyelvi reprezentációk bizonyos je-
gyei leképeződhetnek abban a célnyelvi reprezentációban, amely 
azután célnyelvileg hibás vagy kvázi-helyes szegmensként mani-
fesztálódik a célnyelvi szövegben.  

A fordítás eredményességét nemcsak az interlingvális interfe-
rencia érvényesülése befolyásolhatja negatívan, hanem egyfajta 
emlékezeti interferencia is, amely főként a fordítás ellenőrzési 
szakaszában jellemző fordítói ellenőrző olvasási műveletekben 
érvényesülhet. A fordítási hibák kiszűrésére szolgáló fordítói el-
lenőrző olvasás eredményességét ugyanis szignifikánsan korlá-
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tozza a hosszú távú emlékezet, amelynek az aktiválódása a vo-
natkozó ingeranyag fokozottan ismerős volta miatt automatiku-
san megtörténik, amikor a fordító a saját maga által feldolgozott 
forrásnyelvi szöveg alapján saját maga által alkotott célnyelvi szö-
veget ellenőrzés céljából elolvassa. Ennek megfelelően a hosszú 
távú emlékezet automatikus aktiválódása miatt a fordítói cél-
nyelvi szövegellenőrzés során tudatos kontroll hiányában köny-
nyen megvalósulhat a tudásalapú (emlékezetvezérelt) percep-
ciós mechanizmusok dominanciája. Ezzel párhuzamosan pedig 
háttérbe szorulhatnak azok az ingeralapú észlelési mechanizmu-
sok, amelyeknek az ingerek részletes feldolgozásával járó érvé-
nyesülésére szükség lenne a hibaészlelés feladata szempontjá-
ból. A fordítási hibák fordító általi észlelésének egyik feltétele te-
hát az, hogy a fordító a különböző forrásokból származó repre-
zentációk között szelektáljon a figyelmével, és mentálisan azokra 
a reprezentációkra koncentráljon, amelyek a munkamemóriájá-
ban az ingeranyagot (a célnyelvi szöveget) képezik le, és ne azo-
kat a reprezentációkat tudatosítsa, amelyek az ingeranyagról al-
kotott és a hosszú távú emlékezetből automatikusan előhívott 
emléknyomokat képezik le az elméjében. Ez a feladat természe-
tesen annál kevesebb kognitív erősfeszítést igényel, minél több 
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idő telik el a célnyelvi szöveg megalkotása és a célnyelvi szöveg 
ellenőrzése között (vö. Dudits 2011). 

A különféle mentális mechanizmusok közötti inhibitáló hatás a 
fordítás folyamatában egy másik olvasási művelettel, a célnyelvi 
szövegben potenciálisan előforduló betűhibák kiszűrésére szolgáló 
fordítói korrektúraolvasás műveletével összefüggésben is megmu-
tatkozik. A betűhibák ingeralapú percepciót igénylő észlelésére 
ugyanis jelentős gátló hatást gyakorolnak bizonyos alapvető szen-
zoros és kognitív mechanizmusok: egyrészt az általános (szöveg-
értő) olvasási folyamat alapját képező szenzoros mechanizmusok (a 
fixációs és a szakkádikus szemműködés), másrészt a vonatkozó kog-
nitív mechanizmusok (a proceduralizált dekódolás és a procedurali-
zált jelentésazonosítás). Ezeknek a szenzoros és kognitív mechaniz-
musoknak az eredményeképpen egy adott szónak a jelentése an-
nak ellenére megfelelően képeződhet le a tudatban, hogy a szót al-
kotó grafémák sora hibásan van rögzítve a médiumon. Ennek meg-
felelően a grafémikus hibák kiszűrésének eredményessége szem-
pontjából az a kedvező, ha a feldolgozás tárgyát képező ingeranyag 
(azaz a releváns szó) nemcsak lexikai vagy fogalmi szinten reprezen-
tálódik a fordító munkamemóriájában, hanem grafémikus (azaz a 
releváns betűsort leképező) reprezentáció formájában is. A grafé-
mikus reprezentációk tudatosulása pedig megfelelő figyelmi kont-
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rollal szenzorosan és perceptuálisan is elősegíthető különféle kor-
rektúraolvasási technikák alkalmazásával (vö. Gósy 2005): például 
az olvasási tempó csökkentésével, szubvokalizációval, hangos olva-
sással, szótagoló olvasással, vagy a betűsorok vizuális feldolgozásá-
nak ujjal történő párhuzamos követésével. 

3. A kognícióval kapcsolatos deklaratív tudás
kommunikációs relevanciája 

Az előzőekben felvázolt kognitív mechanizmusokkal kapcsolatos 
deklaratív tudás nemcsak a fordítási kompetencia és performan-
cia szempontjából releváns, hanem a szolgáltatásként értelme-
zett fordítás egészét tekintve is. A fordítási szolgáltatás minősé-
gét ugyanis alapvetően meghatározza az, ahogyan a fordító az 
érintett szakemberekkel és a megrendelővel kommunikál. A for-
dítási folyamatot megelőző, a folyamat közbeni, valamint az azt 
követő szakmai kommunikáció hatékonysága és eredményes-
sége pedig többek között attól is függ, hogy a fordító képes-e 
megfelelően verbalizálni mindazokat az igényeit és észrevételeit, 
amelyek közvetlen vagy közvetett módon összefüggésben állnak 
a fordítási folyamatot determináló különféle kognitív mechaniz-
musokkal. Az effajta metakognitív tudásra épülő kommunikáció 
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például különösen fontos szerepet játszik a célnyelvi szöveg mi-
nőségét alapvetően befolyásoló fordítói szövegellenőrzés prakti-
kus feltételeinek meghatározásában. 

4. Konklúzió 
Annak tudatában, hogy a fordítás kognitív és nyelvi mechanizmusa-
ival kapcsolatos deklaratív tudásnak milyen jelentősége van a pro-
fesszionális fordítás folyamata szempontjából, valamint a fordítási 
szolgáltatás keretében megvalósuló szakmai kommunikáció szem-
pontjából, megállapítható, hogy a releváns deklaratív tudás meg-
szerzésének feltételeit célszerű megteremteni a fordítóképzés ke-
retei között. A deklaratív tudásra épülő stratégikus tapasztalatszer-
zés révén ugyanis jobban lehet biztosítani a fordítási kompetenciát 
alapvetően meghatározó kognitív proceduralizáció gyorsaságát és 
megfelelőségét, mint különféle heurisztikus eljárások révén. 

A felsőoktatási intézmények által kínált fordítóképző progra-
mok a fordítási tevékenység jellegéből adódóan gyakorlatorien-
táltak, és ennek megfelelően a fordítással kapcsolatos elméleti 
ismeretek átadása általában bizonyos alapozó kurzusokra korlá-
tozódva valósul meg (vö. Bartrina 2005). A fentiekben tett meg-
állapításokból ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy a funk-
cionális (azaz a fordítási tevékenység végzése során praktikusan 
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hasznosítható) elméleti ismereteknek a fordítói kompetenciafej-
lesztést célzó közvetítése nemcsak egy önálló elméleti kurzus ke-
retében valósulhat meg, hanem a különböző gyakorlati foglalko-
zásokba integrált módon is. A fordítási folyamat nyelvi dimenzió-
jának valamennyi tényezőjét meghatározó kogníció vonatkozásá-
ban ennek az integrációnak egyik praktikus formája a gyakorlati 
foglalkozások keretében önállóan vagy csoportosan végzett for-
dítási feladatok teljesítésével összefüggésben érvényesülő kogni-
tív és nyelvi mechanizmusokra való reflektálás. A fordítási folya-
mat közben vagy utólagosan történő metakognitív reflexió ideális 
esetben magában foglalja a tudatosított mechanizmusokkal kap-
csolatos tapasztalatok verbalizálását, valamint olyan megállapí-
tások és következtetések megfogalmazását, amelyek egyrészt a 
fordítás tárgyát képező konkrét szegmens feldolgozására vonat-
koztathatóak, másrészt a releváns jelenségek vonatkozásában ál-
talánosíthatóak is. Az így szerzett absztrakt deklaratív tudás pedig 
lehetőséget teremt arra, hogy a fordító céltudatosabban, haté-
konyabban és eredményesebben alkalmazza mindazt a procedu-
rális tudást, amelyre a fordításhoz szükség van. 
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Balogh Dorka – Lesznyák Márta 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Angol-
tanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 

Jog- és Államtudományi Kar Idegen Nyelvi Lektorátus 

Fordító- és tolmács mesterképzésben, valamint jogi 
szakfordítóképzésben részt vevő hallgatók 

fordításainak összehasonlító elemzése 

1. Bevezetés

Tanulmányunkban egy már három éve folyó intézményközi 
együttműködés keretein belül végzett kutatás második szakaszá-
nak eredményeiről számolunk be. Kutatásunk a projektmódszer 
vizsgálatával kezdődött 2015-ben, intézményeink szakfordítást 
tanuló hallgatói azóta minden tavaszi szemeszterben egy hosz-
szabb jogi szöveget fordítanak le projektmunkában, angolról ma-
gyarra. A Szegedi Tudományegyetemen mesterszintű fordító és 
tolmácsképzés folyik, melynek hallgatói jellemzően bölcsészek, 
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míg a PPKE Jog- és Államtudományi Karán folyó szakirányú to-
vábbképzésén végzett jogászok vesznek részt. A hallgatók 4–5 fős 
csapatokban dolgozva fordítanak le egy 16 oldalas jogi szöveget 
(szerződést) angolról magyarra, a csapatokon belül meghatáro-
zott szerepeket maguk között felosztva.  

Kutatásunk első szakaszában empirikus módszerekkel (a hall-
gatók által kitöltött kérdőívekkel) vizsgáltuk a projektmódszer 
eredményességét a fordítóképzésben, és annak előnyeit a hagyo-
mányos, egyéni fordítással szemben.  

A második szakaszban a kétféle populáció projektmunkában 
elkészített jogi szakfordításait vetettük össze speciális – globális 
és analitikus – hibatipológia alapján, majd főként kvantitatív 
módszerekre támaszkodva elemeztük az eredményeket. 

Kutatási kérdéseink a következők voltak: 
• Vannak-e kimutatható különbségek a bölcsész végzettség-

gel rendelkező, mesterképzésben részt vevő hallgatók és 
a jogász képzettséggel rendelkező, szakirányú továbbkép-
zésben részt vevő hallgatók angolról magyarra fordított 
szövegei között? 

• Globális értelemben a hallgatók mely csoportjának a for-
dítása felel meg jobban a jogi szakfordítás támasztotta kö-
vetelményeknek?  

• Milyen típusú hibák jellemzik az egyes almintákat? 
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• Megfigyelhető-e összefüggés a hibatípusok gyakorisága és
a fordítás egészének minősége között?

Elsődleges célkitűzésünk az volt, hogy az eredményekből (a hibák 
jellegéből kiindulva) módszertani következtetéseket vonjunk le arra 
vonatkozóan, hogy a mesterszintű képzésben részt vevő bölcsész-
hallgatók erősebb jogi szakmai felkészítést igényelnek-e. Hosszú 
távú céljaink között szerepelt a tapasztalatok beépítése az órater-
vekbe és a tanmenetbe (a jogi szakfordítás oktatásának hatékony-
sága céljából). A közös hibatipológia kidolgozása és a javítás közben 
felmerült kérdések az értékeléssel kapcsolatos tapasztalatok feldol-
gozásának lehetőségét és relevanciáját is felvetették. 

2. A kutatás elméleti háttere

Kutatásunk elméleti hátterét az a – számos fordításpedagógiát ku-
tató szakember által hangoztatott – megállapítás adta, hogy a szak-
mai ismeretek szintje befolyásolja a szakfordítás minőségét. 

Kiraly (2005) szerint a frissen végzett szakfordítók számára a 
legnagyobb kihívást a szakmai ismeretek és a szakmai terminoló-
gia elsajátítása jelenti. Véleményünk szerint a jogi fordításban ez 
különösen igaz, mivel a szakmai ismeretek a jogban rendszer-
szintű gondolkodást is feltételeznek. 
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Northcott és Brown (2006: 374) azt vetik fel, hogy a jogi fordí-
tóknak a jogi szemléletet és gondolkodásmódot is magukévá kell 
tenniük ahhoz, hogy egyáltalán értelmezni tudják a szöveget. 

Šarčević (1997) szerint a jogi szakfordítónak tisztában kell len-
nie egyrészt a jogi fogalmak jogrendszerek szerint megkülönböz-
tetett jelentésével, másrészt a jog működésével, ami magában 
foglalja a jogi érvelés logikáját, valamint mindazon lehetőségek 
felismerését, amelyek szerint a bíróságok az adott szöveget értel-
mezhetik és alkalmazhatják. 

Trosborg (1997) arra mutat rá, hogy a szöveg alkotóinak (szer-
zőnek és fordítónak egyaránt) tisztában kell lenniük az adott mű-
faj és regiszter stílusjegyeivel, ha azt szeretnék, hogy a szöveg be-
töltse a szakmai közösség által meghatározott funkcióját. Sze-
rinte a regiszter a szókincs/terminológia és a szintaxis/mondat-
szerkesztés szintjén nyilvánul meg, és nem annyira a lexikai egy-
ségek, mint inkább a kollokációk határozzák meg. 

Bhatia (1997) kutatásai alapján arra a következtetésre jut, 
hogy a célnyelvi szöveg műfaji identitásának megőrzéséhez a for-
dító nyelvi kompetenciája nem elég, annak ki kell egészülnie to-
vábbi kompetenciákkal, többek között a két kódrendszer megfe-
lelő ismeretével, valamint a műfaji ismeretek elsajátításának és 
alkalmazásának képességével. 

Alcaraz és Hughes (2002) is leszögezik, hogy a műfajok azonosí-
tása és ismerete nélkül a fordító nem hozhat létre hiteles fordítást. 



528 

Szekcióelőadások – Fordítás és tolmácsolás 

3. A globális hibatipológia

A fenti megállapítások érvényességének tesztelését holisztikus és 
analitikus hibatipológiák segítségével végeztük. A holisztikus (glo-
bális) értékeléshez a Kiraly (1995: 83) által kidolgozott öt-pontos 
skálát használtuk, amely öt-fokozatú skálán értékel, a következők 
szerint: 

- 1 = Minden szempontból elfogadhatatlan fordítás.
- 2 = Gyenge fordítás.
- 3 = Részben elfogadható fordítás. Sok benne a hiba és to-

vábbi javítások szükségesek ahhoz, hogy a megbízónak át-
adható legyen. 

- 4 = Alapjában jó fordítás. Találhatók benne kisebb hibák,
de ezek könnyen kijavíthatóak. 

- 5 = Nagyon jó fordítás. A célnyelvi normáknak minden te-
kintetben megfelel és híven tükrözi a forrásnyelvi szöveg 
funkcióját. 

4. Az analitikus hibatipológia
Analitikus hibatipológiánkat közösen hoztuk létre az egyetemein-
ken már bevett gyakorlatokat alapul véve, figyelve az egyes hibák 
minél pontosabb elkülönítésére, ugyanakkor szem előtt tartva 



529 

Balogh Dorka – Lesznyák Márta: Fordító- és tolmács mesterképzés 

azt a tényt, hogy a hibatípusok számának túlzott növelése meg-
nehezíti a kapott eredmények kiértékelését. Végül hét hibatípust 
különböztettünk meg, melyeket a javítás során különböző színek-
kel jelöltünk, és közülük ötöt a nyelvi szinteknek is megfeleltet-
tünk, így a nyelvhelyességi hibákat a morfológia-szintaktika szint-
jéhez, a jogi és a szöveg tárgyköréhez tartozó terminológiai hibá-
kat a szemantika szintjéhez, a jogi és köznyelvi regiszterrel kap-
csolatos hibákat pedig a pragmatika szintjéhez rendeltük hozzá. 
Hibatipológiánkban a következő hét hibatípust határoztuk meg: 
1. Ortográfia: a szöveg általános megjelenésével és formátumá-
val kapcsolatos hibák, valamint helyesírási és központozási hibák. 

2. Nyelvhelyesség: a morfémák – toldalékok, ragok, jelek, képzők 
– helytelen használata és egyeztetése, helytelen szórend (példa: 
minden harmadik felek, aki, ami helytelen használata). 

3. A nem jogi terminológia helytelen használata: a jogi szövegben 
foglalt tárgykör (estünkben építésügy) terminológiájának helyte-
len használata (példa: ’előrehaladási jelentés’ helyett ’havi hely-
zetjelentés’). 

4. A jogi terminológia helytelen használata (példák: ’vállalkozói 
díj’ helyett ’kártérítés’, ’cikk’ helyett ’fejezet’). 
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5. A jogi regiszter és a műfaji sajátosságok helytelen használata:
az adott jogi műfaj – esetünkben szerződés – sajátosságaira jel-
lemző kifejezések, fordulatok és kollokációk helytelen használata 
(példák: ’felek kölcsönösen felelősek’ helyett ’felek fordítva is fe-
lelősek’, ’mentesíti’ helyett ’felmenti’). 

6. A köznyelvi (nem jogi) regiszter helytelen használata: a jogi re-
giszteren kívül eső, az általános nyelvre jellemző kifejezések, for-
dulatok és kollokációk helytelen használata (példák: ’direkt mó-
don’, ’alvállalkozókon keresztül’). 

7. Az információtartalom sérülése: a szöveg információtartalmá-
nak torzulása az eddig felsorolt hibajelenségektől eltérő okok mi-
att: pl. értelmetlen mondat, információ indokolatlan kihagyása 
vagy hozzáadása, a szöveg kohéziójával és koherenciájával kap-
csolatos problémák. 

5. A hipotézisek
A már ismertetett fordításkutatói megállapítások alapján feltéte-
leztük, hogy 

1. a jogászok és a bölcsészek által készített jogi szakfordítások
globális minősége eltérő lesz; 
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2. a szaktudás és a szakmai tapasztalat a jogászok számára előnyt, 
míg ezek hiánya a bölcsészek számára hátrányt jelent a jogi szak-
fordításban; 
3. az analitikus hibaelemzés során eltérő lesz az egyes hibatípu-
sok aránya a jogászoknál és a bölcsészeknél, a következők szerint:  

• Az ortográfiai hibák területén mindkét populáció közel 
azonos számú hibát vét. 

• A morfológia és a szintaktika (nyelvhelyesség) szintjén a 
jogászok valamivel több hibát ejtenek, mint a bölcsészek. 

• Szemantikai szinten különbségeket feltételeztünk a jogi 
szöveg tárgyköre terminológiájának helytelen használata 
és a jogi terminológia helytelen használata között: az 
előbbi esetben arra számítottunk, hogy mindkét populáció 
közel azonos számú hibát vét, míg az utóbbiban arra, hogy 
a bölcsészek szignifikánsan több hibát ejtenek. 

• A pragmatika vonatkozásában is különbségekre számítot-
tunk a műfajra jellemző regiszter helytelen használata és 
a nem jogi regiszter helytelen használata között: úgy gon-
doltuk, hogy a bölcsészek szignifikánsan több hibát ejte-
nek a műfajra jellemző regiszter használatában, míg a nem 
jogi regiszter használatában közel azonos számú hibát fel-
tételeztünk a két populációnál. 
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6. A kutatás módszerei és eszközei

6.1. A minta 

A vizsgálat anyagául szolgáló fordítások a bevezetőben említett 
két populációtól származtak: egyrészt jogi diplomával rendel-
kező, szakfordító-képzésben résztvevő hallgatóktól, akik mini-
mum középfokú nyelvvizsgával rendelkeztek, másrészt mester-
képzésben résztvevő, fiatal, nyelvszakos első diplomával (BA) 
rendelkező bölcsészhallgatóktól. A bölcsészhallgatók mesterkép-
zésük utolsó félévében vettek részt a jogi szakfordítás órán, me-
lyet egy jogi ismeretek kurzus is kísért. 

A kutatás során mindkét populáció 5–5 fordítását volt lehető-
ségünk vizsgálni. Ennek oka, hogy a jogi szakfordító-képzésben 
összesen ennyi hallgató vett részt. Ismét kihangsúlyozzuk, hogy a 
fordítások csoportmunka eredményeként jöttek létre. A SZTE 
BTK fordító-tolmács mesterképzésében a 2 év alatt összesen 14 
csoport vett részt projektmunkában, ebből a 14 fordításból vá-
lasztotta ki az egyik szerző, aki egyben oktatójuk is volt, azt az 5 
fordítást, amely végül bekerült a vizsgálatba. A kiválasztás során 
a szerző a csoportok összetételét vette figyelembe oly módon, 
hogy gyengébb és erősebb csoportok fordításai is bekerüljenek a 
mintába. 
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6.2. A kutatás eszközei 

A projektmunka során a hallgatók egy 16 oldalas építőipari szer-
ződést fordítottak angolról magyarra. Bár a szövegek nehézségé-
nek megítélésére objektív mércéink nincsenek, szubjektíve azon-
ban a jelen tanulmány mindkét szerzője kifejezetten nehéznek 
ítéli meg a szöveget, egyrészt a témája (építőipar), másrészt 
lingua franca jellege miatt. A nehéz, lingua franca szöveg alkal-
mazását az indokolta, hogy a projekt életszerű fordítási helyzete-
ket igyekszik szimulálni, és ezzel összhangban a szerződés az 
egyik szerző egyik korábbi valós fordítási megbízása volt. Érvként 
szolgálhat az a tény is, hogy mindkét populáció nem sokkal diplo-
maszerzés előtt fordította a szóban forgó szöveget, tehát gyakor-
latilag készen kellett állniuk ilyen nehézségű szöveg fordítására. 

Mivel a teljes 16 oldal értékelése nem kivitelezhető és nem is 
gazdaságos, ezért a szerződésből másfél oldalt választottunk ki 
értékelésre. A másfél oldal megközelítőleg 10%-a az eredeti szö-
vegnek, így a minőségbiztosítás során alkalmazott mennyiséggel 
is nagyjából összhangban van. Emellett a kiválasztott másfél oldal 
a szerződés 2 teljes pontját fedte le, így viszonylag teljes szöveg-
egységnek tekinthető. 

A fordításokat két értékelő (a két szerző) értékelte globális és 
analitikus módon is. Az értékelés objektivitásának biztosítás érdek-



534 

Szekcióelőadások – Fordítás és tolmácsolás 

ében a fordításokat tartalmazó fájlokat egy független személy ösz-
szekeverte és titkosította, vagyis átnevezte, oly módon, hogy a fájl-
nevek csak számokat tartalmaztak egytől tízig (1. doc, 2. doc stb.), 
így az értékelők nem tudhatták, melyik populációtól származik egy 
adott fordítás. A titkosítás feloldása egy külön excel fájlban lett el-
mentve, amelyet csak az adatrögzítés után nyitottunk meg. 

Az értékelők közötti egyezés biztosítása érdekében az értékelést 
gondosan elő kellett készíteni. A két értékelő először a szerződés 
egy másik (a kutatásban nem elemzett) pontját értékelte a felállított 
hibatipológia segítségével, illetve globális értékeléssel is. Az ezt kö-
vető egyeztetés során az értékelők szempontjainak közelítésére és 
a hibakategóriák finomítására került sor. A kutatás mintáját képező 
első dokumentum értékelése után még egy konzultációt folytattak 
az értékelők, melynek során a már besorolt hibák kategóriáin nem 
változtattak, ugyanakkor ismét megvitatták döntéseiket, és újabb 
szempontokat határoztak meg, amelyek segítik a hibatípusokba so-
rolást (pl. elfogadható vagy el nem fogadható konkrét terminusok, 
kollokációk meghatározása). 

Az értékelést mindkét értékelő szigorú sorrendben (egyes számú 
dokumentumtól tízes dokumentumig) végezte, a globális értékelést 
nem a hibajavítás után, hanem még előtte, a javítás közben végezte 
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el. Az értékelés számszerű eredményei (hibaszámok kategóriatípu-
sonként, majd összesítve és a globális értékelés eredménye) excel 
fájlban kerültek rögzítésre, majd ezeken statisztikai elemzést hajtot-
tunk végre. 

7. Eredmények 
7.1. Értékelők közötti egyezések 

Tekintettel arra, hogy a fordítás komplex, nyílt probléma (más 
szóval, nyílt végű feladat), tehát nincs egyetlen jó megoldása, a 
fordításértékelés mindig magában foglalja a javító szubjektív ér-
tékítéletét, ezért az értékelés objektivitásának és megbízhatósá-
gának garantálása érdekében ellenőrizni kell az értékelők közötti 
egyezést. Mivel az értékelések során rangskálát (globális egyezés) 
és intervallumskálákat alkalmaztunk (hibaszámok), ezért az érté-
kelők közötti egyezéseket korrelációs együtthatókkal fejeztük ki. 
Bár a szakirodalom nem egységes a kérdésben, az értékelők kö-
zötti egyezéseket (korrelációs együtthatókkal kifejezve) általában 
0.6 felett tartjuk elfogadhatónak, 0.7 felett jónak, 0.8 felett pedig 
nagyon jónak (Stemler–Tsai 2008).  

Az alábbi eredmények értelmezése során nem szabad elfelej-
teni, hogy nagyon kicsi mintával dolgoztunk, ami egyrészt magya-
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rázhatja a szignifikáns eredmények hiányát, másrészt, még a szig-
nifikáns összefüggések esetén is felveti azt a kérdést, hogy meny-
nyire általánosíthatók ezek az eredmények. 

Az értékelők közötti egyezések közül elsőként a globális érté-
kelés mutatóival foglalkozunk. Már az 1. táblázat adatai is mutat-
ják, hogy az értékelő közötti egyezés kifejezetten magas volt (szá-
zalékos formában kifejezve 80%), és ezt támasztja alá a statiszti-
kai elemzés is, a Spearman korrelációs együttható értéke 0,86 
(p<0,01). Ez az érték arra utal, hogy a globális értékelés igen meg-
bízhatóan működik, a két értékelő ítéletei az esetek többségében 
egybeesnek vagy nagyon közel állnak egymáshoz. 

1. táblázat. A globális értékelés eredményei
Fordítás sorszáma Értékelő 1. Értékelő 2. 

1 3 3 
2 5 3 
3 4 4 
4 1 1 
5 2 3 
6 5 5 
7 3 3 
8 2 2 
9 4 4 

10 1 1 
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Kevésbé kedvező a kép, ha az összes hibaszám (analitikus értéke-
lés eredménye) értékelők közötti egyezését vizsgáljuk. Ez esetben 
a Pearson korrelációs együttható 0,65 volt (p<0,5). Ennek alapján 
azt mondhatjuk, hogy az összhibaszám elfogadható, de kevésbé 
megbízható mutató, mint a globális értékelés eredménye. 

Az egyes hibakategóriák esetén az értékelők közötti egyezések 
egy kategória kivételével sohasem érték el a szignfikáns szintet, 
ami azt jelenti, hogy az előkészítő szakaszban nyújtott erőfeszíté-
sek ellenére sem sikerült az értékelők szempontjait kellő mérték-
ben közelíteni egymáshoz. Ez alól kivételt az információközvetítés 
kategóriája jelent, ahol az értékelők közötti egyezés szélsősége-
sen magas értéket (Pearson r = 0,95; p<0,001) ért el. Ennek hát-
terében az állhat, hogy az információközvetítési hibákat (vagyis a 
félrefordításokat) minden kétséget kizáróan fel lehet ismerni, és 
sokkal kisebb a más kategóriába sorolás esélye, mint például a 
terminológiai hibák esetén, amelyeknél nem csak azt kellett el-
dönteni, hogy milyen típusú terminológiai hibáról van szó, de 
néha a regiszterhiba kategóriába sorolás esélye is fennállt. 

Mivel az értékelők összhibaszám tekintetében szignifikáns kor-
relációt mutattak és az átlagértékeik is közel álltak egymáshoz 
(értékelő 1 = 41 hiba, értékelő 2 = 38,6 hiba), arra a feltételes 
következtetésre jutottunk, hogy az értékelők valószínűleg ugyan-
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azokat a szegmenseket értékelik hibaként, ugyanakkor a szeg-
mensek kategóriába sorolása terén eltérő a véleményük (kivéve 
az információközvetítési hibákat). Ezt a hipotézist azonban a ké-
sőbbiekben még ellenőrizni kell. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a globális értékelés, az 
összhibaszám és az információközvetítés terén megbízható a 
vizsgálat eredménye. A kis minta miatt azonban indokoltnak ta-
láljuk, hogy a többi hibakategória eredményeit is bemutassuk, az-
zal a kitétellel, hogy ezeket az eredményeket fenntartással kell 
kezelni, és a későbbiekben ellenőrizni kell. 

7.2. A fordítás egészének minősége és a hibatípusok gyakorisága 

Egyik kutatási kérdésünk arra vonatkozott, hogy a fordítás egészé-
nek holisztikus megítélése milyen összefüggésben áll a hibatípusok 
gyakoriságával, másként megfogalmazva, mely hibatípusok befo-
lyásolják legjobban az értékelő intuitív ítéletalkotását. A korreláció 
vizsgálatok eredményei alapján mindkét értékelő esetén az infor-
mációközvetítési hibák mutatják a legerősebb korrelációt a holiszti-
kus értékelés eredményével (r = -0,97 ill. r = -0,90; p<0,01). Érdekes 
módon az első értékelő esetén a globális értékelés mutatói a jogi és 
nem jogi regiszterhibákkal illetve a nem jogi terminológiai hibákkal 
is szignifikáns összefüggést mutattak. 
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Mindebből az következik, hogy az értékelők holisztikus értéke-
lését az információközvetítési hibák befolyásolják a legerőtelje-
sebben. Az értékelők közötti egyéni eltérések további vizsgálatok 
tárgyát képezhetik, mert több magyarázat is állhat az eltérő min-
tázatok hátterében. 

7.3. A bölcsész és jogász csoportok fordításainak összehasonlítása 

Az értékelés eredményei azt mutatják, hogy számos hipotézi-
sünkkel ellentétben a jogászok fordításai minden tekintetben 
szignifikánsan felülmúlják a bölcsészek fordításait (ld. 2. táblá-
zat). Ez éppen úgy igaz a fordítás globális minőségére, mint az 
összhibaszámra, vagy az információközvetítésre. Még az értéke-
lők közötti egyezés hiánya miatt kevésbé megbízhatónak ítélt re-
giszter és jogi regiszter terén is egyik vagy mindkét értékelő szig-
nifikánsan kevesebb hibát talált a jogászok, mint a bölcsészek for-
dításaiban. A nyelvi, a helyesírási és a terminológiai hibák terén 
ugyanakkor nem fedezhetők fel szignifikáns különbségek a két 
csoport között. 
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2. táblázat. A jogászok és a bölcsészek fordítási teljesítményei között talált
szignifikáns különbségek (kétmintás t-próbák eredményei) 

Bölcsész át-
lag 

Jogász 
átlag 

t p 

Globális érté-
kelés 

Értékelő 1. 1,8 4,2 -4,54 <0,01 

Értékelő 2. 2,0 3,8 -3,09 0,16 

Analitikus értékelés 

Összes hiba 
száma 

Értékelő 1. 61,0 21,0 6,58 <0,01 
Értékelő 2. 49,2 28,0 3,57 <0,01 

Információköz-
vetítési hibák 
száma 

Értékelő 1. 20,8 6,4 4,6 <0,01 

Értékelő 2. 20,6 11,2 3,55 0,01 

Regiszter hi-
bák száma 

Értékelő 1. 7,2 1,6 3,96 <0,01 

Értékelő 2. 10,0 4,8 2,94 0,019 

Jogi regiszter 
hibák száma 

Értékelő 1. 15,6 4,0 4,08 <0,01 

Értékelő 2. 9,4 3,0 2,08 0,09 
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8. Az eredmények elemzése 

Az eredmények azt mutatják, hogy a fordítóképzésben részt vevő 
diplomás jogászok és nyelvszakos bölcsészek jogi szakfordítási 
teljesítménye között hatalmas különbség figyelhető meg a jogá-
szok javára. A globális értékelés esetén ez két teljes fokozatnyi 
különbséget az ötös skálán, amelyet úgy értelmezhetünk, hogy a 
jogászok fordításai ugyan tartalmaztak hibákat, de mégis elfogad-
hatóak voltak, ellentétben a bölcsészekével, akiknek nem sikerült 
lektorálásra elfogadható fordítást készíteniük. 

Ugyanez a hatalmas különbség figyelhető meg az összhiba-
szám és az információközvetítési hibák esetén is. Az információ-
közvetítési hibák száma azért különösen aggasztó, mert arra utal, 
hogy a bölcsészek által készített fordítások nagyon sok (másfél 
oldalon mindkét értékelő szerint kb. 20!) félrefordítást tartalmaz-
nak. Jogi szakszövegek esetén a félrefordításoknak komoly követ-
kezményei lehetnek, amelyek súlyosan érinthetik a fordítót. Fel-
merül a kérdés, hogy vajon a bölcsészek mennyire vannak tisztá-
ban fordításuk minőségével, és a félrefordítások jogi következ-
ményeivel (akár magukra nézve is). 

Talán a legkevésbé meglepő eredmény a jogi regiszterhibák 
nagy száma a bölcsészek esetén. A regiszter nagyon nehezen 
megragadható, feltehetőleg hosszú idő alatt, és jórészt implicit 
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tanulás útján alakul ki. A vizsgálatot megelőző két hónap, amíg a 
bölcsészhallgatók jogi ismeretek és jogi szakfordítást tanultak 
nyilvánvalóan kevés volt ehhez. 

Kevésbé világos, hogy mi okozta a nem jogi regiszter használa-
tának elégtelenségét a bölcsészek esetén. Bár megelőző kutatási 
eredmények nem állnak rendelkezésünkre, de saját megfigyelé-
seink alapján azt mondhatjuk, hogy a fiatal bölcsészhallgatók ál-
talában járatlanok a különböző regiszterekben; néha még a for-
mális – informális nyelvhasználat elkülönítése is gondot okoz szá-
mukra. Ennek hátterében viszonylag általános humán képzettsé-
gük és fiatal koruk állhat. A nem megfelelő nem-jogi regiszter-
használatot magyarázhatja általában vett járatlanságuk a külön-
böző regiszterek terén. 

Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a fordítás kognitív szem-
pontból olyan nehéznek bizonyult (lingua franca szöveg, viszony-
lag ismeretlen szakterület fogalmai, terminusai és összefüggései 
/jog és építőipar/), hogy nem maradt feldolgozó kapacitás a vi-
szonylag könnyebben megoldható regiszterproblémák számára 
sem, így gyakorlatilag a szövegalkotás, mint rendszer már ott sem 
tudott eredményesen működni, ahol könnyebb szöveg esetén 
még tudott volna. 
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Első pillantásra meglepő lehet, hogy a terminológiai hibák terén 
egyik értékelő sem jelzett szignifikáns különbséget a két populáció 
között. Ezt feltehetőleg az magyarázza, hogy a terminusok (a regisz-
terrel szemben) jobban megragadható, jól körülírható, definiálható, 
stabil és relatíve változatlan elemei a (szak)nyelvnek, ennél fogva 
explicit módon könnyebben taníthatók, és a képzés során valóban 
nagy hangsúly helyeződik a terminológiai kompetencia fejleszté-
sére. Ennél fogva a bölcsészek, mire a projektfordítást készítették, 
már egyrészt megismerkedték számos jogi terminussal, másrészt 
gyakorlatot szereztek abban, miként ismerjenek fel terminusokat, 
és hogyan keressék meg azok magyar nyelvű megfelelőit. 

9. Következtetések 

Jelen kutatás célja fordítóképzésben részt vevő, jogi végzettséggel, 
illetve nyelvszakos képzettséggel rendelkező hallgatók projekt-
munka során nyújtott jogi szakfordítói teljesítményének összeha-
sonlítása volt. Mivel mindössze 5–5 fordítás összehasonlítására volt 
lehetőségünk, csak nagyon óvatos következtetések levonására van 
lehetőségünk. Ezt szem előtt tartva azt mondhatjuk, hogy a vizsgá-
lat eredményei szerint a jogász diplomával rendelkező hallgatók 
minden tekintetben pontosabban és nyelvi megfogalmazás szem-
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pontjából elfogadhatóbban fordítanak, mint a bölcsész alapképzett-
séggel rendelkező hallgatók. Fontos kihangsúlyozni, hogy a vizsgálat 
nem hivatásos fordítókkal, hanem hallgatókkal készült, tehát az 
eredményekből nem vonhatunk le következtetéseket a professzio-
nális fordítókra vonatkozóan. 

Véleményünk szerint azonban komoly aggodalomra ad okot, 
hogy a mesterképzés utolsó szakaszában lévő bölcsészhallgatók 
megközelítőleg két hónappal a diploma megszerzése előtt objek-
tíve is ennyire gyenge teljesítmény nyújtottak (globális skála = 2; 
vagy: másfél oldalon 20 információ közvetítési hiba). Ez a jelen-
ség több problémát is felvet: egyrészt megközelíthetjük tanulás-
szervezési és módszertani szempontból a kérdést: elegendő-e az 
egy félév jogi ismeretek és jogi szakfordítás óra a jogi szakfordí-
tási kompetencia elsajátításához? Milyen módszerekkel lehetne 
a hallgatók jogi szakfordítói kompetenciáit eredményesebben 
fejleszteni? Ezeknek a kérdéseknek az elemzése külön tanul-
mányt érdemel, azt azonban kijelenthetjük, hogy jogi szakfordí-
tást elsajátítani egy szemeszter (azaz 14 hét) alatt még csoda-
módszerekkel sem nagyon lehet (ha léteznek ilyenek). Mester-
képzésen belül az óraszámok emelésére (vagy további félévekre 
való kiterjesztésére) nincs lehetőség. Ebből viszont az következik, 
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hogy a nem jogász végzettségű fordítók, amennyiben a későbbi-
ekben jogi szakfordítást szeretnének végezni, valamilyen formá-
ban további képzésre és mentorálásra szorulnak, esetleg képe-
sítő vizsga letételére lenne szükség a jogi szakfordítások minősé-
gének biztosítása érdekében. 

10. További kérdések 

A kutatás során végzett fordítás iránya (angolról magyarra) nem 
tette lehetővé annak a kérdésnek a vizsgálatát, hogy a jogi szak-
tudással rendelkező, de nyelvileg nem képzett hallgatók fordított 
nyelvi irányba gyengébben teljesítettek volna-e a nyelvileg kép-
zettebb bölcsészhallgatóknál. Feltételezhető, hogy végzettségük 
és tapasztalataik révén hasonló minőségű lett volna az ered-
mény, ami azt a kérdést is felveti, hogy befolyásolják-e az ered-
ményeket a két populáció közötti eltérő tapasztalatok, és ha igen, 
milyen mértékben. 

További kutatásokat igényel annak a kérdésnek a vizsgálata is, 
hogy általánosíthatók-e a kapott eredmények az összes jogi mű-
fajra nézve, vagy főként a jogi szaknyelv jellegzetes és részben 
archaikus sajátosságait leginkább hordozó műfajok (mint például 
a szerződés) idegen nyelvre való átültetése jelent komoly kihívá-
sokat a jogi szaknyelvben nem járatos bölcsészhallgatók számára. 
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Végül, figyelembe véve a jog szakterületének árnyaltságát és 
bonyolultságát, a jogi szakfordítói kompetenciafejlesztés mód-
szertana területén is számos további, a következtetésekben is-
mertetett kérdés vár vizsgálatra. 
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Kovács Tímea 
Károli Gáspár Református Egyetem 

Budapest 

Fordítás és optimalitás: magyar–angol fordítási 
műveletek az Optimalitás elméleti keretében 

A fordítástudományt oktató, kutató és gyakorló szakemberként 
folyamatosan arra törekszem, hogy a különböző fordítási műve-
letekre nyelvészeti magyarázatokkal szolgálhassak. Erre való tö-
rekvésem során azonban nem találtam olyan nyelvészeti modellt, 
ami a fordítási műveletekre univerzálisan alkalmazható. Újra is 
újra olyan – a fordítástudományban rendszeresen visszatérő – 
kérdésekkel szembesülök, hogy vajon léteznek-e olyan fordítási 
univerzálék, amelyek mentén modellezhető a fordítás folyamata 
nyelvpároktól, szövegtípusoktól függetlenül is. Jelen tanulmány 
kísérlet arra, hogy bemutassam az Optimalitás nyelvészeti mo-
dellt, mint a fordítási műveletek leírására alkalmazható elméleti 
keretrendszert. 

Az Optimalitás elméleti keretét – generatív nyelvészeti hagyo-
mányok alapján – Prince és Smolensky (2004) dolgozta ki, amit 
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elsősorban a fonológia, illetve újabban a pragmatika területén al-
kalmaznak. Elméletük azon a premisszán alapul, hogy a megvaló-
sult nyelvi forma az adott nyelvi helyzetben aktivált nyelvi funk-
ciót optimálisan tölti be. A nyelvi jól-formáltság követelményei-
nek megfelelően szűrő-funkciók értékelik a mély nyelvi szinteken 
a felszíni reprezentációért egymással versengő nyelvi jelölteket, 
inputokat, abból a szempontból, hogy melyik tesz eleget optimá-
lisan az adott helyzetben aktiválódott nyelvi funkciónak. Ennek a 
generatív értékelő folyamat eredményeképpen jön létre, valósul 
meg a felszíni reprezentáció.  

Az Optimalitás elméleti keretét kétnyelvű vagy többnyelvű 
szövegprodukció leírására alkalmazva a mély nyelvi szinteken a 
felszíni reprezentációért egymással versengő lehetséges jelöltek 
száma a forrásnyelvi, illetve a fordítási folyamatban – a fordítói 
döntések során – aktiválódott célnyelvi jelöltekre korlátozódik. 
Ezeket a jelölteket nyelvi és nem nyelvi szinteken aktiválódott 
szűrők értékelik, amik egyben az adott nyelvi helyzetben aktivi-
zált funkciókat is ellátják. A szűrők univerzálisak, de a köztük ki-
alakult rangsor minden egyes nyelvpárban / fordítási helyzetben 
egyedi. A szűrők egymással hierarchiában állnak és áthághatók, 
de az optimális jelöltnek az adott nyelvi szituációban aktivizáló-
dott legmagasabban rangsorolt nyelvi szűrőn át kell haladnia, 
vagyis a szűrő által képviselt funkciót sikeresen el kell látnia. Az 
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egyes nyelvi jelöltek által sikeresen teljesített nyelvi szűrőket al-
goritmus alapú táblázatokban feltüntetve, a nyelvi szűrők rang-
sora megállapítható.  

A szakirodalomban széles körben elfogadott premissza, hogy 
a fordítás döntési folyamat, amelynek során a fordító nyelvi és 
nem nyelvi tényezők által meghatározott és korlátozott fordítási 
elemek sorozatából választja ki az adott nyelvi szituációban a leg-
megfelelőbbet. Az Optimalitás elméletét tehát a fordítási műve-
letek leírására alkalmazva a fordítási folyamat mechanizmusát 
irányító szabályok a felszíni reprezentációk és azok lehetséges 
absztrakt nyelvi szinteken megjelenő versenytársainak az egyes 
szűrőkkel szemben tanúsított empirikus vizsgálata és algoritmus-
szerű összesítése alapján megállapíthatók (Darwish 2008). 

A fordítási folyamatban a mély nyelvi szinteken a felszíni rep-
rezentációért egymással versengő lehetséges jelöltek száma a 
forrásnyelvi, illetve a fordítási folyamatban – a fordítói döntések 
során – aktiválódott célnyelvi jelöltekre korlátozódik. 

Az Optimalitás elméleti keretrendszerében nincsenek szabá-
lyok, mindössze egymással hierarchiában álló szűrők, ezek hatá-
rozzák meg az optimális kimenetet. Két fő alapszűrő van univer-
zálisan jelen minden nyelvi helyzetben: jól formáltság (marked-
ness) és a nyelvi hűség (faithfulness). Ezek gondoskodnak arról, 
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hogy a mély nyelvi szinteken létrejövő egységek a felszínen meg-
figyelhető nyelvi elemeknek megfeleltethetők, az adott – célnyel-
ven pedig – jól formáltak (Dols–Mansell 2008: 46) legyenek. A 
fordított (célnyelvi) szöveg tehát egy döntési folyamat optimális 
eredménye az adott helyzetben aktiválódott – egymással hierar-
chiában álló – nyelvi és nem nyelvi tényezők (szűrők) figyelembe-
vételével a ST (forrásnyelvi) hűség és TT (célnyelvi) jól formáltság 
kontinuuma mentén.  

Az Optimalitás elmélete, mivel az univerzalitásra törekszik, 
nem terjed ki olyan – a fordítási helyzetet és műveleteket befo-
lyásoló – idioszinkratikus tényezőkre, mint a fordítás során ren-
delkezésre álló idő, a forrásnyelvi szöveg formátuma, a fordító 
nyelvi felkészültsége. A szakirodalom alapján a fordítási folya-
matban az egyes szinteken aktiválódott nyelvi és nem nyelvi té-
nyezőt, egyben funkciót, 5 csoportban egyesítettem, amelyek 
egyben szűrőkként működnek. A modellbe Dróth Júlia elméleti 
keretét (2011) is integráltam, amely magában foglalja – az adek-
vátság kritériumát szem előtt tartva – a fordítási folyamatban ak-
tivált különböző forrás-és célnyelvi szinteket és nyelvi és nem 
nyelvi tényezőket, valamint a fordítás minőségének normatív és 
leíró kritériumait.  
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Dróth Júlia modellje (2011) öt nyelvi szinten vizsgálja a cél-
nyelvi szöveg fordítási minőségét. Az első szint tartalmazza a szö-
vegen kívüli tényezőket, a kommunikációs helyzetet. A második 
maga a szövegszint, vagyis a forrásnyelvi retorikai cél, a forrás-
nyelvi szerző retorikai céljának és nyelvhasználati készletének 
(regiszter) célnyelven való szövegszintű megvalósulása, bele-
értve a kohéziót, valamint a tagmondatok és a mondatrészek ko-
herenciáját. A harmadik a szintaktikai szint, amely azt vizsgálja, 
hogy a célnyelvi szövegben az adott nyelv normáinak megfelelő 
szintaktikai szerkezetek jöttek-e létre. A negyedik a lexika és ter-
minológia szintje, vagyis a forrásnyelvi szöveg regiszterének meg-
felelő célnyelvi terminológiahasználat és annak konzisztenciája 
jelenik meg. Az ötödik, a felszíni elemek vizsgálata a célnyelvi he-
lyesírás és központozásnak megfelelő használatára irányul. 

Az Optimalitás keretrendszerbe integráltam továbbá Heltai Pál 
(2016) által a fordítás, mint kontrasztív nyelvészeti szövegépítés 
szempontjából relevánsnak tartott elemeket, mint például az as-
pektuális és modális jelentések kifejezése nyelvtani és lexikai esz-
közökkel; állapot és cselekvés kifejezése melléknévvel és igenév-
vel; szórendi kérdések: tematikus szerkezet; szövegen belüli uta-
lás (anafora és katafora) főnevekkel és névmásokkal; mellé- és 
alárendelés. Kiegészítettem továbbá Klaudy Kinga (2002) által 
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összegyűjtött különböző szinteken alkalmazott lexikai és gram-
matikai műveletekkel. 

Ennek megfelelően az adott fordítási helyzetben öt nyelvi szin-
ten aktiválódott szűrő-funkciókat az alábbiak szerint csoportosí-
tottam: 

Stílus (STYLE) – pragmatikai elemek, tegezés/magázás (PRAG, 
TU/VOIS) 

Szöveg (TEXT) – retorikai cél, regiszter, kohézió, koherencia (SCOPOS, 
REG, COHESION, COHERENCE) 

Struktúra (STRUCT) – szintaktika, morfológia, szórend (SYNT, ORD) 

Lexika (LEX) – terminológia, morfológia, szinonima (TER, MORPH, SYN) 

Felszíni (SURF) – helyesírás, központozás (SPELL, PUNCT) 

A fordítási műveletek Optimalitás elméleti keretében való bemu-
tatásához egy magyar jogi szaknyelvi szöveg angol fordítását vá-
lasztottam. Azért esett erre a típusú szövegre a választásom, mi-
vel a szöveg tartalmi funkcionalitása, a jogi szaknyelv terminoló-
giai kötöttsége, valamint a formális regiszter erősen korlátozza a 
fordítási művelet során választható nyelvi elemeket.  
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Példa 1.: Magyar jogi szaknyelvi szöveg: 

„A Strasbourgban 1959. év április 20. napján aláírt kölcsönös bűnügyi 
jogsegélyről szóló Európai Egyezmény 1. cikk 1 pontja és 3. cikk 1 
pontja, valamint az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi 
jogsegélyről szóló 2000. év május 29. napján kelt egyezmény 6. cikké-
nek (3) bekezdése alapján kérem, hogy a zsarolás bűntette miatt in-
dult, a Budapesti VI. Kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán 
01060/…/2013. bűnügyi számon folyamatban lévő bűnügyben  

szíveskedjék jogsegélyt nyújtani.” 

Az alábbiakban található a magyar szöveg anyanyelvi angol lektor által 
elfogadott változata. 

Példa 2.: Magyar jogi szaknyelvi szöveg 
angol célnyelvi fordítása: 

“Pursuant to Sections 1(1) and 3(1) of the European Convention on 
Mutual Criminal Assistance signed in Strasbourg on 20 April 1959 in 
Strasbourg and to Section 6(3) of the Convention of 29 May 2000 on 
Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of 
the European Union, you are asked to provide legal assistance in the 
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ongoing criminal case No. 01060/…/2013 launched by the Criminal De-
partment of 6th District Police Station of the Budapest Police Head-
quarters, for the felony of blackmailing.” 

Az alábbiakban bemutatom a fordítási folyamat során aktiváló-
dott műveleteket az Optimalitás elméleti keretén belül. A forrás- 
és célnyelvi szöveget öt szegmensre bontottam és a releváns mű-
veletet szövegesen és táblázatba foglalva is elemzem. 

Példa 3.: A forrás-és célnyelvi szöveg öt 
szegmensi bontásban:  

1. (HU): A Strasbourgban 1959. év április 20. napján aláírt kölcsönös 
bűnügyi jogsegélyről szóló Európai Egyezmény 1. cikk 1 pontja és 3. 
cikk 1 pontja,  

1. (EN): Pursuant to Sections 1(1) and 3(1) of the European Convention 
on Mutual Criminal Assistance signed in Strasbourg on 20 April 1959 in 
Strasbourg 

2. (HU): valamint az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi 
jogsegélyről szóló 2000. év május 29. napján kelt egyezmény 6. cik-
kének (3) bekezdése alapján  
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2. (EN): and to Section 6(3) of the Convention of 29 May 2000 on Mu-
tual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the 
European Union,  

3. (HU): kérem,  

3. (EN): you are asked  

4. (HU): hogy a zsarolás bűntette miatt indult, a Budapesti VI. Kerületi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán 01060/.../2013. bűnügyi 
számon folyamatban lévő bűnügyben  

4. (5) (EN): to provide legal assistance  

5. (HU): szíveskedjék jogsegélyt nyújtani. 

5. (4) (EN): In the ongoing criminal case No. 01060/.../2013. launched 
by the Criminal Department of 6th District Police Station of the Buda-
pest Police Headquarters, for the felony of blackmailing. 

Az első szegmensben a fordítási műveletek a struktúra, a lexika, 
és a felszíni szinteken aktiválódtak. A struktúra szintjén a cél-
nyelvi szövegben megjelenő nyelvi elem a forrásnyelvi jólformált-
ság nyelvi szűrőnek megfelelve megszegi a forrásnyelvi hűség kri-
tériumát, amit csillaggal jelöltem. Minden egyes nyelvi szűrő 
megszegése egy csillaggal jelölődik. A magyar és angol nyelvi 
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strukturális különbségéből adódóan – a magyar nyelvben a főnév 
határozói bővítményeinek balra ágazó elhelyezkedése angolban 
jobbra ágazóan jelenik meg (Klaudy 2002) – az első szegmensben 
négy művelet aktiválódott a struktúra szintjén. Lexikai szinten öt 
művelet aktiválódott, az angol célnyelvi jólformáltság érdekében 
megszegve a magyar forrásnyelvi hűséget. A magyar nyelvben a 
felszíni morfológiai jelöltség az angol célnyelvi szövegben meg-
szűnik. Végezetül a felszíni elemek kategóriában rögzítettem 
négy olyan átváltási műveletet, amely megszegte a magyar for-
rásnyelvi hűség elvét, mivel a dátumok, sorszámok esetében a 
pontok, vesszők magyar nyelvben való használata az angol nyelv-
ben erősen redukálódik. Szintén idesoroltam a kis-és nagybetű 
használatára vonatkozó nyelvi szabályok megszegésével létre-
jövő nyelvi műveletek eredményeit is.  

1. táblázat. Az 1. szegmens az Optimalitás keretében 
STYLE  
TEXT  
STRUCT ORD* 

… > Pursuant to 
ORD*** 
A Strasbourgban 1959. év április 20. napján aláírt > 
signed in Strasbourg on 20 April 1959 in Strasbourg 

LEX MORPH* 
Strasbourgban > in Strasbourg 



558 

Szekcióelőadások – Fordítás és tolmácsolás 

MORPH* 
napján > 0 
MORPH* 
szóló > on 
MORPH* 
Pontja > Sections 
MORPH* 
Jogsegélyről > criminal assistance 

SURF PUNCT* 
1959. év április 20. > 20 April 1959 
PUNCT* 
kölcsönös bűnügyi jogsegélyről > 
Mutual Criminal Assistance 
PUNCT* 
1. cikk 1 pontja és 3. cikk 1 pontja, > 0
Sections 1(1) and 3(1) 
PUNCT* 
, > 0 

Az alábbi példában jól látszik, hogy az első szegmensben felsorolt 
strukturális, lexikai és felszíni szinteken aktiválódott műveletek 
kiegészülnek a szöveg szintjén aktiválódott művelettel, ami azon-
ban nem csillaggal jelölt. Ennek az a magyarázata, hogy a szöveg 
kohéziós funkcióját elősegítő ‘valamint’ magyar nyelvi elem az 
angol nyelvben ‘and’-ként való megjelenése nem szegi meg sem 
a forrásnyelvi hűség, sem a célnyelvi jólformáltság kritériumát.  
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2. táblázat. A 2. szegmens az Optimalitás keretében  

STYLE  
TEXT Valamint 

And 
STRUCT ORD*** 

Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegély-
ről szóló > on Mutual Assistance in Criminal Matters bet-
ween the Member States of the European Union 
ORD*** 
2000. év május 29. > napján kelt 
of 29 May 2000 

LEX MORPH* 
szóló > on 
MORPH* 
cikkének > Section 
MORPH* 
Jogsegélyről > criminal assistance 
LEX* 
napján kelt > of 

SURF PUNCT** 
2000. év május 29. > 
napján kelt 
of 29 May 2000 
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Az alábbi példában aktiválódik a stílus szűrő is. A magyar célnyelv-
ben az olvasót formális regiszternek megfelelő magázó megszólí-
tása az angol nyelvben nem differenciálódik, ezáltal megszegve 
a magyar célnyelvi hűséget.  

3. táblázat. A 3. szegmens az Optimalitás keretében

STYLE TU/VOIS* 
(Ön)t > you 

TEXT 
STRUCT STRUCT* 

kérem STRUCT* 
 you are asked 

LEX 
SURF PUNCT* 

kérem, > you are asked 

Az utolsó táblázat két szegmense – a magyar és angol nyelv eltérő 
tematikus elrendeződésből – strukturális szinten megjelenő for-
dítási műveleteket tartalmazza. A magyar téma, rematikus csúcs, 
réma elrendezés az angolban a téma, réma, rematikus csúcs el-
rendezést követi, megszegve ezáltal a magyar célnyelvi hűséget. 
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4. táblázat. A 4−5. szegmens az Optimalitás keretében  

STYLE TU/VOIS* 
szíveskedjék > 0 

TEXT  
STRUCT ORD* 

hogy > to 
ORD* 
hogy a zsarolás bűntette miatt indult, a Budapesti VI. Kerü-
leti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán 01060/…/2013. 
bűnügyi számon folyamatban lévő bűnügyben > provide 
legal assistance 
ORD***** 
a zsarolás bűntette miatt indult, a Budapesti VI. Kerületi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán 01060/…/2013. bűn-
ügyi számon folyamatban lévő bűnügyben > in the ongoing 
criminal case No. 01060/1501/2013.bü launched by the 
Criminal Department of 6th District Police Station of the Bu-
dapest Police Headquarters, for the felony of blackmailing 



562 

Szekcióelőadások – Fordítás és tolmácsolás 

LEX ORD* 
Zsarolás bűntette > felony of blackmailing 
ORD*/MORPH* 
Budapesti VI. Kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán 
 > by the Criminal Department of 6th District Police Station of 
the Budapest Police Headquarters 
MORPH* 
folyamatban lévő > ongoing 
MORPH* 
bűnügyben > in criminal case 
MORPH* 
bűnügyi számon > criminal case No. 01060/1501 
MORPH* 
Jogsegélyt > legal assistance 

SURF PUNCT* 
. bűnügyi számon > criminal case No. 01060/1501 

A fenti táblázat eredményeit összesítve, azt tapasztaljuk, hogy a 
fenti szövegben a fordítási műveletek elvégzése során a struktúra 
szintjén láthattuk a legtöbb, a célnyelvi hűség kritériumát meg-
szegő, műveletet, ezt követi a lexikai, a felszíni szint, valamint a 
stílus. A szöveg szintjén nem aktiválódott a forrás-és célnyelvi 
szöveg különbségéből adódó – a célnyelvi szöveg hűségét meg-
szegő – művelet.  
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5. táblázat. A fordítási művelet során megszegett nyelvi szűrő-funkciók ösz-
szessége 

STYLE TEXT STRUCT LEX SURFACE 
2*  18* 13* 7* 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a fenti magyar-angol jogi 
szaknyelv fordítása során az egyes nyelvi szűrők között az alábbi 
rangsor állapítható meg: 
TEXT > STYLE > SURFACE > LEX > STRUCT 
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Malaczkov Szilvia 
Budapesti Gazdasági Egyetem 

 Külkereskedelmi Kar  

Nem professzionális TED fordítók explicitációs 
stratégiái 

1. Bevezetés  

Az explicitációs hipotézis fogalmának (Blum-Kulka 1986) megszüle-
tése óta számos kutatás foglalkozott a nyelvészeti fordítástudo-
mány keretein belül az explicitációs hipotézis bizonyításával. A kü-
lönböző műfajokban és a különböző nyelvpárok körében végzett 
empirikus kutatások által összegyűjtött adatok alátámasztják az 
explicitáció létét a fordított szövegekben. A korpusznyelvészet esz-
közeinek használatával a kvalitatív kutatások után a kvantitatív ku-
tatások szolgálnak majd további adatokkal, hogy a fordításkutatók 
mélyebben megismerhessék az explicitáció és tágabb fogalomkör-
ben a fordítási univerzálék (Baker 1993) jelenségét. Jelen kutatás-
ban az explicitáció megjelenését vizsgálom egy eddig még kevéssé 
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kutatott műfajban: a TED ismeretterjesztő előadások nem profesz-
szionális fordítók általi feliratozásában.  

2. Az explicitáció definíciója és típusai

Harminc évvel az explicitációs hipotézis fogalmának bevezetése 
után a fordításkutatók többek között a korpuszkutatás fontossá-
gára (Polcz Károly 2015) illetve az explicitáció fogalmi rendszeré-
nek komplexitására (Murtisari 2016) hívják fel a figyelmet.  

Blum-Kulka (1986) explicitációs hipotézise szerint a fordított 
szövegek a kohéziós elemek szintjén explicitebbek, mint az ere-
deti forrásnyelvi szövegek. Az explicitációt már fordítási univer-
zálénak tekintette, mivel függetlenül a fordító személyétől – le-
gyen professzionális vagy nem professzionális fordító, esetleg 
nyelvtanuló –, a fordítási folyamatban megjelenik. Ennek bizonyí-
tására azonban felhívja cikkében a figyelmet az empirikus kutatá-
sok folytatásának szükségességére.  

Jelen kutatás során a Klaudy Kinga (1999: 5) és Pápai Vilma 
(2001: 39) által megfogalmazott explicitáció definíciókat veszem 
alapul. Klaudy Kinga definíciója szerint „az explicitáció olyan fordí-
tási művelet, amelynek során a fordító nyíltabban, világosabban, 
esetleg több szóval fejez ki valamit a célnyelvi szövegben, mint 
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ahogy azt a forrásnyelvi szöveg szerzője tette”. Pápai Vilma részle-
tes definíciója alapján az explicitáció lehet tudatosan választott 
vagy ösztönösen végrehajtott változtatás a fordítás során. Ezek 
szerint a fordítási stratégiák elméleti ismerete nélkül is végrehajt-
ják ezt a típusú változtatást a fordítók. A definícióban az explici-
táció célja is megfogalmazódik: „a fordító a célnyelvi szövegben 
– a könnyebb/biztosabb értelmezés elősegítésére – kifejt/fel-
színre hoz bizonyos, az eredetiben nem kifejtetten […] meglevő 
nyelvi vagy nyelven kívüli információt.” Így a lingvisztikai elemek 
mellett a paralingvisztikai és kinezikus elemek is az explicitációs 
kutatások részét képezhetik.  

Az explicitációnak számos tipológiája létezik (Heltai Pál 2005, 
2014; Pápai Vilma 2004), de jelen kutatásom Klaudy Kinga (1999) 
és Perego (2003) tipológiáját veszi alapul. Klaudy Kinga (1999: 5–
10) az explicitáció négy típusát különbözteti meg: kötelező, fakul-
tatív, pragmatikai és fordításspecifikus explicitáció. A nyelvrend-
szerek közötti különbségeken alapuló kötelező explicitációt jelen 
kutatás nem vizsgálja. A fakultatív explicitáció a nyelvhasználati 
különbségekkel magyarázható és történhet szószinten, mondat-
szinten és szövegszinten is. Klaudy Kinga szerint ezek a műveletek 
bizonyos fordítói rutint kívánnak, és a kezdő fordítók nem mindig 
végzik el őket. A pragmatikai explicitáció oka a forrásnyelvi és a cél-
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nyelvi olvasók háttérismereteinek különbségei. A fordításspecifi-
kus explicitáció nem magyarázható a nyelv rendszerbeli, a nyelv-
használati vagy a kulturális különbségekkel, hanem a fordítás ter-
mészetében rejlik.  

Perego (2003) a professzionális fordítók filmfeliratozásának 
explicitációs vizsgálata során saját kategóriákat állított fel: 

1. táblázat. Az explicitáció típusai a feliratozásban (Perego 2003)

Explicitáció 
Kulturális Csatornaalapú Redukcióalapú 

1.1. Betoldás 
1.2. Konkretizálás 

2.1. Betoldás 
2.2. Konkretizálás 

3.1. Betoldás 
3.2. Konkretizálás 

A kulturális explicitáció oka a forrásnyelvi és a célnyelvi kultúra 
közötti különbség. Csatornaalapú vagy interszemiotikus explici-
táció akkor következhet be, ha váltás történik a szemiotikus csa-
tornák között, pl. a vizuális nonverbális csatornáról a vizuális ver-
bális csatornára. Redukcióalapú explicitáció akkor következhet 
be, ha a forrásnyelvi szöveget csökkenteni kell, hogy a megadott 
feliratdobozba beférjen. Ezzel nemcsak információveszteség, ha-
nem információtöbblet is keletkezhet, mivel a kihagyott részek 
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általában nem jelentősek, míg a csökkentés miatti betoldások 
alapvető fontosságúak a történet folytatásában.  

Chesterman (2004) megkülönböztet F-univerzálékat és C-uni-
verzálékat attól függően, hogy a vizsgált fordított szöveg az ere-
deti forrásnyelvi szöveghez, illetve más eredeti célnyelvi szöveg-
hez képest milyen eltolódásokat mutat. Jelen kutatás az F-univer-
zálék vizsgálatára tér ki.  

3. A feliratozás főbb jellegzetességei  

Az explicitáció szempontjából lényeges jellemzője a feliratozásnak, 
hogy többszörösen korlátozott (Bogucki 2004), és főleg a feliratok 
technikai korlátozása miatt az explicitáció jelenléte kérdéses.  

Gottlieb (1998: 245) a filmfeliratokat poliszemiotikus szöve-
geknek tekinti, mivel a feliratozott filmek esetén négy különböző 
kommunikációs csatornán keresztül érkezik az információ a né-
zőhöz. Perego (2003) szerint ezek a csatornák hatással vannak a 
feliratozók explicitációs stratégiájára.  



570 

Szekcióelőadások – Fordítás és tolmácsolás 

2. táblázat. Szemiotikus csatornák a filmfeliratozásban (Gottlieb 1998)

Auditív Vizuális 
Verbális párbeszéd, háttérben el-

hangzó szöveg, dalszöveg 
filmfeliratok, a képernyőn 
megjelenő írott szövegek  

Non-verbális zene, természeti hangok, 
hangeffektusok 

képi kompozíció és képfo-
lyam  

Perego (2015) a feliratozás számos típusát különbözteti meg a be-
tölteni kívánt funkciójától függően. Az interlingvális és intralingvális 
feliratozás jellemzőit a 3. és 4. táblázatban (a dőlt részek nélkül) lát-
hatjuk. 

3. táblázat. Az intralingvális feliratozás típusai Perego (2015) alapján

Intralingvális feliratozás 
Definíció  Feliratok az eredetivel azonos nyelven (FNy = CNy) 
Címzettek Siketek és hallássé-

rültek 
Nyelvtanulók Önkéntes fordítók 

Jellemzők  Az eredeti dialógus 
írott és egyszerűsí-
tett átirata 

Az eredeti dialógus 
vágatlan és azonos 
idejű átirata  

Az eredeti dialógus 
szinte vágatlan, azo-
nos idejű átirata 

Funkció  Fő vagy kisegítő 
eszköz az au-
dio(vizuális) infor-
máció eléréséhez  

Támogató megol-
dás különféle 
nyelvtanulási kon-
textusban 

Támogató eszköz 
az eredeti audio 
(vizuális) informá-
ció eléréséhez  
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Mindkét feliratozás megjelenik a TED előadások feliratozása so-
rán is, és ebben a műfajban egy újabb altípust tudtam megkülön-
böztetni (3. és 4. táblázat dőlt része). 

4. táblázat. Az interlingvális feliratozás típusai Perego (2015) alapján 

 Interlingvális feliratozás 

Definíció  Feliratok az eredetitől különböző nyelven (FNy ≠ CNy) 
Címzettek Halló célközönség  Nyelvtanulók  Nagyközönség  
Jellemzők  Normál:  

Filmdialógus eredeti 
nyelven (L2),  
felirat célnyelven (L1) 

Fordított:  
Filmdialógus 
célnyelven (L1), 
felirat eredeti 
nyelven (L2)  

Kevert:  
Előadás eredeti 
nyelven (L2),  
felirat eredeti (L2) 
vagy célnyelven 
(L1) 

Funkció  Írott eszköz a külföldi 
filmek megértéséhez 
a FNy-i dialógusok 
reprodukciója és 
adaptációja révén  

Elősegíteni a 
külföldi szó-
kincs (esetle-
ges) elsajátítá-
sát 

Fő vagy támogató 
megoldás az ere-
deti audio(vizuális) 
információ megér-
téséhez  
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4. Kutatási korpusz és módszer

Kutatásomat 120 percnyi párhuzamos angol–magyar minikorpu-
szon végeztem. A korpusz eredeti angol nyelvű TED előadás át-
iratokat és fordított magyar feliratokat tartalmaz. A deduktív ku-
tatási módszer alapja a Klaudy Kinga (1999) illetve Perego (2003) 
által kidolgozott explicitáció típusok manuális illetve fél-automa-
tikus vizsgálata. Ezt a kutatást a már tapasztalt TED fordítók mun-
káira alapoztam. Három magyar anyanyelvű nyelvi koordinátort 
választottam, akik a TED fordítók közül eddig a legtöbb felirato-
zást végezték. A szövegtípus tekintetében üzleti témájú előadá-
sokat választottam. Kutatásomban a következő kérdésekre kere-
sem a választ:  

1. Vajon használják-e az explicitációs stratégiát a nem professzioná-
lis fordítók a TED ismeretterjesztő előadások feliratozása során? 

2. Milyen típusú explicitáció jelenik meg a feliratokban?

3. Mely explicitáció típusok kutathatók gépi módon nagyméretű
TED korpuszban? 
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5. Eredmények  
A szószám és karakterszám növekedése a fordított szövegben utal-
hat explicitációra. A szószámelemzés alapján az angol eredeti szö-
vegek hosszabbak voltak, mint a magyar fordított szövegek. Ez ön-
magában utalhat arra, hogy habár explicitáció elképzelhető a fordí-
tott szövegben, mégis az implicitáció számaránya feltehetően na-
gyobb. Utalhat azonban nyelvrendszerbeli különbségre is, mivel az 
izolálónak tekinthető angol nyelvben feltehetően több szóval fejez-
zük ki ugyanazt, mint az agglutináló magyar nyelvben. Az, hogy a 
szóköz nélküli karakterszám a magyar fordított szövegben volt fő-
ként nagyobb, ezt az utóbbi feltételezést erősíti. Így az explicitáció-
val kapcsolatban érdemlegeset nem tudunk meg a szó- és karakter-
szám összevetésével.  
5. táblázat. Klaudy Kinga (1999) explicitáció típusainak előfordulása a TED 

feliratokban 

 Fakultatív explicitáció 
szint szó mondat szöveg pragmatikai fordításspecifikus 

1. szöveg x x  x  
2. szöveg x x  x  
3. szöveg x   x  
4. szöveg x x x x x 
5. szöveg x x x  x 
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Fakultatív explicitáció 
szint szó mondat szöveg pragmatikai fordításspecifikus 

6. szöveg x x x 
7. szöveg x x x 
8. szöveg x x x 
9. szöveg x x x 

A szövegek komparatív vizsgálata kimutatta, hogy találunk expli-
citációt a TED fordított szövegekben (5. és 6. táblázat). A kutatás-
nak nem képezte részét az explicitáció illetve az implicitáció 
számszerű arányosítása, de ez a jövőbeni kutatások során vizsgá-
landó lenne, mivel rávilágíthat a TED feliratozás mint műfaj jel-
legzetességeire.  

6. táblázat. Perego (2003) explicitáció típusainak előfordulása a TED felira-
tokban 

Explicitáció 
kulturális csatornaalapú redukcióalapú 

1. szöveg x x 
2. szöveg x 
3. szöveg x x 
4. szöveg x 
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 Explicitáció 
 kulturális csatornaalapú redukcióalapú 

5. szöveg  x x 
6. szöveg x  x 
7. szöveg x   
8. szöveg x   
9. szöveg x   

10. szöveg    

Az 5. táblázat adatai alapján a Klaudy Kinga (1999) által kategori-
zált explicitáció típusok közül szinte minden fordított feliratban 
lehetett találni példát a fakultatív szószintű (1. példa) és mondat-
szintű explicitációra (2. példa).  

1. [A] But if we want to make something hard, we say, "I know! I'm 
going to make a hard substance.  

[M] De ha valami keményet akarunk gyártani, kitaláljuk, "Tudom, 
kemény anyagot fogok gyártani.  

2. [A] It's physically possible to lose weight.  

[M] Fizikailag lehetséges, hogy lefogyjunk 
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A szószintű explicitáción belül a következő típusokra találtam pél-
dát: idézőigék (pl. say) konkretizálása, alapigék (pl. have, look) konk-
retizálása, lexikai elemek konkretizálása (pl. cryptography – titkosí-
tás). Gépi kutatásra az első két típus alkalmas. Azonban fel kell hívni 
a figyelmet az explicitáció arányára: a say ige esetén csak 11%-ban 
történt konkretizálás (7. táblázat), míg a legtöbb esetben szó sze-
rinti fordítással élt a fordító. Ez az arány különböző szövegtípusok-
nál eltérő lehet. Ebben az esetben az előadások kollokviális stílusa 
adhat magyarázatot az eredményre. A beszélt nyelvi műfaj jellegze-
tességei megjelennek az írott feliratokban is.  
7. táblázat. A say ige fordítási megoldásai a TED feliratokban

A say ige fordítási megoldásai 
Szó szerinti 

fordítás 
Explicitáció Implicitáció Kollokáció Összes 

1. szöveg 11 0 2 0 13 
2. szöveg 8 2 0 0 10 
3. szöveg 1 0 0 0 1 
4. szöveg 1 2 2 0 5 
5. szöveg 2 0 1 0 3 
6. szöveg 8 1 0 0 9 
7. szöveg 0 0 1 0 1 
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 A say ige fordítási megoldásai 
 Szó szerinti 

fordítás 
Explicitáció Implicitáció Kollokáció Összes 

8. szöveg 7 0 0 1 8 
9. szöveg 2 1 0 0 3 
Összes 40 (75,5%) 6 (11,3%) 6 (11,3%) 1 (1,9%) 53 

További szövegvizsgálat alapján megállapítható, hogy a szerint (3. 
példa) és a kérdés szó jelenik meg a magyar fordításban a konk-
retizáció során. Ez a konkretizáláshoz használt szókincs szűkössé-
gére utal.  

3. [A] And what they're saying … – [M] A cikk szerint … 

A mondatszintű explicitációra az igeneves szerkezetek tagmon-
datszintű felemelése (4. és 5. példa) a jellemző. Gépi kutatásra a 
hogy-os szerkezetek illetve kötőszavak vizsgálata lehet alkalmas.  

4. [A] I mean actually respecting them, respecting what they've 
achieved. 

[M] … hanem úgy [értem], hogy tiszteletben tartjuk őket, tiszteljük, 
amit elértek. 

5. [A] We are passionate about rescuing some dead materials from the 
landfill. 
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[M] Szenvedélyesek vagyunk, amikor halott dolgok megmentéséről 
van szó a hulladéklerakótól.  

A kulturális alapú pragmatikai explicitációra szintén számos pél-
dát találunk (6. példa), de érdemes megjegyezni, hogy néhány 
esetben a forrásnyelvi szöveg megkívánta volna az explicitációt 
számos más helyen is (7. példa). A számarányok vizsgálata itt in-
formatív eredményeket hozhatna, viszont gépi kutatásuk nem le-
hetséges.  

6. [A] Would you like to build this Bionicle for 3 dollars?

[M] Építenél egy Bionicle robotot 3 dollárért? 

7. [A] We of course have an exact number, courtesy of IDC.

[M] Van egy egzakt számunk, hála az IDC-nek. 

A kutatás azt mutatta ki, hogy a fakultatív szövegszintű explicitá-
ció és a fordításspecifikus explicitáció száma viszont elenyésző. A 
szövegszintű explicitáció (8. példa) azokban a fordított feliratok-
ban jelent meg, amelyeknél a fordítás minősége szubjektíven ma-
gasabb színvonalú volt.  
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8.[A] So Wall Street and all around the world, the financial industry is 
in a big upheaval about this, wondering, can we be replaced, or how 
do we embrace this technology for success?  

[M] Így Wall Streeten, és világszerte mindenhol a teljes pénzügyi 
szektorban ez nagy felfordulást okozott. Elgondolkoztak: vajon 
helyettesíthetők vagyunk? Vagy: hogyan tudnánk sikerrel alkalmazni 
ezt a technológiát? 

A központozás vizsgálata gépi korpuszalapú kutatással tovább ár-
nyalhatná a fordított szöveg minőségével, a fordítói professzio-
nalizmussal, és a befogadói oldalon a könnyebb szövegfeldolgo-
zással kapcsolatos kutatások eredményeit.  

A szövegszintű explicitáció hiánya a feliratokban Tortoriello 
(2011: 61) alapján műfajspecifikusnak tekinthető. A feliratozók-
nak ugyanis óvatosan kell eljárniuk, mivel a befogadók részére 
egyszerre van jelen a forrásnyelvi és a célnyelvi megnyilatkozás, 
így ha a feliratozó igen szavával egy időben a forrásnyelvi nem szó 
hangzik el, akkor azonnal félrefordítással vádolhatják meg. 

A fordításspecifikus explicitáció (9. példa) szintén a szubjektí-
ven magasabb színvonalú fordításokban fordult elő, ezért ebben 
az esetben a fordító jártassága, tapasztalata, gyakorlata állhat a 
háttérben. A fordításspecifikus explicitáció összefüggésben állhat 
a CNy-i kollokációk megfelelő és merész használatával is (10. 
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példa). Automatikusan géppel nem kutatható, viszont vizsgálata 
a minőséggel és a professzionalizmussal való kapcsolata miatt 
ajánlott lenne.  

9. [A] This, I would suggest, perhaps it will take a while, but this will 
drive a revolution in medicine.  

[M] Erre valószínűleg még egy kicsit várni kell, de ha bekövetkezik, for-
radalmasítja az orvostudományt.  

10. [A] Well, it kind of reminds me of the financial services industry, hon-
estly. 

[M] Nos, szerintem a pénzügyi szolgáltatások iparága kísértetiesen em-
lékeztet erre.  

A Perego (2003) által felállított explicitációs típusok közül a kul-
turális explicitációra akadt példa minden fordításban, a redukció-
alapú explicitáció a fordítások felében volt megfigyelhető, viszont 
a csatornaalapú explicitáció szinte teljes hiánya mutatható ki. Egy 
csatornaalapú explicitációra találtam példát egy szubjektíven 
magasabb színvonalú fordításban, ahol a kivetített grafikonra 
utal a feliratozó (11. példa).  
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11.[A] These are the economics of processing and communicating as 
they have evolved over a long period of time. 

[M] Itt a feldolgozás és a kommunikáció mutatói láthatók egy hosszabb 
idő távlatában.  

Ebben a példában a vizuális non-verbális csatorna befolyásolja a for-
dítást, de ez kivételnek tekinthető. Az előadások során kivetített 
grafikonok, feliratok elvesznek a fordítás során. Ugyanígy, a TED elő-
adások feliratozása során több esetben nem kerül be a feliratokba 
az auditív non-verbális csatorna hanganyaga, mint a nevetés és a 
taps. Lehet, hogy az angol átiratban ez megjelenik, de a magyar fel-
iratozók ezt számos helyen kihagyják. Amennyiben a nagyközönség 
számára készülnek ezek a feliratozások, amelybe beletartoznak a 
hallássérült nézők is, úgy az auditív non-verbális csatorna hanganya-
gát is szükséges a feliratozásban megjeleníteni. Ezt a kommuniká-
ciós csatornát a képi világ nem segíti, mivel a legtöbb TED előadás-
ban a közönség látható reakcióját a képernyő nem közvetíti. 
Tortoriello (2011: 70) a filmfeliratozás vizsgálata során a hibridizáció 
jelenségének tekinti olyan zajok feliratozását, amely a hallássérül-
tek számára készült feliratokra jellemzőek. Ennek okát az egyér-
telmű feliratozási konvenciók hiányában látja. A nagyközönség szá-
mára készült TED ismeretterjesztő előadások irányelvei szerint a pa-
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ralingvisztikai elemeket is tartalmazniuk kell a feliratoknak. A csa-
tornaalapú explicitáció kutatásának lehetősége gépi korpuszkuta-
tással további vizsgálatot kíván.  

6. További kutatási irányok

Heltai Pál (2014: 147) szerint az explicitáció típusa és tendenciája 
a szöveg stílusától is függ. A kollokviális stílusú TED előadások 
műfajspecifikus elemzéséhez ez irányban további kutatások szük-
ségesek.  

Az explicitációhoz kapcsolódó aszimmetria-hipotézis (Klaudy 
Kinga 2001) alátámasztására magyar–angol nyelvpár irányban is 
buzdítani kellene a TEDx előadások feliratainak elkészítését. Je-
lenleg az ilyen irányú fordítások száma kevés.  

A Chesterman-féle C-univerzálék vizsgálatához egy összehason-
lító korpusz létrehozása a cél, és a magyar nyelven tartott TED elő-
adások ehhez megfelelő számú és témájú anyagot biztosítanak.  

A korpusznyelvészeti kutatásokra Klaudy Kinga (2017) cikke 
alapján lehetőség van az explicitáció témakörében, de inkább a 
fakultatív explicitáció esetén. Az általa vizsgált 11 nyelvi elem, 
melyek Klaudy Kinga hipotézise alapján gyakrabban fordulnak elő 



583 

Malaczkov Szilvia: Nem professzionális TED fordítók 

fordított magyar szövegekben mind a fakultatív explicitáció kö-
rébe tartoznak. Heltai Pál (2005) is azon a véleményen van, hogy 
a korpusznyelvészet új eredményeket hozhat az explicitáció ku-
tatásában. De, ahogy ő is megemlíti, a főképp lexikai és gramma-
tikai elemeket vizsgáló kvantitatív kutatás az explicitáció jelensé-
gének csak egy részét tudja lefedni, és így kvalitatív kutatásokra 
is szükség van, hogy a különböző fordításokban megjelenő expli-
citáció minden egyes részletét felfedezhessük.  
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Polcz Károly 
Budapesti Gazdasági Egyetem  

Külkereskedelmi Kar  
Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Tanszék 

Beszédaktusok kontextuális tényezőinek jelölése az 
angol−magyar filmfordításban 

1. Bevezető 

A beszédaktus-kutatók szerint a konvencionálisan indirekt be-
szédaktusok meglehetősen gyakran fordulnak elő mind az angol 
(Blum-Kulka 1989; Trosborg 1995; Wierzbicka 2003), mind pedig 
a magyar nyelvben (Szili 2004). Az indirektség azt jelenti, hogy a 
nyelvhasználó az egyik illokúciós aktust egy másik illokúciós aktus 
segítségével fejezi ki (Searle 1979/85: 31). Például a kérdő for-
májú Megtennéd X-et? pragmalingvisztikai forma használata a 
Tedd meg X-et! felszólító mód helyett a direktív beszédaktus ki-
fejezésére általában udvariasabb pragmatikai hatást kelt 
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(Brown–Levinson 1987). A konvencionalitás arra utal, hogy a hall-
gató a kérdő formát automatikusan a kontextusnak megfelelő 
beszédaktusként értelmezi (pl. kérés, utasítás, tanács stb.).  

A kérdő formájú indirekt beszédaktus illokúciós ereje a kon-
textuális tényezők jelölésének megváltoztatásával modulálható. 
Jelen tanulmány célja, hogy feltérképezze a konvencionálisan in-
direkt, direktív és komisszív beszédaktusok kontextuális tényező-
inek jelölésében bekövetkező változásokat a filmszövegek angol-
ról magyarra történő fordításában. A vizsgálat a következő két 
kutatási kérdésre keresi a választ: (1) Hogyan változik meg a kon-
textuális tényezők jelölése a konvencionálisan indirekt beszédak-
tusok fordítása során? (2) Milyen pragmatikai hatásokkal jár, 
hogy a fordító más kontextuális tényezőt jelöl meg a célnyelvi 
szövegben? 

2. Elméleti háttér: kontextuális tényezők és 
pragmatikai elmozdulások  

A konvencionálisan indirekt direktív és komisszív beszédaktusok 
használatakor a beszélő az előkészületi feltételekről (Searle 
1979/85; Geis 1995) érdeklődik, pontosabban arról, hogy a hallgató 
képes-e vagy hajlandó-e elvégezni az adott cselekvést. Blum-Kulka 
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(1989: 48) a kontextuális jellemzők (contextual features) terminus-
sal jelöli azokat az előfeltételeket, amelyekkel a beszélő a hallgató 
képességére (Meg tudná tenni X-et?), hajlandóságára (Megtenné X-
et?) vagy a cselekvés elvégzésének lehetőségére utal (Lehetne X-
et?). Ez a terminus értelmezhető a Searle-féle (1985) előkészületi 
feltételek kiterjesztéseként, valamint alkalmazható az engedélyké-
rés és a javaslattevő forma jellemző megnyilatkozásaira is. Az enge-
délykérés esetében a beszélő arról érdeklődik, hogy az adott kon-
textusban engedélyezett-e a cselekvés elvégzése (Megtehetem X-
et?). A javaslattevő formával a beszélő vagy azt szeretné megtudni, 
hogy létezik-e olyan ok, amely megakadályozza a hallgatót abban, 
hogy a cselekvést elvégezze (Miért nem teszed meg X-et?), vagy pe-
dig a hallgató véleményéről érdeklődik a cselekvés elvégzésével 
kapcsolatban (Mi lenne, ha megtennéd X-et?) (Wierzbicka 2003: 
211–18). Ebben a vizsgálatban a kontextuális tényező terminust fo-
gom használni, ugyanis ez nemcsak a hajlandóságot, a képességet 
és a cselekvés elvégzésének lehetőségét, hanem a cselekvés végre-
hajtása útjában álló esetleges akadályokat (ok), valamint a hallgató 
véleményét és engedélyét is magában foglalja, tehát tágabb foga-
lom, mint Blum-Kulka kontextuális jellemzők terminusa. Ennek 
alapján megkülönböztetem a hajlandóság, a képesség, a lehetőség, 
az ok, a vélemény és az engedély kontextuális tényezőjét. A nyelv-
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használó tehát bizonyos kontextuális tényezőt jelöl meg a forrás-
nyelvi szövegben. A fordító megjelölheti ugyanazt a kontextuális té-
nyezőt a célnyelvi szövegben, de dönthet úgy is, hogy más kontex-
tuális tényezőre utal. A kontextuális tényezők jelölésében megfi-
gyelhető változásokat pragmatikai elmozdulásoknak is nevezhet-
jük, mert ezek bizonyos pragmatikai hatásokat eredményeznek a 
célnyelvi szövegben. A tágabban értelmezett kontextuális tényezők 
segítségével árnyaltabb képet kaphatunk a fordításokban megfi-
gyelhető pragmatikai elmozdulásokról.  

3. A vizsgálat adatai és módszere

A vizsgálat céljára egy fordítási adatbázist állítottam össze, 
amely összesen 1 000 kérdő formájú konvencionálisan indirekt 
direktív (utasítás, kérés, tanács, meghívás) és komisszív (ajánlat) 
beszédaktust tartalmaz angol−magyar nyelvpárban. A vizsgált 
beszédaktusokat 20 amerikai filmsorozat összesen 711 részéből 
és azok magyar szinkronszövegéből nyertem. A forrás- és a cél-
nyelvi beszédaktusokat a Microsoft Access adatbázis kezelő 
szoftverbe helyeztem és kódokkal láttam el az egyes beszédaktu-
sok típusa és a bennük megjelölt kontextuális tényezők alapján. 
A szoftver segítségével a nagyszámú adathalmazban azonosítha-
tók a kontextuális tényezők jelölésében megfigyelhető főbb ten-
denciák. A vizsgálat eredményeit összevetettem magyar filmek 
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szövegéből nyert, összesen 599 autentikus, vagyis nem fordítás 
eredményeképpen keletkezett beszédaktust tartalmazó kontrol-
ladatbázissal a célnyelvi norma feltérképezése érdekében. 

4. Pragmatikai elmozdulások a kontextuális tényezők
jelölésében 

A vizsgálat a forrásnyelvi konvencionálisan indirekt beszédaktu-
sok két jellemző kategóriájára, az előkészítő stratégiára és a ja-
vaslattevő formára fókuszált (Blum-Kulka et al. 1989: 279–81). A 
forrásnyelvi előkészítő stratégia esetében a beszélők két kontex-
tuális tényezőről érdeklődhetnek, nevezetesen a hallgató hajlan-
dóságáról (Will/would you do X?) és képességéről (Can/could you 
do X?), míg a javaslattevő formával (Why don’t you do X?) azt 
igyekeznek megtudni, hogy létezik-e olyan ok a kontextusban, 
amely nem teszi lehetővé az aktus megvalósulását. A fordítók 
több lehetőség közül is választhatnak. Megtarthatják a forrás-
nyelvben megjelölt kontextuális tényezőt, de dönthetnek úgy is, 
hogy a forrásnyelvi képesség helyett a hajlandóságot, a lehetősé-
get vagy az engedélyt, a forrásnyelvi hajlandóság helyett a képes-
séget, a lehetőséget vagy az engedélyt, valamint a forrásnyelvi ok 
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kontextuális tényezője helyett a véleményt jelölik meg a cél-
nyelvben. 

Az 1. táblázat a kontextuális tényezők jelölésében bekövet-
kező pragmatikai elmozdulásokat szemlélteti. 

1. táblázat. A kontextuális tényezők közötti pragmatikai elmozdulások

a beszédaktus típusa→ 

ut
as

ítá
s 

ké
ré

s 

ta
ná

cs
 

m
eg

hí
vá

s 

aj
án

la
t 

Fny-i forma kontextuális 
tényező 

előkészítő 
stratégia 

képesség→ 
hajlandóság 

71,17 79,90 66,66 0 0 

képesség→ 
lehetőség 

3,60 0,49 0 0 0 

képesség→ 
engedély 

2,70 4,90 0 0 0 

hajlandóság→ 
képesség 

1,15 1,35 0 0 0 

hajlandóság→ 
lehetőség 

2,30 0 0 0 0 

hajlandóság→ 
engedély 

4,60 2,03 0 0 7,69 

javaslattevő 
forma 

ok→vélemény 25,00 27,27 20,68 0 0 
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A táblázat 1. oszlopa a vizsgált forrásnyelvi formákat tartalmazza, 
a 2. oszlop pedig azt szemlélteti, hogy a forrásnyelvben megjelölt 
kontextuális tényező helyett mely célnyelvi kontextuális tényező 
kerül előtérbe a célnyelvben (pl. forrásnyelvi képesség→célnyelvi 
engedély). A többi oszlop az adott beszédaktusra jellemző száza-
lékos értékeket mutatja be.  

A százalékos értékek azt mutatják, hogy az előkészítő forma for-
dítása során a képesség kontextuális tényezője helyett a fordítók 
döntő arányban a hajlandóságot jelölik meg. Ez az utasítások 71,17, 
a kérések 79,90, valamint a tanácsok 66,66 százalékát érinti. A meg-
hívások és az ajánlatok esetében ez a pragmatikai elmozdulás azért 
nem tapasztalható, mert ezekben a forrásnyelvi beszédaktusokban 
nem jelenik meg a képesség kontextuális tényezője.  

A forrásnyelvi képesség és a célnyelvi hajlandóság közötti 
pragmatikai elmozdulásokat a következő nyelvi példák illusztrál-
ják. Terjedelmi okok miatt csak a legfontosabb jelenségekre térek 
ki. Az 1. példában az USA elnökének kabinetfőnöke arra utasítja 
a titkárnőjét, hogy hívja fel a kormány két miniszterét. 

(1a) LEO: Can you get me Secretaries Hutchinson and Berryhill? 
MARGARET: Yeah. 

(1b) LEO: Felhívná Hutchinsont és Berryhillt? 
MARGARET: Igen. (The West Wing 2. évad 7. rész) 
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A hivatali életben gyakran használt forrásnyelvi konvencionálisan 
indirekt utasítások a felettes és a beosztott formálisan udvarias 
viszonyát tükrözik. Ezekben a szerepkapcsolatokban gyakran elő-
fordul, hogy a beszélő a képesség kontextuális tényezőjével fejezi 
ki az utasítás beszédaktusát (Can you do X? – Meg tudja tenni X-
et?). Az udvarias kérdő forma ellenére a hallgató tudja, hogy nem 
utasíthatja vissza a cselekvés elvégzését. A forrásnyelvi képesség 
kontextuális tényezője helyett a fordító a hajlandóságot jelölte 
meg a célnyelvben. 

A kontrolladatbázis adatai szerint a magyar szövegekben a 
konvencionálisan indirekt utasításokat a nyelvhasználók gyakrab-
ban fejezik ki a hajlandóság, mint a képesség kontextuális ténye-
zőjével (Polcz 2012: 212). Ennek az lehet az oka, hogy a hallgató 
képességéről érdeklődő direktívumok sokkal bizonytalanabb ha-
tást keltenek a célnyelvben, mint a forrásnyelvben, ezért kevésbé 
alkalmasak a beszélő hatalmát feltételező utasítások kifejezésére 
(vö. Fel tudja/tudná hívni Hutchinsont és Berryhillt?).  

A fordítók a kérések esetében is gyakran jelölik meg a célnyelvi 
hajlandóság kontextuális tényezőjét a forrásnyelvi képesség he-
lyett. Ez figyelhető meg a következő párbeszédben is, amelyben 
Tom arra kéri feleségét (Lynette), hogy hívassa elő a fényképeket 
(2. példa). 
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(2a) TOM: Honey, can you take this in for me? 
LYNETTE: [nonverbális cselekvés] 

(2b) TOM: Szívem, előhívatnád ezt nekem? 
LYNETTE: [nonverbális cselekvés] 

(Desperate Housewives 1. évad 3. rész) 

A kontrolladatbázis adatai azt mutatják, hogy az autentikus cél-
nyelvi kérésekben is a hajlandóság kontextuális tényezője szere-
pel a leggyakrabban. A képességre történő utalás általában nagy 
társadalmi távolság és magas tehertétel esetén jelenik meg 
(Polcz 2012).  

Megállapítható tehát, hogy az utasítások és a kérések fordítá-
sakor az ekvivalens pragmatikai hatás érdekében a fordítók a cél-
nyelvi normához igazodnak, mégpedig úgy, hogy a forrásnyelvi ké-
pesség kontextuális tényezője helyett a célnyelvi hajlandóság té-
nyezőjét jelölik meg. A forrásnyelvi képesség kontextuális ténye-
zője kevésbé erőteljesen fejezi ki az elvárás pragmatikai kategóri-
áját. A beszélő úgy csökkenti az arcfenyegetés mértékét, hogy a 
hallgató képességéről érdeklődve megkönnyíti az aktus visszauta-
sítását. A beszédpartnernek könnyebb visszautasítani az aktust, ha 
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a beszélő a képességéről és nem pedig a hajlandóságáról érdeklő-
dik. A kérő félnek is kevésbé arcfenyegető, ha beszédpartnere 
nem a hajlandóságának, hanem a képességének hiányával indo-
kolja az aktus visszautasítását.  

A célnyelvi hajlandóság kontextuális tényezője erőteljesebben 
fejezi ki az elvárás pragmatikai kategóriáját, mint a képességé, 
ezért a megnyilatkozás illokúciós ereje intenzívebbé válik. A for-
dítók úgy ellensúlyozzák az intenzívebb illokúciós erőt, hogy a 
hallgató hajlandóságát hipotetikus formákkal fejezik ki (Fel-
hívná…?, Előhívatnád…?). A kimunkáltabb nyelvi forma, vagyis a 
feltételek világa udvariasabb hatást kelt, mint a célnyelvi reális 
alakok (Can you…?). Az utasítás esetében a nyelvi udvariasság 
pusztán formális, mert a hallgatónak nincsen választási lehető-
sége, míg a kérés esetében stratégiai jelentőségű, hiszen a beszé-
lőnek a hallgató jóindulatára kell hatnia. 

Az ellenkező irányú pragmatikai elmozdulásokra (hajlandó-
ság→képesség) csupán néhány példa található. Ezek az utasítá-
sok (1,15%) és a kérések (1,35%) fordítását érintik. 

Az ajánlatok fordítása során, különösen formális helyzetekben, 
számításba jöhet a kérdő formájú engedélykérés, ahogy ez a 3. 
példában is megfigyelhető. 
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(3a) MELINDA: Would you like a hot cup of tea, Charlie? 

CHARLIE: Yeah. Thank you. 

(3b) MELINDA: Megkínálhatom egy csésze teával, Charlie? 

CHARLIE: Igen, köszönöm. (Ghost Whisperer 1. évad 21. rész) 

A forrásnyelvi beszélő a hallgató hajlandóságáról, pontosabban 
óhajáról érdeklődik, vagyis arról, hogy vajon szándékában áll-e 
elfogadni a propozícióban foglaltakat. A célnyelvi ajánlat beszéd-
aktusa az engedélykérésre jellemző formában jelenik meg. Az 
ajánlat nemcsak előnnyel jár, hanem terhet is jelent, mivel a hall-
gató a beszélő adósává válik, ha elfogadja az aktust (Brown–Le-
vinson 1987: 66). A beszélő ezért úgy könnyíti meg az aktus elfo-
gadását, hogy magát alárendelt pozícióban helyezve engedélyt 
kér a hallgatótól, hogy a propozícióban megnevezett cselekvést 
végrehajthassa. Másképpen fogalmazva: a nyelvi forma azt a lát-
szatot kelti, mintha a hallgató tenne szívességet a beszélőnek. A 
célnyelvi performatív ige erősíti az elvárás pragmatikai kategóri-
áját, ezért nő az illokúciós erő. Az elvárás intenzívebb megjele-
nése őszintévé és udvariasabbá is teszi a komisszív beszédaktust: 
arra utal, hogy a beszélő szeretné, ha a hallgató elfogadná az 
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ajánlatot, a -hat/-het igeképzővel kifejezett engedélykérés pedig 
megfelelő mozgásteret biztosít az aktus visszautasítására.  

Az 1. táblázat adatai szerint a kontextuális tényező jelölésében 
tapasztalható változások a javaslattevő forma fordításában is 
megfigyelhetők, bár jóval alacsonyabb arányban. A forrásnyelvi 
ok kontextuális tényezője helyett az utasítások 25,00, a kérések 
27,27, valamint a tanácsok 20,68 százalékában jelölik meg a for-
dítók a vélemény kontextuális tényezőjét. A forrásnyelvi beszélő 
arról érdeklődik, hogy a hallgatónak van-e valami oka arra, hogy 
a cselekvést ne végezze el, a célnyelvi beszélő pedig a hallgató 
véleményét kéri a propozícióban megnevezett cselekvés elvégzé-
sével kapcsolatban. A 4. példában az étterem vezetője (Luke) 
kissé ingerülten arra utasítja az alkalmazottját (Jess), hogy segít-
sen a konyhában. 

(4a) LUKE: Why don’t you go downstairs and help out Ceasar? 
JESS: I think my education comes first, don’t you?  

(4b) LUKE: Te, mi lenne, ha lemennél segíteni a bácsikádnak? 
JESS: A tanulmányaim előbbre valók, nem?  

(Gilmore Girls 3. évad 4. rész) 
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Az indirektebb formák általában udvariasabb benyomást kelte-
nek (Leech 1983: 108), a túlságosan is indirekt forma viszont ép-
pen az ellenkező pragmatikai hatást válthatja ki (Wierzbicka 
2003: 35). Az utasítás aktusminősége az abszolút elvárás pragma-
tikai kategóriáját fejezi ki, míg az indirekt forma azt sugallja, hogy 
a beszélő nem feltétlenül várja el a cselekvés végrehajtását. Az 
intenzív illokúciós erőt az aktusminőség és az indirekt felszíni 
forma ütközése hozza létre. Ezt a jelenséget figyelhetjük meg a 
forrás- és a célnyelvi példában is. A beszélő túlságosan is indirekt 
módon fejezi ki az utasítást, ezért az indirekt forma jelöltté válik. 
Nem a szokásos nyelvi udvariasságot, hanem a beszélő bosszúsá-
gát és ingerültségét fejezi ki. A fordító megtartotta az indirekt for-
mát, a forrásnyelvi ok kontextuális tényezője helyett (Miért nem 
teszed meg X-et?) azonban a vélemény kontextuális tényezőjét 
jelölte meg (Mi lenne, ha megtennéd X-et?). Erre azért volt szük-
ség, mert a Miért nem teszed meg X-et? felszíni forma a célnyelv-
ben jellemzően a tanács beszédaktusát fejezi ki. 

5. Konklúzió

Összegzésképpen megállapítható, hogy a kontextuális tényezők 
jelölésében tapasztalható pragmatikai elmozdulások jellemzően 
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az előkészítő stratégia esetében figyelhetők meg. A leggyakrabban 
előforduló megoldás szerint a fordítók a forrásnyelvi képesség 
kontextuális tényezője helyett a hajlandóságot jelölik meg a cél-
nyelvben. A fordítók feltehetően a célnyelvi normát követik, mivel 
az autentikus, tehát nem fordítás eredményeképpen keletkezett 
filmszövegekben a hajlandóság kontextuális tényezője gyakrab-
ban jelenik meg, mint a képességé (Polcz 2012: 212). A javaslat-
tevő forma fordítása során kevésbé jellemző, hogy a fordítók más 
kontextuális tényezőt jelölnek meg. Ez azért van így, mert az ese-
tek túlnyomó részében a fordítók az indirekt formák helyett a fel-
szólító módot választják (Why don’t you do X? – Tedd meg X-et!).  
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Szent István Egyetem 

 Kommunikációtudományi Tanszék 
 

Terminusfordítási stratégiák szakfordító hallgatók 
képesítőfordításaiban 

1. Bevezetés 
A Szent István Egyetem három féléves, nappali Szakfordító. A fel-
vétel alapjául szolgáló diplomához kapcsolódó szakfordító szak-
irányú továbbképzésének teljesítése céljából a szakfordító jelöl-
teknek ki kell dolgozniuk egy terminuslistát, amelynek minimum 
tíz terminust kell tartalmaznia a képesítőfordításuk alapját ké-
pező szövegből, indoklással. Kutatásunkban a terminuslistában 
szereplő terminusok fordítási stratégiáit és azok indoklását vizs-
gáljuk. A terminusok fordítási stratégiának kiválasztásához és in-
doklásához szükséges elméleti háttérismereteket a Terminoló-
giakezelés számítógépes ismeretei tantárgy keretein belül sajá-
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títják el a hallgatók. Ezekről a konkrét ismeretekről és az ismere-
tek módszertanáról már többször beszámoltunk (Valentinyi 
2015, 2016), ezért erre most nem térünk ki. 

2. A kutatás tárgya, a vizsgált populáció

Kutatásunk során a 2009 és 2017 között végzett 46 angol és né-
met szakfordító hallgató idegen nyelvről magyarra fordított ké-
pesítőfordításaiból készített terminuslistákat vizsgáltuk, amelyek 
különböző szakterületeket (erdészet, orvostudomány, közgazda-
ságtan, mezőgazdaság, pszichológia, környezetvédelem stb.) 
érintettek. A terminuslisták minimálisan 10 terminust tartalmaz-
tak, de voltak olyan terminuslisták, amelyekben 25 terminus is 
szerepelt, így összesen 580 terminus fordítási stratégiáit és azok 
indoklását elemeztük.  

3. A kutatás célja és jelentősége

A kutatással arra voltunk kíváncsiak, hogy a terminológiaoktatás a 
gyakorlatban ténylegesen használható ismereteket nyújt-e a hall-
gatóknak a terminusok fordításához, azaz az önálló szakfordítás 
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során mennyire jelennek meg az oktatott terminusfordítási straté-
giák. Kutatási kérdésünk létjogosultságát és validitását támasztja 
alá, hogy a vizsgált populáció tagjai mindannyian a saját szakterü-
letükhöz kapcsolódó témában választották ki képesítőfordításuk 
szövegét, a szakterület szakembereinek tekinthetők, tehát jól is-
merik a szakszöveghez kapcsolódó szakterületet, annak szakmai 
nyelvhasználatát, fogalmait, az egyes fogalmakra vonatkozó angol 
és magyar terminusokat, más szóval a terminusok fordítása és a 
hallgatók által alkalmazott terminusfordítási stratégiák szakmailag 
helyesnek, elfogadottnak tekinthetők. Következésképpen, ha az 
oktatott terminusfordítási stratégiák visszaköszönnek a glosszári-
umban, akkor szakmailag megállják a helyüket, elfogadottak, ami 
megerősíti az oktatás tartalmának helyességét. Másodsorban azt 
vizsgáltuk, hogy milyen gyakorisággal használják az egyes termi-
nusfordítási stratégiákat és az indoklást. 

4. A kutatás kérdései 

A kutatásunk során a következő kérdésekre kerestük a válaszokat: 

1. Melyik átváltási műveletet használják a leggyakrabban és a leg-
kevésbé a terminusok fordításánál a kezdő szakfordítók? 



604 
 

Szekcióelőadások – Fordítás és tolmácsolás 

2. A terminusok fordításánál van-e olyan átváltási művelet, 
amellyel eddig nem számoltunk? 
3. A képesítőfordításokban a terminusok magyaros vagy az ide-
genes alakját használják gyakrabban a szakfordító hallgatók? 
4. Hogyan fordítják a hallgatók a betűszókat tartalmazó terminu-
sokat? 
5. Hogyan indokolják a terminusok fordítását? 

5. A kutatás módszere 

A kutatást manuálisan, kvantitatív és kvalitatív módszerekkel végez-
tük, azaz a 46 terminuslistán szereplő 580 terminusról egyenként 
állapítottuk meg, hogy a forrásnyelvi terminusból milyen mak-
rostratégiai vagy mikrostratégiai átváltási művelet(ek) (Valentinyi 
2015) során jutottak el a hallgatók a célnyelvi terminusig. Előfordult 
olyan terminus, amelynél több átváltási műveletet használt a for-
dító, ilyenkor is csak egy átváltási műveletet vettünk figyelembe, 
hogy a statisztikai eredmények lehetőleg ne torzuljanak. Ezután ki-
számoltuk az egyes átváltási műveletek százalékos arányát, és az 
eredményeket táblázatban ábrázoltuk. Majd kvalitatív módszerrel 
megnéztük, van-e olyan átváltási művelet, amely újszerű, nyelvi vál-
tozást jelez. A magyaros és idegenes alakok használatát, valamint a 
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betűszók fordítását is hasonló módszerrel vizsgáltuk. Végül kvalita-
tív és kvantitatív módszerrel összegyűjtöttük a terminusfordítási 
műveletek indoklását, amelyeket a későbbiekben oktatási célra is 
fel tudunk használni mintaként. 

6. Eredmények 

6.1. Az 1. és a 2. kutatási kérdés eredményei 

Az eredményeket a következő táblázatokban foglaljuk össze. 

1. táblázat. Mikrostratégiai terminusfordítási átváltási műveletek a képesí-
tőfordítások terminuslistái alapján százalékos nagyságban 

Mikrostratégiai terminusfordítási átváltási műveletek 
1. tükörfordítás  

FNy: mind mapping → CNy: elmetérképészet 
27% 

2. a magyaros alak használata, többnyire a szótári alak kikeresése 
FNy: farmer → CNy: gazda 

13% 

3. az idegenes alak használata, kölcsönzés, átvétel  
FNy: ad libitum, hypertext, checklist, rendering → CNy: 
renderés, gamifikáció) 

13% 

4. a szóösszetételes terminus egyik tagja magyaros, a másik ide-
genes alakú (hibrid tükörfordítás) 
FNy: synergistic interaction → CNy: szinergista kölcsönhatás 

12% 
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2. táblázat. Makrostratégiai terminusfordítási átváltási műveletek a képesí-
tőfordítások terminuslistái alapján százalékos nagyságban 

Makrostratégiai terminusfordítási átváltási műveletek: nagymértékű 
változtatás történt 

5. magyarázó, definíciószerű körülírás, többnyire neologizmus esetén 
FNy: outplacement → CNy: gondoskodó elbocsátás

9% 

6. lexikai csere, lexikai behelyettesítés, teljes átalakítás
FNy: trickling filter → CNy: csepegtetőtest

7% 

7. magyarázó/ értelmező betoldás
FNy: word find → CNy: szókereső rejtvény

3% 

8. konkretizálás
FNy: blossom eating bat → CNy: nektárevő denevér

1,5% 

9. általánosítás
FNy: net ecosystem CO2 exchange → CNy: nettó ökoszisztéma
gázcsere

1% 

10. kihagyás
FNy: obsessive compulsive disorder → CNy: kényszerbetegség

1% 

11. célnyelvi megfelelő megalkotása, többnyire neologizmus esetén
FNy: to drive a pile → CNy: cölöpleverés, később cölöplehajtás

1% 
alatt 

12. összevonás
FNy: zoonotic diseases → CNy: zoonózis

1% 
alatt 

13. terminus rövidülése
FNy: Agriculture and Fisheries Council → FNy: Agriculture
Council vagy AGRIFISH Council → CNy: Mezőgazdasági Tanács

1% 
alatt 
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Az első kutatási kérdésre a kapott eredmények alapján a követ-
kező megállapításokat tehetjük:  
1. A szakfordító hallgatók a terminusok több, mint kétharmadá-
nál (65%) előnyben részesítették a mikrostratégiai terminus át-
váltási stratégiákat, azaz nem végeztek nagyfokú formai változta-
tást a célnyelvi terminuson.  

2. A terminusok mintegy egyharmada (27%) tükörfordítás, a ha-
sonló „hibrid tükörfordításokkal” együtt mindösszesen 39%-ban 
alkalmazott átváltási művelet. 

3. A makrostratégiai átváltási műveletek közül a leggyakrabban a 
magyarázó, definíciószerű körülírást (9%) alkalmazták. 

4. Az új terminusok (neologizmusok) megalkotása arányában (1% 
alatt) elmarad a többi terminus átváltási művelettől, tehát ez te-
kinthető a legritkábban használt terminsufordítási műveletnek. 

5. A szakfordító hallgatók a Terminológiamenedzsment órán be-
mutatott összes (13) átváltási műveletet használták a terminusok 
fordításánál, ami a tantárgy tartalmának helyességét bizonyítja. 

A második kutatási kérdésre a kapott eredmények alapján a kö-
vetkező megállapítást tehetjük:  



608 

Szekcióelőadások – Fordítás és tolmácsolás 

6. A szakmai nyelvben is megjelent új jelenség a köznyelvben egyre
gyakoribb rövidülés (pl. pari, ubi), igaz, hogy megjelenésük (egy-
előre) messze elmarad a köznyelvi nyelvhasználattól, pl. e-mail.  

6.2. A 3. kutatási kérdés 

A 3. kutatási kérdésünk, hogy a szaknyelv a magyaros vagy az ide-
genes alakú terminusokat használja inkább, a szakfordító órák ál-
landó dilemmája. Az órákon azt hangsúlyozzuk, hogy a szakfor-
dító a terminus magyaros alakját válassza az idegenes alak he-
lyett. Tettük ezt sokszor annak ellenére, hogy a visszajelzések 
alapján a szakma inkább az idegenes alakot használja. A 3. táblá-
zat a terminusok magyaros és idegenes alakjának százalékos ará-
nyát mutatja a vizsgált adatbázisban. 

3. táblázat. Összefoglaló táblázat a terminusok magyaros és idegenes alak-
jának gyakoriságáról képesítőfordításokban 

1. a terminusnak van magyaros és idegenes változata, mindkettő
ugyanarra a fogalomra vonatkozik, de a szakma a magyaros ala-
kot használja: FNy: carbon balance → CNy: szénmérleg, szén-
egyensúly, karbonmérleg, szén-dioxid mérleg

29% 
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2. a terminusnak van magyaros és idegenes változata, mindkettő 
ugyanarra a fogalomra vonatkozik, a szakma az idegenes és a 
magyaros alakot egyaránt használja, szinonimaként 

FNy: climate change → CNy: éghajlatváltozás, klímaváltozás 

33% 

3. a terminusnak van magyaros és idegenes változata, mindkettő 
ugyanarra a fogalomra vonatkozik, a szakma az idegenes alakot 
használja 
FNy: aviary → CNy: volier, röpde 

38% 

A harmadik kutatási kérdésre a kapott eredmények alapján a kö-
vetkező megállapításokat tehetjük:  

1. A szaknyelv gyakrabban használja az idegenes alakot (38%). 

2. De a magyaros (29%) és az idegenes alakok (38%) használati 
gyakorisága közötti különbség jelen kutatás alapján nem szignifi-
káns. 

3. A szaknyelv a terminusok egyharmadánál (33%) az idegenes és 
a magyaros alakokat egyaránt használja. 

4. Jelen kutatásunk alapján tehát nem állapítható meg sem a ma-
gyaros, sem pedig az idegenes alak használatának dominanciája a 
szaknyelvben. Feltételezésünk szerint ezek használata több ténye-
zőtől függ, pl.: 1. a szakterülettől (pl. orvosi szaknyelv); 2. a téma 
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újszerűségétől (pl. energiaerdők, sous vide főzési technológia), 
amely további kutatásunk tárgyát képezi. 

6.3. A 4. kutatási kérdés 

A vizsgálat során a rendelkezésünkre álló terminuslistából össze-
gyűjtöttük azokat a terminusokat, amelyekben: 1. szerepelt be-
tűszó, vagy 2. a terminus maga betűszó. Majd megvizsgáltuk, ho-
gyan fordították a hallgatók a terminust a következő opciók alap-
ján: 1. a terminus forrásnyelvi alakjából képezték a célnyelvi be-
tűszót vagy megtartották a forrásnyelvi betűszót (pl. NATO); 2. a 
forrásnyelvi betűszóhoz magyarázó betoldást fűztek (HIV-vírus); 
3. a betűszó helyett a teljes alkot vagy definíciószerű leírást hasz-
náltak; 4. a terminus célnyelvi alakjából képezték a célnyelvi be-
tűszót. A vizsgált adathalmaz alapján a következő megállapításo-
kat tettük: 

1. Az elvárásainkkal szemben az adathalmazunkban (580 terminus)
viszonylag kevés betűszó szerepelt (a vizsgált terminusok kevesebb, 
mint negyedénél, kb. 20%-ánál). 

2. A fordított szövegben a betűszók kétharmadánál a forrásnyelvi
(többnyire angol) betűszót használták, zárójelben a teljes magyar 
alak feltüntetésével. A teljes magyar alakot csak a terminus első 
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előfordulásakor tüntették fel, a későbbiekben csak a forrásnyelvi 
betűszót használták. 

3. A fordított szövegben a betűszók egyharmadánál a magyar be-
tűszót használták, többnyire a teljes magyar alak nélkül. 

4. Elvárásainkkal szemben a betűszók megértése és kezelése nem 
okozott nehézséget a kezdő szakfordítók számára, valószínűleg 
azért, mert szakember fordított szakszöveget, tehát eleve ismerték 
a szakterület betűszavait a forrásnyelven és a célnyelven is. 

6.4. Az 5. kutatási kérdés 

Kutatásunk utolsó részében az 580 terminushoz fűzött indoklást 
vizsgáltuk. Még a statisztikai elemzés előtt megállapítottuk, hogy 
sok terminushoz nem fűztek indoklást. A szóbeli visszajelzések 
alapján azt láttuk, hogy a fordítás indoklása nehéz feladatot je-
lent a hallgatók számára. Érdekes megállapításunk volt, hogy 
azok viszont, akik magyarázták a fordítást, alaposan, több oldal-
ról is vizsgálták és indokolták a terminus fordítását. A következő 
táblázatban szerepelnek a terminusok fordításának indokai, az 
indoklás gyakoriságát százalékok jelzik. 



612 

Szekcióelőadások – Fordítás és tolmácsolás 

4. táblázat. Terminusfordítási stratégiák indoklása és az indoklás gyakori-
sága százalékban 

1. definíció alapján megállapított fogalmi egyezésre (ekviva-
lenciaviszonyra) hivatkozás 95% 

2. a szövegkörnyezet (kontextus), párhuzamos szövegek alap-
ján megállapított fogalmi egyezésre hivatkozás 80% 

3. saját kutatásra, szakmai konzultációra (szakemberrel, szak-
tanárral), szakmai háttértudásra és ismeretekre hivatkozás 60%

4. szakirodalomra hivatkozás 60% 
5. online vagy nyomtatott szótárra történő hivatkozás 50% 
6. google statisztikai találatokra történő hivatkozás 40% 
7. a terminus magyaros és idegenes alakja közötti választásra

hivatkozás 38% 

8. a szinonimák használatára történő hivatkozás: pl. 1. a szinoni-
mák ugyanazt jelentik; 2. kiválasztok egyet és azt használom;
3. használom a szinonimákat, mert színesíti a stílusomat

25% 

9. szakmai színtérre hivatkozás: 1. szakmánként eltérést mu-
tat a terminusok használata; 2. ezt a terminust használja a
szakma, így mondják a szakemberek

20% 

10. betűszók használatának indoklása 20% 
11. honlapokon folytatott szakmai viták alapján (proz.com, e-

nyelv.hu, szakmai blogok) 5% 
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12. műfaji jellemzőkre hivatkozás (pl. írott jogszabály, beszélge-
tés, attól függően, hogy táblázatban vagy szövegben szere-
pel a terminus) 

5% 

13. poliszémiára hivatkozás 5% 
14. célnyelvi terminus hosszára hivatkozás (a célnyelvi termi-

nus ne legyen hosszabb, mint a forrásnyelvi terminus) 1% 

15. szakmai színtérre hivatkozás: pl. országonként eltérő a ter-
minus használata 1% 

16. célnyelvi olvasó szakmai háttérismeretére hivatkozás 1% 
17. stílusra, regiszterre hivatkozás 1% 
18. a terminus fogalmi hálójára, az alá-fölérendeltségi vi-

szonyra hivatkozás 1% 

19. fordítói vagy szerzői hiba javítására hivatkozás: pl. téves ter-
minus használata a forrásnyelvi szövegben 1% 

20. a terminus diakrón változására hivatkozás 1% 
21. a terminusnak szakmai és köznyelvi jelentésének eltérésére 

hivatkozás: pl. terminologizáció és determinologizáció miatt 1% 

22. honosító fordításra hivatkozás 1% 
23. idegenítő fordítása hivatkozás 1% 
24. neologizmusra hivatkozás, mert a terminusnak még nincs 

hivatalos fordítása: 1. nekem kellett megalkotnom; 2. ekvi-
valencia szempontjából a legközelebb álló terminust válasz-
tottam; 3. körülíró fordítást használtam 

1% 

25. a terminusok helyesírására hivatkozás 1% 
26. a relevanciaelméletre hivatkozás 1% 
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Megállapíthatjuk: 

1. Az 580 terminusnál 26 féle terminusfordítási stratégiaindoklást
találtunk, amely véleményünk szerint magas szám. 
2. Az indoklások mennyisége és minősége jól tükrözik azt, mennyire
értette meg a hallgató a szakfordító képzésben tanultakat, és meny-
nyire tudja az ismereteket a gyakorlatba átültetni. 
3. A terminusok fordításához fűzött indoklás értékelésével mér-
hető a hallgató terminusfordítási kompetenciája. 
4. A leggyakrabban (95%) a terminus definíciója (ekvivalenciavi-
szonyok), a szövegkörnyezet és a párhuzamos szövegek (80%) 
alapján hozták meg a döntésüket. 
5. Saját kutatás, szakmai konzulenssel folytatott megbeszélés, szak-
mai háttértudásuk alapján, tehát nem szótárhasználat alapján, 
60%-ban hozták meg fordítói döntéseik, ami megerősíti azt, hogy a 
szakszövegek fordításánál a szakmai háttérismeret nagy előnyt je-
lent. 
6. A terminusok 50%-ánál használtak online vagy nyomtatott szó-
tárat, azaz fordítói döntéseiket elsősorban nem a szakszótárak 
alapján hozták meg. Ennek több oka lehet. Az egyik ok, hogy szak-
ember fordított szakszöveget, tehát a szakmai háttérismeretük 
alapján be tudták azonosítani a fogalmi hátteret. A másik ok a té-
mák újszerűségében és a szövegekben keresendő: a fordítandó 
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szövegek 5 évnél nem voltak régebbiek, minden esetben valami-
lyen friss kutatásról, újdonságról szóltak, tehát a terminusok 
többsége még nem szerepelhetett a szótárakban, amelyeket ne-
héz olyan ütemben frissíteni, amilyen ütemben fejlődnek az 
egyes szakterületek. A szakszótárak nem képesek követni a szak-
mák fejlődését. 
7. Örvendetes, hogy hallgatóink olvasnak online, szakmai fóru-
mokat, ahol a fordítói közösség konszenzusa alapján döntenek az 
adott terminus fordításáról. A hallgatókat buzdítani kell az online 
szakmai fórumok használatára.  
8. Szakmai háttérismereteikből kiindulva képesek felismerni és 
kijavítani a szakszövegekben előforduló szakmai tévedéseket. 
9. Az indoklások alapján megállapítható, hogy a szakfordító jelöl-
tek a fordítást többtényezős kommunikációs szituációnak tekin-
tik, és fordítói döntéseik meghozatalában figyelembe veszik eze-
ket a tényezőket (célközönség, műfaj, stílus, regiszter, terminu-
sok diakrón változása stb.)  
10. Elvárásainkkal szemben, a terminusok fordításának indoklása 
azonban több terminus esetében elmaradt. Ennek okát a követke-
zőkben látjuk: 

a) a terminus fordítását szakmai háttérismereteik alapján, 
úgymond „ösztönösen” is el tudják végezni, ezért nem ér-
zik szükségesnek az indoklást; 
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b) a terminusok fordításának indoklásához nem elég az „ösztö-
nös” fordítás, „tudatosan” kell fordítani, amit többnyire szak-
irodalmi hivatkozással, az elvégzett kutatómunka dokumen-
tálásával stb. kellene alátámasztaniuk, amit feleslegesnek
éreznek, ha „úgyis tudják, hogyan kell a terminust fordítani”;

c) az indoklásnak megvan a sajátos „metanyelve”, néha a
nyelvész szakzsargont kell használni, amelyben a szakfor-
dítók többsége nem mozog otthonosan, ezért inkább nem
indokolnak.

11. Ugyanakkor azok, akik több terminus fordítását indokolták, a
személyes beszélgetések alkalmával arról számoltak be, hogy tu-
datosabban kezelik a terminusokat, és könnyebben, magabizto-
sabban találják meg a megfelelő célnyelvi alakot.  

7. Hallgatói kutatás bemutatása

A kutatás eredményeinek bemutatása után az adatbázisból ho-
zunk egy konkrét példát, amely alapján bemutatjuk, milyen kuta-
tást végeznek szakfordító hallgatóink, és hogyan indokolják ter-
minusválasztási stratégiájukat.  
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FNy-i terminus: behavioural economics → CNy-i terminus: viselkedési 
közgazdaságtan 

A kutatás dokumentálása, a terminusfordítás indoklása: A ter-
minuskeresést elvégeztem évenkénti bontásban, azaz diakrón 
vizsgálatot végeztem, ami lehetőséget teremt a terminus hasz-
nálatának időbeli változásának nyomon követésére. Munkám so-
rán találkoztam félrefordításokkal is (magatartástudomány, he-
lyesen „behavioral sciences”; vagy jóléti gazdaságtan, ami helye-
sen „welfare economics”) és olyan fordításokkal, amelyek egye-
dinek mondhatóak, például viselkedésalapú közgazdaságtan, vi-
selkedéstudományi közgazdaságtan, illetve közgazdasági visel-
kedéstan. A „behavioural economics” magyar megfelelőinek 
szakirodalmi megjelenését 1999-től napjainkig az alábbi táblázat-
ban és ábrán foglaltam össze. Összegzésként elmondható, ami az 
5. táblázat és az 1. ábra alapján világosan kirajzolódik, hogy a vi-
selkedés-gazdaságtan megnevezés 2007 és 2011 között megha-
tározó volt, de 2012-ben fordulat állt be, s napjainkra a viselke-
dési közgazdaságtan a szakma által leginkább elfogadott megne-
vezése a behavioral economics-nak. Megállapítható tehát, hogy 
a szakma leggyakrabban a viselkedési közgazdaságtan terminust 
használja (SZIE szakfordító hallgató indoklása). 
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5. táblázat. A behavioural economics angol terminus magyar megfelelőinek
diakrón változása 
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1999 0 1 0 0 0 0 0 0 
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 
2005 2 1 0 1 0 0 0 0 
2006 2 0 1 0 0 0 0 0 
2007 4 18 1 2 0 0 0 0 
2008 8 25 1 1 0 0 0 0 
2009 11 10 2 0 1 0 0 0 
2010 10 27 2 1 1 0 1 1 
2011 15 24 4 3 2 1 0 0 
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2012 14 12 2 5 0 0 0 0 
2013 33 11 6 2 0 0 0 1 
2014 33 17 5 1 1 0 2 0 
2015 35 17 4 3 1 1 0 0 
2016 63 8 0 3 0 0 0 0 

 

 

1. ábra. A behavioural economics angol terminus magyar megfelelőinek di-
akrón változása 2006 és 2016 között diagramon 
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Nyelvelméletek



Szeteli Anna − Alberti Gábor  
PTE TTK / PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék  

Az univerzális kvantor aszimmetriája a magyar 
grammatika rendszerében 

1. Bevezetés

Tanulmányunk célja bemutatni, hogy az alapvető releváns hal-
maz alapú operátorok azon tulajdonságuk mellett, hogy explicit 
jelöletük és egy tágabb, implicit referenshalmaz között fellépő lo-
gikai-pragmatikai viszonyt jelölnek, működnek egy topik–predi-
kátum vonalnak nevezhető dimenzióban is, ami az adott, illetve 
az új – akár korrekciós – információ jelölésével áll összefüggésben 
(vö. Gécseg 2013: topik–komment tagolású szerkezetek). Ez a 
gondolat egy kétdimenziós operátormodellhez vezet, melynek 
megalapozását e tanulmányban tárgyalt prozódiai vizsgálatok 
eredményei is motiválják. 

Első példánk a főnévi szerkezetek általános viselkedését szemlél-
teti, melyek alapvetően kétféle igekötő–igető-sorrendet váltanak ki 
(1a-a'). Azonban a mind(en) típusú elemek által determinált főnévi 
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szerkezetek esetében (1b-b'), melyeket univerzáliskvantor-kifejezé-
seknek nevezünk (É. Kiss 2002), szintaktikai értelemben vett fókusz 
– a meghatározó igető–igekötő-sorrenddel – nem jelenik meg.

(1) a) Ili eljött. a') Ili jött el. 
b) Mindhárom barátom eljött. b') *Mindhárom barátom jött el. 

(2) a) *Csak / Nemcsak Ili eljött. a') Csak / Nemcsak Ili jött el. 

Emellett megfigyelhető, hogy a (nem)csak-kal módosított kifeje-
zések – az első példabokorral szimmetrikusan – kizárólag az 
igető–igekötő-sorrendet tolerálják, (2a) helyett (2a') lép elő jól 
formált változattá. A fenti kvantorkifejezések (1b-b') viszont – mi-
közben soha nem váltják ki az igető–igekötő-sorrendet – prozó-
diai szempontból és pragmaszemantikai szerepüket tekintve to-
pik funkciót (3b,d) és fókusz/predikatív funkciót is (4b,c) felvehet-
nek amellett, hogy kvantorkifejezések. 

(3) a) Köszönöm érdeklődő kérdésedet! Úgy jellemezném a barátai-
mat,hogy Anti imádja a teniszt, Béci szeret sakkozni és pingpongozni, 
b) Csaba is szeret pingpongozni, Top∃

c) Anti és Csaba lelkes komolyzene-rajongó, Béci és Csaba gyakran
sörözik, 
d) és mindhárom barátom odavan Scarlett Johanssonért. Top∀
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(4) a) Azt gondolod, hogy csak Béci szeret pingpongozni, és csak Anti 
van oda Scarlett Johanssonért? 

b) \CSAba is szeret pingpongozni, Pred∃

c) és \MINDhárom barátom odavan Scarlett Johanssonért. Pred∀

A célunk az volt, hogy a fenti miniszituációkat felolvasók mintái-
ban – Alberti és Szeteli (2017) metodikáját követve – kimutassuk 
és statisztikai próbákkal igazoljuk a kvantorkifejezések elkülönü-
lését a régi/horgonyzó versus új/kontrasztív dimenzió mentén 
(Szűcs 2017). 

2. Kétdimenziós operátorzóna a magyarban

Az általunk vizsgált elemekkel ((1b-b'), (3b,d), (4b-c)) a szakiroda-
lom meghatározó része (pl. Szabolcsi 1997; Alberti–Medve 2000; 
É. Kiss 2002: 105‒150) a topik és a fókusz között elhelyezkedő 
DistP-vel vagy QP-vel jelölt kvantorhéjak formájában számolt el. 
Ami a legújabb tárgyalásokat illeti, Laczkó (2016) és Varga (2016) 
(továbbra is döntően É. Kiss (2002) leírásaira támaszkodva) 
alapvetően a predicate portion (Laczkó 2016: 217) / Comment 
(Varga 2016: 46) mondatszakaszba sorolja az is-kvantort és az 
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univerzáliskvantor-kifejezéseket. Utóbbiak topikként való előfor-
dulását nem zárják ki, de csakis kontrasztív topikként említik 
(Laczkó 2016: 216; Varga 2016: 74). 

Farkas és Alberti (2017) a kontrasztív topik inverzhatóköri rejté-
lye kapcsán, miután a kontrasztívan topikalizált kvantorokról kimu-
tatják, hogy azok valójában részlegesen kiolvasott (partial spell-out) 
propozíciók (ld. Surányi 2009), egy kétdimenziós operátormodell 
szükségessége mellett érvel, melyre hatással volt Büring (1997, 
2003) diskurzusalapú megközelítése is, ami a (3-4) példákat ihlette. 
Ezáltal ragadható meg ugyanis, hogy az általunk vizsgált mindhárom 
és is kifejezések egy releváns halmaz fölött operálnak, de egyúttal 
egy topik–predikátum vonalon is elhelyezkednek. 

Az egyik dimenzióban – többek között – az 1. táblázatban be-
mutatott négy alapvető operátorkaraktert vesszük számításba, 
amelyeket az adott operátorkaraktert hordozó szintaktikai 
csoport jelöletének és a diskurzusban ahhoz kapcsolódó tágabb 
implicit releváns halmaznak (azaz „a szóba jövők/alternatívák 
halmazának”) a viszonya definiál. A „többek között” arra utal, 
hogy ilyen jellegű viszonyokat definiálnak az olyan deter-
minánsok is, mint a legalább öt vagy a több, mint négy. 
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1. táblázat. A négy alapvető releváns halmaz alapú operátor rendszere, ki-
egészítve a tágabb implicit halmazról állítást nem tevő topik és 
igemódosító funkcióval 

 ¬ 
∃ is-kvantor 

‘Lili is leült.’ 
nemcsak-kifejezés 
‘Nemcsak Ili ült le.’ 

kontrasztív topik 
‘/LIli \LEült.’ 

∀ mind-kvantor 
‘Mindenki leült.’ 

azonosító–kirekesztő fókusz 
‘\LIli ült le.’ 

∅ topik 
‘Lili leült. 

igemódosító 
‘Virágot szed a réten.’ 

A táblázatban látható logikai szimbólumok a releváns halmaz azon 
elemeire vonatkoznak, amelyek nincsenek benne a jelöletben; 
vagyis a meg nem nevezett alternatívákra. Az azonosító-kirekesztő 
fókusznak például az a jelentéshozadéka, hogy mindegyik (∀) 
alternatív szereplőre nézve hamis (¬) a fókusz hatókörében álló 
állítás. Az is és a nemcsak viszont azt jelzi, hogy a megnevezetlen 
szereplők között is akad olyan (∃), amelyre igaz az állítás (). A 
mind-kvantor azt fejezi ki, hogy a jelölet maga a releváns halmaz, 
semmilyen megszorító információval nem szükséges „megnevezni” 
a jelöletbe tartozó elemeket. A kontrasztív topik – ahogy a táblázat 
megmutatja – szisztematikusan illeszkedik ebbe a rendszerbe, 
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imígyen: az a hozadéka, hogy van olyan megnevezetlen, akire 
nézve hamis az állítás. Futólag megemlítjük, hogy aki ennél 
alulspecifikáltabb definíciót tart ideálisnak (Gyuris 2009), az meg-
kaphatja azt egy olyan típusú „episztemikus emeléssel”, ami az 
adott példát így értelmezi: „Ami Ilit illeti, róla tudom, hogy leült; és 
van olyan társa, akiről viszont nem tudom, hogy leült-e”. 

Az operátorrendszer másik dimenzióját topik–predikátum vonal-
nak nevezzük, ahol a topik mögötti intuíció: „a társalgás aktuális 
pillanatában már ismert, adott”, „amiről beszélünk”, „ahová 
horgonyozzuk az új információt” (Bródy 1991; Gécseg 2013). A 
fókusz pedig ezt az újnak szánt információt nyújtja a címzettnek. A 
topik–predikátum vonal egy diskurzus világában ragadható meg, 
ahol a bevezetőben ismertetett (3b) és (3d) példák az analóg tag-
mondatok alapján topiknak, míg a (4b-c) mondatok ugyanilyen ala-
pon egyértelműen predikatív karakterűnek ítéltetnek. 

Az egyik dimenzióban tehát a releváns halmaz alapú operátor-
tartalmakat tekintjük, azaz a dupla referencialitáson alapuló logikai-
pragmatikai rendszert, melyben egy explicit referens egy implicit 
halmazt is meghív. A másik dimenzióban pedig azt, hogy a főnévi 
alapú kifejezés új információt nyújt-e, vagy az új információnak a 
diskurzusba való beleillesztését, azaz a horgonyzást szolgálja-e. Ez 
utóbbi dimenzióban a topik/predikátum karakter dől el. 
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2. táblázat. A dupla referencialitás kapcsolata a topik–predikátum szereppel

 ¬ 
∃ is is nemcsak kontrasztív topik 
∀ mind mind fókusz 
∅ topik igemódosító 

Mint azt a második táblázat mutatja piros és kék színezésével, a 
dupla referencialitás és a topik/predikátum dimenzió csak rész-
ben független. A mind-es és az is-es kifejezések produkálnak való-
di függetlenséget: ezek horgonyzó topikként és új információval 
szolgáló predikátumként is funkcionálhatnak. A nemcsak-kife-
jezés és az azonosító-kirekesztő fókusz ellenben csakis predikatív 
elemként jelenhet meg az igető előtt, irtóhangsúllyal. A dupla 
referencialitást nem mutató elemek közül a topik csakis topik 
karakterű, míg az irtóhangsúlyt nem kiváltó igemódosító csakis 
predikatív lehet. Ami a kontrasztív topikot illeti, nem ismerünk 
olyan példát, ahol a predikatív zónában bukkana fel, bár logikai 
karaktere alapján ezt nem zárhatnánk ki eleve. 

A szintaktikai reprezentáció módjára némileg utal a (3b,d), illetve 
(4b-c) példák jelölése az 1. szakaszban. A topik–predikátum vonal 
„kartografikus” árázolása tenné explicitté a szintaxisban a pragma-
szemantikai tartalmat: a VP-re több rétegben PredP projekciók, 
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majd arra több rétegben TopP projekciók épülnének. A csak-os és a 
nemcsak-os kifejezések, az igemódosító, valamint az is- és mind-
kvantorok egy része Spec,PredP-be lépne. Duplareferenciális 
tartalmukra a kifejezések belső szerkezete utal, a csak/is/mind 
szóelemeken kívül ez a tartalom prozódiailag fejeződik ki. 

3. Kísérlet a kettős karakterrel bíró kvantorok
elkülönítésére 

Vizsgálatunkban a nem nyelvész anyanyelvi beszélők (önkénte-
sek, akik pénzt nem kaptak) szövegdobozokban felvázolt szituá-
ciók néhány perces tanulmányozását és értelmezését követően 
jelezték a kísérletvezetőnek, hogy készen állnak felolvasni azokat. 
A lapon utasításként szerepelt, hogy „olvassák fel, pontosabban 
játsszák el az alábbi diskurzusrészleteket”. Azt kértük tőlük, hogy 
ne monoton felolvasási hangsúlyt alkalmazzanak, mivel az hamis 
képet adna, hanem éljék át a felvázolt szituációt, amennyire az 
kikövetkeztethető a szövegkörnyezetből. Kértük, hogy a szóren-
det tartsák be, illetve figyelmeztettük őket, hogy csak pontot és 
kérdőjelet adtunk meg, mivel felkiáltójellel vagy különleges írás-
jel-kombinációkkal nem szerettük volna befolyásolni őket. Felhív-
tuk a figyelmüket rá, hogy ebből adódóan használhatnak és hasz-
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náljanak olyan hangsúlyt, amilyet adott helyzetben természetes-
nek éreznek, a megnyilatkozásokat úgy olvassák fel, mintha egy 
hétköznapi beszélgetésben vennének részt. A tesztlapon ezután 
két szituációba ágyazva szerepeltek a kétdimenziós operátormo-
dellben topik vagy éppen predikatív karakterűnek jósolt kvantor-
kifejezések. 

Az egyetemi alapszak első évében járó jelentkezők önkéntes-
ségéből adódóan a nemek arányát nem szabályoztuk, ami így 
35:6 lett a női résztvevők javára. A 41 anyagot diktafonnal (44,1 
kHz/16 bit) rögzítettük, majd a megadott nyelvi kontextusból (3-
4) kiemelt részleteket ((3b), (3d), (4b-c)) a Praat program segítsé-
gével elemeztük: 

(3) b) Csaba is szeret pingpongozni Top∃ 

d) és mindhárom barátom odavan Scarlett Johanssonért.  Top∀ 

(4) b) \CSAba is szeret pingpongozni  Pred∃ 

c) és \MINDhárom barátom odavan Scarlett Johanssonért.  Pred∀

Megvizsgáltuk a fenti fragmentumokban a szavak hosszát, illetve 
a kezdő szótagok intenzitását és magánhangzójuk alapfrekvenci-
áját. A hosszok tekintetében megfigyelhető volt, hogy a predika-
tív karakterű elem – azaz (4c) univerzális kvantora, illetve a (4b) 
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fragmentumban az is helyett a főhangsúlyt hordozó Csaba – 
hosszabb volt a fragmentum többi részéhez viszonyítva, mint to-
pik karakterű elemként a (3b), illetve (3d) mondatokban. Az in-
tenzitás- és a frekvencia adatait tekintve (1-2. ábra) az adatközlők 
teljes halmazán mérhető volt a két olvasat közötti különbség, ami 
a fókusz utáni hangsúlyirtottságban nyilvánult meg a topik olva-
sathoz képest. 

 
2. ábra. Az univerzális kvantort tartalmazó fragmentumok intenzitásátlagai 

(dB) topik ( – ) és fókusz ( - - ) nyelvi kontextusban 

 

3. ábra. Az univerzális kvantort tartalmazó fragmentumok frekvenciaátlagai 
(félhangra váltva) topik ( – ) és fókusz ( - - ) nyelvi kontextusban 
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A teljes halmaz mellett vizsgáltunk egy 10 fő kizárása által előálló 
adatközlői részhalmazt is. Egyrészt olyan résztvevők adatait cson-
koltuk, akiknek az anyaga kifogásolható volt, mert nem ejtették 
ki a vizsgált fragmentum összes egységét, illetve olyan adatköz-
lőkéit, akiknek az esetében az irreguláris zöngeképzésük miatt a 
feldolgozás során az alapfrekvenciaértékek meghatározása prob-
lémákba ütközött. 

Annak kimutatására, hogy a sokaságok a fenti szempontokat 
tekintve egymástól szignifikánsan különböztek, F- és párosított t-
próbákat alkalmaztunk. A próbáknak alávetett függvények kiala-
kításakor arra törekedtünk, hogy a két vizsgált kifejezést tartal-
mazó fragmentumok olvasatait hasonló módon különítsük el, ez-
által tendenciákat tudjunk megfogalmazni a topik–predikátum 
vonalon való elhelyezkedésről. 

A hosszparaméterek esetében egy már említett arányt vizsgál-
tunk a két olvasatban: 

m=lk/(lf-lk), ahol m hosszértékek aránya, ezen hosszértékek pedig a 
kvantor hossza (lk), illetve a fragmentum hossza (lf) kivonva belőle a 
kvantor hosszát (lf-lk). 
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Az intenzitás, illetve a frekvencia csökkenésének mértéke közti 
különbség megragadására pedig a legnagyobb különbséget ha-
sonlítottuk össze a sokaságokban. 
3. táblázat. A statisztikai próbák eredményei a teljes elemszámra és 31 főre 

 
 

n=41; p<0,05 n=41; p<0,01 n=31; p<0,05 n=31; p<0,01 

Q∃ 
hossz Hamis Hamis Hamis Hamis 

intenzitás Igaz Igaz  Igaz Igaz 
f0 Igaz Igaz Hamis Hamis 

Q∀ 
hossz Hamis Igaz Hamis Hamis 

intenzitás Hamis Hamis Hamis Igaz 
f0 Igaz Igaz Hamis Igaz 

A 3. táblázat a statisztikai próbák eredményeit tartalmazza. 
Amely esetekben a cella hamis értéket mutat, elvethettük a null-
hipotézist, hogy a különbség a véletlen hatása volna. 

A hosszpróbák mindkét vizsgált kvantort már a teljes adatköz-
lői halmaz vizsgálata során is szignifikánsan elkülönítették. Az 
univerzális kvantor esetében az intenzitásértékek is szignifikáns 
különbséget mutattak. Az 1. ábrán meg is figyelhető ez, illetve az 
adatok jelentőségének tudatosítása végett itt jegyezzük meg, 
hogy 3 dB különbség már kétszeres hangintenzitást jelent. Az ösz-
szes adatot szemléltető 2. ábrán az univerzális kvantor frekven-
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ciaviszonyain már megfigyelhető különbség, de az csak a csonko-
lás után vált szignifikánssá. A 31 fős adatközlői részhalmaznál te-
hát már az is kvantort tartalmazó fragmentumokat és az univer-
zális kvantort is sikeresen el tudtuk különíteni. 

Levonhatjuk a következtetést, hogy a fenti két releváns halmaz 
alapú operátor az anyanyelvi beszélők számára értelmezhető és 
produkálható különböző szituációkban a fókusz mellett nemkont-
rasztív topikként is. 

4. Összefoglalás és kitekintés

Kitekintés gyanánt röviden ismertjük, hogy a kérdőszóláncolatok 
hogyan működnek a topik–predikátum vonalon, újabb érvként 
felhozva ezt a kvantorok kettős természete és a kétdimenziós 
modell mellett. 

É. Kiss (1992) meggyőzően érvel amellett, hogy a kérdő kife-
jezések az igető előtti azonosító–kirekesztő fókuszpozícióban 
vannak (ami jelen modellünkben a legalsó PredP specifikálójának 
felel meg), közvetlenül az igető előtt. Ennek látszólag ellentmon-
danak a kérdőszóláncot tartalmazó mondatok (5a), de É. Kiss ekép-
pen magyarázza a jelenséget: csak az utolsó kérdőszó funkcionál 
kérdő kifejezésként, a korábbiak valójában álruhás univerzális 
kvantorok. 



635 

Szeteli Anna − Alberti Gábor: Az univerzális kvantor aszimmetriája 

(5) a) Ki kinek \KIT mutatott be? 
a') Ali például Balázsnak és Csabának a \HÚgát mutatta be, Dani-

nak és Edének pedig a \NŐvérét. Balázs Alinak egy \VOLT \BA-
rátnőjét ajánlotta,... 

b) \KI mutatott be \KInek \KIT?
b') (?)\KI KInek KIt mutatott be? 

Ebben a felfogásban tehát az (5a) valójában ezt jelenti: „min-
denkinek az esetében a többiekre nézve mondd meg, hogy az 
adott személy az adott személynek kit mutatott be”. A mondat 
elhangozhat a fenti értelemben egy szituációban, ahol például öt 
barát elhatározza, hogy mindegyikük megpróbál a többieknek sze-
mélyre szabottan barátnőjelöltet találni az ismerősi köréből. Jelen 
modellünkben azonban az (5a) szórend többértelműnek jósolódik, 
mivel az univerzális kvantorról azt állítjuk, hogy lehet topik, de 
kerülhet a predikatív zónába is. Az É. Kiss-féle ún. párlistás olva-
satban a két kvantorszerepű kérdőszót topik funkciójúnak kell 
tartanunk, a kongruens válaszséma alapján (5a'). A Mycock-féle 
(2010) dallamvonal is (idézi Laczkó 2017: 215) ezt erősíti meg, 
mivel – a predikatív zóna bal szélén – a főhangsúly a KInek kér-
dőszóra esik, az első két kérdőszó ebben az esetben a topik-
zónában van és szereplőket gyűjt. 
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4. ábra. Az (5a) mondat dallammenete

Több kérdőszó az Alberti és Medve (2000) által elemzett tükör-
fókuszos konstrukcióban fordulhat még elő (5b). Itt egyetlen 
bemutatásra kérdezünk rá, mindhárom kérdőszó predikatívan ér-
tendő: „kik között történt meg az, hogy egyikük a másikuknak a 
harmadikukat mutatta be?”. A fenti (5b') szórend is hangsúlyozható 
úgy, hogy ilyen jelentést kapjunk, tehát a kérdőszói álruhába bújt 
kvantorkifejezés is állhat a predikatív zónában. 

Az utolsó jelenség bemutatásával is azt igyekeztünk hang-
súlyozni, hogy a górcső alá vett kvantorok szintaktikai pozíciója 
nem tisztázott teljes mértékben, illetve azt, hogy a topik–predi-
kátum vonalon történő építésüket javasoljuk. További kutatási 
feladat lehet az információs fókusznak (É. Kiss 1998) ezt az ér-
telmezését összhangba hozni a kvantorok hatóköri olvasatairól 
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számot adó kurrens szakirodalom (Surányi–Turi 2016, 2017) 
megállapításaival, ezáltal állítva fel egy átfogó képet a releváns 
halmaz alapú operátorokról. 

Tanulmányunk döntő hozadékának a 3. ábrán bemutatott kísér-
letes eredményeket tartjuk. Igazoltuk, hogy a (3-4) példasorban 
szemléltetett Top∀ és Pred∀ nyelvi konstrukcióknak – a topikként 
és a predikatívan működő univerzális kvantorkifejezésnek – a hang-
alakja szignifikánsan eltérő: statisztikailag megbízhatóan hamisnak 
bizonyult az az ellentétes kiinduló hipotézis, hogy eltérésük csak a 
véletlen műve. Az, hogy a 3. táblázatban bemutatott kísérletes 
eredmények nem mutatnak minden prozódiai jellemzőre vonat-
kozóan szignifikáns eltérést, egyáltalán nem gyengíti az iménti 
állításunkat: két nyelvi jel hangalakja akár egyetlen paraméterbeli 
különbség által is megbízhatóan elkülönül (pl. a fen és a fenn 
szavaké). Ugyanígy sikerült kimutatni, hogy a Top∃ és a Pred∃ 
nyelvi konstrukciók is eltérő prozódiai jellemzőjű nyelvi jelek (3. 
táblázat). Továbblépni a prozódiai elkülönítés tekintetében egy 
olyan általános elmélet kidolgozásával lehetne, amelyben „le tud-
nánk kottázni” a prozódiailag releváns jegyek sorozatát, pontosan 
rámutatva, hogy két hangalak mely pontokon rendelkezik valóban 
eltérő mögöttes reprezentációval, és mely pontokon okozza 
eltérésüket pusztán a véletlen szeszélye. 
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Farkas Judit 
Pécsi Tudományegyetem 
Nyelvtudományi Tanszék 

Az átfogó forrásnyelvtanok módszertani kérdései 

1. Bevezetés

Jelen cikk célja az átfogó generatív nyelvészeti forrásnyelvtanok 
módszertanának bemutatása az első magyar átfogó generatív 
forrásnyelvtanból (Alberti–Laczkó 2018) vett példacsoportok se-
gítségével. Az átfogó generatív nyelvészeti forrásnyelvtanok 
olyan leíró nyelvészeti munkák, amelyek bár generatív nyelv-
szemléletűek, elméletfüggetlenségre törekszenek, így lehetősé-
get adnak arra, hogy különböző elméleti keretekben dolgozó 
nyelvészek tudják felhasználni az általuk kínált rendkívül sziszte-
matikusan elrendezett nyelvi adatokat. Általuk a nagyobb (nyel-
vész)közönség számára is hozzáférhetővé válnak eddig elérhetet-
len adatok, mert (i) itt nincsenek mélyen beágyazva tudományos 
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publikációk elméleti fejtegetéseinek szövevényeibe, (ii) a forrás-
nyelvtanok széles körben elérhetőek, és (iii) nem az adott téma-
ként szolgáló nyelven íródtak, hanem angolul. 

A magyar átfogó generatív nyelvészeti forrásnyelvtan a Comp-
rehensive Grammar Resources sorozat részeként jelenik meg, és 
a sorozat első, holland nyelvről szóló köteteit (Broekhuis et al. 
2012) veszi mintául. Így például csak a sztenderd magyar nyelv-
változat leírását tűzi ki célul (és nem törekszik az egyes nyelvjárá-
sok között lévő különbségek feltárására), valamint olyan példákat 
közöl, amelyeket a szerzők saját anyanyelvi kompetenciájuk alap-
ján alkottak meg (és ítéltek meg), nem pedig korpuszból vett pél-
dákkal dolgozik. Korpusz alkalmazására azért nincs lehetőség 
ezekben a munkákban, mert az adatokat rendkívül rendszersze-
rűen kell bemutatni. Erre azért van szükség, hogy fel lehessen tér-
képezni, hogy egy-egy adott jelenségkör esetében mely tényezők 
hogyan és mennyire relevánsak, és ehhez a lehető legkevésbé el-
térő adatsorok kellenek (lehetőség szerint minimálpárokat kell 
alkalmazni), és ilyen nagyságrendben ilyen jellegűen felépülő 
adatsorok egyszerűen nincsenek a korpuszokban (erre a pontra a 
2. részben a különböző névmásokkal történő visszautalások kap-
csán fogok kitérni). Korpuszok alkalmazását a mi esetünkben az 
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sem tette lehetővé, hogy bizonyos, számunkra teljesen egyértel-
műen grammatikus szerkezetek egyszerűen nem fordulnak elő 
korpuszokban; ennek szemléltetését célozza az alábbi (1) példa. 

(1) Na például mindhárom városba ugyanannak a futárnak az elkül-
dése, az hiba volt. 

Szerzőként az általunk konstruált adatoknak csak egy kis részét 
teszteltük elfogadhatóság tekintetében: azoknál az adatsoroknál 
kértük további nyelvészek véleményét, amelyek nehezen, illetve 
másként megítélhetőnek bizonyultak az egyes lektorok vélemé-
nye alapján. Bár Featherstone (2007: 1. lábjegyzet) azt állítja, 
hogy az általa tesztelt szósorokhoz nagyjából ugyanolyan ítélete-
ket társítottak nyelvészek és nem nyelvészek egyaránt, mi úgy 
ítéltük meg, hogy a nálunk tesztelni kívánt jelenségek túl nehezen 
értelmezhetőek a nyelvészeti képzettséggel nem rendelkező 
anyanyelvi beszélők számára, így csak nyelvészeket kérdeztünk 
meg. Grammatikalitási ítélet szempontjából az volt a leginkább 
kérdéses, hogy a -hAtnék képzővel ellátott főnevek ki tudnak-e 
fejezni aspektust. 
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(2) a) (?)Ez volt az év leglegyőzhetetlenebb visszabeszélhetnékje. 1 
b) (?)Ez volt az év leglegyőzhetetlenebb fésülködhetnékje.

b’) ??Ez volt az év leglegyőzhetetlenebb megfésülködhetnékje 

Amint az az alábbi 1. táblázat adataiból kitűnik, a (2) példasor mon-
datai nagyon megosztották a nyelvészeket: a tökéletestől az elfo-
gadhatatlanig mindenféle ítélet megjelent. Ez a nagyfokú egyet 
nem értés arra mindenképpen felhívja a figyelmet, hogy az adott 
kérdést feltétlenül érdemes kutatni a későbbiekben. Azonban az is 
egyértelműen látszik, hogy ha minden példához ennyi ítéletet ad-
nánk meg, akkor azzal az olvasó számára nagyon megnehezítenénk, 
hogy meglássa a fától az erdőt, vagyis hogy megpillantsa azt a rend-
szert, amely egy adott anyanyelvi beszélő (például a könyv szerzője) 

1 A magyar átfogó generatív forrásnyelvtanban a grammatikalitás megítélésére az 
alábbi hatfokozatú skálát alkalmaztuk a holland minta (Broekhuis et al. 2012) alap-
ján:  
(i) * Elfogadhatatlan, agrammatikus 

*? A ‘*’-hoz képest relatív elfogadható (de továbbra is agrammatikus) 
?? Köztes, illetve tisztázatlan státuszú 
? Jelölt: nem teljesen elfogadható, illetve nem preferált forma 
(?) Enyhén jelölt, de elfogadható 
nincs jel /   Teljesen elfogadható, grammatikus 
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fejében ott van, mivel azt a grammatikalitás alapján egymáshoz ké-
pest elhelyezett adatokból lehet feltérképezni.  

1. táblázat. A (2) példasor mondataihoz társított grammatikalitási ítéletek 8 
nyelvész tesztalanynál 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

(2a)    *?  ?  ? 

(2b)  ? (?) * (?) ?? (?) ? 

(2b’)  *? (?) * (?) * * ?? 

2. Rendszerszerű adatközlés: a [±HUMÁN] jegy a 
névmási visszautalásban 

Ebben a részben azt mutatom be a címben megjelölt jelenségen 
keresztül, hogy mit jelent a magyar átfogó generatív forrásnyelv-
tanban alkalmazott rendszerszerű adatközlés. A cél ez esetben 
olyan adatsorokat vizsgálata, amelyek egymástól csak az éppen 
vizsgált jegyben különböznek, hogy más tényezők esetleges ha-
tását kiküszöbölhessük a vizsgálatból. 

A legáltalánosabb szabály a névmási visszautalásra, amit min-
den magyar anyanyelvi beszélő elfogad, az, hogy harmadik sze-
mélyű [+HUMÁN] szereplőkre, azaz személyekre, az ő személyes 
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névmással (3b), [–HUMÁN] karakterű szereplőkre az az távolra 
mutató névmással (3c), míg absztrakt entitásokra, eventualitá-
sokra az ez közelre mutató névmással (3d) szokás visszautalni.  

(3) a. A: Látta már [a kollégád][+HUMÁN] [a Taj Mahalt][–HUMÁN] ? 
b. B: Igen, ő is ott volt a tavalyi indiai konferencián.
c. C: Úgy tudom, az a kedvenc épülete.
d. D: Ez tévedés! A Notre Dame a kedvenc épülete.

A fenti általánosításba nem illenek azonban bele a következő ese-
tek. Ha háziállatokra utalunk vissza (4a-a’), akkor nem egyér-
telmű a névmáshasználat, mivel minél szorosabb valakinek a vi-
szonya egy adott állathoz, annál valószínűbb, hogy személyes 
névmási alakot fog használni a rá való visszautaláskor. Pejoratív 
jelentésárnyalat fejezhető ki azzal, ha a távolra mutató névmás 
alakjait használjuk személyre történő visszautaláshoz (4b), mely 
pejoratív konnotáció nem jelenik meg akkor, ha topikváltáskor 
(Pléh 1982) alkalmazzuk az az névmás alakjait a személyes név-
mási formák helyett (4c). Ha pedig propozícióra szeretnénk nem 
hangsúlyos helyzetben visszautalni (4d), akkor ezt a személyes 
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névmás gyenge formáival 2 tudjuk a legtermészetesebben meg-
tenni (Kenesei 1992: 648). 

(4) a. ?Az / ??Ő ette meg a magokat? A pöttyös tyúk? 
 a’. ??Az / ?Ő ette meg a vacsorádat? (A) Bodri? 
 b. Azt meg honnan szalajtották? 
 c. Péter imádja Marit, de az nem bízik (ő-)benne. 
 d. Számíthattok (?)arra / rá / *őrá, hogy segíteni fogok. 

Az általunk elvégzett vizsgálatból az derült ki, hogy a következő 
tényezők határozzák meg, hogy egy konkrét esetben mely név-
mási alakot kell használni egy [±HUMÁN] entitásra történő vissza-
utalásnál. Egyrészt számít az antecedens élő vagy élettelen jel-
lege, másrészt fontos a névmás grammatikai funkciója (vagyis 
hogy alany, tárgy vagy oblikvuszi esetű bővítményről van-e szó). 
A harmadik meghatározó faktor az antecedens és a névmás in-
formációszerkezeti funkciója (vagyis hogy a mondatban fókusz-

                                                           
2 A személyes névmás erős formáin (pl. én-rá-m, ő-belől-e) azokat az alakokat értem, 
amelyek a következőképpen épülnek fel: [személyes névmás + esetrag(nak megfe-
lelő elem) + a személyes névmásnak megfelelő birtokos személytoldalék]. Ezen név-
mások gyenge formáit úgy kapjuk meg, ha az erős alakok elejéről elhagyjuk a szemé-
lyes névmást (pl. rá-m, belől-e).  
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ként, topikként, is-kvantorként vagy posztverbális helyzetben je-
lenik-e meg). A negyedik tényező pedig, mely a névmásválasztás-
ban szerepet játszik, az antecedens referencialitási foka, azaz 
hogy ezt tulajdonnév, határozott főnévi kifejezés vagy határozat-
lan specifikus főnévi kifejezés fejezi-e ki. Ha kombinatorikusan ki-
számoljuk azon tesztmondatok számát, amelyek csak egyetlen 
említett tényezőben különböznek, akkor 288 mondatot kapunk a 
4 bemeneti információszerkezeti funkció, a 4 kimeneti informá-
ciószerkezeti funkció, a 3 referencialitási fokozat, a 2 élőségi jegy 
és a 3 kimeneti grammatikai funkció alapján. Ebből világosan ki-
derül, miért nem lehetett korpuszokat alkalmazni: ilyen nagyság-
rendben ennyire hasonló szósorok egyszerűen nincsenek sehol.  

Szemléltetésként álljon itt hat példasor (5–10). Mindegyikben 
közös, hogy az antecedens fókuszként jelenik meg, míg a rá visz-
szautaló névmás is-kvantori szerepet tölt be. Abban viszont kü-
lönböznek a példák, hogy míg az (5–7) példasorokban az antece-
dens [+HUMÁN] jegyű elem (lásd az (5a), (6a), (7a) példákat), addig 
a (8–10) példasorokban [–HUMÁN] jeggyel rendelkezik (lásd a (8a), 
(9a), (10a) példákat); valamint eltérnek az antecedens referenci-
alitási fokát tekintve is.  
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(5) • Antecedens: [+HUMÁN], tulajdonnév, Fókusz ← is-kvantor 

 a. Csak Pétert érdekli a mondattan, ... 
 b. ...de sajnos *az / ő is távol lesz pénteken. 
 c. ...de sajnos *azt / őt is nélkülöznünk kell pénteken. 
 d. ...de sajnos *annál / (?)nála / őnála is vannak hiányosságok. 

(6) • Antecedens: [+HUMÁN], [+DEF] főnév, Fókusz ← is-kvantor 

 a. Csak az új diákot érdekli a mondattan, ... 
 b. ...de sajnos ??az / ő is távol lesz pénteken. 
 c. ...de sajnos *azt / őt is nélkülöznünk kell pénteken. 
 d. ...de sajnos *?annál / nála / őnála is vannak hiányosságok. 

(7) • Antecedens: [+HUMÁN], [–DEF] főnév, Fókusz ← is-kvantor 

 a. Csak egy diákot érdekel a mondattan, ... 
 b. ...de sajnos ?az / (?)ő is távol lesz pénteken. 
 c. ...de sajnos *?azt / (?)őt is nélkülöznünk kell pénteken. 
 d. ...de sajnos ?annál / nála / (?)őnála is vannak hiányosságok. 

(8) • Antecedens: [–HUMÁN], tulajdonnév, Fókusz ← is-kvantor 

 a. Csak a Raid űzi el ezeket a szúnyogokat, ... 
 b. ...de sajnos az / *ő is otthon maradt. 
 c. ...de sajnos azt / *őt is otthon felejtettem. 
 d. ...de sajnos azzal / *vele / *ővele is takarékoskodnunk kell. 
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(9) • Antecedens: [–HUMÁN], [+DEF] főnév, Fókusz ← is-kvantor 

a. Csak az új szúnyogriasztó űzi el ezeket a szúnyogokat, ...
b. ...de sajnos az / *ő is otthon maradt.
c. ...de sajnos azt / *őt is otthon felejtettem.
d. ...de sajnos azzal / *vele / *ővele is takarékoskodnunk kell.

(10) • Antecedens: [–HUMÁN], [–DEF] főnév, Fókusz ← is-kvantor 

a. Csak egy új szúnyogriasztó űzi el ezeket a szúnyogokat, ...
b. ...de sajnos ?az / *ő is otthon maradt.
c. ...de sajnos ?azt / *őt is otthon felejtettem.
d. ...de sajnos ?azzal / *vele / *ővele is takarékoskodnunk kell.

A példasorokból amúgy a következő tanulságok vonhatóak le. 
Egyrészt [Fókusz ← is-kvantor] relációban a [+HUMÁN] entitásra 
történő visszautalásra egyértelműen a különböző személyes név-
mási alakok használatosak, és bár a referencialitási fok csökkené-
sével az az mutató névmási formák elfogadhatósága is nő, ez 
azonban sosem éri el a különböző személyes névmási alakok el-
fogadhatósági szintjét. Ami pedig a [–HUMÁN] karakterű antece-
densekre történő visszautalásokat illeti, ilyen esetekben kizáró-
lag a [–HUMÁN] karakterű az mutató névmási alakok használha-
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tóak, amelyek tökéletes megítélése a referencialitási fok csökke-
nésével csökken – úgy, hogy eközben a személyes névmási alakok 
megítélése szemernyit sem javul. 

3. Hasonló felépítés, új szemlélet: A főnévi 
komplementumzóna 

Az átfogó generatív nyelvészeti forrásnyelvtanok esetében dek-
larált cél a különböző nyelvekről szóló nyelvtanok összevethető-
sége, így elvárásként jelent meg, hogy a magyar kötetek hasonló 
felépítésűek legyenek, és hasonló kérdéseket tárgyaljanak, mint 
holland megfelelőik. Így érkezett el egy ponton a feladat, hogy 
górcső alá vegyük a főnevek komplementumzónáját, amely a 
megfelelő holland kötetben a teljes 2. fejezet témáját képezte 
(Broekhuis et al. 2012: 117–356). 

A magyar szakirodalomban már azt is vitatják, hogy a magyar 
főneveknek van-e egyáltalán komplementumzónájuk. Alapve-
tően három álláspontot képviselnek a szerzők ebben a témában. 
Főként Szabolcsi Annához kötődik az a radikális elképzelés, mi-
szerint a főneveknek egyáltalán nincs komplementumzónájuk 
(lásd például Szabolcsi–Laczkó 1992). É. Kiss Katalin (1999, 2002) 
megengedőbb álláspontot képvisel: szerinte egy -nAk ragos bir-
tokos bázisgenerálódhat a főnévi fej mögött, de onnan kötelező 
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elmozgatni az esetadás-megszorítás 3 miatt. A harmadik álláspont 
pedig elsősorban Alberti Gáborhoz kötődik (lásd például Alberti–
Medve 2002), aki szerint lehetséges főnévi komplementumzóna. 

A vitában a fő kérdést az összetevőség problémája jelenti, 
vagyis az, hogy egy frázis, mely szemantikailag egy adott főnév-
hez tartozik, vajon szintaktikailag is egy összetevőt alkot-e vele. 
Az alábbi (11) példasor tanúsága szerint bármely típusú főnévnek 
lehet (hangtanilag nem üres) posztnominális komplementumzó-
nája. Az ebben a példasorban szereplő na például-szerkezet 
(Alberti et al. 2015) úgy igazolja, hogy a zárójelben szereplő fő-
névi kifejezés valóban egy összetevőt alkot, hogy az ide kerülő 
összetevő mindkét széle egyértelműen megjelölődik: az össze-
tevő bal oldalát a na például szósor, a jobb oldalát pedig a 
rezumptív az névmás jelöli ki. 

(11) a.  Na például [a látogatásod Julinál], az feltűnt Marinak. 
b. Na például [a cikk a főnevekről], az bekerült a kötetbe.
c. Na például [a fia Marinak], az bekerült az egyetemre.

3 Esetadás-megszorítás (É. Kiss 1999: 77/(25); É. Kiss 2002: 174): 
(i) Az NP esetragja az NP jobb szélén jelenik meg. 
(ii) Az esetrag az NP alaptagjához, vagy üres alaptag esetén az alaptagot megelőző 
összetevőhöz simul. 

d. Na például [a kutyája Marinak], az berohant a házba.
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Mindazonáltal ilyen főnévi szerkezetek nem jelenhetnek meg 
minden szintaktikai pozícióban: bizonyos mondatszerkezeti he-
lyekről jobbra ágazó voltuk miatt ki vannak zárva, amint azt az 
alábbi (12) adatsor vessző nélküli példái mutatják. 

A (12a) példa tanúsága szerint az is-kvantor konstrukciók nem 
tudnak befogadni olyan főneveket, amelyeknek ki van töltve a 
posztnominális komplementumzónájuk. Ez a tiltás vélhetően az 
is klitikum voltából következik: mind az is, mind a posztnominális 
helyzetben álló vonzat ugyanarra a pozícióra „pályázik”, ugyanis 
mindketten szeretnének a főnévi fejjel jobb oldalról közvetlenül 
szomszédosak lenni. Ezt a két kívánalmat nyilván nem lehet egy-
idejűleg kielégíteni, ezért nem jelenhetnek meg egy összetevő-
ként ezek az elemek. 

Nem az is-kvantor az egyetlen, amely nem tűr meg jobbra 
ágazó összetevőt: a fókusz (12b) és az igemódosító is (12c) ilyen 
pozíciók. A probléma forrását ezekben az esetekben is egyfajta 
kliticizálódási törekvés jelenti: mind a posztnominális vonzat, 
mind a finit igei tő szeretne közvetlenül szomszédos lenni a fő-
névi fejjel, amely kívánalmakat ezúttal sem lehet egyszerre kielé-
gíteni.  
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Egyetlen módon tudjuk csak ezekben az esetekben kifejezni a 
(12a, b, c)-beli szándékolt jelentést: ha a posztnominális vonzatot 
kiszakítjuk a főnévi szerkezetből ezáltal lehetővé téve a verseny-
társának, azaz az is klitikumnak (12a’), illetve a finit igei tőnek 
(12b’,c’), hogy elfoglalja a főnévi fejjel jobb oldalról közvetlenül 
szomszédos pozíciót. 

(12) a. *[Még [az a cikk a főnevekről] is]Kvantor megjelent. 
a’. (?)[Még [az a cikk] is]Kvantor megjelent a főnevekről. 
b. *[Az a cikk a főnevekről]Fókusz jelent meg tegnap.
b’. (?)[Az a cikk]Kvantor jelent meg tegnap a főnevekről. 
c. *[Cikket a főnevekről]Igemódosító keresek.
c’. [Cikket]Igemódosító keresek a főnevekről. 

Mindenképpen fontos leszögezni, hogy az is-kvantorra, a fó-
kuszra és az igemódosítói pozícióra általánosságban igaz az az ál-
lítás, hogy nem tűri a fejtől való jobbra ágazó bővítmények jelen-
létét; vagyis ez a jelenség nemcsak a posztnominális komplemen-
tumzónával rendelkező főnévi kifejezéseket érinti, hanem min-
den ilyen jellegű szerkezet esetében megmutatkozik. Azon főne-
vek, illetve névmások például, amelyekhez egy (fejtől jobbra 
ágazó) alárendelt tagmondat is tartozik, szintén nem jelenhetnek 
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meg egy összetevőként a szóban forgó pozíciókban (13b,c,d); 
ezeket is ugyanúgy szét kell szakítani (13b’,c’,d’), mint a (12)-beli 
szerkezeteket (12a’,b’,c’).  

(13) a. Ki hívott meg? 
 b. *?[Még [az a lány, [CP akivel tegnap találkoztunk]] is]Kvantor meghívott. 
 b’. [Még [az a lány] is]Kvantor meghívott, [CP akivel tegnap találkoztunk]. 
 c. *?[Az a lány, [CP akivel tegnap találkoztunk]]Fókusz hívott meg. 
 c’. [Az a lány]Fókusz hívott meg, [CP akivel tegnap találkoztunk]. 
 d. *[Azt, [CP hogy elmész]]Igemódosító mondtad. 
 d’. [Azt]Igemódosító mondtad, [CP hogy elmész]. 

Az teszi számunkra különösen fontossá ezt a jobbraágazás-tiltási 
kérdést, hogy az elmúlt két évtizedben pontosan a fókusz és is-
kvantor konstrukciók voltak azok, amelyeket az összetevőségi 
tesztekben használtak (a fókusz-tesztről lásd Szabolcsi–Laczkó 
(1992: 291)-t, a még...is-tesztről pedig lásd É. Kiss (2000)-t), és az 
említett nyelvészek pontosan a (12a,b)-ben bemutatott adattípu-
sokra alapozták azt, hogy a főneveknek nem lehet posztnominális 
komplementumzónájuk. Azt azonban nem vették figyelembe, 
hogy ezek az operátorok semmiféle fejtől jobbra álló bővítményt 
nem engedélyeznek, így egy rájuk alapított teszttel nem lehet el-
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dönteni az alapkérdést, miszerint lehet-e a főneveknek posztno-
minális komplementumzónájuk. A (11)-ben bemutatott na pél-
dául-teszt esetében a konstrukcióban szereplő topik pozíció kap-
csán nem merül fel olyan általános tiltás, amely kizárná innen 
azokat a szerkezeteket, amelyek tartalmaznak a fejtől jobbra 
ágazó bővítményt, továbbá ez a konstrukció (a még...is-teszthez 
hasonlóan) egyértelműen jelöli az összetevőséget a na például 
szósorral a bal, illetve a rezumptív névmással a jobb oldalon. 

4. Hova vezetnek az adatok: a -nAk ragos birtokos
előtti nem birtokosi pozíció 

Az átfogó generatív forrásnyelvtanok jellemzőinek bemutatását 
annak a kérdésnek a tárgyalásával zárom, hogy hová vezethetnek 
az adatok. Ehhez a -nAk ragos birtokos előtti nem birtokosi pozí-
ciót használom szemléltetésként. A magyar szakirodalomban 
(lásd például Szabolcsi–Laczkó 1992; Bartos 2000) erős konszen-
zus van abban a tekintetben, hogy a -nAk ragos birtokos áll a fő-
névi kifejezések bal perifériáján, ez előtt már semmilyen össze-
tevő nem jelenhet meg a főnévi fejjel egy összetevőt alkotva. Ha 
azonban megnézzük az alábbi mondatokat, a bennük megjelenő 
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na például-konstrukció azt mutatja, hogy lehetséges egy nem bir-
tokosi bővítmény számára, hogy még a főnévi kifejezésen belül 
megelőzze a -nAk ragos birtokost. 

(14) a. Na például [mindhárom városba ugyanannak a futárnak az elkül-
dése], az hiba volt. 

b. Na például [többször is mindhárom kollégának a meghívása], az túl-
zás volt. 

b’. ’Túlzás volt, hogy több olyan alkalom is volt, amikor mindhárom 
kollégát (egyszerre) meghívták.’ 

b”. [nem elérhető jelentés]: ’Túlzás volt, hogy mindhárom kolléga 
esetében több olyan alkalom is volt, amikor az illetőt meghívták 
(nem feltétlenül voltak egyszerre jelen a kollégák).’ 

Ezt a pozíciót vélhetően a magyarban széles körben teljesülő ható-
kör-értelmezési elv 4 (É. Kiss 1992: 139–142) hívta életre: ahhoz, 
hogy a magyarban a főnévi kifejezésen belül is az összes lehetséges 
hatókört ki lehessen fejezni egyértelműen, szükség van egy olyan 
pozícióra, amelyben a nem birtokosi bővítmény prenominálisan 
megelőzi a birtokosi vonzatot (hiszen a nem birtokosi vonzatot 

                                                           
4 A hatókör-értelmezés elve (É. Kiss 1992: 139/(156), 142/(161)) 
(i) A hatókör-értelmezés univerzális feltétele: Az operátorok vezérlik hatókörüket.  
(ii) A hatókör-értelmezés sorrendi feltétele: Az operátorok megelőzik hatókörüket. 
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amúgy prenominálisan egyedül befogadni képes való-konstrukció 
szintaktikai pozícióját tekintve a birtokos után áll). Hogy ezen pozí-
ció betöltésével valóban a kívánt hatóköri olvasathoz jutunk, az bi-
zonyítja, hogy a (14b)-ben szereplő mondathoz csak a (14b’)-ben 
megadott (a felszíni sorrendnek megfelelő hatóköri) olvasat társít-
ható, a (14b”)-ben megadott inverz sorrend nem. 

Ezen pozíció kapcsán jelen szempontból számunkra az az ér-
dekes, hogy úgy fedeztük fel a létét, hogy szisztematikusan kipró-
báltuk a nem birtokosi bővítményeket minden kombinatorikusan 
lehetséges pozícióban, így az adatok rendszerszerű vizsgálata ez-
úttal egy új szintaktikai pozíció felfedezését eredményezte. 
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A HCI: az ember és számítógép kapcsolatának 
mesterséges, aszimmetrikus nyelve1 

0. Témafelütés

Előbb utóbb minden ügyünk, dokumentumunk a virtuális térbe 
helyeződik, és az információtechnológia interaktív eszközeivel 
kezeljük azokat. Nemcsak a dokumentumaink lesznek a virtuális 
térben, ahogy ezt a papírmentes iroda eszméje több évtizede hir-
deti, hanem kommunikálni is egyre inkább virtuálisan megjelenő 
szereplőkkel fogunk. Az életminőségnek egy új szférája jelenik 
meg, és válik mind meghatározóbbá: az egyre bonyolultabb és 

1 A jelen kutatás a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ‘E-szolgáltatások 
minősége’ szakosztályának keretében folyik, egyik fejezete a HCI mint mesterséges 
nyelv kérdésköre. 
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egyre szaporodó ügyeink biztonságos, korrekt, gördülékeny, fél-
reértésmentes intézésének, valamint az egyre fenyegetőbb infor-
mációs túlterhelés kezelésének lehetősége, képessége a virtuális 
térben. 

Új szakterület van kialakulóban: az interaktivitás szakterülete, 
amelyben a hagyományosan a Human Computer Interaction (to-
vábbiakban HCI) néven emlegetett diszciplínában különböző 
megközelítések, mint ’usability’, ‘User Experience’, stb. integrá-
lódnak a humán interakciókkal foglalkozó szociológiai és pszicho-
lógiai megközelítésekkel.  

A tanulmány egy interdiszciplináris kutatásról számol be, mely 
a következő 1.–4. alapvetésekből indul ki: 

1. A kutatás motivációja a jelenlegi interaktív szolgáltatások, azaz portálok
kommunikációs, terminológiai tisztázatlanságai, sőt olykor zavarossága. 

2. A HCI formalizálható mesterséges nyelv. Hasonlóságokat mutat az írott
szakmai nyelvvel, szerkezete, szerveződése nyelvi eszközökkel leírható. 

3. Az interaktív szolgáltatások esetén a HCI tulajdonképpen ügyfél és szol-
gáltató kapcsolata, amely egy eddig nem vizsgált, aszimmetrikus kommu-
nikáció, amelyben a PC (vagy a mobil) csak közvetítő eszköz. 

4. Egy rögzített nyelvtanú, formalizált, ezáltal az információtechnológia
eszközeivel kezelhető és szabványosítható HCI-nyelvváltozat konstruálása 
időszerű, és társadalmilag hasznos. 
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1. Bevezetés

A dolgozat tárgya a HCI (‘Human Computer Interaction’). A rövidítés 
eredeti értelme tehát az ‘ember és gép kapcsolata’. Mi ezt valójá-
ban az ‘ügyfél és szolgáltató kapcsolata’ közegének (médiumának) 
tekintjük, nem értjük bele a felhasználót: sem az ügyfelet, sem a 
szolgáltató ügyintézőjét. A dolgozat fölveti egy rögzített nyelvtanú, 
standard HCI-változat konstruálásának időszerűségét. 

A HCI nyelve az itt kifejtett felfogás szerint egy napjainkban 
spontán alakuló mesterséges nyelv. Pontosabban jelenleg nyelv-
kezdemények összefüggéstelen halmaza, amely körülvesz ben-
nünket, ha az interneten tevékenykedünk. 

Ez a halmaz egyre nő körülöttünk azáltal, hogy az internetes 
portálokat építő programozók – az informatikus kivitelezők – a 
portálok kezelői felületét megfelelő HCI-ajánlások, konvenciók, 
tervezői iránymutatások híján (!) ötletszerűen, vagy az alkalma-
zott szoftver-technológiából vett sablonok – nem HCI-szemléletű 
sablonok – szerint építik föl. 

A HCI-nyelv megfelelően kimunkált formájában előírná az 
aszimmetrikus helyzetben lévő felhasználók számára megenge-
dett kommunikátumok szabályait, sablonjait. A számítógép, an-
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nak szoftverjei valamint a világháló csak technikai segédeszkö-
zök: kommunikációs berendezéseknek, komplikált irodaeszkö-
zöknek és dokumentumkezelő eszközöknek a sajátos kombináci-
óját alkotják. Nem részei tehát sem a szolgáltatásnak, sem a HCI-
nek. A HCI-re mint nyelvre tekinteni újszerű megközelítés.  

2. Motiváció, példák 

A kutatás motivációja az e-szolgáltatások, azaz az internetes por-
tálok használhatóságával kapcsolatos rossz tapasztalataink, me-
lyek forrását a portálok alacsony kommunikációs, szemantikai, 
ergonómiai, stb. minőségeként, azaz zavarosságaként tudjuk he-
urisztikusan azonosítani. Először két könnyen elemezhető példát 
mutatunk a mindennapjainkból. 

2.1. A zavarosság egyik forrása a hiányos mondat 

A hiányos mondat archetípusa az olyan nyomógomb a képernyőn 
– azaz egy egyszerű dialógus –, amivel átkapcsoljuk a környeze-
tünket különféle állapotok között, amilyenek például az off-line, 
on-line, a változások követése illetve nem követése, vagy a wifi-
re kapcsolódó, vagy arról lekapcsolt állapotok. (Analógia: az iro-
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dában föl- és lekapcsoljuk a villanyt.) A nehézség az, hogy a gom-
bon nem látjuk: (a) hogy a jelenlegi állapotot mutatja-e; (b) vagy 
azt, hogy hova jutunk, ha megnyomjuk. 

Más szavakkal: nem tudjuk, hogy a gomb állapothatározó-e, 
vagy célhatározó. Egy másik nyelvtudományi hasonlat szerint: ki-
jelentő vagy felszólító mondat-e. Ennek a dialógusnak sok variá-
ciója van: egy vagy két gomb van-e; a gombra rá van-e írva a je-
lenlegi állapot, vagy fix szövegű-e a gomb; esetleg a jelenlegi ál-
lapotot máshonnan kellene tudni, de a gombról – azaz a dialó-
gusból – nem nyilvánvaló, hogy honnan. A legtöbb megoldás bi-
zonytalanságban hagyja az ügyfelet. 

A teljes mondat az lehetne: „Kapcsolódjon át a környezetünk 
off-line-ból on-line állapotba.” Itt minden mondatrész informá-
ciót hordoz: az alany a „környezetünk”. Lehetne szűkebb is az 
alany, például az éppen használt szövegszerkesztő. (Csak az asz-
tali lámpát kapcsoljuk föl.) Az „állapotba” határozó is lehetne 
más, például „térbe”, ha van két alternatív módon használt tér-
része a virtuális terünknek. 

Másikfajta teljes mondat ez lehet: „Kapcsolódjunk át off-line-
ból on-line állapotba.” Az alany itt mi vagyunk. Ez is jó volna, 
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azonban a „mi” gyakran félreérthető, mert nem használják követ-
kezetesen: a szolgáltató szoftverje olykor saját magára, ill. a szol-
gáltatóra mondja, hogy „mi”. 

Természetesen ez és a hasonló bizonytalanságok némi próbál-
gatás útján földeríthetőek, és ha megszokjuk, többé nem jelente-
nek problémát. Ezzel a felfogással két baj van: 

1. Egy professzionális szolgáltatást nem próbálgatunk. Előidézhetünk 
valamit, amit nem tudunk visszavonni. Átlagos gyakorlattal rendelkező 
felhasználó számára nyilvánvalónak kellene lennie, hogy hogyan kell 
használni. 

2. Ha csak egy-két ilyen esettel találkoznánk, az egész ügy felejthető lenne. 
Azonban, ahogy a bevezetőben említettük, egyre több interaktív szolgáltatással 
lesz dolgunk, és ha mindegyik egyéni ötletekkel oldja meg az ilyesmit, előáll az a 
helyzet, amit a portálok alacsony kommunikációs, szemantikai, ergonómiai, stb. 
minőségének érzünk, és ami ezt a kutatást motiválja. 

Az egész mondattal természetesen fölösleges terhelni a dialó-
gust. A mindennapi életben is gyakran beszélünk hiányos monda-
tokban, általában félreértés nélkül. De ha például munka közben 
megszólal a telefon, a folytatáshoz esetleg vissza kellene kér-
dezni, vagy lapozni, ahogy az életben is tesszük: hol is tartottunk? 
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Egyes portáloknál lehet, másoknál nem. A nehézség, hogy nincs 
konvenció: nem tudjuk, hogy adott esetben lehet-e, és hogyan.  

Addig is egy praktikus megoldás erre az esetre, ha mutatóval a 
gomb fölé megyünk un. repülő buborék nyílik meg egy magyará-
zattal.  

Sajnos ez sem igazi megoldás. Egyrészt, mert a magyarázat 
gyakran ugyanolyan félreérthető, mit maga a gomb; aminek az az 
oka, hogy a programozó ugyanakkor írta, mint a szoftvert, és neki 
érthető a gomb magyarázat nélkül is. Bele kellene élnie magát 
annak a gondolkodásába, akinek az a dolog nem nyilvánvaló, ak-
kor tudná jól elmagyarázni. Ehhez pedig el kellene távolodni – 
időben is – a helyzettől. Azaz: a programozó (a kivitelező) szakmai 
kontextusa nem felel meg a szolgáltató és az ügyfél – ideális eset-
ben azonos – kontextusának. Másrészt sajnos a repülő buborék 
az érintőképernyőkön általában nem is valósítható meg. 
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2.2. A zavarosság másik forrása a funkciószavak hiánya 

 

1. ábra. Jól strukturált tartalom 
Forrás: https://www.tme.eu/hu/katalog/fenyforrasok_113567/, 2018.01.21 

Az 1. ábráról egy átlagos kulturális hátterű és interaktív tapaszta-
latú felhasználó hamar rájön, hogy valamilyen dolgoknak map-
pákba rendezett katalógusát látja, ami egyúttal menü is. A nevek 
tartalmas szavaknak tekinthetők, a +/- jelek a hozzájuk tartozó 

https://www.tme.eu/hu/katalog/fenyforrasok_113567/
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navigáció (ld. később a HCI alsó szintjénél). A funkciószavak rend-
szere pedig a tabulálás (és a szaggatott vonalak), amely a nevek 
egymáshoz való viszonyát megadja. 

A 2. ábra esetén viszont nem érthető, hogy mi ez a sok minden, 
miért vannak a képernyőn, és mi a közük egymáshoz. A funkció-
szavak előbbihez hasonló rendszere hiányzik. 

2. ábra. Rosszul strukturált tartalom: a funkciószavak hiánya
Forrás: www.magyarorszag.hu, 2018.01.21. 

http://www.magyarorszag.hu/
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Az élő „nyelvek 30−50 leggyakoribb szava funkciószó” (Gervain 
2013: 205). Föltételezhető, hogy a jól kimunkált HCI-ben is ha-
sonló lenne az arány. 

3. A kutatás előzményei 

Ennek a kutatásnak előzményei a ‘Usability’, a ‘User Experience’ 
szakterületek, mely a programozók praktikus, jórészt ergonómiai 
természetű ötleteiből építkezik. Klasszikus művek Nielsen (2002) 
és Krug (2006). Ezek nagy tapasztalat birtokában összeállított he-
urisztikus, programozói, web-tervezői receptkönyvek az előző 
példáinkhoz hasonló esetek megoldására, alkalmazási területtől 
(a doméntől) függetlenül. Az újabb kiadások tartalma internetes 
portálokon jelenik meg, pl. Nielsen–Norman (2018 2). Tudomá-
nyosan, statisztikákkal alátámasztott receptkönyvet közöl Shne-
iderman (2008).  

Jelen kutatás ezeket meghaladva a következő megközelítést 
tartja fontosnak: 

                                                           
2 A 2018 évszám azt jelenti, hogy a tartalom folyamatosan frissül. 
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1. A használhatóságot a doméntól függetlenül, általánosságban nem lehet
megközelíteni, a kutatást le kell szűkíteni pl. az interaktív szolgáltatások 
területére, ami egy társadalmilag rendkívül hasznos cél. 

2. Túllépve a – leginkább ergonómiai megközelítésű – receptkönyvek gon-
dolatkörén, a minket (szolgáltatókat, ügyfeleket) körülvevő interaktív digi-
tális ökoszisztémáról mint egészről kell gondolkodni: hatékonyan, biztonság-
gal, félreértés- és stresszmentesen intézhessük az ügyeinket, kezelhessük a 
dokumentumainkat, személyes adatainkat. 

3) Következésképpen az interaktív digitális ökoszisztéma tervezését tudo-
mányos igénnyel, műszaki pontossággal kell megalapozni, amihez a jelenlegi 
szolgáltatásépítő szoftver-technológiák, módszertanok nem eléggé precíz 
konstrukciók, és aminek nincs is hagyománya az interaktív információ-
technológiában. 

Ezek a gondolatok szakmai és kormányzati workshop-okon ve-
tődtek föl, írásban először a Vitályos (2009, 2010), később a Vitá-
lyos (2016) dolgozatok foglalták össze. Az utóbbi dolgozat közért-
hető példákat hoz komplikált és programozói receptkönyvek 
szintjén nem kezelhető problémákra. 

Az interaktivitás és használhatóság témakörét teljességre tö-
rekvően az Interaction Design Foundation (2018) dolgozza fel, 
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hangsúlyozva a terület multidiszciplinaritását. Témánkhoz legkö-
zelebb a “16. Activity Theory”, a “25. Semiotics” és a “29. Formal 
Methods” fejezetei állnak. Nyelvtudományi megközelítést nem 
tartalmaz. Nem ad elegendő megalapozást a fenti 1)−3) kérdések 
tárgyalásához sem. 

A fenti értelemben vett tudományos igényű megalapozáshoz 
lásd Vitályos (2011), Szőllősy–Vitályos (2012) és Houben (2011). 

4. A digitális ökoszisztéma modellje.  
A HCI nyelv alapjai 

Az interaktív szolgáltatásokat és használatukat elemezve a tevé-
kenységek három szintjét különíthetjük el: 

4.1. Alsó szint: az objektumok 

Leginkább mappák, dokumentumok, parancs-ikonok jelennek 
meg itt. A nyelv ezen a szinten azt írja le, hogy a virtuális térben 
(amire a képernyőn mint ablakon át rálátunk), mi van és hol, és a 
dolgoknak mi a viszonya egymáshoz. A HCI nyelv e rétege két- 
(előbb utóbb három-) dimenziós vizuális nyelv. Olyan szabály-
rendszer – „nyelvtan” – konstruálandó, amely nem engedi meg a 
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zavaros, zsúfolt, félreérthető elrendezést: az ilyen képernyő hely-
telen „mondat”. Lásd a 2.2. példában. 

Kellenek általános szabályok. Ilyenek például a zavarosságot 
kizáró előbbi szabályok, vagy az, hogy minden objektumnak van 
neve, szerzője, lejárati határideje, ahogyan a fájlrendszerben 
megszoktuk. Érdekes szabály például a tárgyállandóság elve a vir-
tuális térben: Vitályos (2011). 

Emellett az egyes feladatok, ügyek számára kellenek speciális 
szabályok is: névkonvenciók, jogosultsági előírások. Például amíg 
egy dokumentumot a szerző nem jelent készre, nem lehet jóvá-
hagyásra küldeni, utána pedig nem lehet módosítani. 

Ehhez a szinthez az a kép társul, hogy böngészünk és keresünk: 
a képernyővel mint ablakkal navigálunk a virtuális tér fölött, 
zoom-olunk, mappát kibontunk és bezárunk, mint a 2.2 példá-
ban. Ide tartoznak a 2.1. példa állapotváltoztatásai is. Mindezek-
től az objektumok nem változnak. 
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4.2. Középső szint: Műveletek az objektumokon 3 (operations) 

A műveletekkel változtatunk a környezetünkön: dokumentumo-
kat módosítunk, törlünk, sőt, a virtuális tér struktúráját (a map-
pastruktúrát) is átrendezhetjük. Erre külön eszközök vannak, jel-
lemzően az Office-szerű és az Intéző-szerű eszközök. 

A műveleteknek be kell tartaniuk az alsó szint szabályaiból 
eredő korlátokat is: művelet eredményeként előálló új állapot a 
szabályokat nem sértheti. 

Ehhez a szinthez az a kép társul, hogy az irodánkban egyedül a 
dokumentumainkon dolgozunk. Ettől a külvilággal való kapcsola-
tunk nem változik.  

Valószínű, hogy ehhez a szinthez nem tartozik HCI-nyelvi szint. 
Az Office-szerű eszközöket úgy kell megvalósítani, hogy az alsó 
szint szabályaiból kiolvassák, hogy mit szabad, és mit nem. 

                                                           
3 A középső szinten ilyen műveletekre gondolhatunk: annotate, authorize, compare, 
concatenate, classify, create, decrypt, delete, encrypt, endorse, file, grant, group, mo-
dify, merge with, publish, read, revoke, sign, sort, split, synchronize, ungroup, update, 
verify stb. Ezek igéknek tekinthetők, melyeknek egy vagy több objektum az argumen-
tuma (tárgya). Ezek közül a create, a modify és a delete mindenki előtt ismert, álta-
lánosan használt művelet. 
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4.3. Felső szint: Kommunikáció (communications) 

Kommunikációval szereplőket szólítunk meg, mások megszólítá-
sára, vagy reagálására reagálunk. Az ügyek intézése általában 
több szereplő között ezen a szinten történik.  

Itt is kellenek általános szabályok: például megszólításra reagálni 
kell. Legegyszerűbb ügy, ha egy eseményről (dokumentum elkészül-
téről, rendezvényről) értesítünk valakit. Szabályosan akkor ér véget, 
ha visszaigazolta, nincs hozzáfűzni valója, és mi ez vettük. Ezeket 
foglalja össze Szőllősy–Vitályos (2012). Továbbá kellenek az egyes 
ügyekhez tartozó speciális szabályok is. A megosztott könyvtárakon 
végzett műveletek implicit kommunikációval járnak. 

A kommunikáció lefolyását és a kommunikátumokat nyelvnek 
tekintve leírhatók az egyes ügyek szabályai. A magasabb szintű te-
vékenységekre az alacsonyabb szintű tevékenységek szabályai is vo-
natkoznak. 

5. Kiragadott kérdések a kutatás feladatai közül
5.1. Az elemzés modellje 

Meg kell vizsgálni, melyik nyelv- és szövegelemző modell áll a leg-
közelebb az interaktív szolgáltatások világához. Szóba jöhetnek 
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például a Kárpáti (2006: 160−180) által ismertetett ‘szemiotikai 
textológia’ modelljei, esetleg a ‘diskurzus-reprezentációs elmé-
let’ (ugyanott: 181). 

5.2. A HCI struktúrája 

Elemi objektumnak a következők tekinthetők: 
- Szöveg: lehet egyetlen karakter, és lehet tetszőlegesen 

hosszú is. 
- Ikon: jelölhet egy fájltípust, logo-t, lehet kattintható, mé-

rete tetszőleges.  

Példa magasabb szintű, objektumokból képzett összetett objek-
tumokra: 

- Lista. Mint ez a felsorolás itt, melynek elemei szövegek. 
- Táblázat. Azonos szerkezetű sorok listája. 
- Mátrix. Például számolótábla, amit az Excel kezel. 

A legmagasabb szintű összetett objektum jelenleg a portál, amit 
multimédiális szövegnek tekinthetünk. Vizsgálatára a Petőfi S.–
Benkes (2002) által tárgyalt ‘verbális elem + kép/diagram/…’ meg-
közelítés alkalmazható lehet. Eltérés, hogy az interaktív szolgálta-
tások portálja nem beszélt nyelv, nem is szépirodalom, hanem 
írott, jól strukturált szakszövegnek kell lennie. Azonkívül nem line-
áris, legalább 2-dimenziós. 
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5.3. A linearitás kérdése 

A HCI nyelv grafikus, 2-3-dimenziós, tehát nem lineáris. Viszont 
kell lennie lineáris kifejtésének, különben elveszítünk a professzi-
onális világ (a műszaki-tudományos élet, az államélet, a szolgál-
tatások világa) számára nélkülözhetetlen képességeket, mint pél-
dául a rendezhetőség, a szemléletes kereshetőség. 

5.4. A (formális) rekurzivitás 

Az élő nyelvben a nyelvi elemek tetszőleges kombinálásával, az 
egyforma típusú elemek egymásba ágyazásával elvileg akármi-
lyen hosszú mondat építhető. Kenesei (2013: 21−22) szerint „a 
nyelv gyakorlatilag végtelen tartalmi változatossága mögött pon-
tosan ez a formai rekurzivitás […] húzódik meg”. A HCI is lehet 
rekurzív, mert pl. egy kérdéshez előbb egy előbbit, ahhoz előbb 
egy még előbbit kell a felhasználónak megválaszolnia. Nagy mély-
ség a HCI-ben sem javasolt, mert a felhasználó rövidtávú memó-
riáját megterheli.  

5.5. Az interaktív virtuális tér, az alsó HCI-szint 

A 2D és 3D világban a tárgy helyzetének funkciószó-jelentése le-
het. Mit fejezzenek ki a színek, mit az ikonok, mit az égtájak: mi 
van elöl, hátul, lent, fönt stb. 
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6. Polémia: evolúció vagy intelligens tervezés 

De hát az élő nyelveket sem nyelvészek tervezték! Valóban, a nyelv-
tudomány arra szocializálódott, hogy vannak a több ezer év alatt ki-
fejlődött nyelvek, és ezeket, mint természeti jelenségeket vizsgálja, 
leírja, feldolgozza. A mesterséges nyelv tervezése néhány magá-
nyos különc hobbija. Nyugodtan magára hagyhatnánk tehát az in-
formációtechnológiát, és majd évtizedek, talán évszázadok múlva 
megfigyeljük, hogy a HCI-k világa mivé fejlődött. 

Ez most egy másik helyzet, több okból is: 

1. Az élő nyelv lassan változott és változik, működik az evolúció, van ideje 
folyamatosan kicsiszolnia a jó megoldásokat. Az információtechnológiát 
pedig az üzlet vezérli, ahol a gyorsaság a szempont, nem az ilyenfajta 
minőség.  

Ez is új jelenség a kultúránkban. Eddig minden szellemi vagy fizikai 
eredmény terjedéséhez fizikai hordozó kellett – újra le kellett gyár-
tani, ki kellett nyomtatni. Az interneten nem kell. Viszont az inkor-
rekt, átgondolatlan megoldásokból sokkal több van, sokkal gyorsab-
ban jönnek létre, és nem hagynak életteret a lassabban születő ki-
forrottabb megoldásoknak. Itt egy újfajta, logisztikai, konceptuális, 
HCI-nyelvi környezetszennyezés kezd kialakulni. A jelenséget „As-
sumption of the non-evolution” néven emlegetjük. 
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2. A HCI műszaki konstrukció, mert szoftverbe épül be. Annak ellenére az, hogy
emberek kommunikálnak a segítségével, és ezért a szomszédos, humán 
tudományok különféle tudásait is be kell építeni. A műszaki konstrukciók 
számára szabványok, ajánlások alakulnak ki. Például a fájlformátumok, az 
adatbázisok, a titkosítások, a számítógép-hálózatok és egyéb területeken szigorú 
műszaki előírások vannak. Betartásukat az kényszeríti ki, hogy a különböző 
gyártók rendszerei másképp nem tudnának technikailag együttműködni. 

A HCI területén egyelőre nincsenek (a mi szempontunkból komo-
lyan vehető) ajánlások, mert az informatikusokat ez a kérdés – 
szakmájukból kifolyólag – nem érdekli. A piac pedig nem kény-
szerít, a „kulturális kompatibilitás”, a „Usability”, a „User experi-
ence” eszmeköre egyelőre nem elég kényszer. 

3. A HCI nem emberek által szabadon használt és alakított szimmetrikus
kommunikációjú nyelv, hanem beépülne a portálokba, azok szoftverjébe. A 
különböző portálokba jelenleg egyedi és kidolgozatlan HCI-nyelvek – 
pontosabban nyelvkezdeménynek nevezhető HCI-megoldások – épültek be, 
és olyan a helyzet, mintha mindegyik portálnál egy új és zavaros nyelvet 
kellene megtanulni valakitől, aki nem is beszéli azt jól. Nagy mentális 
terhelést jelent. Ha a portálok azonos HCI-nyelven beszélnének, a különböző 
portálokhoz csak új szavakat kellene megtanulni (Pléh 2013). Az ezt 
megfogalmazó hipotézisünk: “Assumption of the Babel syndrome”. 
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4.  A jelenkori portálok inkorrektségének problémáit nem nyelvbotlásoknak 
tartjuk, amelyekre egyszerűen föl kell hívni a portál tulajdonosainak figyel-
mét, mintha nyelvórán lennénk. Ilyesmivel egy másik szakterület, a honlap-
értékelés (portal evaluation) foglalkozik. A mi kutatásunk szerint a legkülön-
félébb természetű zavarok akkora halmaza áll előttünk – l. Vitályos (2016) – 
amit az információtechnológia nem tud megragadni, nincs rá fogalmi 
apparátusa. Ez az „Assumption on innumerability (incomputability)” hipo-
tézise. Az emberi kommunikációval foglalkozó szomszédos tudományokat 
kell bevonni a vizsgálatokba.  

Ezek a szempontok azt mutatják, hogy érdemes nyelvtudományi 
kérdésként is foglalkozni a HCI-vel. Az itt bemutatott kutatást úgy 
is nevezhetjük, hogy “A tökéletes nyelv keresése 4” az interaktív 
szolgáltatások HCI-je számára. 

7. Összegzés 

Ez a dolgozat nem megoldásokat ad, nem állításokat tesz, hanem 
megoldást keres, egy problémahalmazra hívja föl a figyelmet. 

A kutatás víziója: Nem valami egyszer megoldandó feladatról 
van tehát szó, hanem folyamatos kutató-fejlesztő munkáról, 
hosszú távú kutatási projektről. 

                                                           
4 Umberto Eco 1977. The Search for the Perfect Language. Fentress, J. trans. London: 
Fontana. 
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A víziónk az, hogy egy jól eltalált HCI-nyelv szabályait beépítve 
a portálépítő szoftver-technológiába a portál kivitelezője, prog-
ramozója nem tudja elkövetni a nyelv szabályaiba ütköző hibákat, 
mert a technológia nem engedi meg. 
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Nyelvtudományi Doktori Iskola 

Kiterjesztett kommunikáció: az új paradigma 

1. Bevezetés 1

A digitális korszak paradigmaváltásának következtében új kom-
munikáció-módozatok jelentek meg, amelyek új megközelítést és 
módszert igényelnek. A paradigmaváltás természetes hozadéka-
ként manapság már nemcsak az interakció-alapú személyközi 
kommunikáció, a konvencionális kommunikáció a jellemző, ha-
nem egyre nagyobb teret nyer a reakció-alapú aszimmetrikus 
kommunikáció, a virtuális kommunikáció is. 

Ez utóbbi témát a kutatási palettára szükséges felvenni, hiszen 
a populáció túlnyomó részének meghatározza a mindennapjait − 

1  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3 kódszámú Új Nemzeti Ki-
válóság Programjának támogatásával készült. 
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egyelőre reflektálatlanul, ugyanis sem a tudománynak, sem az 
oktatásnak nem fókusza a populáris kultúra implementálása. 

Az eddigi kommunikációelméleteken, valamint a szemantikán 
és a nyelvi kontextuson alapuló a priori módszerek szűk keretek 
közé kényszerítik a kommunikációval való vizsgálatokat. Ezen 
megközelítések nem képesek maradéktalanul feltárni a virtuális 
kommunikáció jelenségét, mert a hagyományos „normatív” kom-
munikációtól eltérő módon, itt gondosan megtervezett produk-
tumokról van szó, amelyekre nem mindig érvényesek az eddigi 
„szabályok”. 

Olyan paradigmára van szükség, amely képes értelmezni a kom-
munikáció egészét, így a kommunikáció során fellépő valamennyi 
jelenséget. A dolgozat célja tehát egy új paradigmát képviselő kom-
munikáció teória rövid bemutatása.2 

Jelen munka a kommunikáció határainak a kiterjesztését teszi 
meg céljának. Amellett érvelünk, hogy a kommunikáció több, 
mint azt a meglévő, hagyományos modellek implikálják, ezért lét-
rehoztuk a kiterjesztett kommunikáció paradigmáját, amelynek 
az elméleti keretében, illetve eszköztárával a kommunikációt tel-
jes valójában értelmezhetjük. 

2 A teória implementálásáról ld. Kaba 2017abcdef. 
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Az alábbiakban − terjedelmi megkötésekből kifolyólag − rövi-
den felvázoljuk a tisztán kommunikáció-alapú (vs. nyelv-orien-
tált) paradigma főbb pontjait; szemléltető példákat az előadásra 
készített prezentációban (Kaba 2017c) szerepeltetünk, bővebb 
leírásokat, illetve elemzéseket a szerző más munkájában találni 
(ld. Kaba 2017abdef).  

2. Virtuális kommunikáció

A reális és a digitális kommunikáció, egyszóval a konvencionális 
kommunikáció a személyközi interakcióra fókuszál, így az ilyen 
munkák korpusza általában az élőbeszédre, a szépirodalomra, (fi-
lológiai) forrásokra és az inventált „laboratóriumi” példákra kor-
látozódik. A való életben azonban az interakció mellett azonos – 
ha nem nagyobb – mennyiséget tölt ki a virtuális kommunikáció. 

Elsősorban a populáris kultúra produktumaiban ütközik ki exp-
licit módon a virtualitás, például filmek, sorozatok, TV-show-k, 
mesék, képregények, videójátékok, zenék, reklámok, YouTube-
videók kommunikációjában, de, ha a könyvekre gondolunk, kitű-
nik, hogy nem személyközi interakcióról van szó olvasás közben, 
így újfent virtuális kommunikációval van dolgunk. 
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Gyakran a digitális kommunikációhoz csatolják a social media, 
az emotikonok vagy a mémek kommunikációját, pedig ezek csu-
pán a produkció szintjén, tehát fizikailag digitálisak − valójában a 
kommunikáció virtuális csatornáján keresztül detektáljuk, illető-
leg értelmezzük őket. 

3. „Leszűkített kommunikáció”: A nyelv és a tudomány
kommunikációja 

Szóból ért az ember? − A kommunikációkutatások fő hiányos-
sága, hogy (i) paradox módon maga a kommunikáció „trivializált” 
bennük, oly módon, hogy a konvencionális kommunikációmo-
dellre építenek; (ii) en bloc túl nagy presztízzsel rendelkezik a 
nyelv a kommunikáció tárgyalása során. Történik mindez annak 
ellenére, hogy a kommunikáció minimális hányada (20%) verbális 
(Hall 1975, idézi Hidasi 2008: 50). 

Egészen máig nem született olyan kommunikáció-teória, 
amely a kommunikáció egészével foglalkozna. A szakirodalom-
ban (Béres−Horányi 2001; Buda 1986; Falkné Bánó 2008, 2015; 
Hidasi 2008; Horányi 2003, 2006; Huszár 2009; Jakobson 1960; 
Kugler–Tolcsvai 2015; Labov 1970; Lakoff 1975; Lauer 2013; May-
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nard 2016; McLuhan 1964; Nemesi 2011, 2013; Róka 2005; Ve-
szelszki 2010, 2014, 2017ab; Wacha 2011; [Kinszui] 金水 2003, 
2007, 2011; [Meinádo] メイナード 2005; [Szadanobu] 定延 
2006) nagy általánosságában véve láthatjuk, hogy a korpusz, 
amelyre alapoznak, főleg inventált; továbbá erősen nyelvköz-
pontú valamennyi munka: a nyelvet, a verbális kommunikációt 
tekintik a kommunikáció eredőjének, így a kutatások fő témája 
mindig a nyelvi jel − a nem-verbális kommunikáció csak egyfajta 
extra információ, érdekesség marad a legtöbb írásban.  

Így van ez még akkor is, ha új szemléletet vezetnek be, hiszen 
a konvencionális kommunikáció-paradigmába illesztik azt, tehát 
nem alkotnak egy új, önálló komplex rendszert hozzá, hanem ma-
radnak a „hagyomány” (Jakobson, Grice, Austin és Searle, 
Brown−Levinson, etc.) által kijelölt erősen pragmatika-orientált 
úton. Egy komponens azonban közös a munkákban: a kommuni-
káció jelenségét értelmezve, a nyelvet tekinti elsődlegesnek va-
lamennyi, hiszen ez a „legkidolgozottabb” kód. Ebből kifolyólag 
pedig, többnyire a nyelvtudomány által kreált normák uralják a 
teret, amelyek maximákra, optimális üzenetváltásra és az ideális 
beszédhelyzetre koncentrálnak − vagyis a naiv kommunikáció je-
lenségét támogatják. 
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Ennek következtében pedig, elkerülhetetlenül is, a legtöbb 
munka forrásaiban is elmarad a valóság egy nagy szeletétől, hi-
szen nem reflektálnak a mai kor meghatározó (virtuális) kommu-
nikációjára, azaz szükségképpen nem képesek reflektálni rá, lé-
vén az implementált keretrendszer nem ad rá módot. Így nem 
túlzás, ha kijelentjük: a valóságban a kommunikáció nem teljesen 
úgy történik, ahogyan azt általában a kutatók, illetőleg a tanköny-
vek leírják. 

Kiemelendő Alberti Gábor formális szemantikán alapuló mun-
kája (2011: 139−148), amely témájában bár a diskurzus szervező-
désére fókuszál, s számítógépes nyelvészeti és pragmatikai relá-
ciókkal rendelkezik, egyedi és úttörő módon bevezeti a statikus 
és a dinamikus interpretáció jelenségét, valamint kitér az adott 
nyelvi kommunikáció-esemény „világán” túli területekre is − 
maga a kommunikátor fejébe is betekintést nyerhetünk általa. 

Láthatjuk, hogy a meglévő módszerekkel csupán a valódi kom-
munikáció egy részét, a konvencionális kommunikációt tudjuk ér-
telmezni, míg a maradék „többletet” (digitális és virtuális kom-
munikáció) csak a konvencionális eszközökkel közelíthetjük meg. 

Egészen az utóbbi időkig mellőzni tudta a konvencionális kom-
munikációparadigma az egyre növekvő új jelenségek megoldá-
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sát, mára azonban elkerülhetetlen, hogy elhagyjuk a régi idők ré-
gi megoldásait, s belépjünk a ma digitalizált, illetőleg virtualizált 
valóságába, hiszen egyre több generáció szocializálódik az „új” vi-
lágban, akiknek naprakész gyakorlati eszköztár szükségeltetik az 
élet minden területén, így az oktatásban, a tudományban − és a 
kommunikációban is.  

Ha az emberi kommunikációt kívánjuk megérteni, akkor nem áll-
hatunk meg a hagyomány felszínén, a (szám)adatoknál, a nyelvi 
rendszernél, hiszen a kommunikáció során kommunikálunk, tehát 
reflektálni szükséges a nyelvi tudáson kívüli ismeretekre, a kultú-
rára, a társadalomra, a történelemre, különféle narratívákra, jelen-
ségekre, az érzésekre és még megannyi tényezőre. Összegezve: ki 
kell terjeszteni az eddig módszereket és elméleteket. 

4. A kiterjesztett kommunikáció 
Mint azt láthattuk, nem létezik olyan módszertan (kommuniká-
cióelmélet, modell, eszköztár) sem a nyelv-, sem a kommuniká-
ciótudomány terén, amely a kommunikáció egészét képes volna 
értelmezni elméleti és gyakorlati szinten is, lévén többnyire in-
ventált nyelvi példákkal operálnak. E probléma megoldására hoz-
tuk létre a kiterjesztett kommunikáció rendszerét. 3 
                                                           
3 A paradigma prototípusát ld. 2017a. 
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A kommunikáció (magjelentése) alatt a következőt értjük: ’(in-
formáció) közzétevés, megosztás’. A kommunikáció jelensége te-
hát továbbra is változatlan, csupán az, hogy mit tekintünk kom-
munikációnak, az változik: A kiterjesztettség abban áll, hogy több 
dolog kommunikálhat, illetve többet jelenthetnek a kommunikált 
tartalmak (kommunikátum), mint azt az eddigi keretek lehetővé 
tették. 

Köztudott, hogy kommunikációnak nevezzük azt a jelenséget, 
amikor interakció történik, beszélünk, testbeszédet használunk. 
A kommunikáció magjelentése alapján azonban nyilvánvaló, 
hogy minden, ami információt, adatot, ismeretet, üzenetet oszt 
meg, illetőleg bocsájt ki, az kommunikáció. Az eddigi teóriák el-
lenben annyira szűk keretet biztosítanak a kommunikációnak, 
hogy lehetetlen értelmezni még egy olyan mindennapi tevékeny-
séget is, minthogy tévénézés közben mi történik. 

A kommunikáció-teóriáknak itt húzódik a határa. Azon teóriá-
kat, amelyek ezen a határon belül találhatóak konvencionális 
kommunikációnak (tkp. reális és digitális) nevezzük. Egy sajátos 
változata ezeknek a digitális kommunikáció, amely bár a konven-
cionális paradigma része, a mai kor jegyeit (digitális csatorna) 
hordozza magán. 
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A határon túlra a kiterjesztett kommunikáció révén juthatunk, 
ahol már képesek vagyunk értelmezni a harmadik kommuniká-
ciós csatornát is, a virtuálisat, amelynek nem létfontosságú té-
nyezője az interakció − pusztán a reakció megléte révén operaci-
onalizálható. Ebből következik, hogy nemcsak a reális, illetve a 
digitális kommunikációt érthetjük meg teljességében, hanem a 
populáris kultúra produktumait (tkp. médium) is bevonhatjuk a 
vizsgálódásba. A kommunikáció csatornája és médiumai tehát ily 
módon kiterjesztettek. 

A kommunikáció kiterjesztett továbbá, mert (i) az esszenciája 
lehet valós vagy fiktív; (ii) a dimenzió függvényében alap- és 
meta-dimenziót különböztethetünk meg; (iii) a szintjei is kiter-
jesztettek: verbális, auditív, vizuális, szenzitív és meta-kommuni-
káció; (iv) a résztvevői, illetőleg kibocsájtói is „kiterjesztődnek”: a 
kiterjesztett kommunikációban nem létezik feladó, sem vevő, ha-
nem csak kommunikátor (aktor, inaktor). 

Akárcsak a kiterjesztett valóságban, olyan jelenségeket is ér-
zékelhetünk, amelyek a meglévő detektoraink szerint „nincsenek 
ott” (tkp. alapdimenzió), ezenfelül további adatokat és jellemző-
ket tudhatunk meg róluk (tkp. meta-dimenzió). Leegyszerűsítve: 
A kommunikáció alapdimenziójában jelentést, a meta-dimenzió-
jában értelmet kapunk. Ez utóbbi a meta-kommunikáció révén 
láthatóvá teszi azon tényezőket, amelyek nehezen foghatóak 
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meg, ugyanakkor a mindennapjaink során többnyire tudat alatt 
hatnak ránk, s akár manipulálhatnak is.  

Az eddig ismert ’metakommunikáció’ is kiterjesztett lesz (vö. 
Kaba 2017af: 89), tehát valóban ’metává’ válik: A meta-kommu-
nikáció kommunikáción túli kommunikációt jelöl, egyfajta auto-
matizált értelmezési mechanizmust, amely révén többletinfor-
mációhoz juthatunk a kommunikátorról vagy a kommunikáció 
mibenlétéről, azaz elrendezéséről (setting). 4 

A meta-dimenzió attribútumokat is rendel a kommunikáció-
hoz, amelyek univerzálisak abban a tekintetben, hogy bármely 
kommunikációs tartalomnak potenciálisan a részei. A kommuni-
káció-attribútumok tehát inherens, s esszenciális részei a kom-
munikációnak; közös funkciójuk a hatáskeltés − valamennyi kom-
munikáció-attribútum befolyásolja, hogyan gondolkodunk, illető-
leg hogyan viszonyulunk az adott témához, kontextushoz, em-
berhez, jelenséghez, mit tudunk róla, hogyan vélekedünk róla. 

Ilyen attribútum a karakter (Kaba 2017abd), az érzelem (Kaba 
2017df) és a humor (Kaba 2017ef). Ezek mellett azonban létezik 
két főattribútum, amelyek nemcsak meghatározzák a többit, de 

4 Bővebben a témáról ld. Kaba 2017abcdef. 
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a kommunikáció során is a legnagyobb súllyal vannak jelen: a ma-
nipuláció és az esetlegesség (Kaba 2017def). Eme átjárhatóság 
következtében attribútumköziséget (konvertálhatóság) állapít-
hatunk meg. Ez azt jelenti, hogy vannak tényezők, amelyek több 
attribútumban is fellelhetőek; egy-egy attribútum más attribú-
tummal párban is előfordulhat; továbbá egy attribútum át is vál-
toztatható egy másikra. 

Meta-kommunikáció lévén, az attribútumok is (konkrét vagy 
véletlenszerű) triggerek révén realizálódnak, így az operacionali-
zálásukhoz bizonyos boldogulási feltételeknek eleget kell tenni, 
mint például az elrendezés minél mélyrehatóbb ismerete. 

Az attribútumok „jelentése” szükségképpen homályosnak tű-
nik, és kérdéses, hiszen meglehetősen szubjektív az, hogy valamit 
ki és miért gondol humorosnak, érzelmesnek, karakteresnek, ma-
nipulatívnak, illetve esetlegesnek. A kommunikáció attribútumai 
különféle kommunikációstratégiák alkotói, s mint olyanok, in-
kább funkció-orientáltak, mint jelentésesek. 

Ennek kapcsán pedig az egyik legfőbb változás a kommuniká-
ció-teóriában − a kommunikáció maga továbbra is változatlan − a 
’jelentést’ éri. A kiterjesztett kommunikációban másodlagos 
csak, hogy valami mit jelent; elsődleges viszont, hogy valójában 
mit jelenthet, azaz: mi lehet az értelme? 
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A statikus jelentés és a dinamikus-emergens jelentés, illetőleg 
jelentésképzés ellentétéről van itt szó. A statikus jelentés a nyelvi 
rendszeren és a szemantikán, illetőleg a (szűk) kontextuson ala-
puló normatív a priori konstruktum, amelyet a nyelv- és kommu-
nikációtudományban használnak. A dinamikus-emergens jelen-
tés (tkp. értelem) viszont a valóságon, azaz elrendeződése(ke)n 
alapul, nem korlátozza semmilyen kódrendszer, sem norma – azt 
a (teoretikai) korlátok nélküli emberi törekvést reprezentálja, 
amely egy jelenség megfejtésére irányul. Ebből a fluid jellegből 
fakadóan neveztetik emergens jelentésképzésnek, hiszen például 
szituációnként is változhat ugyanannak a jelenségnek/jelentés-
nek (!) az értelme. 

Jelentésképzés előtt tartalmakra, illetőleg potenciális informá-
cióra van szükség. A kommunikáció kiterjesztett modelljében a 
kommunikátor – bizonyos szűrők szerint (pl.: kommunikáció szin-
tek) – az információ-körben kommunikációs vehikulumok (pl.: 
nyelv) applikálásával kommunikáció-tartalmakat szerez, így kom-
munikátumhoz (tkp. válogatott kommunikációtartalmak összes-
sége) jut, amely értelmezéséhez az értelmező-körben a kompe-
tenciájának függvényében az elrendezés(ek)ből merít. 
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Létfontosságú szerepe van a kommunikátor mibenlétének a 
kommunikáció lefolyásának perspektívájában, hiszen a kommu-
nikátor is benne van foglalva egy univerzális elrendezésben (E), 
ezért csak eme személyre szabott kvázi-elrendezésen (Ek) belül 
tudja értelmezni a kommunikáció aktuális elrendezését (E’), szin-
tén a kompetenciájának a függvényében (E’k), majd lehetséges 
értelmezéseket hozhat létre egy-egy merítéssel, amivel relatív el-
rendezéseket kreál (Er). A kommunikáció tehát a kommunikátor 
nélkül is, tehát önmagában is létezik – a kommunikátor képessé-
geitől függ, hogy mennyit sikerül megérteni az egészből. 

A fentiekben foglaltak által indukált fordulat olyan axiómákat 
dönt meg, mint például a naiv kommunikációfelfogásoké. A kom-
munikáció (i) nem „ártatlan” üzenetváltás többé, hanem megter-
vezett és kontrollált aktus; (ii) funkciója immáron közel sem a sze-
mélyközi interakció, sem a kölcsönös megértés, hanem kommu-
nikációstratégiák érvényesítése, például a manipuláció, amely-
nek alárendelődik valamennyi járulékos tényező. 

Végül pedig a paradigma nemcsak a kommunikációt határozza 
meg, hanem a „nem-kommunikációt”, a zéró-kommunikációt is, 
miszerint azon kommunikáció-aktusok, amelyekben az esetleges-
ség helyett a bizonyosság attribútuma található meg, zéró-kom-
munikációnak tekintendőek. Ide tartozik a természet, illetőleg a 
gépek indexikus kommunikációja – az emberi esetleges kommu-
nikációval szemben. 
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5. Konklúzió 

Vissza a kommunikációhoz mottó égisze alatt a szerző egy új pa-
radigmát nyújt a kommunikáció terén, amely egy új kor új kihívá-
saira képes rendszert, elméletet és eszköztárat adni, valamennyi 
ember számára.  

A feldolgozott téma egyedülálló mind hazánkban, mind nem-
zetközi szinten, illetve az oktatás, a nyelv- és a kommunikációtu-
domány terén is úttörő jelentőségű. A kiterjesztett kommuniká-
ció paradigmája komplex képet kíván adni a nyelvről, illetőleg a 
kommunikációról, így nemcsak egy adott kultúra, adott sajátsá-
gaira reflektál, hanem egy univerzális rendszert képvisel. 

Ráadásul, mivel a kutatás a mindennapokban tapasztalt nyel-
vi-, kommunikatív- és kulturális jelenségekre is értelmezési kere-
tet nyújt, a felvázolt anyag széles közönség által hasznosítható: a 
naiv nyelvhasználótól kezdve, a tanulókon keresztül, a szakmabe-
liek számára is értékes lehet, lévén megemeli, és indukálja a tu-
datosságot és az érzékenységet, illetőleg az adaptívságot a kom-
munikációban, emellett pedig segít elkülöníteni és értelmezni a – 
többnyire gondosan konstruált – mindennapi óriási információ-
áradat elemeit. 
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Adrigán Zsuzsanna 
Pécsi Tudományegyetem 

Nyelvtudományi Doktori Iskola 

Az Észak-Magyarországon élő német nemzetiség 
többnyelvűsége és identitása 

az 1989−2017 között megjelent német és 
magyar−német nyelvű sajtóban 

1. Bevezetés
A Magyarországon élő német nemzetiség számára az 1945−1989 
közötti korszak a német nyelv negatív interetnikus megítélését, a 
német nyelv és identitás tagadását jellemezte. Fontos mérföld-
követ jelentett számukra a politikai rendszerváltás 1989-ben, va-
lamint az 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbsé-
gek jogairól (1993. évi LXXVII. törvény). Ismét lehetségessé vált a 
német identitás vállalása, amelyben jelentős szerepet játszott a 
német nyelv oktatásának és használatának, a kisebbségi önkor-
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mányzatok alapításának lehetősége és a regionális, ill. lokális ki-
sebbségi média megjelenése. Míg az országos lapok olvasóinak 
száma csökkenő tendenciát mutat (Kern 1994), mind a regionális 
és helyi kisebbségi médiának van létjogosultsága, mivel elősegítik 
a csoporton belüli kommunikációt, és erősítik az etnikai identitást 
(Adrigán 2017). Jelen tanulmány célja feltárni, hogy milyen mó-
don kódolódnak az identitáskomponensek (nyelvhasználat [egy- 
vs. kétnyelvűség], nyelvoktatás, származástudat, hagyományőr-
zés, kitelepítés, kapcsolatépítés és -tartás a kitelepítettekkel) a 
német nemzetiség Észak-Magyarországon megjelent német, ill. 
magyar és német nyelvű helyi periodikáinak hírszövegeiben. 

2. Elméleti keret: Identitás és kisebbségi sajtó

Az 1980-as évekig Erik H. Erikson (1968) identitásdefiníciója volt 
meghatározó, mely szerint „az identitás a személyes azonosság 
és folyamatosság szubjektív érzésének megléte, amely a közös vi-
lágkép azonosságával és folyamatosságával függ szorosan össze” 
(idézi Gyáni 2008: 1). Az 1980-as évek végétől kezdődően terjed-
tek el az újabb identitáselméletek, melyek szerint az identitást a 
folyamatos változás jellemzi. Heiner Keupp szerint az egyén a 
konstruktív önmeghatározás irányítója. Az individuális identitás 
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formálását identitásmunkának nevezi, amelyet a patchwork me-
taforával fejez ki (Keupp 1999: 9−12). Juliet Langman szerint az 
etnikai identitás „egy olyan csoporthoz való hűség, amelyhez az 
egyén ősei révén kötődik […] Az etnikai identitás lényege […] az a 
tény, hogy a csoport tagjai tudatában vannak a csoporthatár lété-
nek. Ezt a határt […] a közös objektív jellegzetességek (nyelv, val-
lás) tartják fönn” (Langman 1998: 102−103). Crystal úgy véli, ha 
„egy csoport tudatára ébred etnikai identitásának, azonnal sze-
retné megőrizni és megerősíteni helyzetét, ami gyakran a politi-
kai elismerés, az önrendelkezés iránti vágy formáját ölti”. Sze-
rinte a nemzeti identitás legfontosabb szimbóluma a nyelv 
(Crystal 1998: 51). Wsevolod Isajiw megkülönbözteti az etnicitás 
objektív (a népcsoport által működtetett intézmények, az egyén 
származása, rokonsági kapcsolatrendszere és nyílt viselkedés-
mintái), ill. szubjektív dimenzióit (az egyén beállítottsága, érték-
rendje és előítéletei). Az etnikai identitás külső aspektusai közé 
tartoznak a nyelvhasználat, az etnikai csoporttagság, az intézmé-
nyesített szervezetekben való tagság pl. egyházi, média, ill. az et-
nikai csoport által szervezett rendezvényeken való részvétel. A 
belső aspektusokon belül megkülönbözteti a kognitív, erkölcsi és 
érzelmi jegyeket (Isajiw 1993). A magyarországi németek identi-
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tását illetően Bindorffer Györgyi (2001) kettős − egyszerre ma-
gyar és magyarországi német – identitástudatról beszél. Német 
származásuk és a magyar állampolgárság nem jelent konfliktust 
számukra. A svábokat az 1990-es évektől kezdve az újra felfede-
zett és a visszaszerzett identitás jellemzi. Szerinte a sváb identitás 
nem kollektív, hanem lokális, ezért is van jelentősége e lokális pe-
riodikákat vizsgáló kutatásnak. A kisebbségi média Papp Z. Attila 
szerint funkciójából eredendően sajátos médiakeretet jelöl ki. Az 
etnikai sajtónak az információközvetítésen kívül kulturális, iden-
titásközvetítő és -erősítő szerepe is van. A hírszövegek interpre-
tációjakor a szélesebb társadalmi-politikai környezet elemzése is 
szükséges (Papp Z. 2014: 17). Az egy-, ill. többnyelvű nyelvhasz-
nálat fő funkciói a kommunikáción túlmenően tudatosan vagy tu-
dat alatt az identitás kifejeződése és a nyelvhasználó önreprezen-
tációja.  

3. Kutatási kérdések, módszerek és célok 

Jelen empirikus kutatás a korpusznyelvészet és a diskurzuselem-
zés módszereivel arra keresi a választ, hogy milyen tényezők be-
folyásolják a sajtóban megjelenített tartalmakat; van-e a sajtó-
termékeknek identitásteremtő, ill. -alakító szerepük, milyen mó-
don tematizálódik az etnikai, nemzeti és kulturális identitás a 
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vizsgált korpuszban; megfigyelhető-e az akkulturáció; milyen mó-
don jelenik meg a vizsgált tartalmakban a magyarországi néme-
tek kétnyelvűsége és az anyanyelvhez való ragaszkodás, ill. mely 
nyelvi variánsok lelhetők fel a vizsgált korpuszban. A kutatás 
kvantitatív részében az identitás attribútumokra vonatkozó té-
mák gyakoriságát, a kvalitatív rész a szövegek tartalmát vizsgálja 
a korpuszban, melynek anyagát négy, a rendszerváltás után meg-
jelent periodika képezi: A PESTERZSÉBET SOROKSÁR 1990. július 
– 1992. december között megjelent számaiból az Unsere Seite c. 
oldal 19 közleménye; a Szendehelyi hírek – Nachrichten von 
Sende 1990. október – 1999. május között megjelent 19 német 
nemzetiségre vonatkozó cikke; a Mi újság Vértesacsán? 1993 – 
1995. között megjelent 19 írása és az Isztiméri hírmondó 2000. 
július – 2004. április időszakban megjelent 12 közleménye. A köz-
lés nyelve (NY) szerint német (N), dialektus (D), magyar (M), ill. 
német és magyar (NM); témák szerint nyelvhasználat (NYH), 
nyelvoktatás (NYO), származás, hovatartozás (SZ), hagyományőr-
zés (H), kitelepítés (K) és kapcsolat az anyaországgal (A).  
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4. Az Észak-Magyarországon megjelent periodikák

4.1. PESTERZSÉBET SOROKSÁR 

A Budapesten 1989. szeptembertől (XX. évfolyam 8. szám) 1991. 
januárig (XXII. évfolyam 1. szám) megjelenő folyóirat szerkesztője 
Dékány Sándor. A XX. kerület önkormányzata által kiadott lap a 
kerület híreit tartalmazza magyar, illetve az Unsere Seite c. mel-
léklete a német nemzetiség híreit német nyelven; a periodika 
előde a HUSZADIK KERÜLET (Rózsa 2006: 425). Hajdú-Budai alap-
ján a SOROKSÁR c. lap 1990. június 1-én 7 000 (XXII /7: 8), később 
20 000 példányban jelent meg (XXII/9: 12). A szerkesztőbizottság 
elnöke Kovács Jánosné, felelős szerkesztő Ambrus György (XXI/7: 
8), 1991 novemberétől Hetényi Árpád (XXII /11: 9).  

1. táblázat. A német nemzetiség PESTERZSÉBET SOROKSÁR periodikában
megjelent közleményei 

Szerző, cím, évfolyam, oldalszám NY NYH NYO SZ H K A 

Géza Hambuch: DIE BRIEFE XXI/7: 8 NM X  X X 
Unyi János: Freundlicher Empfang 
in der Partnerstadt Nürtingen XXII/ 
2−3: 9 

N X 

WAS IST WIEDER MIT DEM BEU-
TEL LOS? XXII /4: 9 

N X 
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Szerző, cím, évfolyam, oldalszám NY NYH NYO SZ H K A 

EIN NÜTZLICHES GESPRӒCH MIT 
DEM BÜRGERMEISTER XXII /5: 8 

N X X X 

Volkshymne der Deutschen in 
Ungarn XXII /6: 9 

N X 

M.A.Thomann: SEID GEGRÜßT IN 
DER ALTEN HEIMAT XXII /7: 9, 11 

NM X X X X 

Elisabeth Hajdú-Budai: Der Bürger-
bund für Schorokschar XXII /7: 8 
Der Bürgerbund für Schorokschar 
– A Polgári Szövetség Soroksárért
XXII/7:11 

NM X 

Árpád Hetényi: Wir wollen Fre-
unde sein – aus dem Leben des 
Deutschklubs XXII /11: 9 

N X X 

Árpád Hetényi: Eine junge, musizi-
erende Gemeinschaft – die Scho-
rokscharer Jugendkapelle XXII 
/11: 9 

N X 

Árpád Hetényi: Das Deutsche 
Gymnasium des 20. Bezirks stellt 
sich vor XXII /12: 9 

N X X 
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Szerző, cím, évfolyam, oldalszám NY NYH NYO SZ H K A 

Árpád Hetényi: Die über zwanzig 
Jahre „junge” Tanzgruppe will 
sich erneuern XXIII/2: 4 

N X 

Árpád Hetényi: Fasching im Scho-
rokscharer Deutschklub XXIII/3: 5 

N X 

Árpád Hetényi: Auch weiterhin 
„Schorokscharer Musikanten”, 
doch ohne Georg Stark 1992. 
XXIII/3: 5  

N X 

Árpád Hetényi: Volkstanzunter-
richt in der Schule XXIII/5: 5 

N X 

Árpád Hetényi: Pestszenterzsébet 
und Schorokschar (20. Bezirk) stel-
len sich in der Partnerstadt, Nürtin-
gen am Neckarstrand vor XXIII/5: 5 

N X X X 

Am Necker, am Necker… 
(Volkslied) XXIII/5: 5 

D X 

Árpád Hetényi: Programmserie 
„Schorokscharer Tage” in der 
letzten Maiwoche XXIII/5: 5 

N X 

Árpád Hetényi:„Kultur und Tradi-
tionespflege” über zweier 
Ausstellungen XXIII/6: 5 

N X X 
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Szerző, cím, évfolyam, oldalszám NY NYH NYO SZ H K A 

Árpád Hetényi: Fortbildungskurs 
für ungarndeutsche Kapellmeis-
ter zu Ende XXIII/6: 5 

N X X 

1990. június 13-án a Magyarországi Németek Szövetségének fő-
titkára, Antall József miniszterelnökhöz fordult: 

A mai és az egykori magyarországi németek örülnek annak, hogy pozi-
tív szerepet játszhatnak a két ország közötti együttműködésben. […] Az 
együttműködés népcsoportunk, Magyarország és Németország érde-
keit egyaránt szolgálja. További kiszélesítésének, elmélyítésének még 
sok lehetősége, tartaléka van. Ennek kihasználására azonban csak ak-
kor leszünk képesek, ha nemzetiségként fennmaradunk. Hazánkban, 
Magyarországon keressük boldogulásunkat, itt akarunk németek ma-
radni. […] Nagyon reméljük, hogy Magyarország új alapokra helyezi ki-
sebbségi politikáját és megteremti fennmaradásunk intézményi, jogi 
és egyéb feltételeit. […] Alulról építkező, önálló helyi és területi szer-
veket, szervezeteket koordináló országos testületet magában foglaló 
hathatós, demokratikus érdekképviseletet akarunk kiépíteni. […] Lé-
nyegesen javítani kell az anyanyelv oktatásának és használatának, kul-
túránk ápolásának, az anyanyelvi tömegtájékoztatás, a könyvkiadás és 
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a német istentisztelet kiszélesítésének feltételeit. […] Igen fontos a pé-
csi Lénau-Házhoz hasonló német kulturális központ kialakítása (Ham-
buch XXI/7: 8). 

Seid gegrüßt in der alten Heimat! – Legyetek üdvözölve a régi otthon-
ban! A szerző egy időben két levélre kíván válaszolni, amelyeket kitele-
pített sváboktól kapott. Az egyik levél indulatos hangon íródott, a 
hajdani lakos számonkéri mindazokat a sérelmeket és látogatásakor 
tapasztalt jelenségeket, amelyeket legutóbbi itthoni tartózkodása 
során tapasztalt. A másik levélíró viszont együttérzően és megértően 
veszi tudomásul a történteket. […] A válaszban a szerző elsősorban 
mind a kitelepítettek, mind az itthon maradottak megannyi szen-
vedésére hívja fel a figyelmet és kéri a hazalátogatókat: próbáljanak 
tárgyilagosabbak, megértőbbek lenni, hiszen csak a közös nyelv, az 
egyetértés, a szeretet hozhat újra fellendülést a valamikori soroksári 
településnek (Unsere Seite – A mi oldalunk XXII /7: 11). 

A XXI−XXII. évfolyamok német nemzetiségre vonatkozó írásaiban 
részben a kitelepítés során és következtében átélt sérelmek te-
matizálódnak, másrészt a szerzők az olvasókat a sváb identitás 
nyílt vállalására ösztönzik. 
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4.2. Szendehelyi hírek – Nachrichten von Szende 

A hercegkúti régióban található Szendehelyen 1990 októberétől 
1999. májusáig jelent meg Altsach Ignác szerkesztésében a Szen-
dehelyi hírek – Nachrichten von Szende periodika többségében 
magyar, helyenként német cikkekkel, melynek kiadása 1993. 
november – 1994. november között szünetelt (Rózsa 2006: 460). 
2. táblázat. A német nemzetiség Szendehelyi hírek – Nachrichten von Sende

periodikában megjelent közleményei 
Szerző, cím, évfolyam, oldalszám NY NYH NYO SZ H K A

Nachrichten: Liebe Leser! 
I/1:2 N X X 

Ogl Lívia: Vendégszereplés In-
golstadtban III/4  M X X 

Szendehelyer in Thürkheim 
III/5: 4 N X X 

Gabriele Münkle: Lieder über-
winden Sprachbarrieren Am 
Samstag musikalischer Festa-
bend mit Gesang und Tanz im 
Gemeinschaftshaus (Geislin-
gener Zeitung) III/5: 4 

N X X X X X 
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Szerző, cím, évfolyam, oldalszám NY NYH NYO SZ H K A 

Segner: Nach Allerheiligen 
Wenn ein Friedhof zu klein wird 
(Nach der Neue Zeitung) IV/1: 1 

N X  X X   

Altsach Ignác: Egy utazás tör-
ténete IV/3: 2 M   X    

Johannes Kohn: Liebe ungari-
schen Freunde IV/4−5: 7−8 NM    X  X 

Utazás-Kürnach IV/6−7−8: 7 N    X  X 
Götz: Nationalitätennachrich-
ten Götzné German Mónika: 
Nemzetiségi hírek IV/11−12: 6 

NM  X  X   

G.V.A.: A deklarálástól a meg-
alakulásig… Megalakult a Bör-
zsöny Hegység Községeinek Né-
met Egyesülete IV/11−12: 7−8 

M X X X X  X 

Internationaler Landesschwa-
benball ’94 Nemzetközi és Or-
szágos Svábbál ’94 IV/11−12: 8 

NM    X  X 

Bach József: A nemzetiségi ha-
gyományőrző kórus 1993-ban 
végzett munkájának összegzése 
IV/11−12: 9 

M    X  X 
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Szerző, cím, évfolyam, oldalszám NY NYH NYO SZ H K A

Szerk.: Készülőben egy újabb 
könyv IV/11−12: 9 M X 

Se: Neues Bürgermeisteramt 
und Heiliger Stephan in Berkina 
Új polgármesteri hivatal és 
Szent István nap Berkenyén 
IV/11−12 Berkenyei ünnepi 
szám: 3 

NM X X X 

Botschafter Arnot: Entschei-
dend sind Sprache und Iden-
tität Immer mehr Ungarnde-
utsche streifen die Furcht ab 
Arnot nagykövet: Döntő a 
nyelv és az identitás. Egyre 
több magyarországi német 
vetkezi le félelmét IV/11−12 
Berkenyei ünnepi szám: 3−4 

NM X X 

Altsach Ignác: Az Önkor-mány-
zat négy éve V/11: 2−9 M X X X 

Dr.Hambuch Vendel: Meghívó a 
Nemzetközi Svábbálra V/11: 13 M X X X 
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Szerző, cím, évfolyam, oldalszám NY NYH NYO SZ H K A 

Kitzinger János: Magyaror-
szági Német Gazdaszövetség 
Ungarndeutscher Bauernver-
band V/11: 13 

M X      

Szegner János: Kisebbségi ön-
kormányzat IX/5: 4  M   X X   

Az 1990 októberében megjelent próbaszám szerkesztői Altsach 
Ignác, Bonafert Gyuláné, Balogh Józsefné, Germanné Várnai An-
na, Götzné German Mónika, Jámbor Vilmos és Mészáros Mi-
hályné (I/1), majd 1992 áprilisától Bonafert Gyuláné és Altsach 
Ignác, 1993 áprilisától Altsach Ignác (IV/4−5: 18). A deklarálástól 
a megalakulásig c. cikk legfontosabb témái a kisebbségi, oktatási 
és kárpótlási törvény, továbbá megemlítésre kerül a GJU, a Ma-
gyarországi Német Fiatalok Szervezetének tevékenysége is. 1993. 
október 29. napon került sor az öt német nemzetiségi falu (Ber-
kenye, Nagybörzsöny, Nagymaros, Szendehely, Zebegény) által 
létrehozott nagymarosi székhelyű Börzsöny Hegység Községei-
nek Német Egyesülete alakuló ülésére Szendehelyen (G.V.A. 
IV/11−12: 7−8), melynek során az egyesület az alábbi tevékeny-
ségi célokat fogalmazza meg:  



718 

Szekcióelőadások – Média- és kommunikációkutatás 

…ápolni a német nemzetiségi hagyományokat, összefogni a börzsönyi
német nemzetiségeket, fórumot biztosítani a német származású csa-
ládok, egyének számára, kapcsolatokat tartani a német nyelvterületen 
lévő településekkel, elősegíteni a német nyelv és kultúra elsajátítását, 
mindezek működéséhez kulturális, információs központ létrehozása 
(G.V.A. IV/11−12: 7). 

Az egyesületet 1993. november 24-én felvették a Magyarországi 
Németek Szövetségébe. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet a 
nyelvátörökítésre, német nyelvi tanulmányi verseny szervezését 
és nyári német nyelvű tábor szervezését tervezik, erről hoztak 
döntést a 1993. december 16. napon megtartott kibővített vá-
lasztmányi ülésen, melyen az öt érintett község iskolaigazgatója 
is részt vett (G.V.A. IV/11−12: 8). Berkenye 275 éves fennállásá-
nak évfordulója alkalmából a Szendehelyi hírek – Nachrichten von 
Sende számában jelent meg a Berkenyei ünnepi szám is, melyben 
kétoldalnyi német nemzetiségre vonatkozó közlés olvasható ma-
gyar és német nyelven tükörfordításban. Az Új polgármesteri hi-
vatal és Szent István nap Berkenyén cikk szerzője szerint a GJU 
kulturális programja, a környékbeli községek német nemzetiségű 
tánccsoportjainak és kórusainak fellépése, illetve a frízlandi és 
dél-tiroli fiatalok kulturális műsora ellenére „a németek 275 éves 
letelepedését ünneplő falu magyarországi német karakteréből 
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nem sok érződött” (IV/11−12 Berkenyei ünnepi szám: 3). Az Ar-
not nagykövettel folytatott interjú részlete a magyarországi né-
met származásúak visszatérő etnikai és nyelvi identitását hang-
súlyozza: 

A négy és fél év alatt, amit itt töltöttem, az ország minden részén meg-
látogattam német falvakat. Az a falu, amely Budapesttől a legmesz-
szebb, Kelet-Magyarországon, a román határ mellett fekszik, Vállaj. Ta-
lán e község példáján érzékeltetném, milyen változásokat észlelek. A 
polgármester […] azt írta nekem, hogy a község csaknem 100 %-ig né-
met eredetű. Ugyanakkor azt is közölte, hogy ott már egyetlen ember 
sem beszéli a német nyelvjárást. Ebben a faluban egy a repülős emlék-
műre erősített táblát fedeztek fel, amely arra emlékeztet, hogy 240 év-
vel ezelőtt a Fekete erdőből érkeztek Vállajra az emberek. Ez az ese-
mény figyelemre méltó volt, hiszen az emberek nem beszélnek néme-
tül, nem viselnek német nevet, teljesen elmagyarosodtak. Hirtelen 
mégis elkezdtek német származásukon gondolkodni. Sőt megállapítá-
som szerint ismét azon fáradoznak, hogy a német nyelvet – de leg-
alábbis a gyermekeik – mindenképpen elsajátítsák. Ez azt jelenti, hogy 
létezik a német öntudat visszatérése a magyarországi németeknél, 
amely nem titkon, hanem nyíltan megy végbe. Egyre több ember mer 
ismét német, illetve magyarországi német lenni, és a félelmét levetni. 
A félelmet, amely közel 50 évig bénította többségüket (Arnot IV/11−12 
Berkenyei ünnepi szám: 3−4).  
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Szendehely polgármestere önkormányzati beszámolójában emlí-
tést tesz a kisebbség múltjának kutatásáról, valamint a szárma-
zástudat nyílt vállalására ösztönöz és kiemeli a türkheimi kapcso-
lat jelentőségét (Altsach V/11: 7). 

4.3. Mi újság Vértesacsán? 

A Képíró Zsolt és Baumann Ferencné által szerkesztett elsősorban 
magyar nyelvű, de helyenként német nyelvű cikkeket is tartal-
mazó lap 1993. januártól negyedévente jelent meg. 2000-tól 
szerkesztői Képíró Zsolt, Baumann Ferencné és Hollósi Sándor, 
majd 2001-től ismét Képíró Zsolt és Baumann Ferencné (Rózsa 
2006: 393). 

3. táblázat. A német nemzetiség Mi újság Vértesacsán? periodikában meg-
jelent közleményei  

Szerző, cím, évfolyam, oldalszám NY NYH NYO SZ H K A 
Virágba borul Vértesacsa? I/1:2 M   X X  X 
HÍREK – RÖVIDEN I/1: 4 M    X  X 
Vértesacsai Napok 1993. július 
10−11. Meghívó és program I/3: 1 

M  X  X   

Mi újság? I/3: 4 NM   X   X 
Die neueste Nachricht I/3: 4 NM   X  X  
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Szerző, cím, évfolyam, oldalszám NY NYH NYO SZ H K A 
Stefán Eszter: Egy vidám nap 
Isztiméren I/3: 4 M    X   

Hollósiné Tóth Hedvig: Nationa-
litätentreffen des Komitates 
Fejér I/3: 4 

NM    X   

Szabó Kati: … de jövőre nem 
hagyjuk ki! I/3: 5 M    X   

Blauman Ferencné és a tánc-
csoport tagjai: Táncélet I/3: 5 

M    X   

(A nürtingeni újság 1993. június 8. 
nyomán): Több, mint emlékápo-
lás I/3:5 

M  X  X  X 

Magyarits András: Épül a barát-
ság hídja Neckar menti kézfogás 
I/5:1−2 

M X  X X X X 

Rudi Schreiber: Ungarisches 
Dorf sucht Partner I/5: 2−3 
(Nürtinger és Wendlinger Zei-
tung 1993. szept.1.) 

N X  X X X X 

B.F.: 20 éves évforduló I/6: 5 M    X   

Neue Zeitung 1993.október 9. 
1730 – Einwohner – Dorf wünscht 
sich Partnergemeinde I/6: 5 

N   X X X X 
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Szerző, cím, évfolyam, oldalszám NY NYH NYO SZ H K A 
Tóth Józsefné: Találkozás I/7:6 M   X    

Die ortsgeschichtliche Sammlung 
in Hartau (Knódel Mária) I/7: 6  N   X X  X 

A sült alma semmihez sem fogha-
tó illata A hartai példa (Knódel 
Mária) I/7: 7  

NM   X X   

Hollósiné Tóth Hedvig: Mióta él-
nek németek Magyarországon? 
I/7: 8 

M   X    

Seit wann leben Deutschen in 
Ungarn? I/7:8 N   X    

Suli hírek I/7: 9 M  X  X   

Blaumann István: Az 50-es évek 
farsangja II/2: 4 M    X   

Auf eigenem Grund und Boden 
II/2:5 

N  X  X   

Die deutsche Südkolonisation 
des Mittelsalters II/2: 5 N  X     

A Mi újság Vértesacsán? periodika az eredetileg 12, 1993-ben 55 
főből álló Vértesacsa Barátok Köre Egyesület kiadásában jelent 
meg. Nagyon kevés esetben találunk a cikkek végén szerzőnevet, 
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vélhetően a szerkesztőbizottság tagjai, Blauman Ferenc, Hollósi 
Sándor és Ódor Lászlóné (I/1: 8) a szerzők. Az első, nyolcoldalas 
szám 3 oldalon tartalmaz a községben élő németajkú lakosságra vo-
natkozóan közléseket. Az Egyesület fő célkitűzései közé tartozik a 
„hagyományok felkutatása és megőrzése”, „a kulturális tevékeny-
ség (ifjúsági és iskolai tánccsoport és zenekar) támogatása, kulturá-
lis rendezvények szervezése (falunap, szüreti bál), illetve egy falu-
múzeum létrehozása.” A szerző említést tesz arról, hogy 1992. óta 
a németajkú lakosság kis magángyűjteménye látogatható, amely a 
„Vértesacsára betelepített németek múltbeli munka- és életkörül-
ményeit” mutatja be. A német származásúak kulturális csoportjai, a 
Vértesacsai Hagyományőrző Kör és a Nemzetiségi Táncegyüttes je-
lenleg az Isztiméren megrendezésre kerülő Fejér Megyei Nemzeti-
ségi Kulturális Napra készülnek (I/1: 2). A cikkben explicit módon 
tetten érhető az etnikai és a kulturális identitástudat kifejeződése. 
A nyolc rövidhír közül három tartalmaz a német lakosságra vonat-
kozó információt: nagy sikerű táncház került megszervezésre, ahol 
a zenét Blauman István és társai szolgáltatták és fiatalok, idősek 
egyaránt táncoltak; az 1993. évi búcsú során felszentelésre kerül az 
Unterensingenből kapott orgona; megjelent Kasó Katalin Vértes-
acsa c. helytörténeti könyve (I/1: 4). 

A címlapon olvasható meghívó szövegéből kitűnik, hogy Vér-
tesacsán legalább hat tánccsoport, kórus és zenekar működik. A 
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Vértesacsai napokon rajtuk kívül még az általános iskola német 
nyelvi csoportja is fellépett egy műsorszámmal (I/3: 1). A kiad-
vány „kedves köszöntő szavakat kapott magyar és német nyel-
ven”, amelyben a geretsriedi Schmuck Hans, az eppelheimi Maar 
Johann, aki a Heidelbergi Barátok Köre tagja, illetve a nürtingeni 
Mayer Elisabet és Palinkas Josef gratulálnak a helyi lap megjelen-
tetéséhez és remélik, hogy „a Mi újság? úgy bel-, mint külföldön 
nagy visszhangra fog találni” (I/3: 4). Vélhetően az újságból eljut-
tattak a kitelepítetteknek is Németországba, ily módon is erősít-
hetik a közös származástudatot. 

A harmadik nyolcoldalas szám 8 cikke a németajkú lakossággal 
kapcsolatban jelent meg, ami azt jelzi, hogy nagyon fontos szá-
mukra az önreprezentáció lehetősége e kiadványban. Német és 
magyar nyelven tükörfordításban jelent meg a Die neueste Nach-
richt c. cikk, amely arról számol be, hogy a „vértesacsai németek 
be- és kitelepítésének emlékére készült impozáns emlékmű július 
11-én az istentisztelet előtt a templomkertben kerül felavatásra” 
(I/3: 4). E közleményben a közös származástudat, az erős etnikai 
identitás és csoport hovatartozás fejeződik ki.  

Blauman (I/3: 5) a német nemzetiségi táncházba invitálja Vér-
tesacsa lakosságát, ahova zenélni tudó műkedvelőket is keres, ill. 
az iskolai tánccsoport fiú tagjai részére kalapok felajánlását kéri. 
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A Vértesacsai Német Nemzetiségi Tánccsoport 20 éve, azaz 1973-
ban alakult. 1993 őszére egy olyan találkozót szerveznek, 
amelyre régi tagjaikat is meghívják. 

 „Szeretnénk, hogy még véletlenül se maradjon ki valaki a taglistáról. 
Mivel bizonyos időszakokból nincs írásos dokumentumunk, nem tud-
juk pontosan kik voltak a tagok. Kérjük minden érintett segítségét, ki-
nek ki volt a párja, s ha van fényképetek, erre az alkalomra szeretnénk 
kölcsönkérni.” (Blauman I/3: 5) 

A hír a tánccsoport vezetőjének nagyfokú elkötelezettségét su-
gallja a német származás, hagyományokhoz való kötődés tekin-
tetében. 

Az I/5 tízoldalas kiadásában a németajkúak hírei 3 oldalon ke-
resztül olvashatók. Magyarits a Blauman Ferencné vezette ifjú-
sági néptáncsoport és a vértesacsai delegáció németországi láto-
gatásáról számol be. Nürtingenben megtekintették a Szent Ta-
más templomot is, melynek orgonáját a vértesacsai templom 
kapta meg. A tánccsoport a Neckar menti Wendlingenben két 
helyszínen rezgős és lamkruhm polkát adott elő, fellépésük nagy 
sikert aratott (I/5: 1−2). Straub polgármester a fogadáson el-
mondta, hogy „a jelenleg 4 300 lelket számoló településen a há-
ború előtt csak 1 000 fő lakott, amely a betelepítések következ-
tében jelentősen felduzzadt, így Vértesacsáról is 13 család lelt itt 
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otthonra” (I/5: 1). Az acsaiak erős német etnikai identitással ren-
delkeznek, keresik a kitelepített családokkal való kapcsolatot és 
egy testvérközséget, ami a hagyományápolást és az egykori anya-
nyelv ápolását is szolgálná. Schreiber beszámol a vértesacsaiak 
unterensingeni látogatásáról, ahova 1946-ban több családot is ki-
telepítettek Vértesacsáról (Schreiber I/5: 2−3).  

Az I/7 nyolcoldalas számában hat közlemény olvasható a né-
met nemzetiséggel kapcsolatban, mindössze 3,5 oldalon. A Talál-
kozás c. cikk egy köszönetnyilvánítás a vértesacsai fiatalok ré-
szére, akik a tánccsoport és nemzetiségi csoport fennállásának 
húsz éves fennállásának alkalmából 1993. november 20-án egy 
ünnepséget szerveztek (Tóth I/7: 6). 

Nagy tisztelettel és elismeréssel gondolunk azokra, akik összegyűjtötték 
és feldolgozták a régi szokásokat, táncokat és dalokat. Ebben […] az úttörő 
munka Guba Margit tanárnőé volt […] Őt követte Amler Erzsike, Táncos 
Ilonka, Bodnár Gyula és Amler Józsefné, akik ugyancsak szép eredményt 
értek el. A stafétát aztán Blaumann Ferencné, Amler Terike folytatja igen 
nagy sikerrel. Egyre színvonalasabb és színesebb a műsoruk, a fiatalok szí-
vesen járnak próbákra, hiszen a sikert ők is érzik, és ez lelkesíti őket a to-
vábbi munkában (Tóth I/7:6).  
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A fenti cikk bemutatja, hogy Vértesacsán a hagyományok ápolása 
és átörökítése nagy lelkesedéssel történik, ami az erős szárma-
zástudat és német kulturális identitás bizonyítéka.  

4.4. Isztiméri hírmondó 

Az Isztiméri hírmondó 2000 júliusától negyedévenként jelent 
meg, de megjelenése 2002−2006. december között szünetelt. A 
lap kiadója Isztimér Önkormányzata és Fiedler Albertné, főszer-
kesztője Balatincz Lászlóné (http://www.vmk.hu: 55). 

4. táblázat. A német nemzetiség Isztiméri hírmondó periodikában megjelent 
közleményei  

Szerző, cím, évfolyam, oldalszám NY NYH NYO SZ H K A 
KÖ: Tájékoztató az Isztiméri Né-
met Kisebbségi Önkormányzat te-
vékenységéről I/1: 2 

M  X  X  X 

Ifjúsági Egyesület I/1: 2 M    X   

Meghívó I/1: 4 M    X  X 
Balatincz Lászlóné: Az Edelweiß 
Kórus I/2: 1 

M    X  X 

hk: Auch Tränen flossen beim 
Abschied Könnyek is hullottak 
búcsúzáskor I/2: 2 

N
M 

   X  X 
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Szerző, cím, évfolyam, oldalszám NY NYH NYO SZ H K A 
Balatinczné:”Daloljunk együtt – 
tanuljunk egymástól” I/2: 4 

M X 

Fiedler Albertné: Nemzetiségi Nap 
Isztiméren 2001.május 26. II/2: 1 

M X X 

Fejér Megyei Nemzetiségi Nap és 
Guttamási 800 éves évfordulója 
Tervezett program II/2: 3 

M X X 

Balatincz Lné: AJÁNDÉK II/3: 1 M X 
Egy néző, a sok közül: Egy ra-
gyogó májusi nap II/3: 2 

M X X X 

Balatincz Lné: Az Edelweiß kórus 
Németországba utazott II/3: 2 

M X X X 

Nagy Izabella KÖ elnök: Tájékoz-
tató az Isztiméri Német Kisebb-
ségi Önkormányzat tevékenysé-
géről és terveiről II/4: 2 

M X X X 

Hogy az Isztiméren élő németajkú lakosság kulturális és nyelvi 
identitásának erősítése nagyon fontos, az is bizonyítja, hogy a he-
lyi lap első négyoldalas álló számában fél oldalon az Isztiméri Né-
met Kisebbségi Önkormányzat tevékenysége és céljai olvashatók: 
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a hagyományápolás és az anyaországgal való kapcsolattartás mellett 
[…] hozzájárul a község fejlődésének elősegítéséhez (KÖ I/1: 2). 

Itt nem az etnikai identitás hangsúlyozódik, a célok a jövőre irá-
nyulnak. A Kisebbségi Önkormányzat folyamatos támogatásáról 
biztosítja a jövőben is az iskolai nyelvoktatást nyelvvizsga prog-
ramjával és eszközvásárlással, az Edelweiß Nemzetiségi Énekkar 
és a Néptánccsoport tevékenységét a népviseleti öltözék elkészít-
tetése által. A beszámoló arról is informálja az olvasót, hogy 
1999-ben a Kisebbségi Önkormányzat megnyerte a Németország 
Belügyminisztériuma és egy németországi kulturális alapítvány 
pályázatát (KÖ I/1: 2). A németajkúak számára fontos a hagyo-
mányátörökítés, segítik az Ifjúsági Egyesület munkáját (Ifjúsági 
Egyesület I/1: 2), továbbá aktívan kiveszik részüket a helyi ren-
dezvények szervezésében és alakításában (Meghívó I/1: 4). A 2. 
szám címlapján megjelenő cikk az 1987-ben megalakult isztiméri 
Edelweiß Német Nemzetiségi kórust mutatja be. Az eredeti iszti-
méri dalokat is éneklő 25 főből álló kórus megalapítása a követ-
kező módon történt: 

Kovács Istvánné Editke, aki a helyi általános iskolában német nyelvet taní-
tott a diplomamunkájához gyűjtött anyagot, és ekkor gondolt arra, hogy 
az összegyűjtött anyagot nem elég kérni, de tovább kell adni, énekelni. Ő 
szervezte meg és vezeti 13 éve az Edelweiß Kórust (Balatincz I/2: 1). 
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Alapcélként tehát a dal, mint kultúrkincs feljegyzése és megőr-
zése fogalmazódik meg, ám pesszimista, mert a fiatal korosztály 
nem elég aktívan vesz részt ebben, ezért az írásban fiatalokat és 
időseket egyaránt buzdít a tagságra, hiszen „A hagyományápolás 
közös feladatunk, nem csak a 25 kórustag feladata!” (Balatincz 
I/2: 1). Az ifjúsági tánccsoport tagjait egy közös rendezvényre in-
vitálva a két korosztály egymástól tanult dalkincset (Balatinczné 
I/2: 4). A kórusvezető büszke a kórus németországi (Krauchen-
wies) és a magyarországi németajkú községekben (Pusztavám, 
Balinka, Bakonykút, Bakonycsernye) való fellépéseire (Balatincz 
I/2: 1), melyek nem csak az identitás, hanem a baráti kapcsolatok 
elmélyítését is szolgálják. A krauchenwies-i hk által írt cikk ma-
gyar tükörfordításban is megjelent az újságban (I/2: 2). A német 
csoport utazásának legfontosabb célja a barátságkő hivatalos le-
leplezése volt. Ez a „Krauchenwies-ben elhelyezett kő másolata, 
mely az 1997. óta tartó partnerkapcsolatot jelképezi” (I/2: 2). 

Az interkulturális kommunikációt is bemutatva a címlapon kap 
helyet a Fejér Megyei Nemzetiségi Nap elnevezésű rendezvényre 
történő invitálás. A rendezvény legfontosabb célja a helyi kultu-
rális örökség bemutatása (Fiedler II/2: 1). 
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4.5. A kutatás eredményei 

5. táblázat. A témák aránya a vizsgált periodikákban 
Periodika NY NYH NYO SZ H K A 

Pesterzsébet 
Soroksár 

N: 78,94 
D: 5,26 

M: 0 
NM:15,78 

21,05 10,52 31,57 73,68 27,2 18,1 

Szendehelyi 
hírek 
Nachrichten 
von Sende 

N: 26,3 
D: 0 

M: 47,4 
NM:26,3 

36,8 10,5 47,3 84,2  5,3 52,6 

Mi újság 
Vértesacsán? 

N: 15,78 
D: 0 

M: 63,15 
NM:21,05 

5,26 21,05 42,1 68,42 10,52 26,31 

Isztiméri  
hírmondó 

N8,34 
D0 

M: 91,66 
NM: 0 

10,52 10,52  0 91,66  0 83,33 

 

A vizsgálat eredményeit összesítve megállapítható, hogy a négy 
vizsgált periodikában a hagyományőrzés témája áll az első helyen. 
A PESTERZSÉBET SOROKSÁR periodikában megfigyelhető, hogy a 
hagyományőrzés kivételével a többi öt téma esetében a százalékos 
arányokban nincs olyan nagy különbség, mint a többi periodikában: 
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származás, hovatartozás 31,57%, kitelepítés 27,2%, nyelvhasználat 
21,05%, kapcsolat az anyaországgal 18,1%, nyelvoktatás 10,52%. A 
Szendehelyi hírek - Nachrichten von Sendéperiodikában és az Isz-
timéri hírmondó lapokban a kapcsolat az anyaországgal a máso-
dik leggyakrabban előforduló téma. A Szendehelyi hírek - Nach-
richten von Sende-ben a származás, hovatartozás a 3., a nyelv-
használat a 4., a nyelvoktatás az 5., a kitelepítés a 6. helyen áll. 
Az Isztiméri hírmondó c. kiadványban a kapcsolat az anyaország-
gal a 2., a nyelvhasználat és a nyelvoktatás a 3. leggyakoribb 
téma, a származás, hovatartozás és a kitelepítés a vizsgált perio-
dikákban explicit módon nem tematizálódik. Ezzel szemben a Mi 
újság Vértesacsán? kiadványban a származás, hovatartozás a 2. 
leggyakrabbban előforduló téma; 3. a kapcsolat az anyaország-
gal, 4. a nyelvoktatás, 5. a kitelepítés és 6. a nyelvhasználat. A 
németajkú lakosságra vonatkozó közleményei alapján megálla-
pítható, hogy Vértesacsán páratlan értékű hagyományőrzés zaj-
lik, amelyet a lakosság példaértékű összefogása is segít. Ami a 
nyelvhasználatot illeti, a német nyelv használata a PESTERZSÉBET 
SOROKSÁR-ban a leggyakoribb (78,94%), a német és magyar 
nyelvű közlések aránya 15,78%, és ebben a periodikában a nyelv-
járás használata (5,26%) is előfordul. Az állandó német nyelvű ro-
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vat megjelenése által a periodika fontos szerepet játszott a né-
met nyelv átörökítésében. A Szendehelyi hírek - Nachrichten von 
Sende és a Mi újság Vértesacsán? esetében a német és a magyar 
nyelvű közlemények száma megközelítőleg ugyanannyi (26,3% és 
15,78%), valamint a német és magyar nyelvek együttes használa-
tának mértéke is hasonló (26,3%, 21,05%). Az Isztiméri hírmondó 
vizsgált közleményei többségében magyar nyelvűek (91,66%), 
csak 8,34%-ban fordulnak elő benne német nyelvűek. 

5. Összegzés, kitekintés 

A kutatás célja az elemzett sajtótermékek formai és tartalmi vizs-
gálatával a német nemzetiség identitásának megismerése és 
megértése. A helyi kisebbségi média diskurzusainak vizsgálata 
egy olyan helyzetelemzés elkészítésében segít, ami eddig nem 
volt ismert. A Magyarországon élő németek sajtótermékei iden-
titáserősítő szerepet tudnak vállalni, hiszen a helyi periodikák-
nak, mint az etnikai közösség önreprezentációs fórumának nagy 
jelentőségük van a csoport diskurzusaiban azáltal, hogy lehető-
séget biztosítanak a kulturális és etnikai identitás kifejezésére és 
erősítésére, céljuk a többségi társadalomba való asszimiláció kés-
leltetése. A főváros közelében kiadott sajtótermékben lényege-
sen alacsonyabb arányban tematizálódik az anyaországgal való 
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kapcsolat; az etnikai és nyelvi identitás pedig hasonló arányban. 
A három vidéken megjelent periodikában leginkább az erős kul-
turális identitás reprezentálódik, és alacsony arányban fejeződik 
ki expliciten a nyelvhasználat és a nyelvoktatás, de implicit mó-
don a német nyelvű közlések által igen, illetve a kapcsolatépítés-
nek is elengedhetetlen feltétele a nyelvismeret. A német–magyar 
tükörfordításban megjelent cikkek egyrészt a német nemzetiségű 
lakosság gyengülő német nyelvi kompetenciájára, másrészt az in-
terkulturalitásra is utalhatnak, a német nemzetiség a német nyel-
vet nem ismerő magyar származású lakosságot is tájékoztatni kí-
vánja. A gyökereihez ragaszkodó német nemzetiség a nemzeti-
ségi kultúra ápolásán keresztül elsősorban a kulturális identitás 
megőrzését tartja legfontosabb feladatának.  
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Terminológia



Faludi Andrea1,2 – Fóris Ágota1 – B. Papp Eszter1 
1KRE BTK TERMIK és 2LEG Zrt. 

A dokumentáció a terminológiában: elvek és oktatási 
vonatkozások 

1. Bevezetés

Az aszimmetrikus kommunikáció tipikus formája, amikor – nem 
feltétlenül műszaki végzettségű – fordítók műszaki szövegeket 
fordítanak, illetve terminológusok műszaki szövegek alapján ter-
minológiai adatbázist építenek. A szakszövegek fordításának 
egyik tipikus és elterjedt változata a műszaki dokumentáció for-
dítása. A fordítóirodák nagy mennyiségű, több nyelvű szöveget 
kezelnek, és nagy részük fordítástámogató eszközöket (CAT esz-
közöket) használ (lásd pl. Ábrányi 2015; Varga 2015), és termino-
lógiai adatbázisokat épít a fordítás támogatása, gyorsítása, a cél-
nyelvi szövegek egységessé, koherenssé tétele érdekében. A ter-
minológiai munka a fordítási folyamatban a fordításelőkészítés 
során és a lektorálási-ellenőrzési fázisban a legfontosabb. 
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A Károli Gáspár Református Egyetemen 2011 óta folyó termino-
lógia mesterképzés keretében a terminológia-menedzsment, ter-
minográfia és dokumentáció tárgy három kurzusából az egyik sze-
minárium keretében oktatjuk a dokumentációs ismereteket. 

Az előadás célja kettős: egyrészt bemutatni a dokumentáció-
nak a terminológiával és a fordítási gyakorlattal való kapcsolatát, 
ennek elvi és gyakorlati vonatkozásait, másrészt ismertetni mind-
ezek oktatási vonatkozásait a terminológia mesterszak keretében 
tartott dokumentáció témájú szeminárium tananyagával illuszt-
rálva. 

2. A dokumentáció (dokumentum-menedzsment)
kapcsolata a terminológiával és a fordítói gyakorlattal 

A dokumentáció, a dokumentum-menedzsment és a terminoló-
gia egymással szoros összefüggésben álló, több szinten együtt-
működő területek. Mindhárom jelentős szerepet játszik a fordítói 
gyakorlatban. 

„A dokumentum-menedzsment fogalom az iratok teljes élet-
ciklusához kapcsolódó valamennyi folyamatot magába foglalja 
azok előállításától (például számlázás) archiválásukon vagy elkül-
désükön át az esetleges nyomtatási szolgáltatásokig.” (Timár 
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2012: web). A dokumentum-menedzsment egy speciális területe 
a könyvtár- és információtudományi értelemben vett dokumen-
táció, amely Wersig és Neveling (1967: documentation) alapján: 
„The continuous and systematic processing of documents or 
data, including e.g. location, identification, ’acquisition’, analysis, 
storage, retrival, circulation and preservation for the specialized 
information of users.” Tehát a dokumentumok és adatok folya-
matos és rendszerezett kezelése, beleértve az elhelyezést, azo-
nosítást, feltárást, elemzést, tárolást, visszakeresést, újrafelhasz-
nálást és megőrzést a szakemberek számára (F.A. fordítása). Az 
információk rendezése terminológiai egységek segítségével tör-
ténik. Az információtudománnyal foglalkozó szakemberek mind 
az információkinyerés, mind a visszakeresés folyamatában termi-
nológiai-fogalmi egységekkel dolgoznak (a témáról bővebben 
lásd Faludi 2017). 

A terminológia a műszaki dokumentáció területén is fontos 
szerepet játszik. Cabré (1999: 50) a terminológia dokumentációs 
célú felhasználását illetően három területet különböztet meg:  

terminology is also the basis for the writing of technical texts (technical 
writing), for the translation of specialized texts (technical translation 
and interpretation) and for the description, storage and retrival of spe-
cialized information (technical documentation).  
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Vagyis a terminológia a dokumentáció három fontos területén 
játszik alapvető szerepet: a szakszövegek írásában („szakírás”), 
szakszövegek fordítása és tolmácsolása során, és a műszaki do-
kumentáció területén. 

A műszaki dokumentáció tartalmát, tagolását, formai felépíté-
sét, megjelenítését Magyarországon is bevezetett (de magyar nyel-
ven sajnos még nem elérhető) szabványok rögzítik. Műszaki doku-
mentáció írásával a szakírók (EN technical writers, de a gyakorlat-
ban magyarul is általában technical writer-nek hívják a műszaki 
szakszövegek írásával foglalkozókat, így hirdetik meg az állásokat is: 
lásd pl. TW) foglalkoznak, de a gyakorlatban a dokumentációt más 
szakemberek (mérnökök, informatikusok, továbbá bármilyen 
egyéb szakterület képviselői) készíthetik. A szakírás (EN technical 
writing) – szorosabb értelemben – a műszaki dokumentáció szöve-
gének megfogalmazását jelenti, de elválaszthatatlan a műszaki do-
kumentáció azon funkciójától, hogy az információ megfelelő struk-
túrában kerüljön leírásra, tárolásra, és újrafelhasználhatósága is 
könnyű legyen. Ezért készítéséhez célszerű olyan szoftverek haszná-
lata, amelyek a fentieket támogatják. 

Konzisztens dokumentáció készítésének előfeltétele, hogy a 
szakterület terminológiai rendszere alaposan kidolgozott legyen, 
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amely nem csak a dokumentáció írását, szerkesztését, de kezelé-
sét, változáskezelését, feldolgozását, továbbá esetleges későbbi 
fordítását is megkönnyíti. Ahhoz, hogy a dokumentáció szövegét 
ne lehessen félreérteni, a megfelelő, pontos és konzisztens termi-
nológiahasználat mellett hangsúlyos az egyértelmű, szakszerű és 
határozott kijelentések használata. 

A műszaki dokumentáció szerepe az utóbbi időszakban na-
gyon felértékelődött: a globalizáció, a soknyelvű gazdasági piac 
megköveteli, hogy a műszaki dokumentáció minden olyan nyel-
ven elérhető legyen, amely nyelvterületen a terméket árusítják. 
A gyártó kötelezettsége elkészíteni a műszaki dokumentációt (a 
2012. LXXXVIII. tv. 7. § (2) szerint). A kifelé irányuló dokumentá-
ció legfontosabb eleme a felhasználói dokumentáció (használati 
utasítás), amelynek elkészítésére a legtöbb esetben szintén jog-
szabály (2012. LXXXVIII. tv.8. § (5)) kötelezi a gyártót, az impor-
tőrt pedig annak célnyelven való elérhetővé tételére: 

A mellékelt használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egy-
értelműnek kell lennie, valamint tartalmaznia kell mindazt az informá-
ciót, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű használati és kezelési 
útmutató tartalmaz (2012. LXXXVIII. tv.11. § (5)). 

Ezért a dokumentációt célszerű úgy készítenünk, hogy több 
nyelvre való fordítása a lehető legegyszerűbb legyen (ez az úgy 
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nevezett internacionalizáció). A fordítási munkafolyamat még 
egyszerűbbé, gyorsabbá és koherensebbé válik, ha – egyfajta nul-
ladik lépésként – már az eredeti szöveget is úgy írják meg, hogy a 
forrásnyelvi szöveg terminológiailag ellenőrzött, egységesített. A 
terminológia fordítási folyamatban játszott szerepéről ír részlete-
sen Fóris (2018), aki kiemeli írásában, hogy a tényleges fordítási 
folyamat két részében jelenik meg markánsan a terminológia: a 
fordításelőkészítés során és a lektorálási-ellenőrzési fázisban. A 
fordításelőkészítési fázisban tekinti át a fordító (terminológus), 
hogy a fordítandó szöveg milyen terminusokat tartalmaz a forrás-
nyelven, és megkeresi ezek célnyelvi ekvivalenseit. Ezért a szöve-
gek terminológiai előkészítése jelentős fázisa a fordítói munká-
nak (lásd pl. Gouadec 2002; Kurián 2003).

Professzionális dokumentációkészítéshez csak kiadványszer-
kesztő szoftverekben elérhető funkciókra is szükség van (pl. az elér-
hető tartalomszerző eszközök és testre szabható sablonok integrál-
hatósága, automatikus számozás és kereszthivatkozás-kezelés). 

Kifejezetten információmenedzsment céljára létrehozott 
XML-alapú szabvány a DITA-t (Darwin Information Typing Ar-
chitecture), amely elválasztja a tartalmat a formától, és így egy-
szerűbb, korszerűbb tartalomkészítési folyamatot eredményez, 
miközben lehetővé teszi a legkülönfélébb technológiákban való 
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közzétételt is. Legfontosabb jellemzője, hogy a tartalom az egyes 
formátumok között rendkívül könnyen átvihető. 

A műszaki dokumentációk tárolása, újrafelhasználása, napra-
késszé tétele, fejlesztése is folyamatos munkát ad a legkülönbö-
zőbb szakembereknek. Itt már szoros az összefüggés a dokumen-
tum-menedzsment területével. A tartalmakat olyan formában 
kell tárolni, hogy az a vállalat egésze számára használható legyen, 
így elkerülhető, hogy a különböző részlegek többszörösen létre-
hozzák ugyanazt a tartalmat. Mint korábban említettük, az infor-
mációk, tartalmak kezelése terminológiai egységek segítségével 
történik. A sikeres menedzsment, az eredményes vállalati műkö-
dés feltétele pedig a hatékony és jól szervezett dokumentum-
menedzsment, amely egyben a projektmenedzsment kiemelt te-
rülete is. 

3. Oktatási vonatkozások 

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi 
Tanszékén 2011-ben indult el a terminológia mesterszak önálló 
diszciplináris mesterszakként (Fóris Ágota szakfelelős vezetésé-
vel). A szak keretében a dokumentációs ismereteket a „Termino-
lógia-menedzsment, terminográfia és dokumentáció” tárgy há-
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rom kurzusából az egyik szeminárium keretében oktatjuk. A ter-
minológia-menedzsment és terminográfia kurzusokat Tamás 
Dóra tartotta és ő dolgozta ki a tananyagukat is. 2014-ben B. 
Papp Eszter a LEG Zrt. terminológusa és Kovács György, a LEG Zrt. 
fordítóiroda vezetője kapcsolódtak be a kurzusba úgy, hogy a do-
kumentáció – elsősorban a műszaki dokumentáció – területére 
dolgoztak ki tananyagot.  

A terminológus olyan szakember, aki rendelkezik azokkal a ter-
minológiai, módszertani, anyanyelvi, idegen nyelvi és szaktárgyi is-
meretekkel, valamint kompetenciákkal, amelyekkel képes a termi-
nológia elveinek megfelelően terminológiai dokumentációs mun-
kák végzésére, a terminológia területén használt eszközök és mód-
szerek alkalmazására (lásd B. Papp–Fóris–Bölcskei 2014). A termi-
nológiai munka célja a folyamatosan bővülő fogalmi rendszer és a 
fogalmakat leképező terminológiai rendszer egyértelmű használa-
tának fenntartása, ezáltal a szakmai kommunikációs folyamat részt-
vevőinek segítése, támogatása a terminológia eszközeivel, módsze-
reivel. Ez a tevékenység a fogalmakból való kiindulást követeli meg, 
és magában foglalja a fogalmi rendezést, a nyelv rendszerébe illő 
terminusok megkeresését vagy alkotását, rendszerezését, és más 
idegen nyelvű ekvivalensekkel való harmonizációjukat (lásd Fóris 
2013). Ennek megfelelően a terminológus feladata igen sokrétű: ha 
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általánosságban kívánjuk megfogalmazni, akkor feladata a tudás-
menedzsment, azaz a céggel, a termékkel és a szakterülettel kap-
csolatos információk gyűjtése, rendszerezése, karbantartása és 
hozzáférhetővé tétele, általában több nyelven. A terminológus 
konkrét feladatköre a munkaadó pontos tevékenységeinek és igé-
nyeinek megfelelően változatos lehet, ennek megfelelően széles 
körű ismeretekre és kompetenciákra van szüksége. 

A fentiek miatt elengedhetetlen, hogy a terminológus doku-
mentációs ismeretekkel is rendelkezzen. A kurzus az alapfogal-
mak tisztázásával indul: mi a dokumentáció fogalma, milyen do-
kumentumtípusok léteznek, hogyan zajlik a dokumentációírás fo-
lyamata. A köznyelvi meghatározás szerint a dokumentáció: 

1. Dokumentumokkal való bizonyítás, ill. ennek anyaga; 2. vmely tárgy-
körre vonatkozó, az időszerű igényeket kielégítő dokumentumok gyűj-
tése, rendezése; 3. az ilyen dokumentumok összessége (ÉKsz2: 229).  

A szakmai gyakorlatban emellett gyakran intézményi, vállalati 
szakmai anyagok dokumentált feldolgozását, illetve terminusok 
rendezését értik alatta (pl. „vállalati szótárírás”). A dokumentáció 
(a szó ’írott anyag’ értelmében) minden szakterületen előfordul, 
az iparban pedig mindazokat az adatokat tartalmazza, amelyek 
egy kész terméket egyértelműen meghatároznak: a műszaki ada-
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tok mellett tartalmazza a gyártás, összeállítás műveleti sorrend-
jét, a beállítási, beszerelési utasításokat, valamint a használati és 
karbantartási útmutatókat is. 

A dokumentáció megírásának alapfeltétele, hogy a szakíró 
(technical writer) rendelkezésére álljon minden releváns infor-
máció, és a szövegbe belefoglalandó terminusok listája. Ezzel biz-
tosítható, hogy ugyanazt az alkatrészt vagy elemet a szövegben 
minden alkalommal ugyanazzal a terminussal jelölje az író, ezzel 
segítve az olvasót a szöveg megértésében. Ezért a szakíró és a 
terminológus munkakörök között nagy az átfedés. 

A kurzuson a hallgatók részletesen megismerkednek a doku-
mentációírás folyamatával a tervezéstől a közzétételig. A tervezés 
során figyelembe kell venni a célközönséget, a dokumentum cél-
ját, a dokumentum felhasználásának kontextusát, csak ezek tükré-
ben kezdődhet meg az adatgyűjtés. A tartalomfejlesztés több kö-
rös folyamat, az első verzió tartalmi és nyelvi ellenőrzésen esik át, 
ha ez releváns, stilisztikai ellenőrzés is történhet, majd végül a for-
mázás ellenőrzésére kerül sor. A közzététel után a dokumentáció 
karbantartása, frissítése, ezen lépések változáskövetése, elavulás 
esetén pedig eltávolítása, archiválása a fő feladat. 
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A szakíró ehhez az összetett folyamathoz speciális adatbázisokat 
és tartalomfejlesztő szoftvereket használ, amelyek biztosítják a ter-
minusok következetes felhasználását, a belső és külső hivatkozások 
érvényességét, valamint a kereshetőséget és az indexálást. Mindez 
nem csak a professzionális dokumentáció létrehozásához szükséges 
szempont, hanem igen komoly anyagi vonzata is van, ugyanis egy-
részt jelentős mértékben lecsökkenti az esetleges későbbi módosí-
tásokhoz szükséges időt, másrészt lehetővé teszi a forrásdokumen-
tum több nyelvre történő pontos fordítását megfelelő fordítástá-
mogató környezetben. Ezek a lépések pedig jelentős mennyiségű 
időt és ezáltal költséget takarítanak meg.  

A kurzus során a hallgatók megismerkednek különféle stiliszti-
kai útmutatókkal, az információra és a dokumentációra vonat-
kozó szabványokkal, az információ elhelyezésének megfontolá-
saival, a szakírótól elvárt képességekkel, a releváns nemzetközi 
szakmai szervezetekkel. A szeminárium második felében pedig 
konkrét példákat vizsgálnak meg a hallgatók, megismerik a helyes 
és a helytelen gyakorlatot is. 
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4. Következtetések

Összegzésként elmondható tehát, hogy a dokumentáció terüle-
tén (mind a dokumentáció előállítását, mind a dokumentum-me-
nedzsmentet tekintve) elengedhetetlenek az alapos terminoló-
giai ismeretek. A dokumentáció mint bármely cég folyamatairól 
vagy termékeiről készített kiadványok összessége nemcsak a mű-
szaki szakterületen, de az irányítás, a szolgáltatás és a gazdaság 
minden szektorában fontos szerepet tölt be. A jogi és gazdasági 
környezetnek köszönhetően a dokumentációk lokalizációja, így a 
fordítás során a terminusok más idegen nyelvű ekvivalensekkel 
való harmonizációja, szinte elkerülhetetlen. A terminológiai 
rendszer egyértelmű használatának fenntartásán keresztül a ter-
minológus a szakmai kommunikációs folyamat résztvevőit több 
szinten segíti. Ennek megfelelően a terminológus feladata még a 
dokumentációs területen belül is igen sokrétű: ha általánosság-
ban kívánjuk megfogalmazni, akkor feladata a tudásmenedzs-
ment, azaz a céggel, a termékkel és a szakterülettel kapcsolatos 
információk gyűjtése, rendszerezése, karbantartása és hozzáfér-
hetővé tétele, ha szükséges, több nyelven. Így a fogalmak és ter-
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minusok rendezésének igénye minden területen és szinten, a tu-
dományoktól az ipari, kereskedelmi, hivatali, közigazgatási stb. 
gyakorlaton keresztül az oktatás minden színteréig megtalálható. 
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Ludányi Zsófia 
MTA Nyelvtudományi Intézet 

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 

Idegen szavakkal és nyelvi formákkal kapcsolatos 
nyelvi ideológiák vizsgálata orvosok és 

orvostanhallgatók nyelvről szóló vélekedéseiben 

1. Bevezetés

Jelen tanulmány ahhoz a kutatáshoz kapcsolódik, amely a mai 
magyar orvosi nyelv sztenderdizációjára irányuló tevékenység 
elemzésével foglalkozik. A bevezetés, a közelmúlt és a jelen ma-
gyar orvosi szaknyelvalakító tevékenységének ismertetése, majd 
a kutatás elméleti keretének (nyelvi ideológiák) felvázolása után 
egy nagyobb kérdőíves vizsgálat részeredményeit mutatom be: 
orvos és orvostanhallgató adatközlők nyelvi reflexióit elemzem, 
miként vélekednek az idegen terminusokról, az azokra irányuló 
magyarítási törekvésekről. 
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1.1. Az orvosi nyelv sztenderdizációja 

Tanulmányomban erre a tevékenységre az orvosi nyelvalakítás 
terminust alkalmazom, mivel az értéksemleges, egyik nyelvala-
kító irányzathoz sem kötődik (vö. Sándor 1995: 125–126; Lans-
tyák 2008). 

1.1.1. Története 

A szervezett orvosi nyelvalakítás kezdetétől, az 1820-as évektől 
fogva kötődik a Magyar Tudományos Akadémiához. E korszak te-
vékenységét részletesen összefoglaltam doktori értekezésemben 
(Ludányi 2013: 21–29), most csak jelzésszerűen utalok a fonto-
sabb eredményekre. 

- 1992: Elkészül az Orvosi helyesírási szótár (Fábián–Magasi
1992). 

- 2001: Megjelenik a Magyar Orvosi Nyelv c. szaknyelvmű-
velő folyóirat. 

- 2002: A Semmelweis Egyetemen bevezetik a Magyar or-
vosi nyelv c. tárgyat (Bősze 2005). 

- 2014: Megalakul az MTA Orvosi Nyelvi Munkabizottsága
(Bősze 2014). 
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1.1.2. Főbb tevékenységi körei 

Az orvosi nyelvalakító tevékenység a korpuszalakítás körébe tar-
tozik. Deklarált feladatai a következők: 

- a szaknyelvi helyesírás gondozása (grafizáció);
- standardizácó, kodifikáció, vagyis az orvosi nyelvi norma

kialakítása, a norma rögzítése; 
- szókincsbővítés: idegen (főleg angol) terminusok magyarí-

tása. 
Jelen kutatás az orvosi helyesírás kérdéseivel nem foglalkozik, fó-
kuszában a nyelvi norma és a szókincsbővítés áll, különös tekin-
tettel a terminusok magyarítási törekvéseire (és a hátterében 
álló nyelvi ideológiákra). 

1.1.3. A(z orvosi) nyelv tudományos és népi 
megközelítésmódja 

A szaknyelvalakítást túlnyomórészt az orvosi szakma képviselői vég-
zik, bár akadnak az orvosi nyelvi normával foglalkozó nyelvészek is. 
Ebből adódóan az egyes szakmák képviselői más-más szemlélettel 
tekintenek a nyelvre. Ha el akarjuk helyezni a létező magyar orvosi 
nyelvalakítást a szervezett nyelvalakító tevékenységtípusok közt 
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(részletesen l. Heltainé Nagy 2007: 20–23 a nyelvművelés terrénu-
mairól), felmerülhet a kérdés, hogy az akadémiai, szaktudomá-
nyos nyelvalakítás részének tekintsük-e (hiszen akadémiai intéz-
mény is áll mögötte), vagy pedig inkább az ún. mindennapi nyelv-
művelés részének. Ez utóbbit a nyelvről való hétköznapi, nyelvé-
szetileg strukturálatlan gondolkodás, az ún. népi nyelvészeti 
szemlélet jellemzi (Preston–Robinson 2005; Domonkosi 2007; 
Preston 2011, kritikáját l. Szabó 2013: 382–384). A népi (folk) 
jelző nem a beszélő általános iskolázatlanságára utal, hanem 
minden olyan személyre vonatkozik, aki nem nyelvészként dolgo-
zik (Preston 2011: 15). A mindennapi nyelvművelésben leegysze-
rűsített módon jelennek meg a szaktudományos nyelvalakítás 
eredményei, így – számos értéke mellett – a nyelvről szóló hie-
delmek, mítoszok továbbörökítésében is szerepe van (Heltainé 
Nagy 2007: 22). Ugyanakkor ez is részét képezi annak a tudatos, 
a magyar kultúrában már legalábbis a 16. század óta folyamato-
san jelen lévő, tipikusan értelmiségi hagyománynak, szokásrend-
szernek, amely az anyanyelvet kultúrateremtőként és -hordozó-
ként tartja számon, és folyamatosan reflektál a nyelv állapotára 
(Heltainé Nagy 2007: 14, 18). 

Az orvosi nyelvalakítás területei, típusai nem választhatók szét 
ilyen egyértelműen, az egyes típusok (jelen esetben a szaktudo-
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mányos és a mindennapi nyelvalakítás, nyelvi reflexió) együtte-
sen vannak jelen. A nyelvalakítás azon szegmensét, amely orvo-
sok és a rokon tudományok képviselőinek metanyelvi megállapí-
tásait, nyelvalakító célzatú törekvéseit foglalja magában (ezek-
nek a mindenkori nyilvános fóruma a Magyar Orvosi Nyelv folyó-
irat), a mindennapi nyelvművelés részének tekintem (vö. Helta-
iné Nagy 2007; Lanstyák 2008). 

1.2. Nyelvi ideológiák 

A nyelvi reflexiók egyik közege a világról való ismeretek általános, 
tudományos ismereteket nem tartalmazó kerete. Ez a minden-
napi tapasztalatokból kategorizálódó, olykor sztereotipizálódó 
elemeket tartalmazó tudásanyag gyakran ideologikus formában 
mutatkozik meg (Tolcsvai Nagy 2009: 66–67). Célszerűnek lát-
szott tehát kutatásom tárgyát, az orvosok és orvostanhallgatók 
orvosi nyelvről való vélekedéseit a nyelvi ideológiák szempontjá-
ból vizsgálnom. 

A nyelvi ideológia (másként: nyelvideológia) számos definíci-
ója ismert (összefoglalja Laihonen 2009: 25–27), helyszűke miatt 
ezek közül kettőt emelek ki.  
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Petteri Laihonen (2009: 25–26) tágabb értelmezése minden 
explicit metanyelvi diskurzust nyelvideológiának tekint, míg Lans-
tyák István (2017) szűkebb értelemben használja a fogalmat: 
olyan nyelvvel kapcsolatos gondolatok, gondolatrendszerek, 
amelyeket gyakran használnak legitimáló, igazoló vagy magya-
rázó célzattal. Kutatásaim során a nyelvi ideológiáknak ebből az 
utóbbi, szűkebb értelmezéséből indulok ki. 

Hangsúlyozom: a nyelvi ideológiák elemzésekor nem célom an-
nak értékelése, hogy az adott ideológia összhangban van-e a nyelv-
tudomány mai álláspontjával. Részint amiatt, mert az ideológiaku-
tatás deklaráltan nem foglalkozik az ideológia valóságalapjával (er-
ről l. Laihonen 2009: 21), részint mert maga a nyelvésztársadalom 
is különösen polémikus, megosztott ebben a kérdésben. 

2. Orvosok és orvostanhallgatók nyelvi reflexióinak 
elemzése 

2.1. Kutatási előzmények 

Korábbi kutatásomban a tartalomelemzés módszerével feltártam 
az orvosi szakma művelőinek metanyelvi diskurzusai alapján a 
szaknyelvalakító tevékenység mögött megbújó legfőbb ideológi-
ákat (Ludányi 2018). Ehhez a mai magyar orvosi nyelvalakítást jól 
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reprezentáló Magyar Orvosi Nyelv folyóirat 2001-től 2015-ig 
megjelent számai szolgáltak forrásul. Mivel az orvosi szakszókincs 
jelentős része görög–latin, újabban angol terminus, nem meg-
lepő, hogy az ideológiák legtöbbje az idegen(esnek vélt) nyelvi 
formákkal kapcsolatos. A nyelvi ideológiák felcímkézésekor Lans-
tyák István ideológiai fogalomtárára (2017) támaszkodtam e ko-
rábbi és a jelen kutatásban is. 

2.2. Módszertan 

A bemutatni kívánt részeredmények egy nagyobb kérdőíves ku-
tatáshoz kapcsolódnak. A kérdőívet három adatközlői csoportnak 
kellett kitöltenie: (1) orvosoknak és orvostanhallgatóknak, 
(2) magyar szakos hallgatóknak és a (3) Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak. A kérdőívet interne-
tes közösségi oldalakon juttattam el a célcsoportoknak. Az adat-
közlők kiválasztása során a kényelmi mintavételt alkalmaztam, 
célom a lehetséges adatközlő minél könnyebb elérése volt, a 
minta tehát nem reprezentatív. Az orvos(tanhallgató) adatköz-
lőktől összesen 190 kitöltés érkezett. (A tanulmány írásának idő-
pontjában a másik két adatközlői csoporttól való válaszok beér-
kezése még folyamatban van.) 
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A kérdőívet kitöltőknek 10, orvosi nyelvvel kapcsolatos szöveg-
részletre kellett reflektálniuk. A tíz állítást a korábbi kutatásom so-
rán (lásd 2.1) elemzett Magyar Orvosi Nyelv-beli metanyelvi diskur-
zusok (Ludányi 2018 alapján fogalmaztam meg, a konkrét példák je-
lentős része is a folyóiratból származik. Minden egyes szövegrészlet 
mögött egy-egy (korábban feltárt) ideológia húzódik meg. Illusztrá-
lásul bemutatom a kérdőív 3. állítását. 

Az orvosok a szakmai közegben, orvoskollégáiknak is jobb, ha a kont-
raindikáció helyett ellenjavallatot mondanak, teljesen fölösleges a la-
tin szó használata. Ha van rá bevett magyar szó, használjuk mindig azt. 
Ez nemcsak az említett példára, hanem minden idegen szóra vonatkozik. 

− Egyetértek. 
− Nem értek egyet. 
− Részben egyetértek. 

Lehetősége van indokolni válaszát. 

Az adatközlőktől azt kértem, hogy ne az állításban szereplő konk-
rét nyelvi példát véleményezzék (például: egyetértenek-e azzal, 
hogy kontraindikáció helyett az ellenjavallat szót használják az 
orvosok), hanem általánosságban egyetértenek-e az állítással 
(vagyis: szakszavak esetén is részesítsük előnyben a belső kelet-
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kezésű szót az idegen eredetűvel szemben). Az adatközlőknek le-
hetőségük volt válaszukat indokolni, de az indoklást nem tettem 
kötelezővé, nehogy elriassza őket a kérdőív kitöltésétől. Valójá-
ban azonban ezek az indoklások, az orvos(tanhallgató) adatköz-
lők nyelvi reflexiói képezik a kutatás valódi anyagát, elemzésem 
tehát kvalitatív jellegű. 

A tíz állítás előtt néhány személyes adatot is kértem az adat-
közlőktől: életkor; melyik adatközlői csoportba tartozik (orvos, 
magyar szakos vagy BME-s); olvas-e nyelvi ismeretterjesztő, 
nyelvművelő kiadványokat, folyóiratokat (Nyelv és Tudomány, e-
nyelv.hu, Magyar Orvosi Nyelv, nyelvhelyességi kézikönyvek, szó-
tárak). Orvostanhallgatók (orvosok) esetén azt is megkérdeztem, 
hogy hallgatnak/hallgattak-e magyar orvosi nyelvvel kapcsolatos 
tantárgyat az egyetemen. Bár izgalmas tanulságokkal szolgálna, 
terjedelmi okokból (és mert az átfogó elemzésre még jelen pilla-
natban még nem került sor) a válaszok és a nyelvművelő javak 
fogyasztása közti összefüggésekkel jelen tanulmányban nem fog-
lalkozom. 

2.3. Eredmények 

A továbbiakban a kérdőív tíz állításából kettőt tárgyalok. Először 
bemutatom a kérdőívben szereplő orvosi nyelvvel kapcsolatos 
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szövegrészletet, amelyre a kitöltőnek reflektálnia kellett, majd 
jelzem a mögötte megbújó nyelvi ideológiát. Végül elemzem a 
kapott nyelvi adatokat. 

2.3.1. A mai magyar orvosi nyelv általános állapotáról szóló állítás 

Mind a köznyelvünk, mind az orvosi szaknyelv leromlott állapotban 
van. Az idegen (főleg angol) szavak átvétele, az idegenes (angolos) 
mondatszerkesztés veszélyezteti a magyar nyelv épségét, így a mai 
„angolkóros” magyar orvosi szaknyelv veszélyben van. 

E a szövegrészlet mögött két ideológia húzódik meg: hogy a nyelv 
nem csupán változik, hanem az idők folyamán romlik (nyelvi de-
kadentizmus), továbbá hogy léteznek káros nyelvi formák (az ide-
gen szavak, idegenszerűségek), amelyek veszélyesek más nyelvi 
formákra, ill. a nyelv rendszerére nézve (itt: a magyar orvosi nyelv 
szókincsére, mondatszerkesztésére) (nyelvi dilaborizmus). 

A kitöltőknek csak ~15%-a (29 fő) értett egyet az állítással, 
~34% (65 fő) nem osztotta ezt a véleményt. A kitöltőknek alig 
több mint a fele (~51%, 96 fő) csak részben értett egyet a megfo-
galmazott gondolatokkal. 

A válaszadók jelentős része egyáltalán nem gondolta problémá-
nak (1. példa), vagy egyenesen pozitív jelenségnek tartotta (2) az 
angol nyelv térhódítását az orvosi nyelvben, arra hivatkozva, hogy 
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a nemzetközi tudományos kommunikáció nyelve az angol. Töb-
beknél megfogalmazódott az a gondolat, hogy magyar szakszöve-
gekben is könnyebben megértik az angolból átvett terminust. Ezen 
elgondolások két, egymással rokon meggyőződés érvényesülését 
mutatják: a nyelv globalista és internacionalista szemlélete szerint 
a szaknyelvek nemzetköziesülése, egymáshoz való közeledése elő-
nyös változás, az angol nyelv használata az adott beszélőközösség 
(az orvostársadalom) számára előnyös, ezért szorgalmazni kell a 
tudomány fő nyelveként való használatát.  

(1) […] Az angol szakszavak átvételével lépést tartunk a tudományos 
fejlődéssel, hiszen sokkal egyszerűbb és gyorsabb átvenni az angol 
szakszavakat, mint magyar megfelelőt találni nekik, valamint mivel a 
publikációk általában angol nyelvűek, a szavak átvétele a könnyebb 
megértést is elősegíti. 

(2) Szerintem az elangolosodás jó dolog, mert könnyebben megértem 
a külföldi szaklapokat, ha magyarul is úgy hívjuk a dolgokat. 

Voltak olyan vélekedések, amelyek a szókészleti kontaktushatást 
szükségesnek, természetes jelenségnek, míg a nyelvtani rend-
szert érintő kontaktushatást problémának tartották (3, 4). A 
nyelvi dilaborizmus ideológiája fogalmazódik itt meg: az egyes 



765 

Ludányi Zs.: Idegen szavakkal és nyelvi formákkal kapcsolatos nyelvi ideológiák 

nyelvek (itt: az angol) hatására az adott nyelvben (a magyar or-
vosi szaknyelvben) rendszerbomlás következhet be, ezért tartja 
jóval veszélyesebbnek a nyelvi rendszert érintő változásokat, 
mint a szókészletéit. 

(3) Sok esetben nincs magyar megfelelője az idegen szavaknak, ezért a 
használatuk szükséges. Az idegenes (angolos) mondatszerkesztés vi-
szont elkerülhető. 

(4) Idegen szavak átvétele egy természetes folyamat. A gond a nem 
megfelelő mondatszerkesztés. 

Két adatközlőnél (5, 6) megfigyelhető volt a nyelv deskriptív 
szemlélete: a nyelvszokás hatalmára való utalás, a nyelv plato-
nista felfogásának a tagadása, vagyis elvetették azt a feltevést, 
miszerint a nyelvnek létezik egy ideális formája, amely független 
lenne a nyelvben található tényleges formáktól. A nyelvi antipla-
tonizmusnak is nevezhető ideológia tagadja azt, hogy az egyes 
nyelvi formák helyessége nem függ attól, mennyire elterjedt, és 
kik használják. A (6) példa adatközlője azonban fájlalja ezt a tényt, 
erre utal az állítással való egyetértésének kinyilvánítása az első 
mondat első tagmondatában, illetve a sajnos módosítószó hasz-
nálata a második tagmondatban. 
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(5) […] Ahogy használjuk, a(z a helyes, hiszen [a nyelv] a gondolkodá-
sunk kifejezőeszköze, és nem egy külső szabályrendszer, amihez hozzá 
kéne formálnunk magunkat. 

(6) Alapvetően egyetértenék vele, de a nyelvet a használói formálják, 
így ha a nagy többség számára valami elfogadott, akkor sajnos az úgy 
is marad. Amikor egy új fogalmat alkotnak a szakmai lapokban, akkor 
ha avval párhuzamosan nem alakul ki rögtön egy magyar megfelelő, 
akkor az angol verzió fog elterjedni. 

Egy esetben (7) olyan – Lanstyák István (2017: 5) által nyelvhe-
lyességi ideológiáknak nevezett – meggyőződéseket tártam fel, 
amelyek az angol nyelvi formák előnyben részesítését kapcsolták 
össze olyan nyelven kívüli tulajdonságokkal, mint a beszélő nyelv-
tudása (nyelvi kompetencionizmus) és értelmi képességei (men-
talizmus). 

(7) Az angol szavakkal abban az esetben nincs gond, ha valóban nincs 
magyar alternatívája. Ha pózolásból használják, akkor nem szeretem, 
illetve szerintem az alacsony nyelvi intelligenciával bírókra jellemző, 
hogy mindent idegen nyelven akarnak mondani. 

A nyelv organista szemléletét mutatja a (8) és a (9) példa. A [8] 
példában az adatközlő „élő dolognak” nevezi a nyelvet, míg a (9)-
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ben csak implicitebb módon; azáltal, hogy az idegen szavak be-
áramlását FERTŐZÉSként metaforizálja. Ez utóbbi példában különö-
sen érdekes, hogy a negatív jelentéstartalmú megfertőz szó hasz-
nálata arra enged következtetni, hogy az adatközlő károsnak 
tartja az angol szavak szaknyelvbe való beáramlását, ugyanakkor 
a következő tagmondatban éppen megcáfolja ezt, mondván, 
hogy ez őt „annyira nem bántja”. A fertőzés szó használata a 
nyelvi infikacionizmus ideológiájának explicit megfogalmazása, 
utalás az angol szavak mondhatni járványszerű terjedésére. 

(8) A nyelv élő dolog, folyamatosan változik. […] 

(9) [A magyar nyelvet] [a]z angol szavak valóban megfertőzték, de be 
kell valljam, ez engem mint a fiatal generáció tagját annyira nem bánt. 

2.3.2. Idegen terminus helyett magyar terminus  

A szövegrészlet a 2.2-es pontban, a kutatás módszertanát ismer-
tető fejezetben olvasható. A nyelvalakító célzatú állítás mögött 
egyértelműen purista indokok állnak, hiszen a szóhasználat kon-
textusára való tekintet nélkül érvel a belső keletkezésű szó hasz-
nálata mellett. Továbbá implicit módon az is megfogalmazódik, 
hogy a magyar és a latin (ill. általában az idegen nyelvek) a köl-
csönös fordíthatóság viszonyában állnak egymással, vagyis az 
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idegen terminus tartalma maradéktalanul visszaadható magyar 
nyelven is (nyelvi transzlatabilizmus). 

Az adatközlők ~9%-a (18 fő) értett egyet az állítással, ~65%-a 
nem (123 fő), a maradék ~26% (49 fő) részben. 

Az állítással egyet nem értők azzal érveltek, hogy az idegen 
nyelvű terminus sokszor pontosabb (10, 11), vagyis az egyik nyel-
ven kódolható üzenet nem adható vissza pontosan a másik nyel-
ven (nyelvi intranszlatabilizmus). 

(10) Több olyan kifejezés van, amelyek magyar és a külföldi megfelelő-
jének jelentése már eltér egymástól olyan mértékben, ami megté-
vesztő lehet. Például az ellenjavallt szó könnyen keltheti azt a benyo-
mást, hogy például az adott gyógyszert nem tanácsos beszedni. Ezzel 
szemben a kontraindikáció szó egyértelmű tiltást fejez ki. 

(11) Sokszor a magyar szóhasználat nem annyira bevett, esetleg pon-
tatlan lehet, félreértésekhez vezethet. 

Több adatközlő hangsúlyozta (12, 13), hogy az idegen és a ma-
gyar terminus közti választás a kommunikációs helyzettől függ, 
ezen elgondolás mögött a nyelvi szituacionizmus ideológiája hú-
zódik meg. 
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(12) Vannak olyan szavak, amit orvosként könnyebben felfogunk egy-
más közt latin szóként, hiszen így tanultuk, így használjuk, írott doku-
mentációban is így elegáns. A páciens felé természetesen a magyar 
megfelelőket használjuk, de egymás közti kommunikációban annyira a 
latin szó a megszokott, hogy külön kéne figyelni rá, hogy ne úgy hasz-
náljuk […]. 

(13) […] Ha szakmai közegben beszélgetek, a szakmai nyelvet haszná-
lom, ha laikussal, a magyar szót. 

Ha a beszélő szakmai nyelvhasználati színtéren mégis a magyar 
terminust használja, az inadekvátnak tűnhet, sőt esetleges ironi-
kus megjegyzéseket válthat ki a hallgatóságból. 

(14) […] Szakmai közegben pedig furcsán veszi ki magát, ha valaki kerüli 
a latin szavakat (mintha attól tartanánk, hogy az orvoskollégák nem 
értik majd…). A kórélettanvizsgám közben rám szóltak, hogy úgy be-
szélek, mintha a Nők Lapja egészségrovatát olvasnám fel. :D 

Az egyik adatközlő (15) utal arra, hogy a kétféle (idegen és ma-
gyar) terminus közti választást az is motiválhatja, mi a célja az or-
vosnak: hogy a beteg megértse vagy éppen ne értse meg a mon-
danivalóját. 
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(15) Az orvosi kettős nyelvezet […] azért alakult ki, hogy a beteg jelen-
létében lehessen úgy beszélgetni, hogy azt szándékosan ne értse, vagy 
értse. 

Egy másik kitöltő – noha nem erre, hanem a 2.3.1 pontban ismer-
tetett állításra reflektálta, de tartalmilag inkább ehhez kapcsol-
ható – felvetette, hogy a beteggel való kommunikáció során tu-
lajdonképpen azért mindegy a terminusválasztás, mert: 

(16) „[a]z orvosi magyar nyelv használata […] a beteg számára sokszor 
szinte ugyanannyira érthetetlen, mint a latin, hiszen a hétköznapok so-
rán a betegségek nagy részét és a szervezetünk építőelemeit nem ne-
vezzük nevén, tehát az átlagember számára ezek a szavak ugyanúgy 
ismeretlenek”. 

3. Összegzés

Tanulmányomban bemutattam a jelenkori magyar orvosi szak-
nyelvalakító tevékenységhez kapcsolódó kérdőíves kutatásom 
első részeredményeit. A kapott nyelvi adatokat a nyelvi ideoló-
giák szempontjából elemeztem. A kutatás egyik fő tanulsága, 
hogy az orvosok a nemzetközi kommunikáció, a pontosabb, egy-
értelműbb jelentés miatt fontosnak tartják a szakszókincsükben 
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fellelhető idegen terminusokat; a mindenáron magyar szaksza-
vak használatára buzdító törekvésekkel szemben többnyire el-
utasítóak. A szimmetrikus orvos-orvos kommunikációban a köny-
nyebb megértés, a szakmai hagyományok ápolása miatt több-
nyire fölöslegesnek tartják a magyarítást, különösen ha a nyelv-
szokás már szentesítette az idegen megnevezéseket. Nem tagad-
ják azonban a magyar terminusok megalkotásának létjogosultsá-
gát: hangsúlyozzák az aszimmetrikus orvos-beteg kommunikáci-
óban való fontosságukat. 
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Fogarasi Katalin 
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

A diagnózis jelentése és jelentősége a beteg 
szemszögéből 

1. Bevezetés
Az orvos-beteg közötti kommunikáció az általános felfogás sze-
rint aszimmetrikus viszonyt tükröz, hiszen az orvos egy szakmai 
beszélőközösség tagja, amelynek a beteg sem szaktudását, sem 
szaknyelvhasználatát tekintve nem részese. A kommunikáció 
bármilyen formájának nyelvészeti elemzését megelőzően érde-
mes azonban megvizsgálni, hogy szabad-e ennek a szaktudás te-
kintetében egyenlőtlen helyzetnek a kommunikációban is aszim-
metriaként megnyilvánulnia. Az alábbi rövid jogtudományi kite-
kintés az orvos-beteg kapcsolat magyar büntető- és polgári jogi 
vonatkozásait foglalja össze, melyek egymástól függetlenül szab-
nak irányvonalat az orvos és a beteg közötti kommunikáció jelle-
gét és tartalmát illetően. 
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1.1. Az orvos-beteg kapcsolat megítélése a büntetőjogban 

A büntetőjog a többségi felfogás szerint az orvosi tevékenységet 
a testi sértés kategóriájába sorolja. A jogellenesség kizárása a be-
teg beleegyezése alapján lehetséges, annak hiányában azonban 
a testi sértés megvalósul (Jobbágyi 2013b: 17). Más felfogások 
szerint „valamely bűncselekmény tényállását […] megvalósító or-
vosi beavatkozás jogellenessége csak több különböző ok együttes 
megvalósulása esetén” (Görgényi et al. 2014: 237) zárható ki: 
amennyiben „a tudomány állásának megfelelően gyakorolt or-
vosi tevékenység gyógyító célja, a tevékenység jogi megenge-
dettsége és a sértett – a beteg – beleegyezése egyaránt szerepet 
kap” (Görgényi et al. 2014: 238).  

Közvetlen életveszély elhárításához az orvos a beavatkozást 
abban az esetben is elvégezheti, ha ahhoz a beteg hozzájárulása 
nem szerezhető meg, pl. magatehetetlen vagy gyermek esetében 
(Görgényi et al. 2014: 238). A beteg beleegyezése azonban ettől 
a helyzettől eltekintve minden orvosi tevékenységhez elenged-
hetetlen, e nélkül „az orvos tevékenysége jogszerűtlenné válik” 
(Görgényi et al. 2014: 238). 
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1.2. Az orvos-beteg kapcsolat megítélése a polgári jogban 

A szocializmus időszakában hozott egészségügyi törvények 
(1959./8. és 1972./II.) az orvos-beteg kapcsolat felfogásában ál-
lamigazgatási szemléletet tükröznek, az orvos-beteg kapcsolatot 
ún. paternalisztikus jogviszonyként határozták meg (Jobbágyi 
2013a: 488). Ez a jogi szemlélet a beteget ügyfélként kezeli, ami 
az orvos és a beteg között alá-fölérendeltségi kapcsolatot felté-
telez, nevesített betegjogok pedig egyáltalán nem léteztek (Job-
bágyi 2013a: 488, 489). Ez a felfogás a rendszerváltás után gyö-
keresen megváltozott: a jelenleg is hatályban lévő 1997. évi CLIV. 
törvény az egészségügyről az orvos-beteg kapcsolatot a polgári 
jogviszony szintjére emelte (noha Magyarországon az egészség-
ügyi szolgáltatók többsége még mindig állami tulajdonban van, 
pl. kórházak, mentőszolgálat stb. 1). Az egészségügyi törvény az 
alapfogalmak meghatározásával kezdődik (egészségügyi szolgál-
tató, beteg stb.), és kiemeli, hogy az orvosi tevékenység során a 
felek között polgári jogi szerződés van (Jobbágyi 2013b: 18). Fel-
sorolja továbbá az egészségügyi szolgáltató és a beteg jogait és 
kötelezettségeit, különös tekintettel azokra a jogokra, amelyek a 
beteg személyiségvédelmét szolgálják (Jobbágyi 2013a: 493). 

1 E megállapításért Dr. Philipp Schneidert illeti köszönet. 
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Emellett hangsúlyozza a felek autonómiáját, egyenjogúságát és 
mellérendeltségét (Jobbágyi 2013b: 15), következésképpen az or-
vos és a beteg között törvényileg nem állhat fenn alá-fölérendelt-
ségi viszony, aszimmetria. A szerződés abban a pillanatban jön 
létre, amikor a beteg a tájékoztatás után beleegyezik a beavatko-
zásba, kezelésbe. „A beleegyezés történhet szóban, írásban vagy 
ún. ráutaló magatartással” (Jobbágyi 2013b: 19). A beleegyezést 
minden esetben tájékoztatás előzi meg:  

Mindenkinek joga van olyan ismeretek megszerzéséhez, ame-
lyek lehetővé teszik számára az egészsége védelmével és fejlesz-
tésével kapcsolatos lehetőségek megismerését, valamint megfe-
lelő tájékoztatáson alapuló döntését az egészséggel kapcsolatos 
kérdésekben. (1997. évi CLIV. tv.5.§ (32)) 

Az orvos dokumentációs kötelezettségét, a dokumentáció ter-
jedelmét a 136. § részletesen rögzíti. Felmerülhet azonban a kér-
dés, hogy az orvosi dokumentáció szól-e a betegnek is, vagy cím-
zettjei csupán az orvosi diskurzusközösség résztvevői. A törvény 
ebben a kérdésben is egyértelműen állást foglal: a betegnek joga 
van az orvosi dokumentáció megismeréséhez (1997. évi CLIV. 
tv.24.§), továbbá:  

A beteg jogosult az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt – 
rá vonatkozó – egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítá-
sát kezdeményezni, amelyet a kezelőorvos, illetve más adatkezelő 



778 

Szekcióelőadások –Terminológia 

a dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével je-
gyez rá. A hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően tö-
rölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy az eredetileg felvett 
adat megállapítható legyen (1997. évi CLIV. tv.24.§ (4)). 

A fentiek alapján tehát a törvényhozó kifejezetten támogatja, 
hogy a beteg tekintsen bele az orvosi dokumentációjába. A né-
met jog a dokumentációs kötelezettséget a következőkkel indo-
kolja: hogy a kompetens beteg laikusként a legrészletesebb infor-
máció birtokában dönthessen, hogy más orvos véleményét is kér-
hesse, és hogy a lelet bizonyítékul szolgáljon műhibaperekben 
(Schneider 2017). Eszerint a beteg közvetlenül is címzettje lehet 
a dokumentációnak. A szakmai aszimmetria tényéből kiindulva 
felmerül azonban a kérdés, hogy a betegnek értenie is kellene-e a 
rá vonatkozó orvosi dokumentációt ahhoz, hogy megalapozott 
döntést hozhasson a kezeléséről. 

A magyar egészségügy finanszírozása az ún. BNO (Betegségek 
Nemzetközi Osztályozása, a World Health Organisation (WHO) ál-
tal kiadott International Classification of Diseases 10. revíziójának 
magyar változata) kódrendszere alapján történik. Ezt a diagnózis 
kódrendszert 117 országban és 44 nyelven használják az országos 
statisztikák egységes alapon történő összehasonlítására. Sokhe-
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lyütt alkalmazzák egyidejűleg az egészségügyi rendszer finanszí-
rozásában is. Az első magyar nyelvű kiadása 1995-ben jelent meg, 
azóta használja a magyar egészségügy az elszámolás dokumentá-
ciójára (Schneider 2017: 26). Mivel ezeket a kódokat csaknem 
minden lelet tartalmazza (használatuk főképpen a fekvőbeteg-el-
látásban kötelező), így az orvosok sok esetben nem fogalmaznak 
egyénileg kórisméket, hanem a BNO klasszifikációból választják 
ki a finanszírozáshoz egyébként is megadandó magyar nyelven írt 
diagnózis-kategóriákat. Ebből kiindulva azt feltételezhetjük, hogy 
a beteg sok esetben könnyebben megérti a kórisméit, hiszen azok 
a görög−latin terminológia helyett sok esetben magyar kifejezé-
seket tartalmaznak. 

2. Kutatási terv és módszerek 

Jelen tanulmány azokra a kérdésekre keresi tehát a választ, hogy 
ki vagy kik az orvosi dokumentáció címzettjei, hogy mit ért(het) a 
beteg az orvosi dokumentációjából, és mit ért az az orvos, aki e 
dokumentáció alapján veszi át a beteg kezelését. Ennek vizsgá-
lata abban a leggyakoribb helyzetben történt, amikor a háziorvos 
a kórházi zárójelentések alapján kezd el gyógyszeres terápiát. Eb-
ben a helyzetben a beteg a kórházból a zárójelentésével érkezik 
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a háziorvoshoz, aki a zárójelentést értelmezi, és a beteget a ke-
zelés módjáról tájékoztatja. A beteg a háziorvos által indítványo-
zott kezelésbe is bele kell, hogy egyezzen, aminek alapja a kórházi 
zárójelentés, illetve annak a beteg és a háziorvos általi értelme-
zése. Az aszimmetria vizsgálata így két szinten is megtörténhet: a 
kórházi orvos és a beteg, valamint a kórházi orvos és a háziorvos 
között is. A kórházi szakorvos egy szakterület specialistája, a há-
ziorvos azonban nem, ennek ellenére adekvát információt kell 
szereznie a beteg állapotáról, valamint arról, hogy ő hogyan foly-
tassa tovább a beteg kezelését vagy kivizsgálását. 

A fenti kérdések megválaszolásához jelen tanulmány egy Fejér 
és egy Komárom-Esztergom megyei háziorvosi praxisból gyűjtött 
15-15 anonimizált (sem a betegre, sem az egészségügyi személy-
zetre vonatkozó információt nem tartalmazó), a háziorvosok által 
készített dokumentáció kórházi zárójelentésekből idézett kóris-
méit és epikríziseit vizsgálta. Azért csupán e két szerkezeti egy-
ségre korlátozódott az elemzés, mert a beteg döntését és a házi-
orvos további intézkedéseit elsősorban a kórházi leletek kórisméi 
és epikrízise (a kórházi tartózkodás és kezelés végén készített ösz-
szegzés a kórtörténetről, kórlefolyásról, a beavatkozásokról és a 
további kezelésre vonatkozó javaslatokról) határozzák meg. Az 
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epikrízisek terminológiájának elemzése a WordSmith 5.0 konkor-
dancia szoftverrel, a kórisméké manuális, kontrasztív módon tör-
tént. Az eredmények statisztikai feldolgozására a Microsoft Excel 
2013 program segítségével került sor. 

3. Eredmények 

A korpuszban összesen 187 kórisme szerepelt, melyek 45%-a a 
BNO klasszifikáció kódjaihoz rendelt BNO-kategória szó szerinti 
átvétele volt, 44%-uk pedig csak a kódokat idézte a BNO klasszi-
fikációból, a kórisméket azonban görög−latin szaknyelven adta 
meg. 8% származott A funkcióképesség, fogyatékosság és egész-
ség nemzetközi osztályozásából (FNO), és csupán 2% adott meg 
BNO-kódra való hivatkozás nélkül, egyénileg fogalmazott kóris-
mét. A BNO klasszifikációból szó szerint átvett kórismék 79%-a 
volt magyar nyelvű, 21%-a pedig görög-latin terminológiát tartal-
mazott.  
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1. ábra. A klinikai diagnózisok és a BNO klasszifikációból átvett kórismék
szemantikai összevetése 

Azokban az esetekben, ahol a kórismében ugyan hivatkozott az 
orvos a BNO kódokra, de egyénileg fogalmazta meg a diagnózist 
(az összes kórisme 44%-a, erre a diagnózistípusra a továbbiakban 
a klinikai diagnózis megkülönbözető név utal), lehetőség nyílt a 
klinikai diagnózis és az eredetileg ugyanahhoz a BNO kódhoz tar-
tozó BNO klasszifikációs kategória szemantikai összevetésére. Az 
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1. ábra szemlélteti, hogy a legspecifikusabb kórisméket a klinikai 
latin diagnózisok adták vissza. 

26%-ban a BNO kategória volt specifikusabb, mint a klinikai 
kórisme. Ez annak a következménye, hogy a vizsgált 166 BNO ka-
tegória 27 db, a szakkifejezés jelentésének terjedelmét szűkítő 
jellemzőt is tartalmazott, melyek a következők: elsődleges vagy 
másodlagos, gyulladásos vagy gyulladás nélkül, […] említése nél-
kül, tünet/ szövődmény/ kizáródás/ üszkösödés nélkül, perifériás, 
[…] miatt, jelenleg is tartó, tiszta vagy kevert. Példa erre a M. 
hyperton. (’Morbus hypertonicus’) klinikai kórisme, és az ennél 
specifikusabb I10H0 Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 
BNO kategória. 

82 esetben azonban olyan jelzőt vagy kifejezést tartalmazott a 
BNO kategória, amely a kórisme jelentésének terjedelmét bővíti, 
jelesül: k.m.n. (’külön megnevezés nélkül’), egyéb, m.n.o. (’más-
hol nem osztályozott’), vagy, meghatározott és nem meghatáro-
zott. Erre példa a részletes klinikai kórisme Ischaemia in terr. ACM 
l. d. (ischaemia in terra arteriae cerebri mediae lateris dextri, ’a 
középső agyi artéria területének vérellátási hiánya jobb oldalon’), 
és az ugyanehhez a kódhoz (I6380) tartozó Agyi infarctus, egyéb 
-ként jelzett BNO kategória viszonya. A legszembetűnőbb termi-
nológiai különbség a Z9880-as kód egyénileg megfogalmazott 
kórisméje és a kapcsolódó BNO kategória jelentése között volt 
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fellelhető: míg a klinikai kórisme St. post resectio* pulm. l. s. pp 
neuroendocrin cc. (status post resectionem pulmonis lateris si-
nistri propter neuroendocrin carcinoma, ’a bal tüdő egy részének 
az idegrendszerrel szoros kapcsolatban álló belső elválasztású 
mirigyek rosszindulatú daganata miatti eltávolítása utáni álla-
pot’) volt, az azonos kódhoz pedig a Műtét utáni egyéb meghatá-
rozott állapotok BNO kategória tartozott. Az utóbbi példában a 
BNO kategória két jelentést bővítő jellemzőt is tartalmaz, aminek 
következtében nem rendelhető hozzá konkrét jelentéstartalom. 

A korpusz 29 epikrízist foglalt magában, mert 1 háziorvosi do-
kumentáció nem idézte a kórházi zárójelentés epikrízis részét. Az 
epikrízisek 1538 type-ból, 3 064 tokenből és 280 mondatból áll-
tak. Minden egyes epikrízis két jól elkülöníthető szerkezeti egy-
ségre volt bontható: 1. a felvétel oka, az orvosi tevékenységek is-
mertetése, eredményközlés; 2. a beteg személyével kapcsolatos 
közlések: az otthonba bocsátás körülményei, valamint a kezelés, 
kivizsgálás folytatására vonatkozó utasítás, ajánlás. E két szerke-
zeti egység nyelvezete között eltérés mutatkozott mind a szó-
kincs, mind pedig a terminologizáltság szintje tekintetében. A 
Függelék 1. táblázata az epikrízisek 1., a Függelék 2. táblázata az 
epikrízisek 2. szerkezeti egységének nyelvezetét mutatja be a 
lemmák (esetenként tokenek) gyakorisága alapján, a leggyako-
ribb konkordanciák terminologizáltsági szintjeinek tükrében. 
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A  konkordanciák helyének megjelölésénél az L rövidítés a célszó-
tól balra, az R pedig jobbra elhelyezkedő konkordanciákra utal. A 
kórismékben és az epikrízisek 1. szerkezeti egységében összesen 
64 rövidítés és mozaikszó fordult elő. A rövidített terminusok 
nyelvek szerinti megoszlását a 2. ábra szemlélteti. 

 

2. ábra. A rövidített terminusok nyelvek szerinti megoszlás 

Az angol rövidítések többsége eljárás, gyógyszer vagy anatómiai 
terminus megnevezésére vonatkozott, az angol–magyar rövidíté-
sek eljárás vagy gyógyszer nevei, a magyar rövidítések intézmény 
nevét (3 esetben), magyar anatómiai terminus vagy betegség-
megnevezéseit jelentették, a magyar-latin rövidítések betegség 
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vagy eljárás nevét, a csak latinok anatómiai terminust vagy be-
tegség nevét takarták.  

Miután a rövidítések és mozaikszók kivonatolásra kerültek a 
korpuszból, lehetőség nyílt a két háziorvos körében egy nem rep-
rezentatív próbavizsgálat elvégzésére azzal kapcsolatosan, hogy 
a rövidítéseket és mozaikszókat fel tudják-e oldani a kontextus 
ismerete nélkül. A háziorvosok eredményei a következők voltak: 
a rövidítések és mozaikszók 17%-át csak az egyik háziorvos, 9%-
át csak a másik háziorvos tudta feloldani, 48%-ukat mindkettő, 
25%-ukat pedig egyik sem. Amennyiben a rövidítések 3 konkor-
danciája is rendelkezésükre állt, a korábban számukra ismeretlen 
rövidítéseket, ha feloldani nem is, de legalább jelentésüket több-
ségében értelmezni tudták.  

Ezen túlmenően sor került a rövidítések fellelhetőségének 
vizsgálatára is. A rövidítések csaknem 20%-ának nem volt a kon-
textusba illő, internetes vagy nyomtatott szótárban, vagy akár in-
ternetes keresés útján fellelhető magyarázata. A rövidítések fel-
lelhetőségét a 3. ábra foglalja össze. 
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3. ábra. A mozaikszók, rövidítések fellelhetősége 

Szinonímia 3 esetben fordult elő, 1 esetben egy magyar–latin ter-
minust kétféle módon rövidítettek, két esetben pedig egy anató-
miai terminus magyar és angol változatának rövidítését is hasz-
nálták. A homonímia is gyakori jelenség volt a korpuszban, és a 
legtöbb esetben rendkívül zavarta az orvosokat a megértésben, 
hogy egy rövidítés több terminust is takarhatott: homonimák kö-
zül 4 esetben a szótári jelentések egyike sem volt alkalmazható a 
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kontextusban; 3 esetben az orvosok maguk jöttek rá a rövidítés 
jelentésére, amelyet a szótárak nem tartalmaztak. A rövidítések 
nem ritkán önkényes módon mozaikszókként való álcázása is 
nagymértékben zavarta a megértést, pl. az AV-i oedema alsó vég-
tagi vizenyőként való azonosítása hosszas gondolkodási időt vett 
igénybe a háziorvosok részéről. Az arteria (’verőér’) rövidítésére 
szinte minden esetben az art. rövidítést használták, amely azon-
ban az articulatio (’ízület’) egységes rövidítésére szolgál.  

4. Az eredmények értelmezése2

A korpuszelemzés során megállapítást nyert, hogy a kórházi kór-
ismék szinte minden esetben utaltak a BNO klasszifikációra, de 
44%-ban egyénileg fogalmazott kórismét alkalmaztak a kórházi 
orvosok a BNO kódok idézése mellett. A szemantikai összevetés 
alapján az egyénileg megfogalmazott, többségben görög−latin 
terminusokból álló kórismék specifikusabb jelentéssel bírtak, 
mint a BNO klasszifikáció által használt kategóriák. A BNO kate-
góriákban fellelhetők voltak olyan jellemzők, melyek a kategóriák 

2 Köszönettel tartozom a tanulmány lektorának számos, különösen a termi-
nologizáltság vizsgálatával kapcsolatos megjegyzéséért és javaslatáért. 
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által visszaadott fogalom terjedelmét szűkítik (37 esetben), ami a 
terminológiai klasszifikációban gyakori jelenség (Arnzt–Picht–
Meyer 2004: 55). A BNO kategóriák azonban – sajátos módon – 
jóval több esetben (82) tartalmaztak olyan jellemzőket, melyek 
az általuk leírt fogalom terjedelmét bővítik, általánosítják (pl. kü-
lön megnevezés nélkül, egyéb stb.). Figyelembe véve, hogy a BNO 
klasszifikáció statisztikai célokra készült, érthető, hogy a kategó-
riák általánosítása az adatkategóriák számának csökkentését 
szolgálja, és a statisztikai összehasonlíthatóságot segíti. Azonban, 
ha az orvos BNO kategóriát használ kórismeként, akkor nem spe-
cifikus kórismét ad, hanem egy általános kategóriába sorolja az 
egyedi esetet. A terminusok és köznyelvi szavak megkülönbözte-
tésében fontos szerepet játszik a terminusokra jellemző ponto-
san meghatározható jelentés, mely nem tehető viszonylagossá 
(pl. a majdnem, többé-kevésbé stb. módosítószók segítségével), 
ellentétben a köznyelvi szavak implicit jelentésével (Heltai 2004: 
29). A kórismeként használt szakkifejezéssel szemben elvárható, 
hogy pontos jelentéssel rendelkezzen, ne pedig egy viszonylagos 
kategóriához rendelje az egyedi esetet. 

A BNO klasszifikáció nem tartalmaz definíciókat, és a nemzeti 
szabványállományban jelenleg nem létezik más olyan magyar 
nyelvű szabvány sem, amely meghatározná a BNO kategóriák je-
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lentését (http://www.mszt.hu). A BNO kategóriák a klinikai szak-
nyelv magyar és görög−latin orvosi szakszavainak kombinációi, 
amelyek betegségcsoportok szerinti rendszerezése statisztikai 
szempontok tekintetében eleget tesz a szabvány definíciójának 
(vö. Pónyai 2010: 4).  

Ha azonban a BNO kategória egyidejűleg a lelet kórisméjének 
funkcióját is betölti, klinikai terminusként is meg kell állnia a he-
lyét. A klinikai terminológia nemzetközi szinten máig nem került 
szabványosításra. A szabványosítás folyamata elkezdődött ugyan, 
de a meglévő terminológiai adatbázis egyelőre bővítés alatt áll, és 
jelenleg még csak 3 nyelven érhető el (SNOMED-Clinical Termino-
logy (Nachimuthu–Lau 2007; Wardle–Spencer 2017)). A SNOMED 
nem kategóriákat, hanem definíciókkal ellátott terminusokat tar-
talmaz, s ezek statisztikai klasszifikációkkal és kódrendszerekkel 
való összekapcsolását is lehetővé teszi (www.snomed.org.). Mivel 
a nemzetközi szinten használt angol terminusok legnagyobb része 
– a magyar orvosi diskurzus szakkifejezéseihez hasonlóan – görög-
latin szótöveken alapul (Bujalkova–Dzuganova 2015), ezért a BNO 
kategóriák leginkább terminologizált csoportjának a görög-latin 
szakszavakból felépülő kifejezések tekinthetők. A magyar szakkife-
jezéseket tartalmazó BNO kategóriák a köznyelvvel közös szaksza-
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vakból állnak, szóalakjukban és jelentésükben megegyeznek a köz-
nyelvi szavakkal (Fóris 2010: 434). Ezért nem specifikusak, és sok 
esetben pusztán fölérendelt fogalmakat jelölnek, pl. „féloldali bé-
nulás” (részleges vagy teljes?), „a kéthegyű billentyű betegsége” 
(szűkület vagy előreesés?). A köznyelvben ismert általános orvosi 
fogalmak éppen ezért gyakran nem is írhatók le görög-latin termi-
nusok segítségével: a fenti példák esetében a féloldali bénulásnak 
csak külön a részleges (hemiparesis) vagy teljes fajtája (he-
miplegia); valamint a kéthegyű billentyű betegségének valamely 
konkrét típusa (mitralis stenosis vagy prolapsus) nevezhető meg. 
A BNO kategóriák e csoportja nem tekinthető tehát terminologi-
záltnak. Összefoglalva megállapítható, hogy az aszimmetria kiküsz-
öbölését nem segíti a magyar nyelvű, de pontatlan kórismék hasz-
nálata. 

A korpusz kórisméiben és az epikrízisek 1. szerkezeti egységé-
ben összesen 64 valódi rövidítés és mozaikszó fordult elő (a va-
lódi rövidítés és mozaikszó meghatározása vö. Ludányi 2012: 
283). Nem reprezentatív vizsgálat, csupán egy próbavizsgálat 
eredménye azt mutatta, hogy nagymértékben nehezíti a házior-
vosok számára a kórházi leletek megértését a rövidítések sok 
esetben önkényes, olykor mozaikszóként álcázott használata. Az 
anatómiai terminusok latin és angol rövidítéseinek felváltva tör-
ténő említése is zavaró (szinonímia), a legnagyobb problémát 
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azonban a homonímia jelensége okozza (ellentétben korábbi, 
szemészeti kórlapokon végzett vizsgálat eredményével, mely sze-
rint a homonímia jelenléte nem okozott problémát, vö. Ludányi 
2012: 288). 

Az epikrízisek nyelvezetét e tanulmány a köznyelvi alapú érthe-
tőség szempontjából négy, Fóris Ágota (2010: 434) által felállított 
kategória alapján elemezte. Az orvosi tevékenységet közlő, 1. szer-
kezeti egység nyelvezete részben köznyelvvel közös szakszavakból, 
részben pedig valódi szakszavakból 3 állt. Az utóbbi csoporton belül 
mind konkrét, mind pedig lexikai szakszavak szerepeltek (e kategó-
riák meghatározása ld. Fóris: 2010: 434). A nem szó leggyakoribb 
előfordulása a diagnosztika tényfeltáró folyamatában egyes állapo-
tok, tünetek kizárásának fontosságát támasztja alá, valamint, hogy 
ezek rögzítése kapja a leghangsúlyosabb szerepet a döntéshozatal 
indoklásában. A névutók és igék gyakori használata az ok-okozati és 
kronológiai összefüggések ismertetésében szintén az eredmény-
közlő epikrízis nyelvezetének legfontosabb jellemzői közé tartozott. 
A 2. egység beteg személyével kapcsolatos része az otthonba bo-
csátás körülményeivel kezdődött, és leginkább köznyelvi szavakból 

3 Mivel az orvosi szaknyelv latin−görög terminusai sok esetben többszavasak, ezért 
jelen tanulmány a valódi szakszavak kategóriáját valódi szakkifejezések kategóriá-
jaként értelmezi. 
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és köznyelvvel közös szakszavakból állt. A javasolt vizsgálatok, a fel-
keresendő kórházi részleg megnevezésére esetenként lexikai szak-
szó szolgált. Rövidítést a 2. szerkezeti egység nem tartalmazott.  

5. Összefoglalás 

Jelen terminológiai vizsgálat alapján az orvosi dokumentációban 
az aszimmetria kiküszöbölésének módja a precíz, magas fokon 
terminologizált (konkrét szakszavakat tartalmazó) kórismék hasz-
nálata. Ezen kívül az epikrízisek tényfeltáró és eredményközlő ré-
szében más szakember számára is egyértelmű, egységes rövidí-
tések alkalmazandók. Az epikrízis záró, a beteget megszólító ré-
szében minden esetben közérthető nyelven történjen a beteg to-
vábbi teendőire vonatkozó információ, melyben rövidítés nem 
fordulhat elő.  

Miután egy esetben eljárás indult egy egészségügyi intéz-
ménnyel szemben a beteg számára értelmezhetetlen, a kontroll-
vizsgálat szükségességére vonatkozó rövidítés miatt (ami később 
a beteg életébe került), a médiában elindult egy arra vonatkozó 
kezdeményezés, hogy az orvosi leletek íródjanak teljes mérték-
ben a beteg számára érthető nyelven (Kuslits 2016). Jelen tanul-
mány a terminológiai szempontokat és a beteg szempontjait fi-
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gyelembe véve egyértelműen ez ellen foglal állást. Mivel az or-
vosi diskurzusban a beteg laikusként vesz részt, érdekeinek kép-
viseletét a legmagasabb szinten olyan személy tudja elvégezni, 
aki maga is a diskurzus része. Tehát ha leletével más orvost is sze-
retne felkeresni, hogy állapotáról mondjon véleményt, vagy ta-
láljon egy olyan kezelési módot, ami a korábbi kezelőorvosaiban 
nem merült fel, akkor elengedhetetlen, hogy a másik orvos egy-
értelmű és pontos információt kapjon a beteg vizsgálati eredmé-
nyeiről és állapotának megítéléséről. Ez a wüsteri terminológia-
tan alapján csakis az egy(egy)értelműség elvének teljesülésével 
valósulhat meg (Wüster 1974), vagyis, ha a dokumentáció a má-
sodik szakember számára a legmagasabb szinten terminologizált 
szakkifejezések használatával készül, melyek egyértelmű és a leg-
szélesebb körben elfogadott definíciókkal rendelkeznek.  

Az orvosi szaknyelvben ma a görög-latin terminológia az egye-
düli, amely nemzeti és nemzetközi szinten is a legmagasabb fokon 
terminologizált, tömör és egy(egy)értelműnek tekinthető termi-
nológia. Nemzeti nyelven az anatómiai és klinikai terminusok túl-
nyomó része csak körülírással, de akkor is kevésbé precízen adható 
vissza (Varga 2010; Fogarasi 2016). A polgári jogi szerződések más 
területein is magas fokú terminologizáltsági szint szükséges az 
implikációk és félreértések elkerülésére a jogi diskurzuson belül, 



795 

Fogarasi Katalin: A diagnózis jelentése és jelentősége a beteg szemszögéből 

így az orvos-beteg közötti szerződés tárgyának (ami a beteg egész-
sége) dokumentációjában is. A kompetens beteg pontos, magasan 
terminologizált kórisméje tartalmának utánanézhet, vagy joga van 
arról szakembertől tájékoztatást kérni és kapni.  
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Függelék:  
1. táblázat. Az epikrízisek 1. (eredményközlő) részének nyelvezete a konkor-

danciavizsgálat eredményei alapján 

gyakori-
sági 

sorrend 

toke-
nek 

konkordan-
ciák helye, 

szófajai 

konkordan-
ciák szemanti-
kai csoportjai 

nyelvezet minta 

nem 42 R1 
ige/mnév/ 
mnévi ige-
név 

nem jelentős, 
észleltük, iga-
zolt, kezelt 
stb. 

köznyelvi 
szó, köz-
nyelvvel kö-
zös szakszó 

nem 
volt... 

miatt 33 L1 főnév panasz köznyelvi 
szó, köz-
nyelvvel kö-
zös szak-
szó/ valódi 
szakszó, 
szakkifeje-
zés 

X miatt  
került sor 

kezelés, 
kezel-
tük 

30 L1 mellék-
név/ főnév 

gyógyszer, 
eljárás 

valódi szak-
szó, szakkife-
jezés 

  

mellett 27 L1 főnév kezelés, terápia, 
gyógyszer, funk-
ció 

köznyelvi 
szó, köz-
nyelvvel kö-
zös szakszó 

  

volt 27 L1 mnév kielégítő, 
látható, 

nem volt  
látható 
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gyakori-
sági 

sorrend 

toke-
nek 

konkordan-
ciák helye, 

szófajai 

konkordan-
ciák szemanti-
kai csoportjai 

nyelvezet minta 

mobilizálható 
stb. 

/valódi szak-
szó, szakkife-
jezés köve-

tően 
26 L1 főnév 

Acc. 
kezelést, 
egyeztetést 
stb. 

előzetes  
X-t  
követően 

során 15 L1 főnév vizsgálat   
került 15 L2 főnév L1 

miatt 
L2 ld. miatt miatt 

került 
sor/ 
felvételre 

történt 9 L1 főnév kezelés, 
beavatkozás 

  

észlel-
tünk 

9 L1 főnév elváltozás valódi 
szakszó, 
szakkifeje-
zés 

  

végez-
tünk 

8 L1 főnév beavatkozás   

céljából 8 L1 főnév kezelés köznyelvi 
szó, köz-
nyelvvel kö-
zös szak-
szó/ valódi 
szakszó, 
szakkifeje-
zés 
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gyakori-
sági 

sorrend 

toke-
nek 

konkordan-
ciák helye, 

szófajai 

konkordan-
ciák szemanti-
kai csoportjai 

nyelvezet minta 

hátteré-
ben 

8 L1 főnév panaszok, 
fájdalom 

köznyelvi 
szó, köz-
nyelvvel kö-
zös szak-
szó/ valódi 
szakszó, 
szakkifeje-
zés 

  

rende-
ződtek, 
rende-
ződött 

8 L1 főnév tünetek, álla-
pot 

köznyelvi 
szó, köz-
nyelvvel 
közös szak-
szó 

  

látható 7 L1 főnév elváltozás valódi 
szakszó, 
szakkifeje-
zés 

  

része-
sült 

7 L1 főnév kezelés, 
gyógytorna 

köznyelvi 
szó, köz-
nyelvvel kö-
zös szak-
szó/ valódi 
szakszó, 
szakkifeje-
zés 

  

alapján 7 L1 főnév előjegyzés, 
vizsgálat 
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gyakori-
sági 

sorrend 

toke-
nek 

konkordan-
ciák helye, 

szófajai 

konkordan-
ciák szemanti-
kai csoportjai 

nyelvezet minta 

ábrázo-
lódott 

7 L1 főnév elváltozás 

valódi 
szakszó, 
szakkifeje-
zés 

  
  
  
  

alatt 6 L1 főnév observatio 
vélemé-
nyeztük 

6 L1 főnév elváltozás 

igazoló-
dott 

5 L1 főnév elváltozás 

mérsék-
lődtek 

5 L1 névutó, 
L2 főnév, L3 
főnév 

panaszok, fáj-
dalom 

köznyelvi 
szó, köz-
nyelvvel 
közös szak-
szó 

panaszai 
kezelés 
mellett 
mérsék-
lődtek 

regredi-
áltak, 
regresz-
szió 

5 L1 főnév paraméterek, 
elváltozás 

  

kizár-
tuk, ki-
zárható 

4 L1 főnév elváltozás valódi 
szakszó, 
szakkifeje-
zés 

  

szanáló-
dott 

4 L1 főnév elváltozás   
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2. táblázat. Az epikrízisek 2. (a beteg számára további útmutatásokat tartal-
mazó) részének nyelvezete a konkordancia-vizsgálat eredményei 
alapján 

gyakorisági 
sorrend 

toke-
nek 

konkordanciák 
helye, szófajai 

Konkordanciák 
szemantikai 
csoportjai 

nyelvezet 

emittáljuk/ 
emisszió 12 L1 mellék-

név/főnév 

panaszmente-
sen, x állapot-
ban 

köznyelvi szó, 
köznyelvvel 
közös szakszó 

javasolt 12 L1 főnév 
ellenőrzés, köve-
tés, séta/ vizsgá-
lat 

köznyelvi szó, 
köznyelvvel kö-
zös szakszó / 
valódi szakszó, 
szakkifejezés 

kontroll 12 L1 főnév 

7 esetben jövőre 
vonatkozó, 5 
esetben anamné-
zis 

köznyelvi szó, 
köznyelvvel kö-
zös szakszó 

bocsátjuk 11 L1 főnév, L2 
mnév 

tanácsokkal el-
látva, a mai na-
pon, betegszál-
lítóval 

köznyelvi szó, 
köznyelvvel kö-
zös szakszó 

további, 
továbbiak-
ban 

11 R1 főnév folytatás, keze-
lés, követés 

köznyelvi szó, 
köznyelvvel kö-
zös szakszó 
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gyakorisági 
sorrend 

toke-
nek 

konkordanciák 
helye, szófajai 

Konkordanciák 
szemantikai 
csoportjai 

nyelvezet 

jelentkez-
zen 4 L1 főnév idő, hely 

köznyelvi szó, 
köznyelvvel kö-
zös szakszó, 1 
rövidítés (urol. 
osztály) 

kérjük 3 R1, L1 főnév 
keresse fel, 
kontrollvizsgá-
latra 

köznyelvi szó, 
köznyelvvel kö-
zös szakszó 



 

 

Pragmatika



 

 

Domonkosi Ágnes 
Eszterházy Károly Egyetem BTK 

Magyar Nyelvészeti Tanszék 

Aszimmetrikus viszonyok – aszimmetrikus 
megszólítások 

A társas deixis szerepe a személyközi viszonyok alakításában 1 

1. A megszólítások és a társas viszonylatok  

A megszólítások a nyelvi tevékenység olyan lehetőségei, amelyek 
közvetlen kapcsolatban állnak a társas viszonyok jellégével, ala-
kulásával és alakíthatóságával, így a személyközi viszonylatok 
szimmetrikus vagy aszimmetrikus jellegével is. A megszólításku-
tatás korai értelmezéseiben objektivista kiindulópont érvénye-
sült, amely szerint a nyelvi forma tükrözi a társadalmi viszonyo-
kat, mintegy a társas valóság nyelvi leképezése (Brown–Gilman 
1960; Brown–Ford 1961), a társas konstruktivista megközelítés 

                                                           
1 A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 
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szerint azonban a viszonyok nyelvileg alakíthatók, maguk a meg-
szólítások is hozzájárulnak egy-egy viszonylat konstruálásához 
(vö. Eckert 2000; Bartha–Hámori 2010). Abban pedig, hogy egy 
viszonylat milyen módokon formálódhat, az adott diskurzus- és 
viszonytípus hagyományának iteratív mintázatai által fenntartott 
normáknak, az abban megalkotott társas értékeknek is meghatá-
rozó szerepük van. 

Elemzésemben megszólításként értelmezem a kommuniká-
ciós partnerre utaló nyelvi elemek mindegyikét, összhangban a 
kérdéskört tanulmányozó nemzetközi vizsgálatokkal (Braun 
1988). Trudgill szociolingvisztikai fogalomtárának magyar fordítá-
sa is a megszólítás terminust használja az address forms kifejezés 
megfelelőjeként, e címszó alatt tárgyalva a tegező és magázó for-
mák közötti választás lehetőségét is (1997: 50). 

A megszólítások, beszédpartnerre utaló elemek egyrészt rá-
mutatnak a közlésfolyamat egyik szereplőjére, másrészt hozzájá-
rulnak a diskurzusban résztvevők társas viszonyainak alakításá-
hoz. Deiktikus szerepük tehát kettős: levinsoni terminológiával 
egyszerre működnek személy- és szociális deixisként (1983: 90); 
Verschueren értelmezése pedig éppen az említett két funkció 
alapján különíti el a szociális deixis fogalmán belül el a személy-
deixis és az attitűddeixis kategóriáját (1999: 20–21; Tátrai 2011: 
134–135).  



808 

Szekcióelőadások – Pragmatika 

A társas viszony jelölésére, alakítására alkalmas szerep miatt a 
megszólítások vizsgálatában a kezdetektől meghatározónak számít 
a szimmetria és az aszimmetria, azaz a megszólítások reciprocitásá-
nak kérdése. A társas viszonyokat tekintve szimmetrikusnak számí-
tanak azok a kapcsolatok, amelyek a partnerek egyenlőségére, azo-
nos rangúságára épülnek, azaz az azonosságot hangsúlyozzák, szo-
lidárisak, aszimmetrikusnak pedig azok, amelyekben a társas szere-
pek különbségei kerülnek előtérbe, lényeges a hierarchia megjele-
nítése (Braun 1988: 13–14). A megszólítási formák használata a köl-
csönösen, mindkét fél által, reciprok módon alkalmazott elemek 
esetén tekinthető szimmetrikusnak. A leginkább szimmetrikus vi-
szonyokat jelezhetik például a szoros, bizalmas kapcsolatokban köl-
csönösen, visszhangszerűen használt megszólítások (például a pár-
kapcsolatban kölcsönösen használt becézések). Aszimmetrikusnak 
számítanak a kizárólag az egyik fél által használt, használható for-
mák: tipikus esetei ennek, ha egy tiszteleti, hivatalos forma haszná-
lata csak az egyik fél számára van előírva (például rangok, méltóság-
megnevezések), illetve, ha egy bizalmas forma használata csak az 
egyik fél számára van megengedve. 
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2. Az elemzés módszere és adatai 
A társas viszonylatok alakulását kognitív pragmatikai keretben ér-
telmezve a viszonylat szimmetriájának mértéke nem eleve adott, 
hanem a viselkedéses és ezen belül nyelvi mozzanatok révén folya-
matosan alakul. Az interakció során folyamatos működésben van 
egy olyan mentális modell, amelynek révén a felek közötti viszony 
konstruálódik. A viszonylat jellegének alakításában azonban a hasz-
nált formák igazodnak az adott diskurzustípusra jellemző irányító 
mintákhoz. 

Az elemzés bemutatja a tegezés és a nemtegezés, azaz a T és 
a V formák 2 aszimmetriáját (3.), a nemtegezés változatainak nem 
kölcsönös megvalósulásait (4.), illetve a nominális megszólítások 
használatának aszimmetrikus lehetőségeit (5.), majd kitér arra is, 
hogy a társas viszonylatok formálásában hogyan lehet szerepe a 
megszólítások kölcsönösségéről való egyezkedésnek (6.).  

A tanulmány különböző módszerekkel gyűjtött adatokra támasz-
kodik. Épít egyrész korábbi a magyar megszólítási szokásrendet átfo-
góan vizsgáló kérdőíves és interjús kutatásom adataira (Domonkosi 

                                                           
2 Brown–Gilman (1960) klasszikus tanulmánya nyomán a beszédpartnerre való utalás 
kétválasztásos differenciálódásának szokásos jelölése, a francia tu/vous alapján. A T 
formához tipikusan bizalmasabb, a V formához távolságtartóbb, hivatalosabb értéktu-
lajdonítás társul. 
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2002, 2010), az orvos-beteg kommunikációval (Domonkosi–Kuna 
2015) és a tetszikelés szerepeivel kapcsolatos felmérések eredmé-
nyeire (Domonkosi–Kuna 2016), a megszólítások perspektivikussá-
gát tárgyaló újabb interjúk tapasztalataira (Domonkosi 2016), illetve 
nem szisztematikus véleménygyűjtésből, közösségi oldalakról inter-
netes fórumokról származó vélekedésekre is. 

3. A tegezés és nemtegezés aszimmetriája 

A mai magyar megszólítási szokásrendben az aszimmetrikus 
személyhasználat marginálisnak számít (Reményi 2000), azaz álta-
lában a tegező és a nemtegező formák is kölcsönösen használato-
sak. A megszólítások életkor alapú megoszlásából adódóan egy spe-
ciális szegmensben mégis tetten érhető a T/V-használat aszimmet-
riája. A gyermek-felnőtt viszonylatban az oktatás színterein, a távo-
labbi családi kapcsolatokban és az ismeretlenekkel való kapcsolat-
tartásban egyaránt a felnőttek T-jére felelő V-használat jellemző 
(Domonkosi 2002, 2010). Ennek az egyenlőtlenségnek a hatóköre 
egészen 18 éves korig terjed, ez pedig a nyelvi szocializáció folyama-
tában megnehezíti a felnőtt szerepekhez járuló nyelvi viselkedés-
módok elsajátítását, hiszen a kölcsönösen magázó viszonylatok 
megtapasztalására viszonylag későn nyílik lehetőség. A tanárokkal 
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való kölcsönösen nemtegező kapcsolattartásnak nyelvi nevelő sze-
repe lehetne, ugyanis ez megteremthetné a lehetőséget a nemte-
gező viszonylatok kifejezésmódjainak elsajátítására. A jelenlegi gya-
korlat azonban egyértelműen a gyerekszerepet erősíti. A tegezés el-
fogadottságát több adatközlő, tanár is egyszerűen az életkori kü-
lönbséggel magyarázza:  

(1) tegezem a diákokat, hiszen a szüleikkel vagyok egyidős.  

A felnőtt-gyermek viszony aszimmetriájának tipikus markere a tet-
szikelő szerkezetek alkalmazása (Domonkosi–Kuna 2016). A tetszi-
kelés a nemtegezés elkülönülő változataként az alárendelődés ti-
pikus nyelvi formájának számít. Az interjúkban kifejtett vélemé-
nyekből a tetszikeléssel kapcsolatos attitűdökről az derül ki, hogy 
a gyerekeket nem zavarja a formák bonyolultsága, nehézkessége: 
14-15 éves korig általánosnak tartható az a vélemény, hogy ezzel 
a fogalmazásmóddal elkerülik a felnőttek megsértését. 

A gyermekszerepből adódó aszimmetrikus személyhasználat, 
azaz a tegezésre felelő magázás, tetszikelés szerepe az életkort 
tekintve kiszélesedhet, ugyanis a bizalmas viszonylatokban, a 
nyelvi formák által megerősített gyermeki pozíció felnőttkorra is 
áttolódhat. Tipikusnak számít az aszimmetrikus helyzet az anyós-
após viszonylatban, a barátok szüleivel és a szülők barátaival való 
kapcsolatban. A gyermeki pozícióra épülő ismeretségi viszonyok 
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szinte bármilyen életkorig megengedik a gyermeki szereppel való 
azonosulást és azonosítást, ahogy egy középkorú interjúalany be-
számolója is mutatja: 

(2) Én a fiam barátait, ha soha nem láttam, akkor is letegeztem mint 
öreg, mintha a saját gyerekem lett volna.  

Azokban a helyzetekben azonban, amelyek nem valós gyermek-
felnőtt viszonyból örökítik tovább ezeket a formákat, a használa-
tuk kényelmetlenné, elvárásuk akár megalázóvá is válhat:  

(3) Gyerekesnek, magunkra nézve már-már megalázónak érezhetjük. 
Sok esetben mégis elvárják – például a kedvesünk szülei, akikkel nem 
ittunk pertut... (www.magyarkronika.hu) 

Az adatok alapján bármilyen életkorig előfordulhat a gyermeki 
szereppel való azonosulás, akár a közvetlen lakókörnyezetben, 
de még munkahelyi szférában is: az interjúkban például előfor-
dult egy olyan helyzet, amelyben egy vidéki általános iskolában a 
fiatal tanárnő egyoldalúan tetszikeli az őt tegező idősebbeket. 

http://www.magyarkronika,hu/
http://www.magyarkronika,hu/
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4. A V változatainak aszimmetriája 

Napjaink nyelvhasználatában a nemtegező viszonyon belül a (1) 
maga és az (2) ön megszólító névmásoknak, (3) illetve a tetszik-kel 
alkotott szerkezeteknek eltérő a társas jelentése, ezért nem kölcsö-
nös használatuk szintén aszimmetriát jelezhet. A tetszikelő szerke-
zetek alárendelődő jellegük és életkorhoz kötődő használatuk ré-
vén tipikusan nem kölcsönös használatúak: fiatalabbak részéről a 
nagyon idős személyekkel való kapcsolattartásban általánosan elfo-
gadott megoldásnak számítanak (Domonkosi 2002: 158). 

A maga névmás aszimmetrikus viszonylatokban hagyományo-
san a fölérendelt által használható formának számított, a föléren-
delt pozíció nyelvi jelzésének kerülése is hozzájárulhat ahhoz, 
hogy a 35 év alattiak körében a többi korosztályhoz képest 
alacsonyabb arányban fordul előez a forma. 

Az orvos-beteg kommunikáció hierarchikus viszonylatának vizs-
gálata sajátos aszimmeriákat mutatott ki a V formák használatának 
területén (Domonkosi–Kuna 2015; Kuna 2016). A hagyományosan 
alárendelődő funkciójúnak tartott tetszikelést az orvosok jóval na-
gyobb arányban használják, mint a páciensek, ugyanis esetükben a 
szerkezetnek az alárendelődést elutasító kerülése a meghatározó. 
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Az orvosok stratégiáit az aszimmetria szempontjából vizsgálva sajá-
tos megoldás, hogy a tipikusan alárendelődő forma fölérendelt 
helyzetből használva a társadalmi távolság csökkentőjévé válhat. 

5. A nominális megszólítások aszimmetriája

A névszói megszólítások nem kölcsönös használata nagyon sok-
féle különböző társas viszony megjelenítésére alkalmas. Általá-
nos érvényű szabályszerűségnek tűnik ebben a tekintetben, hogy 
az aszimmetrikus viszonylatokban a fölérendelt fél általában 
többféle módot használhat partnere megszólítására, mint az alá-
rendelt fél. A kutatás során összegyűlt anyagban mutatja ezt a 
családban az idősebb generáció által, az oktatásban a tanárok ál-
tal, a munkahelyen pedig a felettesek által használt megszólítási 
lehetőségek nagyobb száma. Egy interjúalany beszámolt arról, 
hogy egy egészségpénztár pénztári munkatársaként az ügyvezető 
igazgatóval kölcsönösen magázódnak, anévszói megszólítások te-
kintetében azonban ő csak a keresztnevén szólítja az igazgatót, 
aki hangulatától és a helyzettől függően különböző változatokat 
használ: Erika, Era, Era kisasszony, Erika kisasszony, Era baba, 
szeleburdi, leányzó (Domonkosi 2002: 104). 
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A rendőrökkel és hivatalnokokkal folytatott interakciókról ka-
pott adatok aszimmetrikus helyzetet mutatnak a két fél részéről 
használt nominális formák aránya alapján. Ez az aszimmetria egy-
részt az alárendelődő szerep vállalását, másrészt a rendőrök és 
hivatalnokok részéről a fölérendeltség hangsúlyozását jelezheti 
(Domonkosi 2002: 114). 

Számos viszonylat mutat aszimmetriát abban a tekintetben, 
hogy a keresztnevet csak az egyik félnek, a fölérendeltnek van 
joga használni. Az orvosok, hivatalnokok, rendőrök által nem köl-
csönösen használt keresztnévi, illetve becéző formák bántó, sér-
tő szerepben jelentek meg az interjúkban. Az adatközlők egyike 
beszámolt arról, hogy közúti ellenőrzés során az eljáró rendőr a 
keresztnevén szólította, ezzel is növelve a szituáció aszimmetriá-
ját. A keresztnév használata ugyanis, még ha hatásszándéka bi-
zalmasság is, ebben a helyzetben az alárendeltség nyelvi megje-
lenítőjévé válhat. A tanár-diák viszony hierarchiája is olyan kap-
csolattípus, amelyben a keresztnéven szólítás lehetősége csak az 
egyik felet illeti meg. 

A keresztnéven szólítás a nemek tekintetében is aszimmetriát 
mutat. Ugyanolyan pozíciójú, rangú megszólítottak esetén a nők 
megszólításában jóval gyakrabban érvényesülnek a bizalmasabb, 
keresztnévi formák. A keresztnévi, illetve becéző megszólítások 
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aránya jóval magasabb a nőkhöz fordulva mind a hivatalos, mind 
a munkahelyi szituációkban. 

Aszimmetrikus használat jellemzi a pozícióhoz, szerephez kö-
tött megszólításokat is. A rangot jelölő megszólítások (miniszter-
elnök úr, polgármester asszony stb.) megteremtik a szerepviszo-
nyok folytonos újraalkotásának lehetőségét, és sok esetben akár 
a megszólító elemek hiányával, illetve kevésbé tiszteladó formák-
kal párban fordulnak elő.  

6. A viszonylatok dinamikus alakításának lehetőségei
és korlátai 

Az aszimmetrikus megszólítási helyet képezheti egy olyan egyez-
kedési folyamat részét, amely szimmetrikus, kölcsönös megszólí-
tási módokhoz vezet el. Meggyőzően mutatják a beszédpartner-
hez való igazodás vonulatát, a szimmetriára törekvés szándékát 
például a válaszlevelek fordulóinak átalakuló megszólítási formái: 

(4) Tisztelt Dr. Vezetéknév + Keresztnév! 

Kedves Keresztnév! 

Kedves Keresztnév! 
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A következő történet azonban azt példázza, hogy a diskurzus ha-
gyománya által fenntartott aszimmetriák esetében nincs, illetve 
kevésbé van mód a viszonylat nyelvi alakítására: 

(5) – Hogy van Tibor bácsi – kérdezi az egyik beteget az osztályvezető 
orvos. 

– Köszönöm jól – jön a válasz, majd mondja a doktor keresztnevét, 
szintén mellébiggyesztve a bácsi szót. 
Jaj, itt botrány lesz, érzem, de nem, a doktor úr, csupán egy helyreiga-
zítást eszközöl, azt mondja: talán adjunktus úr, ha szabad kérnem. 

– Semmi akadálya – szól a beteg. Én viszont kérném, hogy vagy fő-
mérnök úr, vagy igazgató úr legyek, persze ha szabad kérnem, mert az 
vagyok – sőt még azt is hozzáteszi, hogy hol az. (Dr. Gyarmati Andrea: 
talán adjunktus úr, ha szabad kérnem.)  

Az orvos-beteg kommunikáció hierarchiát hangsúlyozó viszonyla-
taiban a betegek megszólításában nem érvényesül a státusz, a 
rang jelzése, miközben az orvosokat megszólítva akár még eltúl-
zott jelölésük is jellemző. A kiemelt jelenet az arra való törekvést 
mutatja, hogy a beteg ezt a nyelvileg alárendelt helyzetet az elvárt 
nyelvi formák megváltoztatása révén alakítsa át, azonban a diskur-
zus hagyománya, szokásrendje ezt a felülírást nem engedi meg. 
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A szerephez kötött, az egyik felet nyelvileg korlátozó megoldá-
sok esetén nem mindig van meg a lehetőség a viszonylat dinami-
kus alakítására.  

(6) amikor a nővér anyaként emlegetett, mintha ott se lennék, szívem 
szerint visszaszóltam volna, hogy: És a nővérke ezt hogy gondolja? 

A (6) interjúrészlete például egy olyan helyzetet mutat, amelyben 
a beszélőben megvan az aszimmetria nyelvi felszámolásának 
szándéka, azonban a diskurzus iteratív mintázatai révén fenntar-
tott szokásrendje miatt nincs erre valódi lehetősége: 

7. Összegzés
Napjaink megszólítási szokásrendje a társas deixis nem kölcsönös 
használata révén különböző módokon képes jelezni a társas helyze-
tek aszimmetriáját. A tegező és magázó formák kölcsönös haszná-
latát megbontja az életkor aszimmetriája. A nominális megszólítá-
sok tekintetében megállapítható az a szabályszerűség, hogy a fölé-
rendelt fél mindig jóval több megoldást használ, szélesebb elem-
készletből válogat. A megszólítások alkalmasak a helyzet dinamikus 
konstruálására, így akár a szimmetrikusság mértékének alakítására 
is, de – főként a hagyományosan igen hierarchikus viszonylatokban – 
a diskurzusminták képesek a viszonylat jellegének fenntartására is.  
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Dr. Gyarmati Andrea: Talán adjunktus úr, ha szabad kérnem. 
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Te, maga, ön. 
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http://www.magyarkronika.com/gondolatok/00826.htm


Falyuna Nóra  
Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK 

Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program 

A pletyka pragmatikai megközelítése 

1. Bevezetés

A pletyka több tudományterületen is képezi vizsgálat tárgyát, a 
különböző megközelítések azonban másként definiálják a fogal-
mat attól függően, hogy pontosan mit és milyen céllal vizsgálnak 
vele kapcsolatban, nehéz tehát egy általános, minden esetben ér-
vényes meghatározást adni. Annyi bizonyos, hogy egy pletykához 
legalább három résztvevőre szükség van: valaki (közlő) valakinek 
(befogadó) valakiről (témaszemély) pletykál (Szvetelszky 2002). A 
jelen elemzés abból a megközelítésből indul ki, hogy a pletyka 
egy megfelelő kontextusban történő csere, amelynek során ne-
gatív vagy pozitív személyes információkat osztunk meg egy har-
madik félről, majd ezeket pozitívan vagy negatívan értékeljük 
(Foster 2004: 83, idézi Al-Hindawi–Fuaad Mirza 2015: 74). A 
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pletyka továbbá reprezentálja azt, ahogy értelmet adunk vilá-
gunknak, és ahogy jogossá tesszük, hogy mások erkölcseit, ese-
mények jelentőségét véleményezzük, tehát pletykálás során 
„másokat erkölcsi jellemekként alkotunk meg” (Yerkovich 1977: 
192, idézi Fine 1985: 305). Ezek mentén a bemutatott elemzés a 
pletyka értékelő és normaközvetítő szerepére koncentrál, az in-
terneten megjelent bulvárpletykák köré épülő diskurzusokban ki-
bontakozó értékelést vizsgálja. 

2. Bulvárpletykák  
Ha egy érték bizonytalanná válik, akkor az adott közösség, csoport 
egyik tagjának kipletykálása segíti e konfliktus feloldását. Pletykálni 
ugyanakkor nemcsak olyan személyről lehet, akit ismerünk: a bul-
várlapok, pletykalapok közéleti szereplők, sztárok, celebek magán-
ügyeiről közölnek (valós vagy kitalált) információkat, amelyekről az 
olvasók később tovább beszélhetnek. Azzal, hogy megtárgyalják 
egymás között az olvasottakat, ugyanúgy saját értékeiket, normái-
kat adhatják át másoknak, illetve alakíthatják másokkal való cso-
portnormáikat. A pletyka szerepét töltik be tehát a tabloid újságok, 
társadalmi funkciójuk így ugyanaz, csak tömegkommunikációs szin-
ten: a hozzájuk kapcsolódó pletykálkodás ugyanúgy egy csoport-
képző mechanizmus (Németh–Tóth 2009). 
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3. A vizsgálat

Vizsgálatomban az online megjelenő bulvárpletykák köré szerve-
ződő diskurzusok szerkezetének azon részét elemzem, amely a be-
fogadók reakcióit, értékelését tartalmazza. Az online felületen 
megjelenő cikkekhez, posztokhoz hozzá lehet szólni, a pletyka ala-
kulását és a kifejezésre kerülő értékítéleteket, normákat így az in-
terneten nyomon lehet követni. A vizsgálat során négy cikkhez és 
két Facebook-poszthoz érkező kommenteket, összesen 166 hozzá-
szólást vizsgáltam. Az elemzéshez két modellt, Eggins és Slade 
(1997), valamint Al-Hindawi és Fuaad Mirza (2015) modelljét vet-
tem alapul.  

Eggins és Slade (1997) egy általános, inkább pszichológiai ala-
pokra helyezett modellt, míg Al-Hindawi és Fuaad Mirza (2015) 
ezt alapul véve egy pragmatikai modellt dolgoztak ki. Mindkét 
megközelítés három fő szakaszát különíti el a pletykának. Az első 
szakasz a harmadik személyre fókuszálás szakasza (Third Person 
Focus (FTP) Stage), amelynek funkciója az, hogy bevezesse a 
pletykát, kijelölje azt, hogy kiről és miről fog szólni a pletyka. A 
második szakasz az igazoló, megalapozó viselkedés szakasza 
(Substantiating Behavior (SB) Stage), amely egyrészt prezentálja 
azt az eseményt, amely elindítja a pletykát, tehát kifejti a címben 
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jelölt témát; másrészt elég meggyőző információt ad ahhoz, hogy 
úgy tűnjön, a bemutatott esemény releváns ahhoz, hogy arról 
pletykálni lehessen, azt értékelni kelljen. A rendelkezésemre álló 
kereteket, valamint az elemzés elsődleges célját szem előtt 
tartva, e két szakasz elemzésére részletesebben nem térek ki (er-
ről lásd Falyuna 2018 m. a.). Jelen elemzés szempontjából a plety-
ka harmadik szakasza, az értékelés szakasza releváns, amelyben 
kifejeződik a közvetítendő érték, norma, ítélet, és amely a befo-
gadók reakcióit is tartalmazza. Eggins és Slade (1997) szerint az 
első (TPF) szakasz az, ami megnyitja az utat a – szerintük negatív 
– értékeléshez, amelyhez a második (SB) szakaszon keresztül le-
het elérni. Al-Hindawi és Fuaad Mirza (2015) szerint azonban 
nem csak negatív értékelés alakulhat ki. 

4. Eredmények1  

Az értékelés irányulhat a pletykálóra, ebben az esetben kifejez-
hetjük egyetértésünket vagy egyet nem értésünket, illetve alter-
natívát is kínálhatunk számára. Irányulhat továbbá a kifejtett ese-
ményre (Eggins és Slade 1997) – Al-Hindawi és Fuaad Mirza 

                                                           
1 Az idézett szövegrészeket, kifejezéseket, szavakat minden esetben eredeti alakjukban 
közlöm, a helyesírási, nyelvhelyességi, mondatszerkesztési hibákat nem javítom. 
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(2015) megfogalmazása szerint a kommunikatív szándékra, 
amely esetében lehet értékelni magát a kommunikációs szándé-
kot, vagyis magát a pletykát, és irányulhat a témaszemélyre is. Al-
Hindawi és Fuaad Mirza (2015) szerint az értékeléseket a külön-
féle beszédaktusokkal lehet megtenni: lebecsüléssel, kritikával, 
szemrehányással, ajánlattal, javaslattal, tanáccsal, helyesbítés-
sel, ugyanakkor mivel szerintük pozitívan is lehet értékelni, akár 
dicséret, elismerés is megfogalmazódhat. 

4.1. A pletykálóra irányuló értékelések 

A pletykáló esetünkben maga a pletykalap, a reakciók így azt ér-
tékelték. Megjelent a lap lebecsülése (1, 2), kritizálása (3), vala-
mint kifejeződött a hozzászólók egyet nem értése azzal, hogy kér-
dést intéztek a pletykáló felé az átadott információval vagy a 
pletykálás szándékával kapcsolatban (4, 5, 6, 7, 8): 

1) A Blikknél nincs lejjebb.
2) A Blikk se tud semmit, csak találgat!!!
3) Az a baj hogy a média "mindenkiből" kurvát nevel...
4) mértkel. minden. faszba. bele. avatkozni... mindenkine-

kaz. fáj. ami. másnak. baszotul. jo
5) Mondta hogy Hamiltonnak üzen ezzel? Viccesek vagytok
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6) Csak számunkra ismeretlen? Vagy ő sem ismeri?   
7) Na és? Mi van ebben Furcsa? 
8) És akkor mi van? A magánügye. 

A hozzászólásokból egy olyan diskurzus alakul(hat) ki, amelyben 
a résztvevők egymással is interakcióba kerül(het)nek, így ők ma-
guk is betölthetik akár a pletykáló szerepét. Tehát nemcsak a 
pletykalapra mint pletykálóra reagálhatnak, hanem egymás meg-
nyilvánulásaira is, értékelhetik egymást is:  

9)  Az igazi nő szépsége a boldogságból fakad. De te néztél 
már tükörbe?? 

10) Azt hiszed foglalkozik a hozzád hasonló gyopárok vélemé-
nyével? Pppffff....hogyne érdekelné a pénz!Hol élsz te??? 

11) Huhh! Kicsit erős megfogalmazás! Amúgy egyetértek! 
12) Kedves [BESZÉLGETŐTÁRS]!bizonyos mértékig igazad van 

de a nők szépségének életkor szerinti fúnkció alapján van 
varázsa,másképp egy unalmas műmájer játékszer mindenki 
kapcája lessz buta kurvaként.!!! Bocsi ha tévedek pussz! 

13) Mielőtt le celeb kurvazza jó ha tudja hogy annyi.pénze 
van amit maga meg sosem.látott és pont nem érdekli a 
pénz van.neki elég... 
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14) Ja és kedves női kommentelők, nagyon szeretnétek Ti
ilyen "csúnyák" lenni, férfi kommentelők, meg csak ál-
modhatnak ilyen nőről!!!!.

4.2. Az esemény és a témaszemély értékelése 

Az esemény értékelésekor kifejeződött a témaszemély viselke-
désének, a hozzákapcsolódó eseménynek a kritizálása (15, 16, 
17), valamint rosszallása, megvetése (18, 19, 20, 21). 

15) kar volt, ott kandikal a narancsbore
16) Ultraciki ez az erőszakos nyomulás. […]
17) Ha mar csak trukokkel szerezz maganak fiut az mar regen

baj!Nem véletlenül nem jött még össze a party, ezzel az
autózsokéval, csak éppen ideje lenne észrevenni.

18) ...majd összeszed valamit...ha már össze nem szedett...
19) Egy orszagos seggbekurasrol
20) Hamilton nem marad le semmiről már taknyosra kefèlte
21) Hamilton rájött hogy ez a csaj nem tud szopni ezért dobta

a gecibe..... 
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Pozitív reakciók is érkeztek a vázolt eseményre, ami jól mutatja, 
hogy a pletykálás során nem csak negatív értékelések bontakoz-
hatnak ki:  

22) Jól tette. 
23) Egészségére. 
24) ő is emberből van neki is kell 1 kis huncutkodás !! 

A témaszemély szintén kapott pozitív és negatív értékelést is. A 
pozitív értékelések dicsérték a témaszemélyt, illetve megcáfoltak 
egy vele kapcsolatos negatív értékelést: 

25) Gyanítom, a fent említett hölgytől sok minden távol áll, 
de az, hogy ócska kurva legyen, az nagyon. […] 

26) Eszméletlenül jól néz ki Barbara, akinek meg nem tetszik, 
az sürgősen forduljon szemorvoshoz, talán még nem 
késő! 

27) Szép, nőies. Akinek meg duci, az csökkent értelmű 

 A negatív értékelések lebecsülték (28, 29, 30, 31) vagy kritizálták 
(32) a témaszemélyt.  
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28) Sokkal de sokkal szebb Magyar lànyok vannak tőle,értel-
mes mondatot ki bír nyögni, nem hiszem.

29) 1 éjszakás nő.
30) […]túl nagy sztárok, túl gazdagok, mind a ketten isten-

komplexusosok, ahogy a sztárok általában […]
31) Nem hinnem, hogy anyira szep ...
32) Én csalódtam ebbe a lányba. Nem tudom miért voltam

ilyen naív, hogy többet képzeltem róla

Érkeztek továbbá olyan értékelések is, amelyek bár tettek dicsé-
retet, pozitív értékelést az illető felé, de vagy fogalmaztak meg 
kritikát is (33, 34, 35, 36), vagy tartalmaztak trágár, sértő, durva 
elemeket (37), ezzel már az illető lebecsülését is kifejezve:  

33) Csinos...csak ki ne nyissa a száját
34) Szerintem nagyon szép, nőies az alakja, de modellként vé-

konyabbnak és izmosabbnak kellene lennie.[…]
35) Kár érte szép pofija van de ha így egyik virág ágyból má-

sikba szál csak K lesz az se gond a mai világba
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36) Bármennyire is gyönyörű, Hamiltonnak van igaza ! Egy 
ennyire gátlástalan "nő", aki így nyilvánosan kelleti ma-
gát m inden diszkréció nélkül az annyit ér ! - tehát legjobb 
esetben "lemarad"  

37) Nem rossz picsa amúgy, csak sajnos egy pènzèhes r**anc.. 
   mert amúgy aki nem meleg vagy irígy, az tuti 

belátja, hogy egyèbkènt csinos, jó csaj !lenne!...    

A hozzászólások jelentős része nem csak egytípusú értékelést fo-
galmaz meg, inkább értékelésegyütteseket, amelyek a pletyka 
több elemére is reflektáltak: a témaszemély és az esemény is ne-
gatív értékelés alá eshetett egyidejűleg (38), ugyanezek pozitívan 
is értékelődhettek (39): 

38) rusnya állat, így hívja fel a figyelmet magára.. másképp 
nem írna róla az újság.. polgárpukkasztás.. öncélú maga-
mutogatás... 

39) Palvin Barbi 1 igazi szerelem gyerek, azok szoktak ilyen 
szépek lenni! Az ő szerelme, meg a munkája,minek közné 
le magát, 20 éves, jól megél a szakmájából, keresett mo-
dell, sok sikert! 
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40) Szerintem szép nő joga van a saját életét élni.Azzal létesit
kapcsolatot akivel jól érzi magát.Nem mutatkozik a nyil-
vánosság előtt meztelenül.Aki rágalmazza vajon szent
életet él vagy csak irigy.

Azokban az esetekben, amelyekben a pletyka nem csak egy sze-
mélyről szólt, előfordult, hogy az egyik témaszemély pozitív, míg 
a másik negatív értékelést kapott:  

41) Ez olyan szép kiscsaj, a Hamilton meg dobta egy ilyen pig-
menthiányos arcuért! Hiába, lovéja van, minden csajt
megkapott, már unja a szép nőket, átment abberáltba!

42) szép gesztus Pitt-től, hogy hagyta, hogy Jolie adja be a
válópert és nem ő adta be...inkább hagyja, hogy őt cse-
püljék, minthogy a feleségét. szerintem Pitt pattant le Jo-
lie mellett. még egy olyan szar filmet is elvállalt, mint a z
világháború. a felesége meg kivetetett, levágatott magá-
ból/magáról mindent, mert annyira fél a betegségtől.
nincs petefészke, nincsenek saját mellei, és ezt Pitt végig-
csinálta mellette.
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1. kép. A Blikk egyik cikke a Facebookon 

A Facebook-posztokon végzett elemzések mutatják továbbá, 
hogy a befogadó részéről történő értékeléshez elég a pletyka első 
szakaszának megléte, a kommentelők ugyanis sok esetben nem 
a megosztott cikk szövegére, annak csak címére, a kapcsolódó 
képre, vagy a poszthoz pluszban hozzáírt szövegre reagáltak:  
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43) hol gyönyörú?
44) Bocsánat, de nekem a gyönyörű egészen mást jelent...
45) Persze hogy ragyog...100-as Tungsram izzot csavartak a

seggebe.... 
46) Miért van az, hogy mindegyiknek tátva van a szája?
47) Mint egy viaszarc
48) Ez a rúzs elég béna választás volt...
49) Asok maltertől ragyoghat is kíváncsi lennék reggel hogy

néz ki.

4.3. Az agresszió megjelenése a hozzászólásokban 

Bár a társas interakciók során elvárt nemcsak az együttműködő, 
hanem az udvarias kommunikáció is (Lakoff 1977; Leech 1983; 
Brown–Levinson 1978), a hozzászólások nagy része tartalmaz ag-
resszív, sértő, rosszindulatú, udvariatlan elemet akár verbálisan, 
akár nem verbálisan. A pletykahelyzet önmagában hordozza a 
dominancia és a hatalom vonatkozásait több szempontból is: 
egyrészt azzal, hogy a pletykáló mutathatja, hogy valamilyen tu-
dás birtokában van (valakiről vagy egy eseményről), ezzel domi-
náns helyzetben van a befogadóval szemben; másrészt azzal, 
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hogy valaki viselkedését értékelés, ítélet tárgyává teszik a plety-
kálásban részt vevők, erkölcsileg felsőbbrendűnek tarthatják ma-
gukat a témaszeméllyel szemben. Ez a pozíció lehetővé teheti az 
agresszív elemek használatát is, amely a másik fölött gyakorolt 
hatalommal áll kapcsolatban. Verbálisan idetartoznak a trágár, 
durva, sértő szavak (50, 51, 52), valamint idesorolható a gyakran 
használt kicsinyítő képző is, amely a témaszemély leértékelésé-
nek jelölését szolgálta (53, 54, 55, 56). 

50) Na ez is faszrol faszra ugrál ? 
51) Buta kis lotyó 
52) A nagy ribanc! 
53) Nem lemaradt, hanem csak megunta már Barbikát 
54) Vagy ujabb bizonyíték hogy Barbika is megőrül a pénzes 

pasikért. 
55) Meg Barbika is megőrül a f@szért..... 
56) Az utcán látok szebbeket mint a Barbika.  

Az internetes diskurzusok jellemző nem verbális elemei közül is 
megjelent néhány: agresszív emotikonok, ironikusnak szánt tap-
solást mutató emotikonok, rosszindulatú megjegyzéshez fűzött 
nevetős emotikon:  
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57) Barbi csak egy strigula volt. ...
58) Most biztos öngyi lesz a Hamilton.
59) A kis kurva
60) Már megint mi ez a marhaság?! Agyam elhagyom komo-

lyan magamat a Blikktől, hogy ilyen hülyeségeket ír-
nak/cikkeznek! Ki az a hülye, aki nem ért abból a szóból,
hogy "NEM JÁRTAK"!? Kész vicc, taps taps!

61) [BESZÉLGETŐTÁRS] te nagyon hülye ez a ribi másból meg
sem élne a kurválkodás után kap lovét

62) Minek üzenget ? Túl lépett rajta,ennyi
63) Hamilton meg simán leszarja mit üzenget...
64) Ez is csak egy ribanc,,,,,banyaszbuksza soforfasz
65) Ronda es kurva is

A diskurzus során az abban részt vevők egymást is értékelték, az 
elemzés pedig megmutatta, hogy az internet nyújtotta arctalan-
ság nemcsak azt engedi meg, hogy egy harmadik félről nyilatkoz-
zon a kommentelő bántó stílusban, hanem azt is, hogy a beszéd-



837 

Falyuna Nóra: A pletyka pragmatikai megközelítése 

partnerének beszóljon. „A beszólás a beszédpartnerre vonatkoz-
tatott negatívan értékelő elemet tartalmazó aktus”, az agresszív 
szándék megnyilvánulása, „a beszélőnek arra irányuló szándékát 
jelenítik meg, hogy a hallgatóban/címzetten kárt tegyen, lejára-
tás, megsértés, megbántás útján.” (Batár 2007: 452) A nyelvi ag-
resszióval lehetséges az egyet nem értést a másik verbális „kiüté-
sével” kifejezni:  

66) Azt hiszed foglalkozik a hozzád hasonló gyopárok vélemé-
nyével? 

67) Úgy látom, te vagy a gyopár, egy szöveget sem tudsz ér-
telmezni?! […] 

68) Az igazi nő szépsége a boldogságból fakad. De te néztél 
már tükörbe?? 

4.4. A pletyka továbbszövése 

A hozzászólások által kialakuló diskurzusok annak is teret engednek, 
hogy a kommentelők amellett, hogy reagálnak egymás megnyilvá-
nulására, tovább is szőhetik az illető pletykát, maguk is pletykálóvá 
válhatnak:  
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69) Akármennyire is szemétség, de én biztos vagyok benne,
hogy ez Jolie mellműtétével is összefügg. A nő mindig is
kifejezetten nehéz természetű volt, és ez a pasit mindig is
vonzotta. Szép, sikeres, független, gazdag is. Tehát a há-
zasságkötés óta nem okozhattak már egymásnak nagy
meglepetéseket. De ha egy világsztár lába előtt hevernek
a nők és egy melletlen felesége van, bocsika, de azt ilyen
körülmények között eléggé nehéz félremagyarázni.

70) Nem a mellét vetette le, hanem a mell szövetet/a mirigy
állományt vették ki. És ezt azonnal korrigáltatni is lehet
implantátummal.Valahol olvastam, hogy azonnal meg-
történt a korrekció is. Valljuk be őszintén, ritka dolog a
válás? Nálunk, átlag embereknél se, pedig nyilván keve-
sebb a stressz, kísértés , a megfelelési kényszer és a kon-
kurencia harc mint az ő életformájukban. És a minióvoda
se kifejezett házassági terápia:)

71) Az első hivatalos nyilatkozat szerint mégis ő adta be a ke-
resetet, a szófukar magyarázat pedig az, hogy Brad neve-
lési szokásai nem tesznek jót a család egészségének...
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Anyway... Tartom a tézisemet. A pasi túl népszerű, sztem 
a történelem ismétli önmagát, már van neki egy másik. 

Az idézett példákban azzal együtt, hogy a hozzászólók reagálnak az 
olvasott pletykára, hozzá is tesznek, a pletykának ezzel pedig nem-
csak a terjedése követhető nyomon, hanem az is, ahogyan azt to-
vábbszőve alakítanak is rajta, újabb értékelendő eseményeket, vi-
selkedést behozva.  

4.5. Értékközvetítés 

A pletykára adott reakciók nemcsak szidalmaznak vagy megvéde-
nek valakit, nemcsak elítélnek vagy elfogadnak egy viselkedést, 
hanem ezekkel együtt közvetítik a megnyilatkozó normáit. Egy 
pozitív vagy negatív értékelés, a minősítések, amelyeket a téma-
személy és az esemény kapott is mutatják önmagukban az érték-
elő hozzáállását (kurva, ribanc, szép nő, gyönyörú, faszrol faszra 
ugrál), fogalmazódtak azonban meg konkrét normák, amelyek 
mentén egyes hozzászólok szervezik értékrendjüket:  

72) […]Azzal létesit kapcsolatot akivel jól érzi magát.Nem 
mutatkozik a nyilvánosság előtt meztelenül.[…] 

73) Talán egy egyszerű fiút kéne keresni 
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74) Kár érte szép pofija van de ha így egyik virág ágyból má-
sikba szál csak K lesz az se gond a mai világba; Sajnos"
manapság az a szép nő, akit száz férfi akar […]

75) […]Egy ennyire gátlástalan "nő", aki így nyilvánosan kel-
leti magát minden diszkréció nélkül az annyit ér ![…]

Az értékelések ugyanakkor megfogalmaznak elvárásokat azzal kap-
csolatban is, hogy az adott témaszemélytől mi az, ami elvárt, pél-
dául egy modellnek milyen külsővel kell rendelkeznie, mit kell elő-
térbe helyeznie:  

76) Szerintem nagyon szép, nőies az alakja, de modellként vé-
konyabbnak és izmosabbnak kellene lennie. Minden kornak
és kultúrának megvolt /megvan a szépségsztenderdje.
Egyenlőre még mindig a sovány, izmos alkat a "trendi"

77) Szerintem Barbara gyönyörű nő, fiatal is, még sokáig mo-
dellkedhet, ha odafigyel az alakjára. Sok szép színésznő
van, aki évről-évre elengedte magát, tönkretette az alak-



841 

Falyuna Nóra: A pletyka pragmatikai megközelítése 

ját és ezzel együtt a karrierjét. Szerintem aki a testé-
ből/szépségéből él, mint modell vagy színésznő, annak 
erre igenis gondot kell fordítania. 

5. Összefoglalás és a kutatás további iránya 

A bulvárcikkek, pletykalapok már az interneten is megjelentek, és 
ahogy sok más szociális, kommunikációs és nyelvi jelenségre, úgy 
a pletykálásra és annak vizsgálatára is hatással van az internet. Az 
online felületen megjelenő cikkekhez, posztokhoz hozzá lehet 
szólni, a kommentelők egymásnak is tudnak válaszolni, egymás-
sal is diskurzust tudnak teremteni, a pletyka, pletykálás alakulá-
sát és a kifejezésre kerülő értékítéleteket, normákat pedig az in-
terneten nyomon lehet követni. Az elemzés megmutatta, hogy 
vannak olyan jellemzői az online közegben megjelenő bulvár-
pletykáknak, amelyeket a megjelenés közege, az internet teremt 
meg: 1) a Facebook-posztokon végzett elemzések mutatják, hogy 
a befogadó részéről történő értékeléshez elég a pletyka első sza-
kaszának megléte, elég a megosztott cikk címe, a kapcsolódó kép, 
vagy a posztban a megosztott cikkhez fűzött szöveg az értékítéle-
tek megfogalmazásához; 2) az internet nyújtotta arctalanság fel-
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bátoríthatja a diskurzusban részt vevőket az agresszió kifejezé-
sére nemcsak verbális, hanem nem verbális elemek használatával 
is. A vizsgálat megmutatta továbbá, hogy a pletykálásnak valóban 
nemcsak negatív vonatkozásai vannak: egyrészt nemcsak rágal-
mak, hanem normák, társadalmi elvárások kifejezését is lehetővé 
teszi; másrészt egy pletykában megfogalmazott esemény vagy az 
adott témaszemély pozitív visszajelzéseket is kaphat. 

A jelen terjedelmi keretek között nem állt módomban a pletyka 
minden szakaszának részletesebb elemzése, így a vizsgálat to-
vábbi iránya elsődlegesen ennek elvégzése (lásd Falyuna 2018 
m.a). További tervezett kutatási téma az internetes mémek sze-
repének vizsgálata, valamint annak a kérdésnek a föltevése, hogy 
egyes témák milyen sértéseket váltanak ki: a bemutatott elem-
zésben például megfigyelhető volt, hogy egy modellt – bármi is a 
pletyka témája – a szépsége és szexuális viselkedése mentén ér-
tékelnek és minősítenek leginkább. 
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Kárpáti Eszter 
Pécsi Tudományegyetem 
 Nyelvtudományi Tanszék 

Az orvosról alkotott kép 

1. Bevezetés 

Az egészségügyi kommunikáció egészének áttekintése szélesre 
tárja a vizsgálati lehetőségek kapuját: személyes, intézményi és 
(etnometodológiai értelemben) társadalmi; személyes, személy-
közi, intézményi; közvetlen, közvetett és közvetített; írott és 
hangzó; verbális és nem verbális; egynyelvű és kétnyelvű; stan-
dard és szaknyelvi; laikus és professzionális és sok egyéb aspek-
tus mentén sokféle értelmezés lehetséges. Sajátossága az egész-
ségügy „betegség–gyógyítás–gyógyulás” metakeretének társa-
dalmi és kulturális meghatározottságában áll. Ebből következnek 
a szerepek és a normák, éppúgy, mint az általuk meghatáro-
zott/lehetővé tett értelmezési lehetőségek, kommunikációs min-
tázatok. 
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Az orvos-beteg viszony per definitionem aszimmetrikus: a sa-
játos információ birtoklása az orvost társadalmilag magasabb po-
zícióba helyezi. A gyógyítónak, a probléma megoldójának szerepe 
viselkedésmódo(ka)t, így nyelvhasználatot ír elő, ugyanakkor 
meghatározza a hozzá való viszonyulási lehetőségeket is. Az in-
tézményi keret az orvost sajátos hatalommal ruházza fel cselek-
vési lehetőségeit illetően: szakértelmének engedelmeskedve 
(vagy nem) a beteg olyan cselekvések elvégzésére vagy elfogadá-
sára is hajlandó, amelyek esetében szükség van belátásra, hiszen 
nem közvetlenül, hanem eredményüket tekintve fogadhatók el. 
Abban, hogy e döntések meghozatalára milyen módon jut el a 
beteg, eljut-e egyáltalán, az orvosnak nagy szerepe van.  

Azt is mondhatjuk, hogy az orvos-beteg kommunikáció helyze-
teiben a személyközi, de akár az intézményi kommunikáció egyéb 
színtereihez képest is más funkciók dominálnak. A hagyományo-
san információátadásként és/vagy attitűdök közvetítéseként 
meghatározott kommunikáció az egészségügyi ellátás keretei kö-
zött a hatalmi aszimmetria (elérésének és/vagy) kiegyensúlyozá-
sának vagy a klinikai célok elérésének eszköze. Nem elegendő az 
információk átadása: olyan módszerre van szükség, amely a cél-
orientált kommunikáció sikerességét tudja garantálni. 
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Az orvos kommunikációs stratégiái alapján többféle magatar-
tásmód leírható Sarah Bigi felosztása szerint. A paternalista hoz-
záállás több aspektusú. Egyrészt jelenti az orvos mindentudósá-
gát, ellentmondást nem tűrő szakértelmét, véleményének meg-
kérdőjelezhetetlenségét. Amiből – másrészt – következik az is, 
hogy a páciensnek nincs módja, lehetősége más lehetőségeket 
mérlegelni. Az informatív orvosi magatartás az információnyúj-
tásra koncentrál. Ismertet, összefoglal, de a döntést a betegre 
bízza. Az interpretatív kommunikációs stratégia az információ-
adáson túl az értelmezésre, a lehetőségek ismertetésére is hang-
súlyt fektet. A deliberatív (mérlegelő) stratégia a legkörültekin-
tőbb: figyelembe veszi a páciens egészségi állapotán túl anyagi, 
szociális és személyes környezetét is. A megfelelő gyógymódot 
együttesen (sok esetben a hozzátartozók bevonásával) a lehető 
legtöbb szempont összeegyeztetésével hozzák meg. (Bigi 2016). 
Bár látszólag az utóbbi a legcélravezetőbb, a tapasztalat azt mu-
tatja, hogy az orvos ezirányú felkészültége abban mutatkozik 
meg leginkább, hogy a megfelelő stratégiát választja-e ki. Vannak 
ugyanis páciensek, akik csak a mindentudó orvosban bíznak; van-
nak, akik maguk akarnak dönteni a kapott információk alapján; 
vannak, akik meghallgatják az érveket; és vannak, akik feltárják 
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lehetőségeiket, de korlátaikat is, és szükségük van az orvos támo-
gató együttműködésére a döntésben is. Ráadásul egy gyógyulási 
folyamatban, vagy – krónikus betegség esetén – a kezelés alatt 
maga az elvárási horizont is változhat akár a beteg részéről (le-
hetnek olyan nehéz döntések, amelyeket nem akar vállalni; vagy 
az egyébként az orvost mindenben elfogadó páciens éppen sze-
retné, ha elmagyaráznák, mi történik), akár az orvos-beteg vi-
szony vonatkozásában. 

A hazai szakirodalomban a kommunikációs stratégia egyik as-
pektusa különös hangsúlyt kapott. Tolcsvai Nagy a stílust öt szoci-
okulturális paraméter mentén (a magatartás, a helyzet, az érték, 
az idő és a nyelvváltozatok) jellemezte. Helyzeten értve „[…] a be-
szélőnek a hallgatóhoz, s ezáltal a megértett beszédhelyzethez 
való viszonyát […]. Ez a viszony a beszélőtársak egymásról való köl-
csönös ismeretén és annak adott pillanatnyi (újra) feldolgozásán 
alapul, melynek része a hatásszándék és az elvárás. A helyzet té-
nyezője a formális, közömbös és informális tartományokat tartal-
mazza, kontinuum jelleggel” (2012: 45). A beszélők közötti vi-
szony, a helyzet értelmezésére szociolingvisztikai aspektusból 
Bartha és Hámori (2010) az involváltság–távolítás, a szolidaritás–
hatalom, a konvergencia–divergencia, a direktség–indirektség fo-
galompárok mentén történő elemzést javasolják. Tátrai (2012: 52) 
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a legkomplexebb változó, a magatartás kapcsán javasolja a stilisz-
tikai viszonyulás fogalmának a bevezetését. Domonkosi és Kuna 
(2015) vizsgálati eredményei azt mutatták, hogy a tetszikelés mint 
sajátos formára vonatkozó „stílustulajdonításokat célszerű nem 
önmagukban, hanem egy-egy beszélői stratégia, a beszédpartne-
rek viszonyának megalkotására irányuló folyamat részeként értel-
mezni” (52).  

Általánosságban leszögezhetjük, hogy a nyelvhasználat és a nyel-
vi viselkedés éppúgy szerepet játszik a helyzet kialakításában, mint 
ahogy a helyzet meghatározza a lehetséges, de legalábbis kijelöli a 
preferált nyelvhasználati- és magatartásmódokat. 

2. A vizsgálat

A vizsgálat során kórházi kezelésen átesett személyeket kérdez-
tünk tapasztalataikról. Az átlagosan 1 órás strukturált interjúk so-
rán feltett kérdések a válaszadók információkérési és döntési 
stratégiáját, illetőleg a válaszadóknak az orvosok információadási 
és meggyőzési stratégiájáról alkotott képét igyekeztek felmérni. 
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Korábbi vizsgálatainkban pragmaszemantikai vizsgálatokat vé-
geztünk, melyben egyrészt a koherencia és relevancia összefüg-
gését (Kárpáti–Kleiber 2017a), másrészt a diskurzusszerveződést 
vizsgáltuk (2017b). 

Jelen vizsgálat során hipotéziseink: 
1. Különböző döntési stratégiák léteznek.  
2. Az orvos kommunikatív szerepének megítélése össze-

függ a betegnek az intézményhez való hozzáállásával. 

Az interjúkat lejegyzés után elemeztük. Minthogy csak a betegek 
oldaláról vizsgáltuk az orvos-beteg kommunikációs helyzetet, va-
lójában a bennük kialakuló vélemény változásának dinamizmusát 
meghatározó tényezőkre voltunk kíváncsiak. 

3. A vizsgálat elméleti háttere 

Az orvos-beteg kommunikáció világának mindannyian vol-
tunk/leszünk részesei. Sajátossága kontextuális meghatározott-
ságának sokrétűségében ragadható meg. A fizikai, intézményi, 
társadalmi, kulturális szabályok, normák és szerepek többszörö-
sen összefonódó hálója (strukturális és tartalmi) tudások szöve-
déke (Kárpáti 2015), melynek a kommunikáció résztvevői részei 
és részesei is egyben. 
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Az elemzés kereteként (Kárpáti–Kleiber 2017a, 2017b) az or-
vos-páciens kommunikációt sajátos interkulturális kommunikáci-
óként értelmeztük. Az egyes interakciók során együttesen jelen-
nek meg viszonylag rögzített kulturális normák az adott szituáció 
jellegzetességével (Kecskés 2013: 15). Tekinthetjük kétnyelvű 
kommunikációs szituációnak is. Jóllehet a felek azonos anyanyel-
vűek, látszólag azonos nyelven beszélnek, mégis különböző kul-
túrákat képviselnek. Mivel a szabályok, konvenciók, normák és 
magától értetődőségek nem azonos köréhez férnek hozzá – más 
előzetes tudásokkal, feltételezésekkel, szokásokkal rendelkeznek 
– a sikeres kommunikáció érdekében kénytelenek közösen létre-
hozni ezeket (Bigi 2016). Ennyiben az egyéni és a társadalmi jelleg 
összefonódik mind nyelvi, mind nem nyelvi viselkedésükben: 
mondanivalójukat a helyzethez illően fogalmazzák meg, másrészt 
a helyzetet az határozza meg, ahogy beszélnek. A szocio-kognitív 
megközelítés (Kecskes 2010) szerint az előzetes és a szituációs ta-
pasztalat egyformán fontos mindkét fél szempontjából. Ezek a ta-
pasztalatok és tudások konstitutív és regulatív szabályokként él-
nek bennük tovább, létrehozva azt a mintát, aminek alapján mű-
ködnek, s amihez viszonyítanak. Nem pusztán megkeresik a kö-
zös alapot, hanem létre hozzák azt, hiszen mindketten önálló in-
dividuumok, feltehetően különböző rutinokkal, sajátos (korábbi 
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tapasztalatokon alapuló) száliencia (barát mint orvos) és egyéni 
nyelvi produkciós mechanizmusokkal (u.o.53). A valós dialógus 
során a jelentés létrehozása dinamikus: egyrészt a privatalizáció 
folyamán a fél individualizálja a kollektívet (Kecskes 2013: 48), 
akár a kulturális normákra, akár a nyelvileg közvetített ismere-
tekre gondolunk. Másrészt viszont mindkettejük tapasztalatai 
összevegyülnek (blending), akár keresztezhetik egymást (cros-
sing), akár összeolvadhatnak (merging) (Kecskes 2010: 49). 
Vagyis, a diskurzusok során a jelentés mind az egyén, mind a kon-
textus szempontjából változó. 

Vizsgálatunk alapfeltevése az, hogy a beteg számára a prob-
léma, amit a betegség jelent egy cél megfogalmazását vonja 
maga után, melyet az egészség megőrzése mint élettéma kere-
tez. Ennek a célnak az elérésére problémamegoldása egy diskur-
zust határoz meg. Egy ilyen diskurzusnak több szegmense lehet, 
melyek önálló dialógusokként, illetőleg egyéb információkként a 
narratív tapasztalat során – amikor is a páciens beszámol a vele 
történtekről – megfesti és meg is mutatja azt a képet, melyet or-
vosáról, orvosairól lát és vél. E narratíva során a tudatmodell 
alapján – és a grice-i pragmatikára alapozva – nem annyira a sza-
vak jelentésének dekódolása, mint a megfelelő inferenciák levo-
nása a meghatározó (Corballis 2014: 32). 
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Ez a kép az, ami befolyásolja a páciens döntéseit: az orvos–be-
teg viszony dinamikus (újra) definiálása teremti meg azt a hátte-
ret, ami a (tényekre, időpontokra, helyszínekre; magára az intéz-
ményre, a státuszra és a szerepekre vonatkozó) információkat a 
narratíva részévé teszik azáltal, hogy narratív kapcsolatot feltéte-
leznek közöttük (León 2016), így narratív objektumokként a kog-
nitív rendszerük részévé téve. Annak a rendszernek, ami amúgy 
is életfogytiglan változik nem pusztán a tanulás, de a felejtés ré-
vén is. Ahol a korábbi információszegmensek bármikor újra fel-
bukkanhatnak, új inferenciális viszonyokat alkothatnak, száli-
enssé válhatnak, vagy épp fordítva: elsüllyedhetnek az emlékek 
között. 

Az explicit és implicit ismeretek a memória más-más területein 
jellemzőek. A narratív memória az epizodikus és a szemantikai 
memória explicit tartományain működik. Döntéseinket azonban 
azok az implicit tudások is befolyásolják, amelyek a procedurális 
folyamatokra vonatkoznak (León 2016). De azok a diszpozíciók is 
ide tartoznak, melyek a kontextuális meghatározottságok között 
a diskurzuspartner megítélését illetik. Annak alapján, hogy ked-
vesnek (warmth) és kompetensnek gondoljuk-e, alapvetően más 
megítélés alá fog esni (Fiske et al. 2007) 
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4. Az elemzés 

Kiinduló vizsgálatként két olyan pácienssel készített interjút ha-
sonlítunk össze, akik sok szempontból hasonlítanak, s feltétele-
zetten hasonló módon kezelik a betegséget, az egészségügyi in-
tézményt, vagyis hasonló problémamegoldási stratégiával és 
nyelvhasználati készséggel rendelkeznek. 

Életkorukat, végzettségüket, intézményi beosztásukat tekint-
ve azonos csoportba tartoznak: mindketten középkorú értelmi-
ségiek biztos társadalmi és anyagi háttérrel. 

A diskurzus elemzését az egyik fél beszámolója, vagyis egyfajta 
sajátos narratíva alapján vizsgáljuk. A volt beteg irányított, kér-
dések alapján történő felidézés során a betegségével kapcsolatos 
orvosi kommunikációs helyzetekről számolt be (D0). Az esemé-
nyek sorát tekinthetjük részéről egyetlen diskurzusnak (D), prob-
lémamegoldási helyzetnek a probléma (a betegség) felismerésé-
től a megoldási módszer (műtét; műtéti technika) megkeresésén 
keresztül a probléma megoldásáig (gyógyulás). 

4.1. EG 

EG mindvégig aktív félként volt részese, sok esetben irányítója a 
folyamatoknak, a döntést igyekezett a lehető legtöbb informá-
ciót megszerezve (informatív), azokat értelmezve (interpretatív), 
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mérlegelő (deliberatív) módon meghozni, s nem elfogadni a má-
sik fél paternalista magatartását. A folyamat során az egyes orvo-
sokkal folytatott dialógusok azonban más-más domináns jelleget 
képviseltek. Négy orvossal volt kapcsolatban. Az első orvos, aki-
hez véletlenszerűen került, a rossz hír hozója, ő közölte, hogy mű-
tétre lesz szükség. Ezt követően egy baráthoz fordult (2. orvos), 
akivel részletesen megbeszélték a problémát, s aki szakorvost 
ajánlott. Ez a szakorvos (3. orvos) megerősítette az 1. diagnózisát. 
Az ismerős révén kapott időpont azonban a beszélgetést tévútra 
vitte: az orvos közös alapot keresve nem a szakmai kérdésekkel 
foglalkozott, hanem a helyzetet igyekezett definiálni (a páciens 
szakmája, hogyan viszonozza majd ezt az időt). A rövid szakmai 
beszélgetés során az információk pontosak voltak, de „hatalmi” 
helyzetéből következően nem tartotta fontosnak az érvelést (mi-
nimál invazív vs. invazív kezelés), a meggyőzést: szakmai érvek 
helyett inkább személyeskedő megjegyzéseket tett (miért ilyen 
hiúak a nők). Közös mérlegelés nélkül előjegyezte műtétre a pá-
cienst.  

További körültekintő információszerzést követően EG – egy 
asszisztensre hallgatva – a 4. orvoshoz fordult. Előzetes konzultá-
ció, kórházi megbeszélés (a műtét után), utólagos konzultációra 
bontható a megbeszélések folyamata. Az előzetes konzultáció 
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szakmai információs szempontból megfelelő volt. Paralingviszti-
kai szempontból volt kevésbé kielégítő (túlságosan halk, ez oko-
zott is a későbbiekben – paraszolvencia – félreértést, illetőleg az 
idő rövidsége volt zavaró). A kórházban a műtét előtt nem volt 
lehetőség konzultálni – ez valódi problémát okozott a betegnek. 
A műtét utáni harmadik napon részletes szakmai konzultációra 
került sor, ami minden szempontból kielégítő volt. (A hiányzó in-
formációkat a kórházi személyzettől szerezte meg a páciens.) A 
kórházból kikerülve a következő konzultáció újra nyúlfarknyi: var-
ratszedés, két kérdésre kapott választ a beteg, közben az orvos 
háromszor telefonált. Érezhetően vége volt a kapcsolatnak. 

4.2. AO 

AO a beteg szerepét magára véve állt a probléma megoldásához: 
az intézményi „szabályok” betartásával nem önállóan választott 
orvost és módszert, hanem az adott intézmény keretein belül ha-
ladt előre. Három orvossal volt kapcsolatban az adott betegség 
során. A narratívának azonban kiszélesedett a kerete: korábbi se-
bészeti tapasztalatai is megjelentek a jelenlegi értelmezésében. 

Elsőként az otthoni praktikákat próbálta ki. Mivel a fájdalom nem 
múlt, házi orvoshoz (1. orvos) fordult, aki Baker-cisztára gyanako-
dott és beutalta az ortopédiára. Közel egy év várakozás után talál-
kozott a 2. orvossal, aki megállapította, hogy nem Baker-ciszta, 
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gyógyszerrel csillapítsa a fájdalmat. Pusztán a röntgenre hagyat-
kozva állított fel diagnózist. Asztalától fel sem állva, higgadtan, de 
érdektelenül beszélt a beteggel. Mivel a fájdalom nem múlt, AO újra 
kért időpontot. A 2. orvos elfoglaltsága miatt azonban a 3. orvos he-
lyettesítette („szemtelenül fiatal”, „kis fekete ingben”, „dokikám”). 
Ő alapos fizikális vizsgálat után MR-vizsgálatot kért. A megbeszélés 
során a továbbiakkal kapcsolatban azonban kiderült, hogy külföldre 
utazik. Ezen a szálon haladva beszélgetés alakult ki az orvos és a be-
teg között, ami nem pusztán szakmai volt. A radiológiai eredmény-
nyel AO a 2. orvost kereste meg, aki nem hitt a leletnek („ha így 
lenne, nem tudna járni”). AO viszont ezt nem fogadta el („de fáj”; 
„tudok járni, mit tegyek?”). A 2. orvos nem vállalkozott a közös meg-
fontolásra, a deliberatív megoldás helyett inkább visszaküldte a 3. 
orvoshoz: ha ő utalta be a vizsgálatra, hozzá is vigye az eredményt. 
(A várakozás alatt alternatív megoldásként AO egy másik város or-
vosához is időpontot kért, de olyan dátumra jegyezték elő, amikor 
az az orvos nem volt a városban, úgyhogy találkozni nem tudtak.) A 
3. orvos (ösztöndíjas külföldi útja után) felhívta a beteget, időpontot
egyeztettek, majd találkoztak. A lelet alapján az orvos közölte, hogy 
műtétre van szükség. AO-t meglepte, hogy emlékezett rá, hogy fi-
gyelt rá, hogy hajlandó volt további vizsgálatot kezdeményezni és 
megoldást ajánlani. Ezt ő nem kérdőjelezte meg, így 3. felvette és 
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megműtötte. A műtét igazolta a radiológiai véleményt; 2. orvos is 
jelen volt a műtétnél és belátta tévedését. A 3. orvos az első talál-
kozás emberi kedvessége és szakmai alapossága után és kórházi tar-
tózkodás, a műtét és a rehabilitáció során is mindvégig támogató 
volt, rendelkezésre állt és tájékoztatta a beteget állapotáról. A biz-
tosabb gyógyulás érdekében szabadnapján is bejött a beteghez, 
csak már biztos állapotban engedte haza. 

5. A vizsgálat eredményei 

1. A döntési stratégiák (nemtől, kortól, iskolai végzettségtől füg-
getlenül) különbözőek lehetnek. 

2. Az orvos kommunikatív szerepének beteg általi megítélése (a tőle 
várt és kapott információk, javaslatok, utasítások feltétlen vagy 
megfontolás utáni elfogadása, esetleg visszautasítása) az orvos-be-
teg találkozó három szintjének (közvetlen, köztes, intézményi) egy-
máshoz való viszonyában írható le: a jelentések (szándékok) ezek 
egymásra vetülésében dinamikusan határozódnak meg. 
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6. Diszkusszió

Egy beteg az egészségügy intézményének nem személyként, ha-
nem betegsége révén válik részévé. A beteg szerepét (egy konti-
nuum mentén) több különböző ponton is felveheti az egyén (az 
első fájdalomtól; az első diagnózistól; az első kórházi naptól; a 
tényleges beavatkozástól). De tekintheti betegségét megoldandó 
problémának is, melyhez „pusztán” szakember segítségét kéri, s 
nem betegként tekint magára. 

Betegként az intézményi keretek közé lépve az orvos dönt és 
irányít. Ebben az aszimmetrikus viszonyban, ami társadalmi stá-
tusz alapján „megtámogatott” szerep is, a beteg nem dönthet a 
(nyelvi, szociolingvisztikai, viselkedési, stb.) szabályok megváltoz-
tatásáról. Dönthet azonban az orvos: felajánlhatja szakértelmét 
egy olyan deliberatív folyamatban, melynek célja a gyógyulás. 

A „health literacy”, az egészségügyi írástudás elérése teremt-
heti meg azokat a feltételeket, amelyek az orvos számára part-
nerré teheti a betegséggel küzdőt. Lehetővé tenné a felek szá-
mára a kiegyenlítettebb kommunikációt, amikor nem pusztán az 
ing és a kardigán színe és az orvos egyéni hozzáállása számítana, 
hanem a problémával jelentkező is értené a szavakat, helyzete-
ket, lehetőségeket. 
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Szimulációs orvos-beteg kommunikáció – 
hatékonyságvizsgálat fókuszált interjúk alapján 

1. Bevezetés 

Írásunkban összegezni kívánjuk azoknak az interjúknak a tapasz-
talatait, amelyeket egy háromnyelvű orvosegyetemi oktatási mo-
dell, a SzimMedKom (http://tka.hu/hir/8373/atadtak-a-2017-
evi-felsooktatas-nemzetkozi-fejleszteseert-dijakat) szimulációs 
orvosi kommunikációs oktatási modell magyar tannyelvű „Anam-
nézisfelvétel színész páciensekkel” című kurzusának zárásaként 
készítettünk magyar orvostanhallgatókkal. Egy olyan interdisz-
ciplináris kurzusról van szó, mely a leendő orvosok szakmai, 

http://tka.hu/hir/8373/atadtak-a-2017-evi-felsooktatas-nemzetkozi-fejleszteseert-dijakat
http://tka.hu/hir/8373/atadtak-a-2017-evi-felsooktatas-nemzetkozi-fejleszteseert-dijakat
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nyelvi és kommunikációs készségeinek egyidejű fejlesztését cé-
lozza. A kurzuson színészek által megformált betegekkel dolgo-
zunk. A hallgatóknak a SkillsLab (különféle orvosi készségek fej-
lesztését lehetővé tevő labor) védett környezetében többféle 
kommunikációs kihívással kell megküzdenie az órák során. A 
szaknyelvi- kommunikációs szakemberek mellett mindig orvos-
oktató is jelen van az órákon. (l. bővebben Koppan et al. 2017). A 
kurzus eddig két szemeszterben került meghirdetésre és így két 
alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy részben-strukturált fóku-
szált interjúk keretében kérdezzük meg a résztvevőket a kurzus-
sal kapcsolatos tapasztalataikról.  

2. Az orvosi kommunikáció fejlesztésének jelentősége 
az orvosképzésben 

Az orvostudomány fejlődésével egyre több betegség vált gyógyítha-
tóvá, illetve sok korábban súlyos lefolyású bántalom most krónikus 
betegségként kordában tartható és ez többek közt azzal is jár, hogy 
sokkal több alkalom nyílik az orvossal való terápiás kapcsolattar-
tásra. A kapcsolat minősége döntő befolyással lehet a terápiás ered-
ményekre (Koppán 2008). Ez azt is jelenti, hogy az orvos szavai ösz-
tönzően, egyenesen akár gyógyítóan tudnak hatni a betegre, de 
akár az első mondattal el is lehet veszíteni a beteg bizalmát. Számos 
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kutatás igazolta, hogy a hatékony orvos-beteg kommunikáció meg-
határozó klinikai funkcióval bír (Ha−Longnecker 2010). Ezen túlme-
nően az orvosi hivatás gyakorlása során nagyon sok nehéz helyzet-
tel kell megbirkózniuk az orvosoknak, például, hogy hogyan közöl-
jék a súlyos diagnózist, a „rossz hírt”; hogyan érjék el, hogy az előt-
tük álló beteg hajlandó legyen a terápiás együttműködésre; hogyan 
lehet reflektálni a beteg félelmeire, hogyan lehet a hozzátartozókkal 
megbeszélni bizonyos rájuk tartozó információkat, illetve feladato-
kat. A magyar orvosképzésben a profi színész páciensekkel való há-
romnyelvű oktatás (német, angol, magyar tannyelven folyó szimu-
láció) nagy lehetőséget jelent a szaknyelvi kompetencia fejleszté-
sére. A külföldi hallgatók kórtermi, tehát betegágy melletti oktatása 
mellett lehetőség nyílt így arra is, hogy a saját anyanyelvükön, vagy 
a nemzetközi hallgatókat tömörítő Angol Program esetében angol 
nyelven is kipróbálhassák magukat nehéz kommunikációs és komp-
lex szakmai feladatokban is.  

3. „Anamnézisfelvétel színész páciensekkel” kurzus a
pécsi orvoskaron 

A Magyar programon tanuló különböző évfolyamra járó hallgatók 
vehetik fel ezt az elektív kurzust. A résztvevők minden alkalommal 
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valamilyen komplex kommunikációs és szakmai helyzetbe kerülnek, 
ahol orvosként vagy orvostanhallgatóként információkérő, tájékoz-
tató, meggyőző céllal kezdeményeznek interakciót. A szituációk so-
rán a feladatok keretét az anamnézis (kórelőzmény) megismerése 
jelenti. A hallgatóknak egyedül vagy csoportmunkában meghatáro-
zott sorrendben kell feltenni a kérdéseiket (főbb panaszok, jelen be-
tegség kórtörténete, megelőző betegségek, műtétek, családi és szo-
ciális anamnézis, rizikófaktorok), és közben olyan jelenségekre is fi-
gyelniük kell, mint nem adekvát, illetve akár valótlan válaszok, el-
hallgatások, mögöttes történetek és mozgatórugók felismerése. 
Sokszor nehezen kommunikáló beteg fekszik a „kórteremben”, és a 
hozzátartozók megjelenése is kihívást jelenthet, akár nehezíti a je-
leneteket. Minden szituációban meghatározó a közös realitás meg-
teremtése a kommunikációban résztvevő partnerrel, s a kapcsolat 
fejlesztése az interakció során (Stewart et al. 2003). Az orvostanhall-
gatók a más szakemberekkel, illetve a betegekkel kapcsolatos inter-
akciókban a nyelvi kódváltást, a célközönségnek megfelelő specifi-
kus nyelvhasználatra való áttérést is gyakorolták az órák során. 

A kommunikációs feladatok megoldását követően az orvos-ok-
tató, a nyelvész, a színész-páciens és a többi hallgató is reflektált 
az elhangzottakra. Ennek az interdiszciplináris megközelítésű, 
azonnali személyre szóló visszacsatolási lehetőségnek a kialakítá-
sát a következő szempontok indokolták:  
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Az orvostanhallgató vagy rezidens interakcióira a valóságban 
csak az őt mentoráló orvos ad valamennyi visszajelzést, nyelvész 
aligha figyeli, illetve figyelheti a praktizáló orvos kommunikáció-
ját a mindennapokban. A páciens véleménye a való életben rit-
kán jut el az orvoshoz, különösen nem abban az elemző, az ér-
zelmi reakciókat boncolgató formában, ahogy az a kurzuson le-
hetővé vált. A színészek is misszióként fogták fel ezt a feladatot, 
hogy a beteg szemével reflektáljanak az elhangzottakra – ebben 
a formában talán utolsó lehetőségként az orvosi pályaszocializá-
cióban, melynek során a beteg bizalmának megteremtése a szak-
mai siker záloga lehet (Magyar 1984).  

4. Az interjúk bemutatása
4.1. Az interjúk készítésének körülményei, interjúalanyok 

A kurzus zárásaként egy szimulált helyzet keretében a hallgatók-
nak egyedül kellett megoldani egy komplex kommunikációs fel-
adatot. A vizsgabeszélgetést követően a hallgató bemutatta a be-
teget, reflektált a beteggel kapcsolatos információira. Oktatói-, 
orvosi-, színész-páciensi visszajelzésekkel zártuk a vizsgát, és a 
hallgató is elmondhatta a feladattal kapcsolatos érzéseit, észre-
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vételeit. Ezt követően került sor az interjúra. A face-to-face, sze-
mélyes interjúvolási technikát választottuk, hiszen ez lehetővé 
teszi az időben és térben való szinkron kommunikációt (Opde-
nakker 2006). Félig-strukturált interjúkat (Piercy) készítettünk az 
utolsó órán a kurzus hallgatóival közvetlenül az ún. vizsgabeszél-
getések után. 15 előre szerkesztett kérdést tettünk fel, de a be-
szélgetés folyamán ettől számos esetben valamelyest eltértünk. 
A beszélgetések időtartama 5−20 perc volt átlagosan. A beszél-
getéseket a hallgatók előzetes beleegyezésével felvettük, a hang-
felvételekről átiratokat készítettünk. Az interjúalany 17 fő volt, 
másod-, harmad-, illetve negyedéves orvostanhallgatók, a követ-
kező megoszlásban: 2016/17 őszi szemeszter – 9 fő; 2016/17 ta-
vaszi szemeszter − 8 fő. A nemek szerinti megoszlást illetően 9 nő 
/8 férfi.  

4.2. Az interjú kérdései 

Az interjúk során kíváncsiak voltunk a kurzusfelvétel motiváció-
ira, miért döntöttek a hallgatók a kurzusfelvétel mellett. Rákér-
deztünk az esetleges korábbi kórházi tapasztalatok meglétére is, 
mert az is szerepet játszhatott a betegekkel való kommunikáció 
iránti érdeklődésben. Nagyon fontos volt számunkra, hogy meg-
tudjuk, hogyan értékelik a hallgatók a feladatokat, amiket kaptak. 
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Mennyire gondolják autentikusnak a kérdésfeltevéseket, meny-
nyire érezték valódinak a helyzeteket és a környezetet, valamint 
a „betegekkel” kapcsolatos problémákat. Megkérdeztük, hogy 
mit éltek meg a hallgatók nyereségként a kurzus során, hogyan 
élték meg a feladatmegoldással kapcsolatos visszajelzéseket, és 
milyen javaslataik lennének a jövőre vonatkozóan, min kellene 
esetleg változtatni.  

5. Hipotéziseink

Az interjúkérdésekkel kapcsolatban a következő hipotéziseket fo-
galmaztuk meg előzetesen:  

- A hallgatók (különösen a harmadévesek) számára az anam-
nézisfelvétel gyakorlása fontos motivációs tényező lesz. 

- Az interakciót követő azonnali személyre szóló reflektálás
elengedhetetlen és fontos lesz a hallgatóknak is. 

- A hallgatók számára az orvos szakmai visszajelzése mellett
a nyelvész megközelítése újdonságot fog jelenteni. 

- A páciens (színész) véleménye is új szempont lesz.
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Összességében a kurzus óráin tapasztalt feladatmegoldások, 
élénk érdeklődés, hozzászólások, érzelmi reakciók alapján azt fel-
tételeztük, hogy a hallgatók nagyon fontosnak tekintik a kurzust, 
és sok gondolatot ébresztett bennük mindaz, ami ott terítékre 
került.  

6. Eredmények 

6.1. A motiváció  

A kurzusválasztás motivációit illetően azt említették a hallgatók, 
hogy számukra a „színész-páciens” és a „MediSkillsLab” a kurzus-
címben hívószavaknak bizonyultak. Úgy gondolták, hogy „forma-
bontó kurzus”-ról lesz szó, ami „új élményt” jelenthet, és „21. sz-
i, nyugat-európai stílusú oktatást sejtet”. Ezen felül számukra 
fontos volt a komfortzóna elhagyása, a fejlődés szükségessége, 
félelmek leküzdése, a kommunikáció javítása és az, hogy „végre 
emberekkel fogunk foglalkozni”. 

6.2. A visszajelzések megítélése  

A kommunikációs feladatok megoldásához kapcsolódó visszajel-
zésekkel kapcsolatban 8 megkérdezett említette, hogy számára 
mindhárom megközelítés fontos volt, ez alátámasztotta korábbi 
előfeltevésünket.  
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6.3. Az anamnézisfelvétel műfaji sajátosságainak gyakorlásához 
kapcsolódó nyereségek 

1. ábra. A kommunikációs feladatokat követő feedback-ek megítélése

Az anamnézisfelvétel, a betegek kórtörténetének megismerése az 
egyik legfontosabb kommunikációs, illetve nyelvi cselekvési hely-
zet az orvoslás során. Egy orvos szakmai pályafutása során átlago-
san mintegy 200 ezer alkalommal vesz fel anamnézist (Keifenheim 
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et al. 2015), ezért a kurzus során különös hangsúlyt fektettünk en-
nek a műfajnak a gyakorlására.  

A hallgatók válaszaiban is megjelent, mi a fontos számukra eh-
hez a feladathoz kapcsolódóan.  

2. ábra. Az anamnézisfelvétel mint sajátos szakmai diskurzushoz kapcsolódó 
nyereségek 

12 interjúalany említette, hogy az anamnézis-kérdések tekintet-
ében tudott fejlődni. 
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A kérdezés technikája, a tünetorientált kérdezés, az anamné-
zis-felvétel szerkezete, a kérdések sorrendjének begyakorlása, il-
letve szituációfüggő alkalmazása is fontos szerephez jutott.  

Nem egyszerű betegkikérdezésekről volt szó, hanem általában 
kommunikációs -és/vagy szakmai kihívással nehezített szituáci-
ókról, ahol a hallgatóknak csapatként is kellett működni.  

A hallgatók válaszaiban a fejlődés mikéntjére vonatkozóan a 
következő szempontok jelentek meg:  

- szaknyelvi ismeretek, szabatos nyelvhasználat 2
- csapatmunka erősítése
- emberismeret
- a beteg megszólítása.

6.4. A szakmai személyiség jellemzőinek fejlődése 

Elsődleges célunk volt, hogy a betegkikérdezés felépítését, a kér-
dések sorendjét jól begyakorolják a hallgatók. E mellett azonban 
– az orvos szakemberekkel együttműködésben – fontosnak tar-
tottuk a konvencionális társadalmi normák orvos-szerep által in-
dokolt átlépésének gyakorlását is: Ha a beteg láthatóan rosszul 
volt, akut fájdalmai voltak, akkor erre is reflektálni kellett (volna) 
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a hallgatóknak. „A beteg testének megérintése, az intim szférá-
jába való belépés, testi funkciói, érzelmi állapotai iránti érdeklő-
dés egy újfajta jog elsajátítását és gyakorlatát várja el a hallgató-
tól” (Molnár et al. 2013). A hallgatók válaszai is azt bizonyították, 
hogy az anamnézisfelvételhez kapcsolódó készségek fejlesztését 
kiemelten fontosnak tartják.  

„én nem igénylem, mondjuk a tapintást…megtanulhatom akkor is, 
hogy erre másnak szüksége van” (harmadéves ffi) 

A hallgatók a következőket említették arra a kérdésre, hogy mi-
lyen személyiségjellemzők fejlődését tapasztalták: 

- kommunikatívabbá, nyitottabbá válásra ösztönöz 3 
- az empátia és a szaktudás egyensúlyát segíti megkeresni 4 
- empatikusabbá válás 4 
- határozottság 2 
- az emberekkel való bánásmód, különböző típusok keze-

lése 2  
- beszélgetésirányítási készségek, udvariassági stratégiák 2 
- nemverbális kommunikáció (szemkontaktus, tapintás) 2 
- céltudatosság, irányítás 2 
- érdekérvényesítés 
- holisztikus szemlélet 
- önismeret 
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- lelkileg terhelt szituáció kezelése
- önbizalom növekedés 2
- kilökött a komfortzónából
- segítőkészség
- kommunikációs gátak leküzdése
- emberségesség

A hallgatók nyereségei elsősorban az orvosi szereppel való azo-
nosulás és az ehhez szükséges készségek fejlődéséből adódó elő-
nyökhöz köthetőek.  

6.5. A kommunikáció és az orvossá válás folyamatának 
összefüggései 

A hallgatók számára az orvossá válás folyamata sok esetben jár 
nehézségekkel, bizonytalanságokkal (Molnár et al. 2003). Az el-
sőévesek gyakran egy idealizált orvosképpel kezdik meg tanulmá-
nyaikat. Ezt követően azonban ez a pályakép sokat „bizonytala-
nodik”, de a hallgatók általában továbbra is nagyon fontosnak te-
kintik a kapcsolati, kommunikációs készségeket, az empátia meg-
létét. Molnár és szerzőtársai leírják, hogy az orvosképzéssel és az 
orvosi pálya nehézségeivel kapcsolatos vizsgálatok egyik legmeg-
lepőbb eredménye az volt, hogy a hallgatók egy jelentős része, 
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mintegy egyharmada a képzés folyamán már komolyan elgondol-
kodott azon, hogy a tanulmányait idő előtt megszakítja, nem foly-
tatja tovább. Ennek kiváltó okai között olyan gondolatok voltak 
fellelhetők, mint az elvárásokat illető csalódottság, valamint az az 
érzés, hogy a hallgató alkalmatlannak érzi magát a pályára, illetve 
szégyenteljesnek ítéli a tanulmányi kudarcokat. A cikk figyelmez-
tet arra, hogy módszereket, eszközöket kellene találni ahhoz, 
hogy az érintett hallgatók segítséget kapjanak az orvosi szereppel 
kapcsolatos reprezentációik tudatosítására, kudarcélményeik fel-
dolgozására, önismeretük elmélyítésére. A szimulációs kurzus 
tervezésekor elsősorban a szaknyelvi-, kommunikációs- és szak-
mai- (differenciáldiagnosztikai) kihívásokat tartottuk szem előtt, 
a hivatásszemélyiség (Bagdy 1996) alakulásának előmozdítása 
nem volt elsődleges cél, de az eredmények összegzésekor figyel-
tünk fel arra, hogy ez a mozzanat milyen kifejezetten jelenik meg 
a válaszokban. Példának álljon itt egy harmadéves hallgató meg-
nyilatkozása: 

„Magamat megerősítettem benne, hogy szeretem ezt csinálni…..eddig 
kevés ilyen élményt kaptam, hogy személyesen, magamra szólóan,.. 
hogy képes vagyok ezt csinálni.” (harmadéves ffi) 
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Az orvosi, orvostanhallgatói szerepben való élményszerzés csök-
kentheti a bizonytalanságokat és erősítheti a motivációkat, vala-
mint a megküzdési képességbe vetett hitet. Az orvosi egyetemi 
tanulmányok során óriási anyagmennyiséget kell a hallgatóknak 
elsajátítaniuk, ami sok esetben egy nagyon teljesítmény-köz-
pontú hozzáállást indukál, ahol az ön- és emberismeret szüksé-
gessége teljesen marginális kérdéssé válhat. Az interjúk alapján a 
hallgatók ezen a területen is szükségét érzik a fejlődésnek. 

7. Megfontolások, további célkitűzések

Terveink között szerepel a magyar hallgatók visszajelzései mellett 
a külföldi hallgatók azonos kurzusára vonatkozó feedback-ek rög-
zítése is, illetve a kapott eredmények összehasonlítása. A színész-
páciensek, ill. az orvos-szakemberek tapasztalatait is szeretnénk 
interjúk segítségével feldolgozni.  

A betegágy melletti és a szimulációs formában megvalósuló 
kommunikációs készségfejlesztés együtt jelentheti a jövő útját, 
ahol a szaknyelvi- és kommunikációs szakemberek a szakorvosok-
kal együtt munkálkodnak. Költséges és nagy szervezési feladatot 
jelentő tanórákról, illetve kommunikációs tréninglehetőségekről 
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van szó, ezért nagy lehetőségnek tartjuk, hogy a kurzusok meg-
valósítására a jelen helyzetben lehetőség nyílt és reményeink 
szerint még nyílni fog. 

Irodalom 

Bagdy Emőke 1996. Hivatás és személyiség. In Bagdy Emőke 
(szerk.): A pedagógus hivatásszemélyisége. Debrecen: KLTE 
Pszichológia Intézet. 33–39. 

Ha J. F. – Longnecker N. 2010. Doctor-Patient Communication: A 
Review. The Ochsner Journal. Spring, 10(1): 38–43. 

Keifenheim, KE. et al. 2015. Teaching history taking to medical 
students: a systematic review. BMC Med Educ. 2015/(15): 159. 

Koppán Ágnes 2008. Beszélgetésvezetés a szülészet-nőgyógy-
ászatban. In Kukorelli Katalin – Tóth Andrea (szerk): A nyelvi, 
szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában. X. 
Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommu-
nikációs Konferencia, Dunaújváros: Dunaújvárosi Főiskola Ki-
adói Hivatala. 139–143. 

Koppán Ágnes – Eklicsné Lepenye Katalin – Halász Renáta – Sebők 
Judit – Szemán Eszter – Németh Zsuzsanna – Rendeki Szilárd 



880 

Szekcióelőadások – Pragmatika 

2017. A színész mint szimulált páciens az oktatásban a Pécsi Tu-
dományegyetem Általános Orvostudományi Karán. Orvosi Heti-
lap. 158/(26): 1038–1043. 

Magyar Imre 1984. A kérdés. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó. 
209–247. 

Molnár Péter – Csabai Márta – Csörsz Ilona 2003. Orvosi profesz-
szionalizáció és magatartástudomány. Magyar Tudomány. 
11/(6): 1391–1400. 

Opdenakker, R. 2006. Advantages and Disadvantages of Four In-
terview Techniques in Qualitative Research. Forum: Qualita-
tive Research. Volume 7, No. 4, Art. 11.  
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/ar-
ticle/viewArticle/175/391&sa=U&ei=FdsJTdDCGYOn-
rAer0YjVDg&ved=0CP4BEBYwXg&usg=AFQjC-
NEsC2J0wILvNuH7LEhQaA2znBkKvw (letöltve: 2017.08.14.) 

Piercy, K. W. Analysis of Semi-Structured Interview Data 
https://pdfs.semanticscholar.org/7a7b/b02a0a81d1698084d
608d0af0558fb54120c.pdf (letöltve: 2017.08.12.)  

Stewart et al. 2003. Patient-Centered Medicine – Transforming 
the Clinical Method. Radcliffe: Medical Press. 

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/175/391&sa=U&ei=FdsJTdDCGYOnrAer0YjVDg&ved=0CP4BEBYwXg&usg=AFQjCNEsC2J0wILvNuH7LEhQaA2znBkKvw
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/175/391&sa=U&ei=FdsJTdDCGYOnrAer0YjVDg&ved=0CP4BEBYwXg&usg=AFQjCNEsC2J0wILvNuH7LEhQaA2znBkKvw
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/175/391&sa=U&ei=FdsJTdDCGYOnrAer0YjVDg&ved=0CP4BEBYwXg&usg=AFQjCNEsC2J0wILvNuH7LEhQaA2znBkKvw
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/175/391&sa=U&ei=FdsJTdDCGYOnrAer0YjVDg&ved=0CP4BEBYwXg&usg=AFQjCNEsC2J0wILvNuH7LEhQaA2znBkKvw
https://pdfs.semanticscholar.org/7a7b/b02a0a81d1698084d608d0af0558fb54120c.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/7a7b/b02a0a81d1698084d608d0af0558fb54120c.pdf


 

 

Madarász Eszter 
Pécsi Tudományegyetem 

Nyelvtudományi Doktori Iskola 

A kérés aszimmetriája 
A „lesz egy…” típusú kérések elemzése mozi-büfés diskurzusokban 

1. Bevezetés 

Tanulmányomban a kérést kifejező direktívumok különböző típu-
sait és stratégiáit kívánom bemutatni mozi-büfés diskurzusokat 
tartalmazó empirikus alapú korpuszomból. A kutatás főként a 
„lesz egy…” típusú kérések bemutatására és értelmezésére fóku-
szál. Kísérleti és kiegészítő jelleggel a korpusz adatainak összeve-
tését 21 alany és 8 mozialkalmazott tesztelésével is elvégeztem, 
melynek célja a mozi-büfés szituációban potenciális résztvevők 
(alkalmazottak, vásárlók) kérési szokásainak, kommunikációs 
stratégiáinak megfigyelése volt.  
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Jelen kutatás kiindulási pontja a kérés különböző típusainak 
feltárása, valamint a „lesz egy…” típusú megnyilatkozások értel-
mezése és kategorizálása a korpuszban előforduló kéréstípusok 
rendszerében.  

Úgy vélem a „lesz egy…” típusú kérések esetében egy aszim-
metrikus kommunikációs jelenséggel találjuk szemben magun-
kat. Direkt megnyilatkozásként ugyanis a „lesz egy…” deklaratív 
formájú kifejezésnek tekinthető, mely a kérésre utaló performa-
tív ige nélkül jelenik meg, vagyis az ige (lesz) itt nem a kérésnek 
megfelelő beszédaktus performatív igéje. A beszédaktus így a 
kontextus és a konvenció által válik sikeressé, amit a mozi-büfés 
kérési szituáció elemei (egyenruhában dolgozó alkalmazottak, 
céges arculat, sorban állás stb.) tesznek lehetővé. A kérési szitu-
ációban válik egyértelművé a vásárló szándéka, ezáltal értelmez-
hetjük kérésként, utasításként és/vagy felszólításként a megnyi-
latkozást indirekt síkon. Ez a kettősség adja a „lesz egy…” típusú 
kérés aszimmetriáját. 

A kutatás célja tehát a „lesz egy…” típusú kérés elemzése, kon-
textus-alapú tipologizálása, a beszédaktus által implikált kérés – fel-
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szólítás összefüggéseinek bemutatása a korpusz 2 000 gyűjtött szi-
tuatív megnyilatkozást tartalmazó példaanyagából, mindezt kiegé-
szítve az értelmező tesztek eredményeinek összevetésével.  

2. Szakirodalmi áttekintés 
A kutatás elméleti kerete három fő pont köré csoportosul:  

1. A kéréstípusok feltárása, vizsgálata, elemzése (Blum-
Kulka–Olhstain 1984; Szili 2002; Flöck 2016; Madarász 
2016a; Madarász 2016b). 

2. Az illokúció vizsgálata (Bach–Harnish 1979; Searle 1976, 
1979); a kérési stratégiák feldolgozása (Trosborg 1995: 
188–190; Vine 2004);  

3. Az udvariasság megítélése a 21 értelmezőből és 8 mozial-
kalmazottból álló kérdőív eredményei alapján.  

A kutatás célja a megfigyelt korpusz különböző jelenségeinek (ld. 
„lesz egy…”) bemutatása és vizsgálata a teljesség igénye nélkül, 
melyet a két kiegészítő teszt (értelmező teszt, alkalmazottak 
tesztje) támogat. 

Az aszimmetria kérdéskörére térve a „lesz egy…” megnyilatko-
zással mint kéréstípussal kapcsolatban több értelmezési lehető-
ség is felmerülhet. Szükség is van a performatív stratégiák közti 
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különbségtételre, bár nehéz meghatározni, hogy milyen kérésje-
lenséggel van dolgunk a pl. „lesz egy kóla” hallatán. Egyrészt Se-
arle osztályozása alapján közvetett beszédaktusként (Searle 
1979) is megvizsgálhatjuk a „lesz egy…” szerkezetet, mivel szó 
szerint a kifejezés deklaratív formájú, közlést, utasítást, felszólí-
tást „jelent”, nem elsősorban kérést (ld. nincs kérésre utaló per-
formatív ige; illetve az ige (lesz) nem a kérésnek megfelelő be-
szédaktus performatív igéje). Egy társalgási szituációban a meg-
értés ettől függetlenül nem ütközik akadályokba, érthető a meg-
nyilatkozás szándéka, megtörténik a cselekvés végrehajtása (ki-
szolgálás). Az elsődleges illokúció a (megértett) szándék alapján 
történő végrehajtás, míg a másodlagos illokúció az a „direkt sík”, 
ahogyan elhangzik a megnyilatkozás (vö. Searle 1979: 33); ez a 
két szint adja tehát a beszédaktus közvetettségét. 

Azonban tekinthető a „lesz egy…” közvetett beszédaktusnak? A 
kérés maga egy olyan illokúciós beszédaktus, direktívum (Searle 
1976: 11), mely során a beszélő megfogalmazza különböző szándé-
kait és kívánságait, ezzel egyúttal elvárja az aktus végrehajtását a 
kívánságot teljesítő személytől. A „lesz egy…” esetében azonban 
úgy tűnik, hogy az a közvetett beszédaktusok analógiáján működik, 
és így a megnyilatkozás egy direkt (közlés formája) és egy indirekt 



885 

Madarász Eszter: A kérés aszimmetriája 

értelmezési síkból (szándék, megvalósulás) tevődik össze. Proble-
matikus tehát a terminológia használata: valójában direktség és in-
direktség dichotómiájáról van szó, vagy a közvetettség elsődleges 
és másodlagos illokúciós megvalósulásáról?  

Miért lesz mégis sikeres a mozi-büfés társalgás? A válasz vélemé-
nyem szerint az illokúció megértésében keresendő, ahogy Bach és 
Harnish is megfogalmazza a Kommunikatív Vélelem-elvében (Com-
municative Presumption) (Szili 2013: 86). A Kommunikatív Vélelem 
lényege, hogy ha a társalgás egyik résztvevője a másik résztvevőnek 
mond valamit, azt illokúciós szándékkal teszi (Bach–Harnish 1979: 
12). A mozi-büfés szituációban tehát ez a ’mondás’ a kontextus és a 
konvenció, továbbá a különböző kérési elemek (egyenruhában dol-
gozó alkalmazottak, céges arculat, sorban állás stb.) által valósul 
meg, válik sikeressé, mivel a megnyilatkozás illokúciós erejét a kon-
venció határozza meg (Strawson 2001: 200).  

A kérési szituációban egyértelművé válik a vásárló szándéka, 
ezáltal értelmezhetjük kérésként, utasításként és/vagy felszólí-
tásként a megnyilatkozást. Ez a kettősség adja a „lesz egy…” tí-
pusú kérés aszimmetriáját.  
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3. Módszerek 

Módszerek tekintetében három aspektusból vizsgálom meg a kérést.  
(1.) Saját gyűjtött korpusz 2 000 megnyilatkozással 

Az empirikus adatgyűjtés megvalósítása és lebonyolítása 2015 
decemberétől 2016 februárjáig zajlott a Cinema City Pécs Plazá-
ban. Ekkor mozi-büfés munkatársként 2 000 megnyilatkozás 
gyűjtésére vállalkoztam, mely a kérési szituáció megvalósulását 
dokumentálja. Elsősorban a mozi-büfés diskurzusban előforduló 
kéréstípusokat (vö. Blum-Kulka – Olhstain 1984; Szili 2002) sze-
rettem volna megvizsgálni, azonban a különböző kéréstípusok 
összesítése és elemzése során egy „új” kéréstípus jelenlétét is 
megfigyeltem és leírtam: ez a „lesz egy…” típusú kérés, mely e 
kutatás fókuszában is áll; az összes megnyilatkozásból mintegy 
30,3 százalékot (606 db megnyilatkozás) tett ki változatainak gya-
korisága. 
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1. táblázat. Kéréstípusok feldolgozása a mozi-büfés diskurzusok korpuszá-
ban (Madarász 2016a) 

 

Kéréstípusok 
Típus Példák/Kérésvariánsok Megnyilatko- 

zások száma 
% 

Származtatott mód (per-
formatív ige nélkül) 

Egy popcornt…!  152 235 11,75 
„Popcorn, kóla!” 83 

Lesz egy… Lesz egy …! 401 606 30, 3 
Lesz egy popcornom…! 
 ↓ 
birtokos személyi szuffixum 

53 

Lenne egy popcorn(om)…! 
↓ 
feltételes mód 

152 

Explicit performatívum Egy popcornt, légy szí-
ves/legyen szíves! 

157 865 43, 
25 

Kérek (szépen) egy! 538   
Kérnék (szépen) egy…! 
↓ 
feltételes mód 

170 

Beágyazott performatívum Szeretnék kérni egy…!  404 404 20, 2 
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(2.) Értelmező teszt 21 alany részvételével 

2016 őszén az empirikus alapú korpusz adatainak vizsgálata mellé 
kiegészítéseként, kísérleti jelleggel készítettem el egy online-kér-
dőívet, melyet 21 alannyal teszteltem 1. Az értelmező teszt célja az 
volt, hogy feltárjam, milyen kéréstípusokat különböztetnek meg, 
hogyan értelmezik az alanyok a „lesz egy…” típusú kérést, milyen 
attitűd párosul a megnyilatkozástípus hallatán. A „lesz egy”-et e 
kérdőív esetében két önálló kéréstípusra bontottam („lesz 
egy…”,„lenne egy…”), hogy ezáltal rákérdezhessek arra, hogy va-
jon a résztvevők különbséget tesznek-e a két megnyilatkozás közt 
udvariassági fok (intenzitás) és jelentés szerint.  

Az eredmények nem voltak meglepőek: a válaszadók, bár nem 
szignifikáns módon, de különbséget tettek a két megnyilatkozástí-
pus közt, melyben a „lenne egy…” változatot találták „enyhébb-
nek”, elfogadhatóbbnak. Kiemelendő a helyszínre (azaz hol: mozi-
büfé, gyorsbüfé, étterem tudnák elképzelni a válaszadók a kérdés 
elhangzását) adott válaszok eloszlása is: mind a két kérésvariáns 
esetében a válaszadók egyértelműen csak gyorsbüfében, mozi-

1 Az értelmező teszt változatos életkorú (16–57 éves korig), 14 nő és 7 férfi rész-
vételével készült, akik soha nem voltak mozialkalmazottak. 
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ban, tehát lazább környezetű és szabályrendszerű vendéglátóegy-
ségekben képzelik el a kérés elhangzását. Ez egybeesett a korosz-
tályra kapott adatokkal is: kitől, milyen korosztályú eladótól kér-
nének e kéréstípus(ok) segítségével. A válaszadók csak fiatalabb 
hölgynek és fiatalabb, valamint középkorú úrnak fogalmaznák meg 
a kérést „lesz egy”-gyel, míg a „lenne egy…” esetében a felsoroltak 
mellett középkorú hölgytől és idősebb úrtól is kérnének így, ami 
szintén a megengedőbb attitűdöt mutatja.  

A két kéréstípus udvariassági mértékének (intenzitásának) meg-
ítélésében ugyan nagyobb eltéréseket tapasztaltam, mégis általá-
nos tendenciának mutatkozott az, hogy a válaszadók a „lesz egy”-et 
sokkal udvariatlanabbnak, elfogadhatatlanabbnak vélték, mint a 
„lenne egy”-et. A „lesz egy…”-et 18 válaszadó tartotta udvariatlan-
nak egy olyan értékelő skálán, ahol a 0 jelöli a nem tudom/nem tu-
dom eldönteni opciót; az 1 a skála negatív, míg az 5 annak pozitív 
pólusa. A „lenne egy…” variáns a skálán a 0, azaz bizonytalanságra 
utaló válaszok mellett közepes értékeket is kapott (szemben a „lesz 
egy…” változattal); így itt is enyhébb megítélést feltételezhetünk a 
válaszadások alapján (Madarász 2016b). 

(3.) A mozialkalmazottakkal végzett online-kérdőív 

2017 nyarán, a gyűjtött korpusz, továbbá a 21 alannyal elvégzett 
értelmező teszt alapján egy új kérdőívet állítottam össze olyan 
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mozialkalmazottak számára, akik ugyanabban az egységben dol-
goznak, ahol a felmérésem is készült. Ebben arra kértem a 8 
résztvevőt, hogy töltsék ki a nyelvhasználati online-kérdőívet, 
mely a vásárlók kérési szokásait, valamint az eladók (mozialkal-
mazottak) és a vásárlók kommunikációs stratégiáit vizsgálta a 
mozi-büfés kérési szituációban, mindezt az eladók szemszögéből 
megközelítve. 

3.1. A kérdőív 

A kérdőív négy fő egységre koncentrálódott: 
1. Kommunikációs stratégiák (köszönés, „hogy kérdez”,

„hogy válaszol”) 

2. Attitűd (saját eladói és a vásárlók attitűdjének értékelése)

3. Udvariasság mértékének megítélése

4. Különbségtétel megfigyelése („lesz egy…”, „lenne egy…”)

Alapvető kommunikációs stratégiák tekintetében összességében 
elmondható, hogy minden alkalmazott előre köszön, napszaknak 
és életkornak megfelelően. 

(1) fiatal: tegezés - hello, szia/sztok; középkorú, idős: jó napot, jó napot 
kívánok 
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A mozialkalmazottak 75 százaléka szerint azonban a vásárlók gyak-
ran nem viszonozzák a köszönést. Arra a kérdésre, hogy „általában 
Ön hogyan kérdez rá a vendég vásárlási szándékára? (pl. mit adha-
tok, miben segíthetek, stb.)”, a következő válaszokat adták: 

(2) Mit adhatok? (3 válasz); Tessék! Miben segíthetek? Parancsolj, mit 
adhatok? Én leginkább a "mit adhatok" kérdést teszem fel, de sokan 
meg sem várják a kérdést; Mindkét felsorolt formulát alkalmazom, vál-
tozóan. 

Az online-kérdőív során megkérdeztem a résztvevő alkalmazot-
taktól, hogy melyek a leggyakoribb kérésre utaló megnyilatkozá-
sok a vásárlóktól. A következő válaszokat kaptam, az egyes típu-
sok gyakoriságát jelölve a zárójelekben:  

(3) kérek (5 válasz), kérnék (2), kérek szépen (1), szeretnék kérni (3), lesz 
egy (3), lenne egy (2). És további érdekes és váratlan kéréstípusokat is 
említettek, melyeket én a korpuszom gyűjtésekor nem figyeltem meg: 
kellene (1), adj egy… (1), jöhet egy… (1), mit ajánl?(1), kaphatnék? 

Úgy vélem, ez utóbbi elemek további vizsgálatot is megérnek, mi-
vel közöttük olyan példa is van, mely kérdésként artikulálja a ké-
rést (mit ajánl?; kaphatnék?), illetve olyan performatív igéket is 
látunk (adj, jöhet), melyek hasonló problémakört vetnek fel, mint 
a „lesz egy…”. 
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Az attitűd elemzésénél elsőként arra kérdeztem rá, hogy: „ho-
gyan minősíti Ön saját eladói attitűdjét általánosságban? (pl. ked-
ves és segítőkész eladónak tartom magam; kedvesebb lennék, 
ha...stb).” Többnyire pozitívan értékelték a válaszadók saját hoz-
záállásukat a munkakörből adódó kérési szituációhoz és a vendé-
gekhez. Néhány választ kiemelve: 

(1) Kedves, udvarias, segítőkész, vidám, de ha valaki beszól, totális el-
lentéte 

(2) Én személy szerint jó eladónak tartom magam, nincs hová fejlőd-
nöm. 

(3) Kedves és türelmes eladónak tartom magam, azonban az évek so-
rán a „sérelmeim” nőttek, így a mosoly az arcomról eltűnik és alkal-
mazkodom olykor a vásárló attitűdjéhez. 

(4) Nagyon udvarias vagyok, a negédességet kerülöm. Ha meg-
sértenek, udvariatlanok velem, abban az esetben hűvös leszek, le-
hetőleg minimalizálom a vásárlóval való kommunikációt. 

Majd arra kértem az alkalmazottakat, hogy említsenek a vásár-
lóktól pozitív és negatív kérésre utaló megnyilatkozásokat. Pozi-
tívnak általában a kérésnek megfelelő performatív igével történő 
megnyilatkozásokat tartották felsorolásaikban:  
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(1) kérek, kérnék, szeretnék kérni 

(2) Szeretnék kérni egy... Kérek szépen egy.... 

Negatív megnyilatkozástípusnak értékelték ezzel szemben domi-
nánsan a „lesz egy”-gyel, és a származtatott móddal (performatív 
ige nélkül) és egyéb nem a kérésnek megfelelő explicit performa-
tív igével történő kéréseket: 

(3) kettőt, gyorsan! (származtatott mód) 

(4) adj, kell-kellene (explicit performatívum ≠ kérés); 

(5) egy...-t vagy csak körítés nélkül maga a termék (származtatott mód) 

(6) Lesz egy,  

(7) jöhet egy (explicit performatívum ≠ kérés) 

Az udvariasság megítélésének esetében az értelmezők válaszai-
val egybevágó eredményeket kaptam, ezen belül a mozialkalma-
zottak szintén különbséget tettek a „lesz egy…” és a „lenne egy…” 
között, ez utóbbit megengedőbbnek, udvariasabbnak vélték. 

Egy 1–5-ig terjedő skálán mennyire értékeli a „lesz egy kóla” 
megnyilatkozást udvariasnak? 
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1. ábra. Mennyire vélik udvariasnak a mozialkalmazottak a „lesz egy…”
megnyilatkozást 
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Egy 1–5-ig terjedő skálán mennyire értékeli a „lenne egy kóla” 
megnyilatkozást udvariasnak? 

 

2. ábra. Mennyire vélik udvariasnak a mozialkalmazottak a „lenne egy…” 
megnyilatkozást 

A mozialkalmazottakat a „lesz egy…” és a „lenne egy…” típusú ké-
rés szöveges értékelésénél arra kértem, hogy mondják el vélemé-
nyüket a két megnyilatkozástípusról. A fentiekkel megegyező vá-
laszokat kaptam (udvariatlanabb, kevésbé elfogadható változat a 
„lesz egy…” a variánsával szemben), bár az mindkét típusnál meg-
egyezett, hogy személytelennek tartják az alkalmazottak, ha 
ezekkel a formákkal kérnek a vásárlók. 
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2. táblázat. A „lesz egy…” és a „lenne egy…” megkülönböztetése a mozial-
kalmazottak válaszai alapján 

Kérésvariáns „lesz egy…” „lenne egy…” 

Példák 

Faragatlan és személytelen Udvariasabb véleményem 
szerint, mint a lesz egy 

Udvariatlannak tartom, de 
legalább lényegretörő. Nem 
kell még 5 percig várni, míg 
ott végiggondolja az életét 
és végre választ valamit. 

ugyanazt gondolom, mint 
a "lesz egy" esetében, ki-
csit talán enyhít rajta a fel-
tételes módú használat. 

Nagyon személytelen kéréstí-
pus, nem is igazán minősül ké-
résnek, inkább felszólítás. a 
vásárló ezzel a személytelen 
hangvétellel is jelzi, hogy az 
egyenruhában dolgozó alkal-
mazottat csak "ennyibe" veszi. 

Kevésbé határozott, ami 
az udvariatlanság mellett 
még külön zavaró lehet, 
főleg csúcsforgalom ide-
jén. 
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A korpusz adatai tehát egyértelműen alátámasztják, hogy jelen-
tős mértékben alkalmazzák a vásárlók a „lesz egy…” típusú kéré-
seket (ld. 1. ábra, tesztek). Ha mindenki ilyen udvariatlannak és 
nem elfogadhatónak tekinti őket, miért terjedt el, ki használja 
őket? Saját megfigyeléseim alapján a jelenség jellemzően korosz-
tályhoz köthető (fiatalok), akik egymástól hallva a „lesz egy”-et, 
szívesen használják, „eltanulják” maguk is, mivel személytelen 
(nem kell sokat vesződni az udvariassággal), tömör, lényegre 
törő, divatos, esetleg jól hangzó megnyilatkozás, ahogy ezt több 
válaszadó is megfogalmazta az értelmező teszt és az alkalmazot-
taknak szóló kérdőívben is. Ebben az esetben pedig a relevancia 
is meghatározó kérdés: a vásárló célja, hogy minél gyorsabban, 
minél kisebb feldolgozási erőfeszítéssel, maximális hatékonysá-
got érhessen el a megnyilatkozás által (Sperber–Wilson 1995: 
125), azaz minél hamarabb jusson az adott termékhez, a lehető 
legkevesebb interakcióval és felesleges udvariassággal a felszol-
gáló irányába.  

Úgy vélem e kérdés alaposabb vizsgálatához még további tesz-
telés és még több kérésközpontú társalgási szituáció megfigye-
lésre lenne szükség.  
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4. Záró gondolatok

E kutatásban arra tettem kísérletet, hogy egy aszimmetrikus ké-
rési jelenséget: a „lesz egy…” típusú kérést (és annak variánsát) 
bemutassam a saját 2 000 megnyilatkozásból álló empirikus kor-
puszom adataival szemléltetve, a 21 alany tesztelésével végzett 
kérdőív, valamint a 8 mozialkalmazottnak összeállított kérdőív 
alapján. 

Mindezen adatok alapján megállapítható, hogy egy igen ösz-
szetett problémakörrel állunk szemben a „lesz egy…” esetében, 
egyrészt a terminológiai és kategorizációs korlátok, másrészt az 
értelmezési nehézségek miatt. A „lesz egy…” egy olyan direktí-
vum, mely sajátos módon, a közvetett/indirekt beszédaktusok 
jellemzőit magában hordozva (elsődleges, másodlagos illokúció – 
szándék, megnyilatkozási forma) a kérésnek nem megfelelő per-
formatív igével (lesz) jelenik meg, hangzik el a mozi-büfés társal-
gási, kérési szituációban. 

Mindezen formai akadályok és aszimmetria ellenére a beszéd-
aktus a szituációt vezérlő és meghatározó elemek segítségével 
célt ér, mind a két fél – vásárló és alkalmazott – számára a társal-
gást szervező konvenciók által félreérthetetlen, hogy a „lesz egy 
kóla” kérést jelent.  
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A negatív emotív elemek vizsgálata a pszichológiai és 
a szemantikai motiváció szempontjából 73 

1. Bevezetés 

A dolgozatban a negatív emotív elemeket tárgyalom a pszicholó-
giai, valamint a szemantikai motiváció szempontjából. Ezek azok 
az elemek, amelyek lexikai szinten negatív emotív tartalommal 
rendelkeznek ugyan, azonban azt fokozó funkcióban képesek 
részben vagy egészben elveszíteni (1a), sőt bizonyos esetekben 
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arra is, hogy negatív tartalmuk ellenére pozitív értékelést fejez-
zenek ki (1b) (vö. Szabó 2015a, 2015b). A vizsgált elemeket a pél-
dákban félkövérrel emelem ki.  

(1) a) rohadt jól érezte magát mindenki 

b) brutális koncertet adott az énekes a hétvégén

Az előbbi típust értékvesztésnek, az utóbbit értékváltásnak neve-
zem (vö. Szabó 2016: 165–167, Szabó et al. 2017a, 2017b).  

A negatív emotív elemek lexikai szintű szemantikai tartalma a 
negatív emóciók közül rendre a félelem (pl. szörnyen jó), a harag 
(kurva rendes) vagy az undor (rohadt szép, büdös nagy) érzelem-
mel hozható összefüggésbe, a bánat emócióval sohasem (pl. *el-
keserítően jó, *szívszorítóan gyors). A dolgozatban ennek az 
okára is igyekszem rámutatni.  

A negatív emotív elemekkel csekély számú dolgozat foglalko-
zik (vö. Tolcsvai Nagy 1988; Wierzbicka 2002; Jing-Schmidt 2007; 
Laczkó 2007; Andor 2011; Kugler 2014; Dragut–Fellbaum 2014), 
és ezek többsége is csupán az értékvesztés esetére fordít figyel-
met. A megállapítások nem egységesek, gyakran az egyes szerzők 
véleménye is ellentmondásos.  
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Dolgozatom kettős céllal bír: Egyrészt, górcső alá veszem azo-
kat a pszichológiai tendenciákat, amelyek a vizsgált elemek hasz-
nálatát motiválhatják. Másrészt, korpuszból (MNSZ2, Oravecz–
Váradi–Sass 2014), valamint egyéb forrásokból származó valós 
példák alapján tárgyalom a szemantikai tartalom problémáját.  

A dolgozat egy fontos célja az, hogy rámutassak a pszichológiai 
és a szemantikai motiváció összefüggéseire, dinamikus kölcsön-
hatására.  

2. A negatív emotív elemek egy lehetséges 
rendszerezése 

Mindenekelőtt vizsgáljuk meg a negatív emotív elemeket asze-
rint, hogy azok lexikai szintű szemantikai tartalma mely érzelem-
típushoz kapcsolódik! 

Jing-Schmidt (2007: 427–433) a lexikai szintű szemantikai tar-
talom alapján három csoportra osztja az általa emotív fokozók-
nak nevezett elemeket: a félelem, az undor és a harag érzelem-
hez kapcsolható nyelvi elemekre. A szerző (Jing-Schmidt 2007: 
427–429) rendszerében, amelyet az angol nyelvre alkalmaz, a fé-
lelem emóció által motivált fokozó elemek háromféleképpen 
kapcsolódhatnak az emócióhoz: takarhatja magát az emóciót, 
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utalhat a félelem okára, valamint jelölheti a félelem által kiváltott 
valamely testi tünetet is.  

Megvizsgáltam, hogyan illeszkednek Jing-Schmidt (2007) rend-
szeréhez a magyar nyelvű negatív emotív elemek. A kialakított 
rendszerezést az alábbiakban közlöm.  

1) a félelem emóció által motivált elemek:
a) a fogalom magát az emóciót takarja: félelmetes(en); borzalmas(an);

borzasztó(an); rettenetes(en); rettentő(en)
b) a félelem okára utal: állat(i); baromi(ra/an); brutális(an); bődüle-

tes(en); durva/durván; éktelen(ül); embertelen(ül); irdatlan(ul); ir-
galmatlan(ul); istentelen(ül); kegyetlen(ül); könyörtelen(ül);
marha/marhára; pokoli(an); rém(es)(en); szörnyen; szörnyű; ször-
nyűséges(en)

c) a félelem által kiváltott valamely testi tünetet jelöli: eszméletlen(ül);
észvesztő(en); halál(i/os)(an); őrületes(en); őrült; pusztító(an); szé-
dítő(en); szédületes(en); veszett(ül)

2) Az undor emóció által motivált elemek:
büdös(ül); disznó; dög; irtó(ra); irtózatos(an); iszonyatos(an); iszo-
nyú(an); mocskos(ul/an); mocsok; rohadt(ul)

3) A harag emóció által motivált elemek, amelyek közé szitokszavakat so-
rolok:
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átkozott(ul); (ki)baszott; kurva/kurvára  

A vizsgálat során találtam három olyan fokozót, amely a meglepő-
dés érzelemmel kapcsolatos (elképesztő(en), megdöbbentő(en), 
meghökkentő(en)). Ezeket azonban nem tekinthetjük negatív emo-
tív elemeknek, lévén, hogy a meglepődés pozitív és negatív érzelem 
egyaránt lehet (vö. Drávucz‒Szabó‒Vincze 2017: 232).  

3. A negatív emotív elemek használatát befolyásoló 
pszichológiai tendenciák 

A negatív emotív elemekkel foglalkozó dolgozatok közül több a 
pszichológia oldaláról teszi vizsgálata tárgyává a problémát (vö. 
Jing-Schmidt 2007; Andor 2011; Kugler 2014). Az eredményekre 
támaszkodva két alapvető pszichológiai irányból magyarázhatjuk 
a jelenséget: az ún. negatív torzítás, valamint az ún. pozitív torzí-
tás vagy Pollyanna-jelenség.  

A negatív torzítás azt takarja, hogy a fenyegető információknak 
tudattalanul is szignifikánsan nagyobb figyelmet tulajdonítunk, mint 
a pozitív tartalmú információknak (vö. Jing-Schmidt 2007: 418). A 
negatív torzítás kialakulásának okát több szerző evolúciós okra ve-
zeti vissza (vö. pl. Pratto–John 1991). A vizsgálati eredmények alap-
ján a negatív jelenségek közül azok váltanak ki fokozott figyelmet, 
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amelyek az egyén fenyegetettségének indikátorai lehetnek (vö. 
Öhman–Lundqvist–Esteves 2001: 392–394). Nagyobb figyelmet 
keltenek tehát a félelmet vagy undort (önvédő mechanizmus) ki-
váltó jelenségek, és a harag megnyilvánulási formái (vö. Rozin–Ha-
idt–McCauley 2000: 637–638).  

Kugler (2014: 131–132) dolgozatában a félelmetesen fokozó 
értelmű elem nyelvhasználati okait tárgyalja, és a félelem emóció 
figyelemre gyakorolt hatását vizsgálja. Kugler (2014: 131) alapján 
az idegsejtek nem csupán akkor aktiválódnak, ha az alany félel-
met él át, hanem akkor is, ha az illető valaki más fenyegetettsé-
géről, félelméről verbális információt kap (vö. Bauer (2010: 41) 
alapján Kugler (2014: 131)). 

Jing-Schmidt (2007: 425) amellett érvel, hogy az emotív fokozó 
elemek használata szorosan összefügg a negatív torzítás jelenségé-
vel. Mivel a hallgató ösztönösen nagyobb figyelmet fordít a poten-
ciális veszély jeleire, a beszélő az emotív fokozó elemekkel kiak-
názza a negatív torzításban „rejlő” kommunikációs lehetőségeket.  

Bár a szerzők az értékváltás eseteit nem vizsgálják, valószínű-
síthetjük, hogy a negatív torzítás tendenciája az utóbbi jelenséget 
is hasonlóképpen motiválhatja.  
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A negatív emotív elemek használata szempontjából még egy, 
a negatív torzítással összefüggő jelenséget is számba kell ven-
nünk, amelyet magyarra talán az izgalom téves tulajdonításának 
fordíthatnánk (angolul: misattribution of arousal). 74 A fogalom 
azt a pszichológiai folyamatot jelöli, amelynek során az egyén té-
vesen más emócióval azonosítja az átélt izgatottságot (vö. 
Schachter–Singer 1962). Például, a félelemre adott fiziológiai vá-
laszt a vonzalomnak tulajdonítja. Lehetségesnek tartom, hogy – 
legalább részben – a beszélő tudattalanul a téves tulajdonítás 
tendenciáját is kiaknázza a negatív emotív elemek használatával. 
A jelen dolgozatnak nem célja, hogy e hipotézist bizonyítsa, 
ugyanakkor fontosnak tartom kiemelni, hogy nincs tudomásom 
olyan dolgozatról, amely a jelenség és a negatív emotív elemek 
használatának összefüggéseit tárgyalná.  

A következő lehetséges motivációs tényező az ún. pozitív tor-
zítás vagy Pollyanna-jelenség, amely Boucher és Osgood (1969) 
alapján nyelvi univerzáléként tételezi a pozitív töltetű kifejezések 
magasabb használati arányát a negatív töltetű nyelvi elemekkel 
szemben. A negatív és a pozitív torzítás csupán látszólag monda-
nak ellent egymásnak (vö. Jing-Schmidt 2007: 423). Amíg ugyanis 

                                                           
2 Köszönöm Balázs Lászlónak, hogy az elméletre, és annak a vizsgált problémával való 
lehetséges összefüggésére felhívta a figyelmemet.  
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az előbbi a neurológiai folyamatok szintjét érinti, addig az utóbbi 
kifejezetten a nyelvhasználat síkjára jellemző.  

A Pollyanna-jelenség okán a megnyilatkozásokban megjelenő 
negatív tartalmú kifejezések még intenzívebb hatást váltanak ki 
a befogadói oldalon: a kommunikációban a pozitív kifejezések 
használata képezi a normát, így a negatív elemek magasabb illo-
kúciós erővel rendelkeznek (vö. Jing-Schmidt 2007: 425). Úgy vé-
lem, hogy e tendenciának is – akárcsak a negatív torzításnak – 
szerepe lehet az értékvesztő és az értékváltó elemek használatá-
nak motivációjában.  

4. A negatív emotív elemek használatát befolyásoló
szemantikai tendenciák 

A negatív emotív elemek közül az értékvesztők használatát a sze-
mantika oldaláról az ún. kongruencia tendenciája is motiválhatja 
(vö. Kugler 2014: 133). Kugler (2014: 133) alapján „a legkönnyeb-
ben feldolgozható szerkezetekben azonos polaritású kifejezések 
kapcsolódnak össze” (Kugler 2014: 133). Kugler (2014: 134) véle-
ménye szerint akkor, amikor a beszélő a negatív fokozó elemeket 
pozitív értékű elemekhez kapcsolja, az inkongruenciában rejlő 
kommunikációs lehetőségre épít. A kongruencia tendenciája az 
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értékvesztési jelenséget motiválhatja, lévén, hogy elsősorban 
ezekben a szerkezetekben kollokálódhatnak ellentétes értékek.  

Az értékvesztéssel kapcsolatban érdemes felhívni a figyelmet 
egy további, az ún. szemantikai prozódia jelenségére, amelyet rit-
kábban diskurzus vagy pragmatikai prozódiaként is említenek a 
szerzők (vö. Andor 2011: 34). A tendencia szerint bizonyos kifeje-
zések dominánsan negatív vagy pozitív tartalmú elemekkel kollo-
kálódnak (vö. Sinclair 1991: 112) alapján Andor (2011: 34)). Ilyen 
például az angolban a provide (’nyújt, ad’) ige, amely legtöbbször 
pozitív szemantikai tartalmú főnevekkel kollokálódik (vö. Stubbs 
(2002: 65–66) alapján Andor (2011: 35)). A hasonló elemek annak 
ellenére, hogy lexikai szinten nem rendelkeznek értékelő tarta-
lommal, kollokálódási sajátságuk következtében mintegy „felve-
szik” az adott értékelő jelentést.  

A szemantikai prozódia a negatív emotív elemek szempontjá-
ból azért figyelemre méltó, mert valószínűsíthetően folyamato-
san csökkenti azoknak a kollokációknak az affektív értékét, 
amelyben egymással ellentétes tartalmak kapcsolódnak össze. A 
tendencia hatással lehet arra, hogy bizonyos értékvesztő elemek 
egyre több kollokációban előfordulhatnak, és arra is, hogy bizo-
nyosak egyre gyakrabban szerepeljenek pozitív elemek módosí-
tóiként is a negatív elemek mellett (vö. Nemesi (1998) alapján 
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Kugler (2014: 137)). Azt is feltételezem, hogy a tendencia az ér-
tékváltó elemek használatára is hatással lehet. Minél többször 
használjuk ugyanis a negatív emotív elemeket pozitív környezet-
ben, annál nagyobb hatását feltételezhetjük az esetükben a sze-
mantikai prozódiának. Így vélhetően a lexikai szintű negatív tar-
talmuk csökken, ami tovább könnyítheti az aktuális pozitív érték-
elő jelentésük helyes interpretálását.  

Látjuk, hogy a negatív torzítás és a szemantikai prozódia a ne-
gatív emotív elemek affektivitását illetően egymás ellen ható ten-
denciák. Amíg ugyanis a negatív torzítás miatt fokozott figyelmet 
váltanak ki, azok affektív értéke a szemantikai prozódia miatt fo-
kozatosan csökkenhet.  

5. A negatív emotív elemek lexikai szintű és aktuális
szemantikai tartalma 

Vizsgáljuk meg a negatív emotív elemeket abból a szempontból 
is, hogy azok értékvesztő vagy értékváltó elem funkciójában, az 
aktuális kontextusban mennyit őriznek meg negatív emotív tar-
talmukból!  
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Az egyik eset az, amikor a negatív emotív elem fokozó funkciót 
tölt be. Amellett érvelek, hogy a negatív fokozó elemek a szeman-
tikai motiválatlanság tekintetében csupán inherens (pozitív vagy 
negatív) értékelő szemantikai tartalommal rendelkező szerkezeti 
alaptagok mellett viselkednek egységesen. Ilyenkor a fokozó ele-
mek deszemantizálódnak, csupán az emotív tartalmukból fakadó 
intenzitási jegyük őrződik meg. Ezt a megállapítást érvényesnek 
tekintem mind a pozitív (2a), mind a negatív alaptagok melletti 
fokozókra (2b). A példákban az alaptagokat dőlt, a fokozó elemet 
félkövérrel jelöltem. 

(2) a) Bár azt nem gondoltam volna, hogy 40 fölötti, hiszen még így is 
borzasztóan szép! [starity.hu] 

b) Nem értem a fanyalgókat, igen vannak rohadt rossz magyar fil-
mek, de ez kifejezetten jó! [MNSZ2, magyarországi, személyes, fó-
rum] 

A fenti példák vizsgálata alapján úgy vélem, hogy a szentimentér-
tékkel rendelkező alaptagok mellett a fokozó elemekkel a beszélő 
hatáskeltési céllal él. Ezekben az esetekben a negatív emotív sze-
mantikai tartalom a megnyilatkozás jelentésében nem játszik 
szerepet, csupán fokozza a megnyilatkozás erejét. Úgy is fogal-
mazhatnánk, hogy ezekben az esetekben a vizsgált elemeknek a 
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jelentése kimerül az intenzitásban mint szemantikai tartalom-
ban, ehhez semmilyen egyéb jelentéskomponens nem adódik 
hozzá.  

A fentebb leírttól valamelyest eltérőnek tekintem azt az ese-
tet, amikor a pozitív alaptag mellett a fokozó elem emotív sze-
mantikai tartalmán interperszonális funkció alapul. Ilyenkor a be-
szélő a vizsgált elemmel nem csupán az intenzitást kívánja fo-
kozni, hanem egyben a közölt tartalom rá gyakorolt hatását is 
közvetíteni szeretné. Tekintsük az alábbi példákat!  

(3) a) Bírom, amikor valaki tudja magáról, hogy rohadt szép, de mégis 
rondának mondja magát, hogy kapjon pár kedves szót. [ilajkyou.hu] 

b) Nem vagyok vak, soha nem is voltam, így tudom, hogy Zalán még
mindig kegyetlenül vonzó [Frányó Kriszta: Legény(álom)lak] 

A fentebbi példákban a fokozó elemek arra is rámutatnak, hogy 
a közölt tartalom milyen emotív hatást tesz a beszélőre. 75 Ilyen-
kor véleményem szerint az elem affektív jegye fontos szerepet 
kell, hogy betöltsön az interpretáció során. 

3 Köszönöm Kenesei Istvánnak, hogy felhívta a jelenségre a figyelmemet. 
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Ettől eltérően, amikor a negatív emotív fokozó elemek inhe-
rens értékelő tartalommal nem rendelkező alaptagot módosíta-
nak, a fokozók nem viselkednek egységesen. Tekintsük az alábbi 
példákat! 

(4) a) A gála idén borzasztóan hosszúra nyúlt a rengeteg beiktatott ze-
nés betét miatt (…) [MNSZ2, magyarországi, sajtó, article] 

b) 166 centi 46 kiló az milyen egy 14 éves lánynak? Nem vagyok ro-
hadt magas? [gyakorikerdesek.hu/egeszseg] 

Amennyiben az alaptag nem rendelkezik lexikai szintű értékkel, 
három alapvető esetet tartok lehetségesnek. Az egyik lehetőség 
az, hogy a beszélő negatív viszonyulásának a kifejezéséhez a fo-
kozó elem lexikai szintű negatív szemantikai tartalma is hozzájá-
rul, sőt bizonyos esetekben a negatív értékelést maga a fokozó 
elem fejezi ki. Ezt az esetet példázzák a fentebbi (4) alatt közölt 
adatok. Úgy vélem, hogy a (4a) alatti megnyilatkozásban a nega-
tív beszélői értékítélethez a borzasztóan fokozó elem lexikai 
szintű negatív tartalma is hozzájárul. Ennek következtében a tel-
jes szemantikai kiüresedésről, tehát a negatív tartalom teljes 
mértékű elvesztéséről nem beszélhetünk. A (4b) alatti példával 
kapcsolatosan azt állítom, hogy abban a beszélő a fokozó elem 
lexikai szintű negatív szemantikai tartalmára építve fejezi ki arra 
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vonatkozó kétségét, hogy megfelelő-e a magassága. A vizsgált 
elem használata nélkül a negatív viszonyulás nem lenne egyér-
telmű. Ezzel összefüggésben tehát itt sem lehet teljes szemanti-
kai motiválatlanság, megőrződik a negatív tartalom. Ugyanakkor, 
a példákat illetően az is megállapítható, hogy a fokozó elem az 
intenzitáson túl pusztán a negatív komponenssel járul hozzá a tel-
jes kifejezés információtartalmához, egyéb szemantikai összete-
vővel nem. Ez alatt azt értem, hogy ha a (4b) alatti megnyilatko-
zást tekintjük, a rohadt melléknevet nem úgy interpretáljuk, mint 
például a rohadt alma szókapcsolat esetében tennénk.  

A semleges alaptagok melletti másik lehetőség az, amikor a fo-
kozó elem itt is deszemantizált, és vele a beszélő puszta hatáskel-
tési cél. Tekintsük az alábbi példát!  

(5) Brutálisan nagy halat találtak a búvárok, nem fogsz hinni a szemed-
nek [hirek.ma/hirek] 

A fenti példában a brutálisan negatív tartalma részlegesen sem 
vesz részt az interpretációban, az elemnek kizárólagosan intenzi-
tási értéke van (vö. a (2) alatti példák).  

A fentebb bemutatott jelenségeken túl véleményem szerint 
megkülönböztethetünk még egy harmadik esetet is, amely a 
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semleges alaptagok melletti fokozó elemek szemantikai tartal-
mát jellemzi. Azt, amikor a fokozó elem negatív emotív tartalmán 
interperszonális funkció alapul, és ennek nagy szerep jut a meg-
nyilatkozás pozitív értékelő tartalmának a létrehozásában. Te-
kintsük az alábbi példát!  

(6) […] szilaj barnaság és kegyetlen kék szemek kellettek még ahhoz, 
hogy az ötvenes évekbeni női és férfiszívek felmelegedjenek a banda-
vezér iránt [Krúdy Gyula: A kandúr]  

A fenti példában a vizsgált elem nem puszta fokozó szerepet tölt 
be, hanem lexikai szintű szemantikai tartalma általa jellemzett 
entitás rendkívüliségére, a beszélőre gyakorolt hatására utal. A 
pozitív értékelő szemantikai tartalom létrehozásában tehát aktív 
szerepet játszik a vizsgált fokozó elem elsődleges tartalma. Ez az 
eset hasonló ahhoz, amelyben a fokozó elemnek pozitív szenti-
mentértékkel rendelkező elem mellett jut interperszonális szerep 
(l. fentebb a (3) alatti példákat), azonban itt az alaptagnak inhe-
rens értéke nincs. 

A negatív fokozó elemeket illetően figyelemreméltó probléma 
az, hogy amíg bizonyos negatív elemek, fokozó szerepben állhat-
nak pozitívan értékelő megnyilatkozásokban, addig más hasonló 
elemek nem. Nemesi (1998: 26) példaként az ijesztő, a nyo-
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masztó, a riasztó, valamint a fenyegető elemeket említi (pl. *ri-
asztóan kedves emberek, *fenyegetően sikeres fellépés). A jelen-
ségnek az okáról Nemesi (1998: 26)-tal egyetértésben úgy vélem, 
hogy ezekben az esetekben a szemantikai motiváltság annyira 
erős, hogy az ‒ legalábbis a jelen nyelvállapotban ‒ nem engedi 
meg ezeknek az elemeknek a pozitív értékelő megnyilatkozások-
ban való használatát. 76  

Az értékváltó elemekkel a beszélő kéttípusú információt közöl-
het. Az egyik eset az, amikor pozitív értékelést szeretne kifejezésre 
juttatni vele (7a), a másik pedig, amikor nem vagy nem elsődlege-
sen a pozitív értékelését szeretné közölni, hanem a megnyilatkozás-
ban foglalt információtartalom figyelemreméltó, meglepő voltát 
hangsúlyozza (7b). 

(7) a) Azt a durva bulit! Hogy én eddig nem voltam itt!!! :DDD [MNSZ2, 
magyarországi, személyes, Facebook] 

4 Hasonlóan érdekesek azok a negatív fokozók, amelyek egy korábbi nyelvállapotban 
gyakori előfordulásúak voltak, ma már azonban ‒ a sztenderd nyelvváltozatban 
legalábbis ‒ nem használatosak, például égedelem/égödelöm jószívű, kietlen szép 
(vö. Prohászka 1953: 199, 202, idézi Nemesi 1998: 26). A jelen dolgozatnak azonban 
történeti és dialektológiai vizsgálatok nem képezik a tárgyát. 
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 b) Nem az a durva, hogy ma betelefonáltam a humbákfalvi rádió kí-
vánságműsorába, hogy kérjek egy fröccsöt, hanem hogy kaptam 
[Facebook]  

Vizsgálataim arra is rámutattak, hogy amíg bizonyos, értékvesz-
tésre képes elemek betölthetik az értékváltó funkciót (pl. durva, 
brutális), addig más elemek nem. Azt mondhatjuk, hogy az érték-
váltó funkció a korlátozottabb: minden általam vizsgált elem áll-
hat értékvesztő funkcióban, és jóval kevesebb értékváltóként. 
Olyan elemet azonban, amely értékváltó lehet, de értékvesztő 
nem, egyet sem találtam. A jelenséget azzal magyarázom, hogy 
amíg az értékvesztő funkcióban már a szűkebb kontextus (azaz a 
kifejezés alaptagja) egyértelműsíti az adott elem aktuális szenti-
mentértékét. Ugyanakkor az értékváltó funkcióban ilyen elem 
nincs, ezért ez a funkció kevésbé „nyitott”.  

Megvizsgálva az elemeket abból a szempontból, hogy azok lexi-
kai szintű szemantikai tartalma mely emócióval áll kapcsolatban, 
úgy tűnik, hogy azok az elemek, amelyek az undor (pl. rohadt, iszo-
nyú) vagy a düh érzelemhez (pl. átkozott, kurva) kapcsolódnak, nem 
szerepelhetnek értékváltó, csupán értékvesztő funkcióban. Velük 
szemben például a félelem emócióhoz köthető félelmetes, brutális, 
durva, szédületes vagy kegyetlen elemek az értékváltó funkciót is 
képesek betölteni (vö. Szabó 2017).  
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6. Diszkusszió

Megfontolva azokat a sajátságokat, amelyeket a pszichológiai és 
a szemantikai szintű motiváció, valamint a vizsgált elemek elsőd-
leges és aktuális szemantikai tartalma kapcsán tárgyaltam, a kö-
vetkező legfontosabb megállapításokat tehetjük:  

Egyrészt, a negatív emotív elemek csoportjában csupán olyan 
elemeket látunk, amelyek a harag, a félelem vagy az undor emóció-
val hozhatóak kapcsolatba, a bánat érzelemmel nem. Ennek oka va-
lószínűleg a dolgozat 2. fejezetében leírtakkal függ össze, miszerint 
a negatív jelenségek közül azok váltanak ki fokozott figyelmet, ame-
lyek az egyén fenyegetettségének indikátorai lehetnek.  

Másrészt, a különböző negatív emotív elemek használati lehe-
tőségeit alapvetően meghatározza a kontextus. Bár ebben a dol-
gozatban nem állt módomban kifejteni, de a vizsgált elemek 
használata semleges alaptagok mellett korlátozott, amennyiben 
a tágabb kontextus nem egyértelműsíti a hallgató számára az ak-
tuális jelentést (vö. Szabó 2017). Emellett láttuk, hogy amíg a ne-
gatív emotív elemek közül mindegyik szerepelhet értékvesztő-
ként, addig értékváltó funkcióban ezeknek csupán egy részük áll-
hat. Valószínűleg e sajátságnak is az az oka, hogy amíg értékvesz-
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tőként ezeknek az elemeknek az aktuális jelentését egyértelmű-
síti az általuk módosított alaptag, addig ugyanerre értékváltó 
funkcióban nincs lehetőség.  

Harmadrészt, valószínűsíthetjük, hogy amennyiben egy adott 
negatív emotív elem használata egyre kiterjedtebbé válik akár ér-
tékvesztő, akár értékváltó funkcióban, úgy hatásossága, affektív ér-
téke egyre csökken. Ez egyben azt is jelenti, hogy esetükben a sze-
mantikai prozódia hatásának az erősödésével is számolnunk kell, a 
negatív torzítás és az inkongruencia tendenciájának a rovására. Mi-
vel egyre elfogadottabbá válik a használatuk, egyre könnyebbé válik 
helyes intepretálásuk is újabb és újabb környezetekben, amellyel 
összefüggésben egyre többször és egyre több elem környezetében 
fordulhatnak elő. Azt látjuk tehát, hogy a vizsgált motivációs ténye-
zők, valamint a lexikai szintű és az aktuális szemantikai sajátságok 
egymásra kölcsönösen hatnak, és amennyiben az egyik faktor vál-
tozik, az hatással van a másik faktorra is.  
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Zsubrinszky Zsuzsanna 
Budapesti Gazdasági Egyetem  

Külkereskedelmi Kar 

Diplomatikus diplomaták 

1. Bevezető

A tanulmány a Diplomata Magazinban az elmúlt tíz évben 
(2007−2017) megjelent különböző állampolgárságú nagykövettel, 
tiszteletbeli konzullal, pápai nunciussal készült angol nyelvű interjú-
ban vizsgálja meg a tiszteletadás, a megbecsülés, és az udvariasság 
nyelvi megjelenési formáit. Az udvarias kifejezések azonosításában 
Watts (2003: 168) taxonómiája szolgált kiindulópontként, mely 
nem az egyes nyelvi szerkezeteket, hanem az interakciók egészét 
veszi figyelembe. Bár az általa bevezetett terminusok − ritualizált il-
letve félig ritualizált megnyilatkozások – a kommunikáció során 
nem minden esetben tűnnek udvariasnak, mégis az elemzésből ki-
tűnik, hogy jelentős mértékben hozzájárulnak a beszélőpartnerek 
tekintélyének megőrzéséhez. A vizsgált interjúkban az udvariasság 



925 

Zsubrinszky Zsuzsanna: Diplomatikus diplomaták 

konvencionalizálódott formulákban és egyéb nyelvi eszközök segít-
ségével jutott kifejezésre, melyek képesek voltak erősíteni, illetve 
tompítani a megnyilatkozások illokúciós erejét. 

2. Elméleti háttér: nyelvi udvariasság a 
kommunikációs célok kifejezésére 

Az udvariasságnak felbecsülhetetlen szerepe van a társadalmi vi-
szonyokban: kifejezi a tiszteletet, az elismerést a kommunikációs 
partner iránt a társadalmi pozíciójára, az általa képviselt hivatalra 
való tekintettel stb.” (Bańczerowski 1998: 16). Még nagyobb jelen-
tőséggel bír ez a diplomáciában, ahol a diplomaták a kommuniká-
ciós helyzettől függően választják meg nyelvhasználatukat. Ha a 
felek normarendszere eltérő, akkor a nem megfelelő nyelvhaszná-
latból félreértések, komoly konfliktusok is adódhatnak, ezért rend-
kívüli jelentőséggel bír a beszélőpartnerek érzékenysége, meny-
nyire figyelnek egymásra, milyen benyomást keltenek, hogyan 
tudnak felülemelkedni a kellemetlen helyzeteken.  

A szakirodalom számottevően többet foglalkozik az udvarias, 
mint az udvariatlan viselkedéssel (Eelen 2001). Ez azért is meglepő, 
hiszen a szóbeli interakcióban résztvevő emberek nagyobb valószí-
nűséggel teszik szóvá a nem megfelelő, modortalan, illetlen, udva-
riatlan viselkedést (Baumann 1981; Baroni−Axia 1989; Kienpointer 
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1997; Kothoff 1996), mint a társadalmilag elfogadottat. Az ún. klasz-
szikus udvariasság-elméletek (pl. Lakoff 1973; Leech 1983; Brown–
Levinson 1987), elsősorban a beszédaktus-elméletre (Austin 1962; 
Searle 1969), és Grice (1975) együttműködési elvére építenek. Ezek 
a modellek az udvariasság célját elsősorban az arculat megvédésé-
ben látják, és az udvariasságot/ udvariatlanságot bizonyos nyelvi for-
mulák és/vagy stratégiák használatára vagy hiányára vezetik vissza. 

Watts (1992: 50) ezzel szemben azt állítja, hogy az udva-
rias/udvariatlan viselkedés nem csak a nyelvi kifejezésekben nyil-
vánul meg, hanem a társadalmi interakció során tapasztalt visel-
kedésben is, mely szociokulturálisan meghatározott. Olyan ter-
minusokat vezet be, mint a ritualizált megnyilatkozás (pl. meg-
szólítás, köszönet kifejezése, elköszönés), illetve a félig ritualizált 
megnyilatkozás (pl. lexikai enyhítők, szolidaritást jelölő kifejezé-
sek, lexikai fokozók, segédigés szerkezetek) (2003: 168−69), me-
lyek bár nem minden esetben tűnnek udvariasnak a kommuniká-
ció során, mégis jelentős mértékben hozzájárulnak a beszélőpart-
nerek tekintélyének megőrzéséhez. 

Az udvarias viselkedés és kommunikáció talán sehol sem bír ak-
kora jelentőséggel, mint a nemzetközi diplomáciában, ahol az or-
szágok közötti kapcsolatok és megállapodások nagyban függnek az 
információ átadásának módjától (Galtung 1964). A politikai-diplo-
máciai interjúk esetén az interjút készítőnek különösen ügyelnie kell 
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arra, hogy nyelvhasználatában, viselkedésében megfeleljen a diplo-
máciai protokoll előírásainak (McCaffree−Innis 1989), valamint 
szem előtt kell tartania azt is, hogy nem csupán egyszerű informá-
ciószolgáltatásról van szó, hanem a közönség is szeretné beavatott-
nak érezni magát a beszélgetés során (Morizumi 1997).  

3. A vizsgálat adatai és módszere 

Mint sok szaknyelvi kutatás esetében, a diplomáciában is meglehe-
tősen nehéz autentikus forráshoz jutni, ezért is felbecsülhetetlenek 
a Diplomata Magazinban közölt interjúk, melyek nemcsak fontos in-
formációforrásul szolgálnak, hanem átfogó képet is nyújtanak az 
egyes országok képviselőinek gondolkodásmódjáról, nézőpontjáról. 
A Diplomata Magazinban megjelent 15 angol nyelvű interjúban 
vizsgáltam meg az udvariasság nyelvi megjelenési formáit a rituali-
zált megnyilatkozásokban (megszólítások, köszönetnyilvánítás, bú-
csúzás), és a félig ritualizált megnyilatkozásokban (lexikai enyhítők 
ködösítésre, szolidaritást jelölő kifejezések, lexikai fokozók, segéd-
igét tartalmazó szerkezetek). Mivel Watts angol példákkal illuszt-
rálja udvariassági taxonómiáját, ezért a példák a tanulmányban is 
angol nyelvűek, magyar fordítással. Az egyes megnyilatkozásokat 
Watts taxonómiája (2003: 168) alapján megjelöltem, majd a nyelvi 
stratégiákat a megfelelő kategóriákba rendeztem. 
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4. Ritualizált megnyilatkozások

Mivel az interjúk írott változatban jelentek meg és nem egy felvett 
hanganyag átirataként, ezért a megszólítás sok esetben elmaradt. 
Mindössze kétféle megszólítás szerepelt a korpuszban: a címek és 
rangok szerinti (pl. Madame Ambassador ’Nagykövet Asszony’) il-
letve a cím és vezeték/keresztnév együttesen (pl. His Excellency Am-
bassador Dr. Ferdinand Mayrhofer-Grünbühel ’Őexcellenciája Dr. 
Ferdinand Mayrhofer-Grünbühel Nagykövet Úr’). Az 1. táblázat tar-
talmazza az angol és magyar nyelvű megszólításokat. 

1. táblázat. A megszólítások fajtái

Megszólítás típusa angol magyar 
Címek és rangok 
szerint  

Her/Your Excellency Ma-
dame Ambassador  
Mr Ambassador 

Nagykövet Asszony/Úr) 
Nagykövet Asszony 
Nagykövet Úr 

Cím és vezeték/ 
keresztnév együtt 

His Excellency Ambassa-
dor Dr. Ferdinand May-
rhofer-Grünbühel 
His Holiness Pope John 
Paul II’ 

Őexcellenciája Dr. Ferdi-
nand Mayrhofer-Grün-
bühel Nagykövet Úr 
Őszentsége II. János Pál 
pápa 
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Az interjúk során egy alkalommal a megszólítás 3. személyben 
történt, amikor a nagykövet úr Őfelsége Fülöp királyról (’His Ma-
jesty King Philippe’) beszélt. A ritualizált kifejezéseken belül kö-
szönetnyilvánításra, bocsánatkérésre illetve elköszönésre egyet-
len példát sem találtam a szövegekben.  

5. Félig ritualizált megnyilatkozások 

A félig ritualizált kifejezések közül a lexikai enyhítőkre, melyek 
egyben attitűdöt is jelölnek, a 2. táblázatban találunk egy össze-
foglalót. Elsőként a bangladesi magyar főkonzul, Nyerges Ambrus 
utal finoman Banglades negatív nemzetközi megítélésre, ugyan-
akkor elismeréssel szól az ország egyre növekvő GDP-jéről, és 
szándékában áll mindent elkövetni, hogy Banglades imázsa a he-
lyére kerüljön. 

A finn nagykövet, Jari Vilén pedig, amikor a finneknek azt ma-
gyarázza, hogy Magyarországon miért úgy történnek a dolgok, 
ahogy történnek, akkor nagy segítséget jelent számára a múlt is-
merete, melynek segítségével szerinte sokkal könnyebb megér-
teni egy népet, nemzetet.  

Željko Janjetović, Bosznia-Hercegovina magyarországi nagykö-
vete igen pozitívan nyilatkozik első magyarországi benyomásairól. 
Azt állítja, hogy olyan neki Magyarország, mintha otthon lenne, mi-
vel a két ország kölcsönösen jól ismeri egymást. Ugyanakkor egy fél 
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megjegyzésben utal arra, hogy nem minden nemzettel ápolnak 
ilyen jó kapcsolatot. 

Amikor Egyiptom magyarországi nagykövetét, Hisham El-Zi-
maity-t arról kérdezik, hogy melyek a nagykövet legnehezebb fel-
adatai, válaszában kiemeli a bizalom és kölcsönös megértés kiépí-
tését, jó kapcsolatok ápolását az emberekkel, és a kevésbé ked-
vező tények megosztását szépítés nélkül. 

És végül, Őexcellenciája Alberto Bottari de Castello pápai nuncius 
úr a Szentszék és Magyarország kapcsolatát jellemezve nagyon elé-
gedett, ugyanakkor, amikor rólunk, magyarokról kérdezik, akkor 
igen diplomatikusan mindössze annyit mond, hogy nem könnyű 
megítélni minket. 
2. táblázat. Lexikai enyhítők: attitűd jelölésére

Lexikai enyhítők angol magyar 

attitűdöt jelölők 

I am proud of the fact that I 
am the Consul General of 
Bangladesh.  
I know that people tend 
to picture a very densely 
populated country which 
is among the poorest in 
the world. 

Büszke vagyok arra, hogy 
Banglades tiszteletbeli fő-
konzulja lehetek.  
Tudom, hogy az emberek-
ben az rögzült, hogy ez a 
nagyon sűrűn lakott or-
szág a legszegényebbek 
között szerepel. 
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I believe that a people 
and a nation cannot be 
understood without rese-
arching their history 
I am sure that Hungarians 
know and understand my 
country much better than 
many others do. 
According to many 
people’s misconception, 
especially those who are 
not very familiar with the 
duties of an Ambassador, 
he is mandated to embel-
lish or even, occassio-
nally, lie in the name of 
his government. 
It is difficult to judge 
what Hungarians are like-  

(Részlet a Nyerges Amrus-
sal készített interjúból) 
Úgy gondolom, hogy egy 
népet, egy nemzetet nem 
lehet megérteni anélkül, 
hogy a történelmét ne is-
merném, ne kutatnám. 
(Részlet a Jari Vilén-nel 
készített interjúból) 
Biztos vagyok benne, 
hogy a magyarok sok más 
népnél jobban ismerik és 
megértik országomat. 
(Részlet a Željko Janjeto-
vić-csel készült interjúból)  
Sokak, különösen a nagy-
követek tevékenységét 
kevésbé ismerők, tévesen 
úgy gondolják, hogy fel 
vagyunk jogosítva arra, 
hogy kormányunk nevé-
ben szépítsünk a ténye-
ken. 
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(Részlet a Hisham El-Zi-
maity-el készült interjú-
ból) 
Nem könnyű megítélni, 
milyenek a magyarok. 
(Részlet az Alberto Bottari 
de Castello-val készült in-
terjúból) 

A nemzetek és a népek közötti szolidaritás, az emberiség jogos 
igényeinek elismerése központi helyet foglal el a diplomáciában, 
mely a diplomaták nyelvezetében is megfigyelhető (ld. 3. táblá-
zat). Amikor például az angolai Nagykövet asszony az Afrika napja 
ünnepi megemlékezésről beszél, közös afrikai-európai jóléti tár-
sadalom iránt igényt fogalmaz meg, olyat, amilyet mi itt Európá-
ban élvezünk. 
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3. táblázat. A szolidaritásra irányuló kifejezések  

Szolidaritás 
megnyilvánulása  

angol magyar 

együttműködésre 
felhívó 

Just like you here in Eu-
rope, the people of Africa 
have understood that 
their spiritual self realiza-
tion and financial prospe-
rity had put them firmly 
on the road to integ-
ration. 

Hungary expressed its so-
lidarity with Chile and 
contributed by providing 
important donations inc-
luding medicaments and 
other medical supplies. 

Although we are disappo-
inted from the lack of so-
lidarity, showed by major 
European governments 
and by some negative 

Mint önök itt Európában, 
az afrikaiak is megértet-
ték, hogy szellemi kitelje-
sedésük és anyagi jólétük 
az integráció útján halad 
feltartóztathatatlanul. 

(Részlet a Lizeth Na-
wanga Satumbo Pena-val 
készült interjúból) 

Magyarország kifejezte 
együttérzését Chile népé-
vel, és fontos adományo-
kat küldött, többek kö-
zött gyógyszereket és 
más egészségügyi eszkö-
zöket. 
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Szolidaritás 
megnyilvánulása  

angol magyar 

remarks in the internatio-
nal press, we are working 
hard to overcome the 
crisis. 

(Részlet a Rodrigo Nieto 
Maturana-val készült in-
terjúból) 

Bár csalódtunk, hogy a 
főbb európai kormányok 
nem voltak velünk szoli-
dárisak, és több negatív 
vélemény is megjelent ró-
lunk a nemzetközi sajtó-
ban, mégis keményen 
dolgozunk, hogy kilábal-
junk a válságból. 

(Részlet az Antonios 
Theocharous-szal készült 
interjúból) 

Chilében a legsúlyosabb földrengést követően az újjáépítésben 
Magyarország is részt vett egy újjáépítési alap létrehozásával, 
ezen felül gazdasági intézkedésekkel is segítette azokat a kis- és 
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középvállalkozásokat, melyeket a földrengés érintett. Őexcellen-
ciája Rodrigo Nieto Maturana, Chile nagykövete elismeréssel 
szólt Magyarország segítőkészségéről a katasztrófa kapcsán (ld. 
3. táblázat). 

Az előző pozitív példával szemben a szolidaritás teljes hiányát 
teszi szóvá a ciprusi nagykövet, Őexcellenciája Antonios Theo-
charous, akit az országában bekövetkezett pénzügyi krízisről és 
az azt követő helyzetről kérdeznek. Csalódottságának ad hangot 
amiatt, hogy a főbb európai kormányok hátat fordítottak nekik a 
krízis idején (ld. 3. táblázat). 

A félig ritualizált megnyilatkozások közül a diplomaták elősze-
retettel használták a nyomatékosító szavakat (ld. 4. táblázat), az 
angolban a szórendcserét, melyek segítségével erőteljesebben 
tudták képviselni álláspontjukat hazájukkal kapcsolatban. 

A kellemetlen történelmi események felemlegetése is hozzá-
tartozik a jelenlegi diplomáciai kapcsolatokhoz, ezért amikor Dr. 
Ferdinánd Mayrhofer-Grünbühell, Ausztria nagykövete a Habs-
burg családról, mint Európa egyik legbefolyásosabb családjáról 
beszél, akik az I. világháborút követően be sem tehették a lábukat 
Ausztria területére, nyomatékosan kihangsúlyozza, hogy ez már 
a múlt. 
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4. táblázat. Nyomatékosító szavak

Nyomatékosító 
szavak 

angol magyar 

When the Austro– Hun-
garian Empire did no 
longer exist the Habs-
burgs were not even al-
lowed to enter Austria. 

These items are about 
more than mere (aest-
hetic creativity). 

Mikor az Osztrák-Magyar 
Monarchia már nem létezett 
többé, a Habsburgokat még 
csak az ország területére 
sem engedték be. 

(Részlet a Dr. Ferdinánd 
Mayrhofer-Grünbühell-lel 
készült interjúból) 

Nem csupán esztétikai alko-
tótevékenységről árulkodnak 
ezek a tárgyak. 

(Részlet Lizeth N. Satumbo 
Pena-val készült interjúból) 

Egy másik példa a nyomatékosításra, amikor az Afrika napja meg-
emlékezés kapcsán az angolai Nagykövet asszony a nemzeti 
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maszkok jelentőségéről beszél, melyek igen fontos szerepet ját-
szanak a kulturális ceremóniák során, hiszen, ahogy mondja, az 
életet és halált jelképezik (ld. 4. táblázat). 

Az udvariasság kifejezése végül történhet konvencionális indirekt 
beszédaktussal is (pl. Could you…? ’Megtenné, hogy…?), melyre az 
5. táblázatban találunk néhány példát. Mivel az interjúkészítő tudja, 
hogy Belgiumban a választásokon való részvételi arány rendszerint 
igen magas (a lakosság több mint 92 százaléka), a belga választási 
eredmények felől érdeklődik indirekt beszédaktussal. 

Őexcellenciája Rodrigo Nieto Maturana úr, a Chilei Köztársaság 
nagykövete búcsúinterjújában a békét említi a világon a legfon-
tosabbnak, azonban szeretné, ha ezen kívül lehetne még három 
kívánsága, melyet a could, can, would segédigékkel fejez ki (ld. 5. 
táblázat). 
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5. táblázat. Indirekt beszédaktusok
Indirekt 
beszédaktusok 

angol magyar 

Could you please talk 
about the results of the re-
cent elections in Belgium? 

Can I have three more wis-
hes? If I could I would put 
an end to terrorism, I 
would reduce inequality 
and injustice in the world 
and I would put a great 
emphasis on environment 
protection in the consumer 
world. 

Mesélne a lezajlott vá-
lasztások eredményéről? 

(Részlet a Johan In-
dekeu-val készült inter-
júból) 

Lehet még három kí-
vánságom? Ha lenne le-
hetőségem, akkor véget 
vetnék a terrorizmus-
nak, csökkenteném az 
egyenlőtlenséget és az 
igazságtalanságot a vi-
lágon, s a fogyasztásra 
épülő társadalomban a 
környezetvédelem fon-
tosságának adnék sok-
kal, de sokkal nagyobb 
hangsúlyt. 

(Részlet a Rodrigo Nieto 
Maturana-val készült in-
terjúból) 
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6. Konklúzió 

Összegzésképpen azt mondhatjuk, bizonyos szerkezetek bár nem 
minden esetben tűntek udvariasnak az interjúkban, mégis jelentős 
mértékben hozzájárultak a beszélőpartnerek tekintélyének megőr-
zéséhez. Az elemzésből arra következtethetünk, hogy a tisztelet ki-
fejezése lexikai enyhítők, szolidaritásra irányuló kifejezések, nyoma-
tékosító szavak és konvencionális indirekt beszédaktusokkal tör-
tént, melyek képesek voltak erősíteni, illetve tompítani a megnyi-
latkozások illokúciós erejét. 

Az interjúk kiváló alapul szolgálnak egy diplomáciai kifejezés adat-
bázis létrehozásához, melynek segítségével szókincset bővíthetünk a 
szaknyelvi órán, illetve a kifejezések elsajátítását követően a hallga-
tók hasonló (valódi vagy fiktív) interjúkat készíthetnek diplomatákkal, 
illetve a diplomáciai képviseletekben dolgozó munkatársakkal. 
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Bölcsészettudományi Kar 

Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus 
viszonyok az udvarias interakcióban: bók és válasz 

kontextusában 

1. Bevezetés

Jelen tanulmány egy udvariassági pragmatikai keretben vizsgálja 
az aszimmetrikus kommunikációt. A mindennapi kommunikáció 
különféle viszonyok mentén formálódik. Az interperszonális kap-
csolatok alakítása az egymás iránti szociális figyelem igényéhez 
köthető. Az udvarias nyelvi viselkedés segíti az interperszonális 
kapcsolatok létrehozását, alakítását. 

A nyelvi tevékenységet különböző pragmatikai tényezők jel-
lemzik. Az interakció során különféle nyelvi lehetőségek közül vá-
lasztunk a kommunikációs szituációnak és elvárásoknak megfele-
lően. Az egyezkedés képességével érvényt szerezhetünk saját 
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akaratuknak vagy megkérdőjelezhetjük beszédpartnerük válasz-
tását. A sikeres kommunikációnak az is feltétele, hogy a megnyi-
latkozások kielégítsék a kommunikációs igényeket (Tátrai 2005: 
211, Tátrai 2006; Verschueren 1995). A társadalom különféle 
szféráiban létrejövő aszimmetrikus vagy szimmetrikus kapcsola-
tok más és más nyelvhasználatot kívánnak. A megnyilatkozás for-
májának megválasztása az egyén döntése, valamint a társadalmi 
előírások is befolyásolják. Az udvarias nyelvi viselkedés vizsgála-
tának mindig volt társadalmi aspektusa. Erre utalnak Kertész 
Manó gondolatai is az udvarias kifejezésformáról: „a társas érint-
kezés szükséges formai eleme, tudatos eszközül szolgál arra, 
hogy az ember feljebbvalóinál és rangtársainál céljait mennél 
könnyebben elérhesse. Az udvarias távolságtartás módja, hogy 
„a beszélő a megszólítottat maga fölé emeli”, valamint, hogy „a 
nagyobbakhoz szólván a magunk megalázásával növeljük a ket-
tőnk között levő távolságot” (alázatos szolgája, szerény vélemé-
nyünk) (Kertész 1933: 12–16.). 

2. A vizsgálat elméleti kerete 

Az udvariasság viszonyfogalomként definiálható, amely szerint 
egy adott nyelvi megoldás udvariassága vagy udvariatlansága az 
adott kontextusban, a fennálló viszony alapján értelmezhető (Tát-
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rai 2011: 47). A pragmatikai tudás lehetővé teszi, hogy megállapít-
suk egy megnyilatkozás udvarias vagy udvariatlan minőségét egy 
sajátos kontextusban (Bianchi 2005: 91). Megkülönböztethetjük 
az udvariasság kétféle formáját. Az „objektív” udvariasság arra ref-
lektál, hogy egyes nyelvi megoldásokat önmagukban udvariasabb-
nak érzünk másoknál (pl. főnök-beosztott, tanár-diák viszonyban 
van, tehát az aszimmetrikus kommunikációban is tapasztalható). 
A „szubjektív” udvariasság az udvarias nyelvi viselkedés szituáció-
függőségére utal (ez a vizsgálatokban is hangsúlyozódik). 

Watts (2003) elmélete is arra alapozódik, hogy egy megnyilat-
kozás udvariassága vagy udvariatlansága a fennálló viszonyok 
alapján értelmezhető. Az udvariasság arra való, hogy a beszélő a 
beszédpartner által róla alkotott véleményét javítsa, megmu-
tassa a társadalomhoz való tartozást, valamint konfliktusok elke-
rülésére is szolgál (Watts 1992: 47–51). Watts az udvariasság dis-
kurzusalapú magyarázatát adja, politikus viselkedésről beszél, 
ami egy olyan magatartás, amit a résztvevők kialakítanak, felépí-
tenek annak érdekében, hogy a folyamatban lévő szociális inter-
akcióknak megfeleljenek. Egy kontinuumot alkotnak a viselke-
désmódok (politikus/megfelelő – nem politikus/nem megfelelő 
viselkedés). A politikus viselkedés annak az ismerete, hogy mely 
nyelvi struktúra fogadható el egy sajátos társadalmi közegben, 
egy aszimmetrikus vagy szimmetrikus szituációban. Bármely 
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nyelvi magatartás, amely meghaladja a politikai viselkedés hatá-
rait, udvariasnak értelmezhető. Az udvariasság nyelvi struktúrába 
való bevonása nem jelenti azt, hogy automatikusan pozitív értel-
mezést kap (Watts 2003: 161). 

A bók az udvarias nyelvi viselkedésnek egy jellegzetes megnyil-
vánulási módja. Leech (1983) szerint kedélyes, bizalmasan udva-
rias aktusok. Pomerantz (1978) viselkedési mintának véli, amely 
kifejezi a másik félre irányított figyelmet, tiszteletet. Holmes 
(1988) megfogalmazásában a bók szerepe a felek közötti viszo-
nyok létrehozása vagy helyreállítása. A témával foglalkozó szak-
irodalom a bókot pozitív udvariassági aktusként értelmezi (ezt tá-
masztja alá a vizsgált korpusz is). A nemzetközi szakirodalomban 
az ilyen megnyilatkozási formákat általánosan bóknak nevezik 
(angol: compliment). A magyar nyelvben a bók (amelyet főképp 
férfiak fogalmaznak meg nőknek) és a dicséret (az elismerés álta-
lánosabb kifejezése) jelentése elkülöníthető (Szili 2004b: 156). 
Munkám során a bókot azonos jelentésben értelmezem minden 
elismerő megnyilatkozással. 

A bók és az arra adott válasz egymáshoz kötődő beszédaktusok-
ként egy megnyilatkozásláncot alkotnak (Schegloff–Sacks 1973: 
296; Szili 2004b: 156). A dicséretre adott válaszok az expresszívu-
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mok csoportjába tartoznak (Austin 1962), mivel a beszélőnek a dol-
gok állásával kapcsolatos magatartását jelenítik meg (Searle 1975: 
357; Szili 2004b: 156). 

A nyelvi szerénység az udvarias nyelvi tevékenység egyik jel-
lemző megnyilvánulása. A bókra adott válaszokban különféle (di-
rekt/indirekt) módon mutatkozik meg. A szerénység maxima 
(Modesty Maxim) Leech udvariassági rendszerében jelenik meg 
(Leech 1983), ami szerint a beszélőnek minimalizálnia kell ön-
maga dicséretét, maximalizálnia leszólását. A szerénység nyelvi 
kifejeződése a különféle társadalmakban eltérő módon realizáló-
dik. Az elismerő megnyilvánulásokra adott válaszokban is megje-
lenik, fokozatok figyelhetők meg a bók elfogadásától az elutasítá-
sig kontinuumot alkotva (egyetértés – elfogadás, elterelés – sze-
rénységre utaló megnyilatkozások, egyet nem értés – visszauta-
sítás, a nyelvi szerénység legkifejezőbb megnyilvánulása). 

Az elismerő kijelentésekre adott válaszokban meghatározó sze-
repe van a szleng stílusrétegnek is, amely alapvető forrása az exp-
resszivitásnak, a nyelvi kifejezés hatékonyságának (Péter 1991: 
43). Ilyen megnyilatkozásokkal rendszerint a külsőre vonatkozó 
bókokra reagálunk, csökkenteni próbáljuk az elismerés értékét, 
gyakran önironikus formában. Tipikusan a közvetlen, szimmetrikus 
interperszonális viszonyokban, egyenrangú beszédpartnerrel 
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szemben fordul elő, de a hatalmi távolság sem feltétlenül vonja 
maga után a nyelvi tiszteletadást, megjelenhet aszimmetrikus vi-
szonyban is. 

3. Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus 
viszonyok 

Az egyenlőtlen társadalmi viszonyban a befolyásolás a másik fél 
rovására történik, az aszimmetrikus kommunikációban az egyik 
fél befolyása nagyobb. Ez az udvarias interakciókat is irányító je-
lenség a bók-válasz kontextusban is megmutatkozik. A bókra 
adott válaszokban megfigyelhető, hogy az aszimmetrikus és szim-
metrikus viszonyok meghatározzák a válaszok minőségét. 

3.1. A vizsgálati korpusz 

A vizsgálati korpuszt egy általam összeállított diskurzuskiegészítő 
teszt segítségével gyűjtöttem (egy több nyelvre kiterjesztett 
módszer alapján: Blum-Kulka 1982), amelyben a társadalmi jel-
lemzőket tekintve eltérő szituációk jelenítődnek meg. A beszéd-
partnerek közötti szociális viszonyok több szinten jelennek meg: 
a közvetlen, szimmetrikus viszonyt a barát/diáktárs, az aszimmet-
rikus viszonyt, tekintélyt a tanár vagy a főnök képviseli (Pap 2008, 
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2011: 80). Az adott szituációkban elhangzó elismerő kijelentések 
egyrészt a külső megjelenésre, másrészt a teljesítményre vonat-
koznak. 

3.2. Aszimmetrikus viszonyok a vizsgálatokban 

Aszimmetrikus viszonyok a bókra adott válaszok vizsgálatában 
mindkét szituációban megjelennek (l. diskurzuskiegészítő teszt). A 
teljesítményre vonatkozó bókok esetében tanár és diák között, a 
külsőre utaló bókot megjelenítő szituációkban pedig főnök és be-
osztott között. A főnök-beosztott, tanár-diák közötti kommunikáció 
általában aszimmetrikus, ami a közlés formájában és tartalmában is 
megnyilvánul. 

A vizsgálatok célja, hogy megfigyelje a bókra adott válaszok 
megformáltságát az aszimmetrikus kommunikációban, valamint 
a nyelvi szerénység kifejeződését az egyenlőtlen társadalmi vi-
szonyokban. Az elemzések fő szempontja, hogy milyen módon fe-
jezzük ki magunkat az aszimmetrikus kommunikációban, hogyan 
befolyásolja a válaszok minőségét a társadalmi egyenlőtlenség, a 
hatalmi viszony. 
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3.3. Aszimmetrikus viszonyok a bókra adott válaszokban 

Az aszimmetrikus kommunikációban meghatározó jelenség a 
nyelvi szerénység, ami kultúránként eltérő, rendkívül változatos 
képet mutat (Leech 1983: 137). A magyarok nyelvi tevékenységé-
ben elvárt a dicséret erejének csökkentése (Szili 2000: 104). A 
nyelvi szerénység érvényesülését az interakció természete, a tár-
sadalmi viszonyok befolyásolják. Az újabb generációk eltérő 
nyelvi magatartása a társadalmi értékrend változásait is mutatja 
(más kultúrák hatása, önkép módosulása), ami az adott közösség 
udvariassági állapotát jelzi. 

A szerénység megnyilvánulási módjaiban a direkt egyetértés-
től az explicit elutasításig fokozatok figyelhetők meg, melynek 
alapján elkülöníthető három fő stratégia. Az (1) egyetértő straté-
giák − az egyetértéstől az implicit elfogadásig − a beszédpartner 
kijelentésének elfogadására utalnak. Az (2) elterelő stratégiák a 
szerénység megnyilvánulási módjai, a bók egyértelmű elfogadá-
sát elkerülő, indirekt módon visszautasító reagálások. A (3) visz-
szautasítás pedig a bók direkt elutasítását, egyet nem értést vagy 
a dicséret tagadását fejezi ki. A visszautasítás különféle változatai 
a szerénységet legexplicitebb módon kifejező megnyilvánulási 
formák. 

Az aszimmetrikus, egyenlőtlen kommunikáció egyik jellemzője 
a másik véleményéhez való közelítésre utaló megnyilvánulások, 
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szerénységet kifejező reagálások (pl. jólesik, hogy szívesen foglal-
kozna velem; köszönöm bizalmát). Az elismerést elfogadó köszö-
net az udvariassági normáknak megfelelő rutinszerű válasz (első-
sorban a teljesítményre utaló bók esetén), általában az egyéb 
stratégiákat kísérő (enyhítő vagy fokozó), azokkal kombinálódó 
elemként van jelen (pl. köszönöm, nagyon kedves, örülök, ha így 
is megfelel; hát köszönöm, de ezzel nem értek egyet). Az udvarias 
viselkedés normái által irányított megnyilatkozási mód, a bók vi-
szonzása (általános formában vagy a dicséret ismétlésével), ami 
egy udvarias gesztus a beszédpartner felé, aszimmetrikus vi-
szonyban is megjelenik (pl. igazán kedves, ön is nagyon jól néz ki; 
köszönöm, aranyos vagy). 

A szimmetrikus, közvetlen viszonyban tipikusabban előforduló, 
egyenlőtlen kommunikációban ritkábban alkalmazott választípus 
az elhangzott bókkal való nyílt egyetértés (pl. magam is így látom; 
így igaz; szerintem is; aszimmetrikus: jólesik, ha így gondolja), va-
lamint örömünk kifejezése, a dicséret egyértelmű elfogadásának, 
megerősítésének a jele (pl. örülök, hogy tetszik). A munkával, saját 
erővel elért teljesítményre vonatkozó elismerést explicitebb mó-
don elfogadjuk, mint a külsőnkre utaló bókot (a nyílt elfogadás 
nem tipikus szerénységre utaló megnyilatkozás). 
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Az irónia, a tréfás megnyilvánulás a bókkal való egyetértésnek, 
az implicit elfogadásnak sajátos módja, ami az aszimmetrikus kom-
munikációra kevésbé jellemző, főképp közvetlenebb, szimmetrikus 
kapcsolatban, elsősorban a külső dicséretére adott válaszokban je-
lenik meg (pl. Képzeld el, mi lett volna, ha több időm van!; Mondták 
már, hogy pocsék ízlésed van?; Te rám néztél egyáltalán?). Az ironi-
kus kifejezések értelmezése, udvariasnak vagy udvariatlannak mi-
nősítése kontextusfüggő. 

Az elterelő stratégiák a nyelvi szerénység megnyilvánulására 
utaló, a bók elfogadását elkerülő megnyilatkozások, indirekt mó-
don elutasító reagálások. Az elterelés egyik jellemző kifejezés-
módja az erőfeszítés hangsúlyozása, amely a kiemelkedő teljesít-
ményre vonatkozó elismerésnél gyakoribb (pl. megpróbáltam 
magamból a legjobbat kihozni; megtettem, amit tudtam; renge-
teg energiám van benne). A külsőnkre utaló bókot szívesebben 
elhárítjuk. Az aszimmetrikus, hatalmi viszony viselkedésmódosító 
funkciójára utal, hogy az elért eredményért tett erőfeszítés hang-
súlyozását, a magyarázkodást a magasabb rangú beszédpartner-
rel szemben részesítjük előnyben. Kétkedésünk kifejezése indi-
rekt visszautasítást jelez (pl. micsoda?; tényleg?; komolyan?; biz-
tos?; valóban?). Rendszerint a teljesítmény elismerését fogadjuk 
kérdő formájú válasszal, elsősorban szimmetrikus interakcióban. 
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Az egyet nem értő kijelentések a nyelvi szerénység legtipiku-
sabb megnyilvánulási módjai, és a bók direkt elutasítását, a dicsé-
ret tagadását fejezik ki. A bók értékének csökkentésére önma-
gunkat leszóló, hiányosságainkat kiemelő kifejezéseket alkalma-
zunk (pl. a szokásosnál is lestrapáltabb vagyok, ramatyul nézek 
ki, olyan vagyok, mint a mosogatórongy, szerintem eléggé meg-
viseltnek tűnök, nem vagyok valami jó bőrben, tök slampos va-
gyok és hulla fáradt, iszonyúan le vagyok robbanva). A bók érté-
kének csökkentését a teljesítmény dicséretére adott válaszokban 
gyakran a hátráltató körülmények részletezésével fejezzük ki (pl. 
lenne mit javítani rajta; néhány helyen alaposabban ki kellett 
volna dolgoznom a témát; szerintem eléggé összecsaptam). Az 
ilyen típusú reagálások általában a közeli, szimmetrikus viszo-
nyokban jelennek meg, és gyakoriak a szleng stílusrétegébe tar-
tozó kifejezések (Pap 2012: 179). 

Az aszimmetrikus, egyenlőtlen kommunikációra kevésbé jel-
lemző válaszok a bókot minősítő kijelentések (egyfajta explicit 
visszautasítás), amely nyelvi magatartás elsősorban a külsőre vo-
natkozó dicséret esetén érvényesül (pl.: na ne mondd, ugyan, va-
lószínűleg, na ezt inkább hagyjuk, ne viccelj már, ne túlozzon). Az 
elutasító reagálások jellegzetessége, hogy esetenként a nyelvi 
forma ellentétes a pragmatikai jelentéssel (pl. persze, ja, aha), 



953 

Pap Andrea: Asszimetrikus viszonyok az udvarias interakcióban 

ilyenkor a kijelentés kontextusa, extranyelvi információk segítik 
az értelmezést. Az egyet nem értést kifejező megnyilvánulások-
ban, jellemzően a szimmetrikus viszonyokban előfordulnak az ud-
variasságot nélkülöző, durva kijelentések is. 

4. Összegzés 

Jelen írás az udvarias interakcióban tanulmányozta az aszimmet-
rikus viszonyokat, a bókra adott válaszokra helyezve a hangsúlyt. 
A társas egyenlőtlenség az udvariassági szituációknak meghatá-
rozója. Az udvarias nyelvi magatartás egyik tipikus megnyilvánu-
lási formája a nyelvi szerénység, ami gyakori jelenség az egyen-
lőtlen, aszimmetrikus kommunikációban. A felek között fennálló 
társadalmi vagy személyes viszony befolyásolja a válaszok meg-
formáltságát. Megfigyelhető, hogy aszimmetrikus kapcsolatban, 
magasabb hatalmi pozícióban lévő személlyel szemben ritkán 
fordul elő a direkt megnyilvánulás. A másik véleményéhez köze-
lítő kijelentések, a köszönet, az elterelő magyarázat és az öröm 
kifejezése jellemzőbb nyelvi viselkedésmód az egyenlőtlen kom-
munikációban. 
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Mellékletek: 

Melléklet 1: Diskurzuskiegészítő teszt 

1.) Ön egy zenés-táncos partira hivatalos, ahova egy kimerítő, hosszú nap 
után, karikás szemekkel érkezik, még arra sem volt ideje, hogy hazamenjen 
átöltözni. A partin egy barátja/ a főnöke a következőket mondja: 
A) a) barátja: „Jól néz ki a szerelésed, ma hódítani fogsz.” Ön:  
b) főnöke: „Ma igazán remekül néz ki, nagyon jó a szerelése.” Ön:  
B) a) barátnője: „Nagyon klassz a ruhád, ma igazán jól nézel ki.” Ön: 
b) főnökasszonya: „Nagyon csinos a ruhája, ma igazán jól néz ki.” Ön:  
2.) Önnek szűkös határidővel meg kellett írnia egy dolgozatot, amit az idő 
szorítása miatt csak kisebb hiányosságokkal tudott elkészíteni. Megkérte 
egy barátját/ egy tanárát, hogy nézze át a dolgozatát, amit ő az elolvasás 
után a következő szavakkal értékel. 
a) barátja: „Minden elismerésem a tied, igazán alapos, jól átgondolt, logikus 
felépítésű munka. Nagyon tetszik. Sokat foglalkozhattál vele.” Ön:  
b) tanára: „Igazán alapos, jól átgondolt, logikus felépítésű munka, nagyon 
tetszik. Sokat foglalkozhatott vele.” Ön: 

Melléklet 2: Példák 

Válaszok külsőre utaló bókra: 
Elfogadás: 
Nagyon kedves, örülök, ha így is megfelel az öltözetem. 
Köszönöm, habár nem sok időm akadt helyrerakni magamat. 
Viszonzás: 
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Köszönöm, a magáé még csinosabb. 
Köszönöm, igazán kedves, ön is nagyon jól néz ki. 
Köszönöm, aranyos vagy. 
Ön is csinos, mint mindig; az a nyaklánc lélegzetelállító önön. 
Magyarázat: 
Fárasztó napom volt, de megpróbáltam magamból a legjobbat kihozni. 
Valóban igyekeztem. 
Szerettem volna, ha kicsit több időm van felkészülni, de örülök, ha így is 
megfelel az öltözetem. 
Elterelő kérdések (teljesítménynél is): 
micsoda?; tényleg?; komolyan?; biztos?; valóban?; igazán? 
Egyet nem értés/elutasítás: 
Ugyan már, ne túlozzon; ne is említse! 
Nem hiszem; nem gondolnám. 
Ne is említse. 
Képzeld el, mi lett volna, ha több időm van! 
Mondták már, hogy pocsék ízlésed van? 
Te rám néztél egyáltalán? 
A szokásosnál is lestrapáltabb vagyok. 
Ramatyul nézek ki. 
Olyan vagyok, mint a mosogatórongy. 
Szerintem eléggé megviseltnek tűnök, elég kimerült vagyok, nem vagyok va-
lami jó bőrben. 
Tök slampos vagyok és hulla fáradt. 
Iszonyúan le vagyok robbanva. 
Na ne mondd! 
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Na ezt inkább hagyjuk. 
Ne viccelj már! 
Ne túlozzon! 
ugyan, dehogy, valószínűleg, persze, ja, aha 
Válaszok teljesítményre vonatkozó elismerő kijelentésre: 
Egyetértés/elfogadás: 
Magam is így látom. 
Így igaz. 
Szerintem is. 
Nagyon köszönöm az elismerő szavakat, sokat jelent nekem a tanár úr véle-
ménye. Hálás vagyok minden segítségért. 
Köszönöm szépen, valóban, ez a téma kifejezetten érdekel. 
Jólesik, hogy szívesen foglalkozna velem. 
Jólesik, ha így gondolja. 
Köszönöm bizalmát. 
Örülök hogy tetszik. 
Magyarázat: 
A lehetőségekhez képest igyekeztem. 
Megtettem, amit tudtam; minden szabadidőm ráment. 
Rengeteg energiám van benne. 
Kevés időm volt a dolgozatra, de igyekeztem azt minél jobban megírni. 
Igyekeztem megtenni minden tőlem telhetőt. 
Egyet nem értő/ a bók értékét csökkentőválaszok: 
Lenne mit javítani rajta. 
Néhány helyen alaposabban ki kellett volna dolgoznom a témát. 
Szerintem eléggé összecsaptam. 
Látott benne valamit, amin úgy érzi, hogy változtatni kéne? 
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Semmilyen hibát nem talált benne, tanár úr? 
Tényleg úgy tűnik? 
Esetleg van még javaslata, amit érdemes lenne hozzátenni? 
Nem mondja? 
Hát köszönöm, de ezzel nem értek egyet.
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Nagyné Foki Lívia 
ELTE Savaria Egyetemi Központ 

Savaria Angol Nyelv és Irodalom Tanszék 

Nyelvészeti paradigmák hatásai a nyelvtantípusokra és 
a nyelvtan osztálytermi tanítására: az elméleti 

nyelvtantól a pedagógiai nyelvtanig 

1. Bevezetés

A nyelvtan mindig ellentmondásos és vitákat kiváltó területe volt a 
nyelvtanításnak, elméletek és gyakorlati módszerek sokasága köt-
hető ma is hozzá. A jelen tanulmány célja azon grammatikai para-
digmák áttekintése, amelyek hatással voltak és vannak az angol 
nyelvtanításra, különös tekintettel a nyelvtan osztálytermi tanítá-
sára. Bemutatjuk továbbá a paradigmák hatásaiként létrejövő 
nyelvtantípusokat, nevezetesen a nyelvészeti és didaktikai nyelvta-
nokat. Utóbbi magában foglalja a pedagógiai nyelvtant, mely az an-
gol tanárképzési programok fontos elemévé vált az utóbbi évtize-
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dekben. A tárgy bevezetése azonban csak akkor éri el a várt ered-
ményt, ha sor kerül tartalmának és módszereinek megújítására és 
intézményi szintű összehangolására. 

2. Nyelvészeti paradigmák 

Az évszázadok során különböző nyelvszemléleti irányzatok befo-
lyásolták a nyelvtan gyakorlati oktatását. A hagyományos és a 
strukturalista paradigma a nyelvről és a nyelvtani szabályokról al-
kotott tudást helyezte előtérbe, míg a transzformációs-generatív 
paradigma a nyelvtant velünk született szabályrendszerként ke-
zelte, a funkcionális paradigma pedig a nyelvhasználatra helyezte 
a hangsúlyt. Sematikusan leegyszerűsítve a négy nyelvtani para-
digma alapvetően a nyelv formai vagy funkcionalista megközelí-
tései, bár ellenpólust feltételeznek, és látszólag ellentmondásos-
nak tűnnek, valójában szoros kapcsolat van köztük. Kialakulá-
sukra jellemző, hogy nem elszigetelten jöttek létre, hanem egy-
mással összefonódva vagy éppen egymásból kiindulva. 

2.1. Hagyományos nyelvtan 

A hagyományos nyelvtanok kifejezést gyakran azon különféle né-
zetek és módszerek összefoglaló elemzésére használják, amelyek 
a nyelvtudomány megjelenése előtt jellemezték a grammatikai 
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kutatásokat. Ez a tradíció több, mint kétezer éves, és olyan szer-
zők művei fémjelzik, mint a klasszikus görög és római grammati-
kusok, reneszánsz írók és a XVIII. századi preskriptív grammatiku-
sok (Bárdos 2005). Az ennyire különböző megközelítések esetén 
nem egyszerű általánosítani, a nyelvészek rendszerint mégis pe-
joratív értelemben, egy tudománytalan megközelítéssel azono-
sítva használják a hagyományos nyelvtan kifejezést, amely a nyel-
veket a latin és görög nyelvek alapján elemezi, keveset törődve a 
tapasztalati tényekkel. A modern nyelvészet számos fogalma 
megtalálható azonban ezekben a korai grammatikai leírásokban, 
mint például a szófajok meghatározása, amely a mai napig fontos 
eleme mindenféle nyelvtani vizsgálódásnak. A középkortól a he-
lyi nyelvek előretörésével, a latin dominancia mellett, több nyel-
ven jelentek meg tradicionális nyelvi leírások, mint például az an-
gol és német nyelvterületeken a következő szerzők nyelvtani 
munkái: Ben Johnson (1620), Murray (1794), Jespersen (1924), 
Ickelsamer (1534), Grimm (1890). 

A hagyományos nyelvtani paradigmának még mindig nagyon 
erős a hatása a mindennapok nyelvoktatásában, s ez olyan sza-
bályok túlzott mértékű tanítását eredményezheti, ami a kortárs 
nyelvhasználatot nem veszi figyelembe és túlhangsúlyozza a for-
mát (Bárdos 2005; Hinkel–Fotos 2002). 
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2.2. Strukturalista nyelvtan 

A következő nagy hatású irányzat a strukturalizmus, amely a XX. 
század különböző szempontokat előtérbe helyező irányzatainak 
összefoglaló neve, olyan nyelvtanok összessége, melyekben a 
nyelv nem egyéb, mint szabályok gyűjteménye. Nyelvhasználati 
minták leírására törekszik egy hierarchikus rendszerben, a szófa-
jok meghatározása helyett azonban azok elhelyezkedését vizs-
gálja a mondatszerkezetben, valamint formai jellemzőiket a fo-
netika, fonológia, morfológia és szintaxis szintjén (Máthé 1970). 
Ezt használja előszeretettel például az audiolingvális módszer a 
drillezésben, amely a behaviorista tanulási mintával párosult. Po-
zitívuma, hogy leíró jellegű, és a nyelvműveléstől mentes, így kö-
zelebb áll a mindennapok nyelvhasználatához. Negatívuma, hogy 
a funkció és jelentés kárára hangsúlyozza a formát és például az 
összetett mondatok szintaktikai elemzését nem jól kezeli. Hiá-
nyosságai ellenére új perspektívát hozott a nyelvoktatásban, és 
bizonyos elemeit ma is használjuk nyelvi szerkezetek mechanikus 
gyakorlására. 

2.3. Transzformációs-generatív nyelvtan 

A transzformációs-generatív nyelvelmélet módszereit tekintve 
egzaktabb, mint a hagyományos vagy a strukturalista nyelvészet, 
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gyakorlatilag pedig alkalmasabb arra, hogy teljesebb képet mu-
tasson a nyelv működéséről, mert egységes rendszer keretében 
a szintaxis és a szemantika mellett átfogja a szókincstant, a hang-
tant és az alaktant is. Ez számos, azelőtt ismeretlen vagy elhanya-
golt nyelvi szabályszerűség felfedezését, illetve mélyebb megér-
tését eredményezte. Alapjaiban kérdőjelezi meg a strukturalista-
behaviorista nyelvtanítási módszert azzal, hogy a tanulót aktív 
résztvevőjévé teszi a tanulási folyamatnak, aki az úgynevezett 
nyelvelsajátítási készülék (Language Acquisition Device) segítsé-
gével hozzáfér egy szabályrendszerhez, majd ezeket a szabályo-
kat teszteli a gyakorlatban. 

Az idegen nyelvek oktatásában nagy előrelépést jelentett, 
hogy a különböző nyelvtani jelenségek között jól érzékelteti a 
szerkezeti és szemantikai azonosságokat és különbségeket. Lehe-
tővé teszi, hogy tudatosítsuk a tanulókban a nyelvi kreativitás té-
nyét, nevezetesen azt, hogy véges számú grammatikai struktúrá-
val végtelen számú nyelvi megnyilatkozást hozunk létre. Ez egy-
ben a hiányossága is, mert egy ideális beszélő-hallgató kompe-
tenciáját hangsúlyozza a nyelv megfelelő környezetben való al-
kalmazásának a kárára. Mivel csak a mondattan szintjéig vizsgá-
lódik, a szociokulturális közeget sem veszi figyelembe.  
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Annak ellenére, hogy az irányzat legismertebb képviselője, Noam 
Chomsky (1964) szerint ez a nyelvtani paradigma elméleti beállított-
sága miatt csekély hatással van az osztálytermi folyamatokra, az an-
gol nyelv elsajátításával kapcsolatos írások mégis gyakran Chomsky 
elméleteit veszik alapul és kiindulópontként (pl. univerzális gram-
matika, kompetencia, performancia). 

2.4. Funkcionális nyelvtan 

Történeti áttekintésünkben a funkcionális nyelvtanok zárják a sort. 
Jellemző rájuk, hogy a nyelvi leírás kiindulópontja a jelentés és a ki-
fejezendő tartalom, amelyre egy adott nyelvben egy vagy többféle 
formát is lehet találni. A nyelvi jelenségeket a megértett beszéd-
helyzetben és szövegkörnyezetben vizsgálják, nagy hangsúlyt fek-
tetve a pragmatikai szemléletre. Az irányzat kiemelkedő képviselői 
Halliday (1994) és Givón (2001). Az ő értelmezésükben a nyelvtan a 
jelentés kifejezésének a forrása. A funkcionalitás a nyelvtanban 
meghatározott nézőpontot jelent, ahonnan a szöveg, a nyelvi rend-
szer és a nyelvi szerkezet értelmezése megtörténik. Ennek az elvnek 
felelnek meg a különböző nyelvi kompetencia modellek, amelyek 
túlmutatva a mondattan szintjén szociolingvisztikai és pragmatikai 
dimenzióba helyezik a nyelvtan elsajátítását, és hozzájárulnak a 
nyelvelsajátítás kommunikatív megközelítésének értelmezéséhez 
(Hymes 1972; Canale–Swain 1980). 



968 
 

Szekcióelőadások – Anyanyelvi kutatások 

A funkcionális nyelvszemlélet hatására a XX. század második fe-
lében több elméleti megközelítés is született, mint például Bühler 
(1965) organon modellje vagy Searle (1969) beszédaktus modellje. 
A nyelvhasználatot és a nyelvi funkciókat középpontba helyező 
nyelvtankönyvek száma is megnőtt ebben az időszakban mind az 
angol, mind pedig a német nyelv területén (Leech–Svartvik 1975; 
Givón 1993; Engel–Tertel 1993; Zifonun et al. 1997). A nyelv termé-
szetének funkcionális értelmezését tükrözik az első funkcionális 
tanmenetek is (Wilkins 1976; Widdowson 1990). Az elméleti szinten 
bekövetkezett paradigmaváltás azonban nem eredményezett ha-
sonló szemléletváltást a nyelvtan tanításának mindennapi gyakor-
latában. Hasonlóan a transzformációs-generatív grammatikához az 
elmélet túl bonyolult a közvetlen osztálytermi alkalmazáshoz, a fo-
galomkörök és funkciók pedig nem szolgáltatnak jó alapot a taní-
tandó nyelv rendszerszerű megismeréséhez. 

3. Nyelvtantípusok 

Az eddig ismertetett nyelvtani paradigmák többfajta nyelvtani le-
írást hoztak létre a különböző nyelvekben, ezek azonban elsősor-
ban tudományos célokat szolgálnak, osztálytermi használatra 
csak módosításokkal alkalmasak. A nyelvtani leírások egy része 
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elméleti síkon mozog és átfogó szemléletet tükröz, explicit és ob-
jektív leírása a nyelveknek. A didaktikai nyelvtanok ezzel szem-
ben elméleti alapokon, de módosított szabályokat írnak le, gyak-
ran leegyszerűsített formákat, túláltalánosításokat tartalmaznak. 
Próbálják figyelembe venni a nyelvelsajátítási sorrendet és a ta-
nulók igényeit, tehát eklektikus szemléletűek. 

A különböző nyelvtani paradigmák hatására létrejött nyelvtani 
leírások adják az alapját a gyakorlati nyelvtanoktatásnak. Több 
szerző szerint a különböző nyelvtantípusok között a leíró nyelv-
tan központi szerepet tölt be, mivel közvetítő szerepet játszik az 
elméleti nyelvtanok és a didaktikai nyelvtanok között, sőt forrá-
sát is képezi ezek tartalmának (Dirven 1990; Leech 1994; Odlin 
1994). Nyelvtanítási szempontból a pedagógiai nyelvtan, mint di-
daktikai típusú nyelvtan tölti be azt az értelmező szerepet, amely 
hidat épít a formális, elméleti grammatikák, a célközönség és a 
nyelvoktatási anyagok között, miközben tartalmában erősen tá-
maszkodik a leíró nyelvtanra. 

4. Pedagógiai nyelvtan 
A pedagógiai nyelvtan meghatározása a szakirodalomban nem 
egységes, többféle értelmezése létezik. Jelentheti nyelvtani sza-
bályok és módszertani magyarázatok gyűjteményét vagy nyelvel-
sajátítási folyamatokat. Rendszerint egy nyelvtankönyvet vagy 
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tankönyvet értenek alatta, esetleg nyelvtani gyakorlatokat, ame-
lyeket a tanár kompetenciája és felfogása, pedagógiai háttértu-
dása szerint használ fel a hagyományos nyelvtani szemléletnek 
megfelelő formaközpontú feldolgozással (Chalker 1994; Moham-
med 1996). Greenbaum (1987) deskriptív és preskriptív szabá-
lyok gyűjteményének tartja, Odlin (1994) szerint pedig a pedagó-
giai nyelvtan az idegen nyelvet tanulók igényeinek megfelelő 
nyelvtani elemzés és instrukció, amely már egy jóval tágabb fo-
galom és lehetőséget ad különböző értelmezésekre. Newby 
(2008) ismét az elméleti síkra tereli a pedagógiai nyelvtan meg-
határozását és egy kognitív-kommunikatív megközelítést javasol. 

A pedagógiai nyelvtan új értelmezésben – ötvözve a fentiek-
ben ismertetett definíciókat – egy olyan didaktikai típusú nyelv-
tan, amely nemcsak kézzelfogható tanítási anyagokat, nyelvtan-
könyveket és magyarázatokat tartalmaz, hanem pedagógiai dön-
téshozatali folyamatokat is, melyeket a nyelvtanárok nyelvtanta-
nítással kapcsolatos képzetei is befolyásolnak. Ezért egy pedagó-
giai nyelvtan tartalma forrását képezi egyrészt a nyelvtantanítási 
anyagoknak, másrészt a pedagógiai magyarázatnak. Tartalmi 
szempontból erősen támaszkodik a leíró nyelvtanra, mely alapján 
az anyanyelvűek által használt leggyakoribb nyelvi struktúrákkal 
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és megnyilatkozásokkal foglalkozik nemcsak a mondattan, ha-
nem a szemantika, a pragmatika és a diskurzus szintjén is. To-
vábbá nagy hangsúlyt fektet a nyelvi struktúrák kiválasztására, ta-
nítási sorrendjére és kommunikációban betöltött fontosságára. 

A pedagógiai folyamatok szempontjából a pszicholingvisztikai 
dimenzió képezi a másik alappillérét a pedagógiai nyelvtan új-
szerű megközelítésének. Erősen támaszkodik a nyelvelsajátítási 
elméletekre, a nyelvi tudatosítás folyamataira. Figyelembe veszi 
a tanárok nyelvtannal kapcsolatos képzeteit, illetve tévképzeteit, 
ezek ugyanis jelentősen befolyásolják a nyelvtanárokat osztály-
termi döntéseikben. Ebben az értelmezésben a pedagógiai nyelv-
tan egy közvetítő szerepet tölthet be az elméleti nyelvtanok és a 
pedagógiai gyakorlat között. 

Bár a kommunikatív nyelvoktatás korát éljük, az idegennyelv ta-
nítás többnyire még mindig a nyelvtan csaknem kizárólagos for-
maközpontú tanítására irányul, és a tanárok a hagyományos mód-
szereket kedvelik jobban (Bárdos 2005; Szenes 2009; Newby 
2015). Ennek egyik oka, hogy az elméletek gyakorlati alkalmazása 
nehézkes, másik oka pedig a tanárok képzetei, illetve saját nyelv-
tanulási élményeik, amelyek tudat alatt a hagyományos nyelvtan-
tanítás felé orientálják őket. Ezért a tanárképzési programokba be-
vezetett pedagógiai nyelvtan tárgy keretében lehetne kialakítani 
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egy a kor igényeinek jobban megfelelő nyelvtantanítási szemléle-
tet. Ebben az értelmezésben a pedagógiai nyelvtan a fent említett 
tanítási anyagokon és pedagógiai magyarázatokon kívül kitekin-
tést adhatna olyan határterületek felé, mint például a korpusz-
nyelvészet, a lexikai megközelítés, vagy a diskurzuselemzés (Mau-
ranen 2004; Römer 2006; Boulton–Tyne, 2014). Ezeket a területe-
ket nyelvtantanítás frissítő forrásának tekinthetjük. 

5. Összegzés

E rövid és rendkívül vázlatos áttekintése a nyelvtani paradigmák-
nak és az ezekre épülő nyelvtanoknak a pedagógiai nyelvtant, 
mint a tanárképzésben megjelenő tantárgy tartalmát tette át-
gondolás tárgyává. Elméleti síkon a nyelvészeti paradigmaváltá-
sok mindig valami újszerűt hoztak a nyelvészetbe, ennek ellenére 
a nyelvtantanítás gyakorlata meglehetősen tradicionális maradt. 
A funkcionális paradigma nem hozta meg a várt eredményeket az 
osztálytermi gyakorlatban. Ezért a nyelvtanárképző programok 
az elméleti nyelvészeti oktatás mellett a pedagógiai nyelvtan tan-
tárgy keretében egy gyakorlatiasabb nyelvtanoktatással lehető-
séget nyújthatnak a nyelvtan funkcionálisabb szemléletű és a ha-
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tárterületek felé nagyobb kitekintést nyújtó gyakorlati oktatásá-
hoz. Halliday, a funkcionális nyelvszemlélet képviselője azt írja a 
nyelvtanról, hogy a „grammatika inkább a választás és a lehető-
ségek grammatikája, mint a szabályoké” (1978: 4). A pedagógiai 
nyelvtan is lehet a választás és a lehetőségek tantárgya. 

Irodalom 

Bárdos Jenő 2005. Élő nyelvtanítás-történet. Budapest: Nemzeti 
Tankönyvkiadó. 

Boulton, A. – Tyne, H. 2014. Corpus-based study of language and 
teacher education. In Bigelow, M. – Ennser, J. – Kananen, J. 
(eds.): The Routledge Handbook of Educational Linguistics. 
New York: Taylor & Francis. 301–312. 

Bühler, K. 1965. Sprachtheorie: Die Darstellungsform der 
Sprache. Jena: G. Fischer. 

Canale, M. – Swain, M. 1980. Theoretical bases of communicative 
approaches to second language teaching and testing. Applied 
Linguistics. 1/1: 1–47. 

Chalker, S. 1994. Pedagogical grammar: Principles and problems. 
In Bygate, M. – Tonkyn, A. – Williams, E. (eds.): Grammar and 
the Language Teacher. London: Prentice Hall. 31–44. 



974 

Szekcióelőadások – Anyanyelvi kutatások 

Chomsky, N. 1964. Aspects of the theory of syntax. Cambridge: 
M.I.T. Press. 

Dirven, R. 1990. Pedagogical Grammar. Language Teaching. 23: 
1–18. 

Engel, U. – Tertel, R. Z. 1993. Kommunikative Grammatik Deutsch 
als Fremdsprache. München: Iudicium Verlag. 

Givón, T. 1993. English Grammar: A function–based introduction. 
Amsterdam: John Benjamins. 

Givón, T. 2001. Syntax. A functional-typological introduction. 
Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.  

Greenbaum, S. 1987. Reference grammars and pedagogical 
grammars. World Englishes. 6/3: 191–197. 

Grimm, J. 1890. Deutsche Grammatik. Vorrede. In Kleinere Schrif-
ten. Band 8. Gütersloh: Bertelsmann. 29–45. 

Halliday, M. A. K. 1978. Language as social semiotic. Maryland: 
University Park Press. 

Halliday, M. A. K. 1994. An Introduction to Functional Grammar. 
London: Edward Arnold. 

Hinkel, E. – Fotos, S. 2002. New perspectives on grammar teaching 
in second language classrooms. New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associates. 



975 

Nagyné Foki Lívia: Nyelvészeti paradigmák hatásai a nyelvtantípusokra 

Hymes, D. 1972. On communicative competence. In Pride, J. B. – 
Holmes, J. (eds.): Sociolinguistics. Harmondsworth, England: 
Penguin Books. 269–293. 

Ickelsamer, V. 1534. Teutsche Grammatica. Augsburg. 
Jespersen, O. 1924. The Philosophy of Grammar. Reprinted 1965. 

New York: Norton. 
Johnson, B. 1640. The English grammar. 
Leech, G. – Svartvik, J. 1975. A communicative grammar of Eng-

lish. Harlow, Essex: Longman. 
Leech, G. 1994. Students’ grammar – teachers’ grammar – learn-

ers’ grammar. In Bygate, M. – Tonkyn, A. – Williams, E. (eds.): 
Grammar and the language teacher. Hemel Hempstead: Pren-
tice Hall. 17–30. 

Mauranen, A. 2004. Spoken corpus for an ordinary learner. In Sin-
clair, J. M. (ed.): How to use corpora in language teaching. Am-
sterdam, NL: John Benjamins. 89–105. 

Máthé Jakab 1970. Strukturalizmus a nyelvészetben. Korunk. 
1970/2: 193–199. 

Mohammed, A. M. 1996. Informal pedagogical grammar. IRAL. 
34/4: 283–291. 

Murray, L. 1794. An English grammar. New York: Collins and Per-
kins. 



976 

Szekcióelőadások – Anyanyelvi kutatások 

Newby, D. 2008. Pedagogical grammar: A cognitive communica-
tive approach. In Delanoy, W. – Volkmann, L. (eds.): Future 
perspectives for English language teaching. Heidelberg: Uni-
versitätsverlag Winter. 29–44. 

Newby, D. 2015. The role of theory in pedagogical grammar: A 
Cognitive + Communicative approach. Eurasian Journal of Ap-
plied Linguistics. 1/2: 13–34. 

Odlin, T. 1994. Introduction. In Odlin, T. (ed.): Perspectives on 
pedagogical grammar. Cambridge: CUP. 1–22. 

Römer, U. 2006. Pedagogical applications of corpora: Some re-
flections on the current scope and a wish list for future devel-
opments. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. 54/2: 
121−134. 

Searle, J. R. 1969. Speech acts: An essay in the philosophy of lan-
guage. Cambridge: CUP.  

Szenes Eszter 2006. A kommunikáció tanítása az angol nyelvi 
órákon. Új Pedagógiai Szemle. 11: 30–49. 

Widdowson, H. G. 1990. Aspects of Language Teaching. Oxford: 
OUP. 

Wilkins, D. A. 1976. Notional syllabuses. Oxford: OUP. 
Zifonun, G. L. – Hofmann, L. – Strecker, B. 1997. Grammatik der 

deutschen Sprache. Berlin/New York: Walter de Gruyter. 

http://ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle-090617-262


 

 

Sólyom Réka 
Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar  

Magyar Nyelvtudományi Tanszék 

Aszimmetria az újszerű nyelvhasználatban: 
neologizmusok a közlő és a befogadó oldaláról 

1. Bevezetés 

A tanulmány napjaink újszerű magyarnyelv-használatára, azon 
belül is a neologizmusok befogadására fókuszál, különös tekin-
tettel arra, hogy a kommunikációs folyamatban a neologizmusok 
használata során milyen okoknak köszönhetően, milyen módon 
alakulhat ki aszimmetria. 

A vizsgálódás arra mutat be példákat, hogy a közlő és befo-
gadó jelentés- és stílustulajdonítása, értelmezési stratégiái, vala-
mint a kapcsolódó kommunikációs jellemzők milyen módon já-
rulnak hozzá az aszimmetrikus kommunikáció kialakulásához.  
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Forrásul a szerző által a 2010-es években mintegy 1500 adat-
közlő részvételével felvett kérdőíves felmérések adatai szolgál-
nak. Jelen tanulmány célja nem az, hogy a felvett kérdőívekből az 
összes vonatkozó példát bemutassa – erre terjedelmi okok miatt 
nincs is lehetőség; sokkal inkább az, hogy a neologizmushasználat 
következtében az aszimmetria kialakulásához vezető jellemző 
okokat, illetve a kommunikációs folyamatban megfigyelhető ten-
denciákat érzékeltesse egy-egy releváns példa, illetve kapcsolódó 
adatközlői válasz segítségével. 

2. Hipotézis

A nyelvhasználóknak változatos nyelvi tapasztalatai, valamint kü-
lönféle életkori, érdeklődésből, munkából, csoporthoz tartozás-
ból fakadó nyelvhasználati jellemzői vannak. A különféle jellem-
zők, illetve eltérések következtében megértés-, attitűd- és befo-
gadásbeli különbségek mutathatók ki az adatközlők vonatkozó 
válaszaiban (vö. Sólyom 2014a, 2016). 

A vizsgálódás hipotézise – a fenti tényekből is következően – a 
következő: neologizmushasználatkor (a közlő, illetve a befogadó 
részéről) tanúsított megértés- és/vagy attitűdbeli különbségek 
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egy-egy adott kommunikációs szituációban aszimmetrikus kom-
munikációhoz vezethetnek.  

A fenti hipotézis igazolására célszerűnek tűnik az elmúlt évek-
ben felvett kérdőíves felmérések segítségével, a kérdőívekben 
szereplő néhány releváns példájával bemutatni, hogyan alakul-
nak a befogadási (megértési, meg nem értési) és a viszonyulási 
(attitűd) folyamatok bizonyos grammatikai csoportba tartozó 
neologizmusok esetében a különböző életkorú adatközlők köré-
ben. Az elemzett neologizmusok grammatikai felépítése azért 
fontos szempont, mert a hipotézis értelmében a befogadó nyelv-
használók nyelvi attitűdje, megértési folyamatának sikeressége 
vs. sikertelensége nem feltétlenül köthető egy bizonyos gramma-
tikai felépítésű neologizmushoz; tény ugyanis, hogy a legkülönfé-
lébb grammatikai szerkezetű neologizmusok között találhatóak 
egyfelől olyanok, amelyek igen népszerűek lesznek, és idővel jól 
begyakorlottá válnak a magyarnyelv-használatban; másfelől en-
nek az ellenkezője is igaz: elképzelhető, hogy ugyanannak a gram-
matikai felépítésű neologizmuscsoportnak egy másik tagja csak 
rövid ideig marad meg a köztudatban és a nyelvhasználatban, és 
idővel kikopik belőle.  

A fentiekhez kapcsolódóan meg kell jegyezni, hogy időről időre 
megfigyelhető a tendencia, amelynek értelmében bizonyos 
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gramatikai csoportokba tartozó neologizmusok jelenléte, diva-
tossága erősödik, és egy adott időpillanatban sok-sok példányuk 
megtalálható a nyelvhasználatban. Erre példa napjainkban a kép-
zéssel (elsősorban az -l és a -z igeképzőkkel) létrejövő alakulatok 
csoportja. Ezek esetében megfigyelhető, hogy sok, aktuálpolitikai 
vagy sztárokkal foglalkozó újságcikkben, internetes hírben jelen-
nek meg, elsősorban ironikus stílusú szövegekben (például: 
brüsszelezik, habonyozik, kormányinfózik, mészároslőrincezik, 
moszkvázik; még igekötős változatban is, például: elbrüsszelezi 
magát, összepalvinozódik stb.). Érdekes kérdés, hogy ezeknek az 
alakulatoknak az esetében mi váltja ki az ironikus stílushatást. 
Feltételezhető, hogy egyfelől az említett igeképzőkkel és/vagy 
igekötőkkel ellátott tulajdonnevek (városok, közéleti szereplők 
vagy éppen sztárok, celebek nevei) igévé válva kisebb fontossá-
gúnak tűnhetnek, köszönhetően például a kis kezdőbetűs írás-
módnak, másfelől pedig egyfajta passzivitásra is enged következ-
tetni az, hogy az említett személyek vagy helyek (utóbbiak általá-
ban metonimikusan valamely fontos testületre vagy emberek 
csoportjának székhelyére utalnak, vö. például Brüsszel vagy 
Moszkva említésével a fenti példákban) nem aktív cselekvőként 
jelennek meg az alakulatban, hanem – a biciklizik, Facebookozik, 
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számítógépezik stb. mintájára – ’valaki eszközként használ vala-
mit’ értelemben, amely aztán kiegészül az ’említ, emleget vala-
kit/valamit’ (pl. brüsszelezik, habonyozik), ’hasonlít valakire’ (pl. 
összepalvinozódik) jelentésekkel. 

3. Kulcsfogalmak 

Jelen tanulmány a kutatásban fontos szerepet játszó jelenségek 
közül két kulcsfogalmat, a neologizmus és az aszimmetrikus kom-
munikáció fogalmát, illetve ezeknek a neologizmusbefogadás so-
rán megjelenő összefüggéseit vizsgálja. 

E kulcsfogalmak definícióit a tanulmány az alábbi módon hatá-
rozza meg: neologizmusnak tekinti az olyan nyelvi jelenségeket, 
melyeknek „(…) egy adott közlő és/vagy egy adott befogadó 
adott szituációban előzetes (vagy ilyen hiányában előzetesként 
értelmezett) tapasztalataihoz, ismereteihez és az ezekből fakadó 
elvárásaihoz viszonyítva újszerű jelentést és/vagy újszerű stílust 
tulajdonít. E jelentés- és stílustulajdonítás dinamikus, a fenti vál-
tozók függvényében skalárisan módosulhat egyazon nyelvhasz-
náló esetében is” (Sólyom 2014a: 19). 

Aszimmetrikus kommunikációként tekint arra a jelenségre, 
amelynek során a kommunikációs folyamatban a viszony valami-
lyen tekintetben nem egyenrangú (szimmetrikus) a felek között 
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(vö. Fercsik–Raátz 2004: 18–19, 2006: 17–18), hanem – például a 
befolyás mértékének vagy a visszacsatolás lehetőségének tekin-
tetében (vö. Sólyom 2014b: 16) – egyenlőtlenné válik. 

4. Az elemzett neologizmusok grammatikai szerkezete

A tanulmány az alábbi grammatikai felépítésű neologizmusokkal 
kapcsolatban vizsgál példákat (az egyes kérdőíves felmérésekből 
idézett példamondatok forrása minden esetben az internet volt): 

- be igekötővel létrejött szavak (olyan alakulatok esetében,
ahol hagyományosan más igekötő szerepel, vagy nem sze-
repel igekötő: begótul, bejósol, bekommentel); 

- képzéssel létrejött szavak (bankol);
- elvonással létrejött szavak (árfolyamrögzít, kamubejelent);
- szóösszetétellel létrejött szavak (passzívház, gerillakertész);
- e- előtaggal létrejött alakulatok (e-könyv-olvasó).
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5. Kommunikációs jellemzők neologizmusok 
használatakor 

A neologizmusok „élete” néha egészen rövid, más esetekben vi-
szont akár hosszú távon is meghonosodhatnak a nyelvhasználat-
ban. Létrehozásukkor a cél gyakran nem pusztán új kategóriák 
megnevezése, hanem a figyelem felkeltése, előtérbe helyezés, 
nyomatékosítás, illetve a megjegyezhetőség elősegítése (Benc-
zes 2014: 110–111). E stratégiák segítségével a közlő a kommu-
nikációs folyamat során számíthat arra, hogy a közvetíteni kívánt 
üzenet felkelti a befogadó figyelmét, és/vagy erős hatást gyako-
rol rá, és/vagy bevésődik az emlékezetébe (e tulajdonságok kife-
jezetten fontosak lehetnek például a reklámnyelvben, a politikai 
kommunikációban vagy az irónia, illetve a humor kifejezése ese-
tében). 

Mivel a kommunikáció olyan interaktív cselekvés a beszélő/író 
és a hallgató/olvasó között, amely „tágabb közegben a szociális 
kogníció része” (Tolcsvai Nagy 2012: 35, idézi Benczes 2014: 111–
112), a neologizmushasználat esetében tapasztalható megértési 
folyamat gyakran a csoporthoz tartozás (életkori csoport, szabad-
idős tevékenység, tájékozottság egy adott témában stb.) érzését, 
valamint a nyelvhasználóknak a neologizmus iránt tanúsított po-
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zitív attitűdjét erősíti. Meg kell továbbá említeni, hogy a neolo-
gizmusok használata gyakran a „trendiség”-gel (vö. Lehrer 2003) 
is párosul (ez ugyanakkor azt a veszélyt is hordozza, hogy az adott 
divat – például reklám-, vers- vagy dalszöveg – feledésbe merü-
lésével a neologizmus használata is megszűnik). 

6. Kommunikációs jellemzőkre ható tényezők
neologizmusok használatakor 

A neologizmushasználat során a következő, a megértést, terje-
dést, kedvelés mértékét befolyásoló tényezőkkel kell számolni: 
csoporthoz tartozás (vö. argó, tolvajnyelv), reklám (vö. figyelem-
felkeltés), irónia megjelenése (vö. kritika megfogalmazása pl. ak-
tuálpolitikai cikkekben), illetve ezek keveréke. 

A felsorolt jellemzők összekapcsolhatók a grice-i maximák (Szili 
2004: 58−60) jelenlétével, illetve adott esetben megsértésével, 
nevezetesen a mennyiség, a minőség, a relevancia, valamint a 
mód maximájának használati jellemzőivel. Mivel e maximák szán-
dékos betartása/be nem tartása markánsan megjelenhet a neolo-
gizmushasználatban, a tanulmány az elemzett neologizmusok vizs-
gálatában, illetve a nyelvhasználók hozzájuk kapcsolódó megértési 
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és attitűdbeli jellemzőiben a felsorolt négy maxima jelenlé-
tére/megsértésére fókuszál. 

7. Aszimmetrikus kommunikációt előidéző jellemzők 
neologizmusok befogadásában 

A következőkben néhány olyan, az elmúlt évek felméréseiből 
származó példa bemutatására kerül sor, amelyekben megjelen-
nek az aszimmetrikus kommunikációs helyzet létrejöttét befolyá-
soló befogadói tényezők: zárójelben olvasható, hogy a befogadók 
véleménye szerint a neologizmus használója mely társalgási ma-
ximákat sért meg. (Az egyes csoportokban a kérdőívekben sze-
replő, internetről származó példamondatok után a kiemelt neo-
logizmus jelentése, a kitöltés ideje, valamint az adatközlők jel-
lemzői olvashatók.) 

Az egyes, így kialakult csoportokról a következők állapíthatók 
meg: az említett időszakban, a 2010-es években felvett kérdőívek 
vonatkozó adataiból négy-öt (részletesen l. alább) markáns típus 
rajzolódik ki az elemzett szempontok szerint. E típusok esetében 
sok adatközlőtől, több évben, több utalás is található az elemzett 
kérdőívekben arra, hogy valamely társalgási maxima szándékos 
vagy véletlen megsértésére került sor a nyelvhasználatban a be-
fogadók véleménye szerint. 
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Az említett időszak vonatkozó kérdőíveiből a jelen tanulmány-
ban vizsgált grammatikai csoportok esetében is sok példát le-
hetne hozni; terjedelmi okok miatt azonban erre nincs mód, így 
a következőkben az egyes típusokra mutat be a tanulmány né-
hány releváns példát. 

7.1. Ennek a csoportnak az esetében jellemző, hogy a befogadó 
egyáltalán nem érti meg a neologizmust (mennyiség, mód maxi-
májának megsértése). Például: 

Napokban találtam rá az Alcor Poet nevű e-könyv olvasóra. (Jelentése: 
’elektronikuskönyv-olvasó’, helyesírása ma már: e-könyv-olvasó, vö. 
AkH.12: 140, Sólyom 2014a: 95–98, 2011., kitöltők: általános és közép-
iskolások, egyetemi hallgatók, dolgozó felnőttek.) 

Ennek a neologizmusnak az esetében egyértelműen félreértésre, 
meg nem értésre utaló jelentésmagyarázatok voltak a követke-
zők: ’az adott könyvet olvasó’, ’ez, aki a könyvet olvassa’, ’ezt a 
könyvet olvasó’ (ezekben az esetekben tehát az e- előtag jelenté-
sét értették félre, rámutatásként értelmezték az adatközlők). 

7.2. Ebben az esetben a befogadó megérteni véli a neologizmust, 
de valójában félreérti (mennyiség, mód maximájának megsér-
tése). Például: 
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(…) olyan embereket is vonz, akik a gerilla kerteszkedesben tobb geril-
lat latnak mint kerteszkedest. (Jelentése: ’közterület-szépítés céljából 
illegálisan növényt ültető aktivista’, 2011., kitöltők: az 1) pont megfe-
lelő kérdőívénél említett négy korosztály.) 

A vonatkozó szómagyarázatokban e szó esetében elsősorban a 
gerillaság jellemzői profilálódtak, pl.: ’mindent kiirtó, kivágó ker-
tész’, ’zöldséget lopó ember’, ’rosszarcú, nagydarab kertész’, 
’drogtermesztő’, de volt rá példa az általános iskolások esetében, 
hogy – fonológiai tévesztés eredményeképpen – a ’gorilla’ jelen-
tés is megjelent (vö. Sólyom 2014a: 73–77) – ez a jelenség viszont 
az 1) csoportban említette neologizmustípushoz kapcsolja a be-
fogadói jelentéstulajdonítást. 

(…) Van valakinek tapasztalata passzív ház építésével kapcsolatban 
(…)? (Jelentése: ’megújuló energia felhasználásával működő, alacsony 
vagy zéró energiafogyasztású ház’, helyesírása ma már: passzívház, 
2011., kitöltők: az említett négy korosztály, vö. Sólyom 2014a: 80–84.) 

A passzívház esetében csak az egyetemisták, illetve a felnőttek 
korcsoportjában voltak olyan adatközlők, akik meg tudták ma-
gyarázni a szó jelentését. Téves szómagyarázatok voltak például 
az alábbiak: ’idősek otthona’, ’otthon depressziós embereknek’, 
’pihenőház’, ’munkanélküliek háza’, ’parlament’ (sic!), ’olyan iro-
daház, amelybe nem sikerül bérlőket találni’, ’drogról leszoktató 
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intézmény’, ’olyan ház, ahol a cigiseket leszoktatják’; általános is-
kolások körében pedig még például a ’kemény ház’ is megjelent, 
itt tehát a passzív~masszív szavak fonológiai hasonlóságából 
származott a félreértés (Sólyom 2014a: 83) – az ilyen típusú szó-
magyarázat alapján az 1) csoportban említett jelentéstulajdoní-
tás zajlott le ennek a neologizmusnak az esetében is (vö. ge-
rilla~gorilla). 

7.3. A befogadó megérti a neologizmust, de feleslegesnek, 
„rossz”-nak tartja; a kapcsolódó attitűdje negatív (minőség, mód 
maximájának megsértése). Például: 

Totál begótult Rihanna. (Jelentése: ’gót/goth stílust vesz fel’, 2016., ki-
töltők: tanárjelölt egyetemi hallgatók.) 

(…) a négyéves kor utáni teljesítményt már nem lehet az anya végzett-
sége alapján bejósolni. (Jelentése: ’megjósolni’, 2016., kitöltők: tanár-
jelölt egyetemi hallgatók.) 

 (…) bekommentelte a 12 zeneszerző királyról szóló cikk alá a dal tör-
ténetét (…) (2016., kitöltők: tanárjelölt egyetemi hallgatók). 

Aszimmetrikus befogadói attitűdöt, tükröző válaszok ezeknek a 
neologizmusoknak az esetében például a következők voltak: 
„szleng, korosztályhoz kötött”, „pongyola, idétlen”, „ez is kicsit 
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»suttyós« (sic!)”, „kevésbé választékos megfogalmazás”, „írott 
szövegben nem állja meg a helyét”, „erőltetett, nem szép”; il-
letve: „komolytalan”, „negatív”, „rétegkifejezés, mely internetes 
tudásra épít”, „chat-nyelv”. 

Mint a fenti példamondatokból is látszik, napjainkban a be ige-
kötővel létrejövő neologizmusok esetében sokszor merül fel a fe-
leslegesség, erőltetettség, pongyolaság érzése a nyelvhasználók-
ban. A 2016-ban felvett kérdőív, amelyben az idézett példák is 
szerepeltek, kifejezetten a be igekötős neologizmusokkal foglal-
kozott. Elmondható, hogy sok vizsgált szó esetében tapasztalható 
volt az említett attitűd a befogadók részéről. A be igekötő változó 
(formálódó vagy éppen átalakuló aspektus- és akcióminőség-je-
lölő) funkcióinak megjelenése által kiváltott stílushatást a fentiek 
alapján még vizsgálni kell a jövőben (ha kell, újabb és újabb neo-
logizmusok bevonásával, illetve a „régiek” továbbélésének nyo-
mon követésével). 

7.4. A befogadó megérti a neologizmust, észleli a benne megje-
lenő szójátékot, iróniát is, viszont nem találja frappánsnak, jópo-
fának stb. az új alakulatot (minőség, relevancia maximájának 
megsértése). Például: 
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Mondja, maga kinél bankol? (2012., kitöltők: bölcsészhallgatók.) 

(…) egyébként nem először kamubejelent energiaügyben. (2015., kitöl-
tők: levelező magyar szakra járó tanárok.) 

Aszimmetriára utaló példák a vonatkozó befogadói véleményekből: 
„szokásostól eltérő használata nem szimpatikus”, „a banking szóból 
ered, és egyszerűen nem áll jól a magyarban”, „nem tetszik, mert 
túl erőltetett, nem tetszik ez a fajta szóképzési mód”; illetve: „el-
ítélő, cinikus”, „bulvár”, „primitív”, „negatív”, „szenzációhajhász”. 

7.5. A 7.4.-hez kapcsolódóan említést kell még tenni a maxi-
mák kihagyásának esetéről, amikor a beszélő nem zárkózik el 
ugyan az együttműködéstől, de nem akar az adott szituációban 
szükséges maximának megfelelően viselkedni (vö. Szili 2004: 60). 

A neologizmushasználatnál ez az eset jelenik meg tipikusan ak-
kor, amikor a nyelvhasználó a feltűnést keresi (például a reklám-
nyelvben, vö. Benczes 2014). Az így létrejövő alakulatokat sok-
szor megérti a befogadó, de helyteleníti, és attitűdje gyakran ne-
gatív lesz. Az említett kérdőíves felmérések tanúsága szerint ez 
történt a bankol esetében is, amikor sok adatközlő asszociált egy 
bank reklámjára, majd ezt kiterjesztették a bedőlt devizahitelek 
témakörére, amelyhez negatív asszociációik kapcsolódtak, így el-
ítélően nyilatkoztak a neologizmusról is. 
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8. Konklúzió 

Neologizmusok használata esetében a kommunikációs folyamat-
ban a befolyás mértéke erőteljesen különböző lehet közlő és be-
fogadó esetében. A tapasztalt különbségek gyakran szándékosak 
a közlő részéről (pl. csoporthoz tartozás), más esetben viszont 
nem (pl. negatív érzéseket keltő reklámszöveg). 

Egyes neologizmusok esetében a befogadó úgy érezheti, hogy 
valamely tekintetben (pl. társalgási maximák sérülése, megértési 
nehézségek, félreértés miatt) csökken a befolyása, kompetenciája a 
kommunikációs folyamatban, így egyenlőtlen (aszimmetrikus) kom-
munikációs szituáció jön létre. Ez a kommunikációs helyzet feltehe-
tőleg hatással van az új nyelvi jelenség jövőbeli „életére” is. 

A fenti csoportosítás, valamint az egyes csoportokban említett 
példák esetében nyilvánvalóvá vált, hogy a tanulmány által felve-
tett hipotézis helytálló: akarva vagy akaratlanul, neologizmusok 
használata esetében sok esetben sor kerül bizonyos társalgási 
maximák megsértésére, így sokszor jön létre megértés- és/vagy 
attitűdbeli különbség a befogadó részéről. Ez a különbség közlő 
és befogadó szándéka, illetve a kommunikációs szituációban 
megnyilvánuló kompetenciája között pedig aszimmetrikus kom-
munikációs helyzetet hoz létre. Ez a helyzet a jövőben feltehe-
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tően változhat (például egy-egy neologizmus begyakorlottá válá-
sával, elterjedésével és így elfogadásával), de a tanulmányban 
említett évekből származó adatok arra engednek következtetni, 
hogy a diakróniában egy adott időpontban egyenlőtlen kommu-
nikációs szituáció kialakulására került sor a neologizmushasználat 
következtében. 
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Viszket Anita 
Pécsi Tudományegyetem 
Nyelvtudományi Tanszék 

Aszimmetria a gyermekirodalom névelőhasználatában 

1. Bevezetés

A vizsgálatom kiindulópontja az az elterjedt állítás, hogy az egyes 
számú, jelző nélküli személynevek előtti névelőhasználat nem ré-
sze az írott (köz)nyelvnek, hanem nyelvjárási, szleng vagy beszélt 
nyelvi jelenség, többek szerint speciális stílusértékkel. (Csak il-
lusztrációként: I. Gallasy 1980; Keszler 2000; Molnár 2001; Ne-
mesi 1997; Imre 1961; Törkenczy 2002). Jelzővel ellátott tulaj-
donnevek előtt azonban minden nyelvváltozatban kötelező a 
névelő (%-kal jelöltem a nyelvjárási változatot).  

(1) a. %Tegnap láttam a Marit. / Tegnap láttam Marit. 
b. Tegnap láttam a szőke Marit. / *Tegnap láttam szőke Marit.
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Ezzel szemben a gyermekkönyvek olvasásakor több olyan írott 
szöveget találunk, ahol rendszerszerűen felbukkannak az egyes 
számú, jelző nélküli személynevek előtt is a névelők. Fontos, hogy 
olyan, óvodásoknak írt gyerekkönyvekről van szó, amelyekben 
nem szokás, hogy az író a szereplőit a nyelvhasználatukkal jelle-
mezze, ráadásul a névelők vizsgált megjelenése része a narráció-
nak is. A személynév előtti névelő előfordulásai aszimmetrikusak: 
vagy az önmagában álló személynév előtt lehet névelő, vagy más 
szerzőknél csak a birtokosként funkcionáló személynév előtt. Egy 
szerzőn belül következetes az előfordulás, és ha van névelős vál-
tozat is, akkor mindig van nem névelős is, míg ennek az ellenke-
zője nem áll fenn. 

(2) a.  Barni erősen fogódzkodott az Apa kezébe, (Zágoni 2016: 18)  
 b. Ettől aztán kiszökött a Barni szeméből az álom. (Zágoni 2016: 116) 
 c. a Simon urat Gergőnek hívják? (Pungor 2016: 40) 

(3) a. , ezért jó erősen fogta Apa kezét (Zágoni 2016: 57) 
 b. , avagy miért van kiírva Barni neve a repülőtéren? (Zágoni 2016: 52) 
 c.  Simon úr állandóan utazik. (Pungor 2016: 40) 

Tanulmányomban ennek az aszimmetriának a jellegzetességeit 
foglalom össze, továbbá magyarázatot keresek arra, hogy mi in-
dokolja a névelő megjelenését az egyes esetekben. 
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2. Korábbi szakirodalmi megállapítások

I. Gallasy Magdolna (1980)-as tanulmányában irodalmi példákból 
vont statisztikák alapján leszögezi, hogy a határozott névelő hasz-
nálata jelentősen nőtt a XIX. század közepéről a XX. század köze-
pére. Ez nem vonatkozik a személynevekre: azok I. Gallasy vizs-
gálatában névelőtlenek továbbra is, hiszen mellettük a névelő 
használata „nyelvi hibának minősülne” (I. Gallasy 1980: 341). Gal-
lasy azt is kifejti, hogy a határozott névelő a határozottságnak sok 
esetben kevésbé kifejezője, mint inkább velejárója, kísérője, ilye-
nek például a birtokos szerkezetek, ahol a birtokos maga is hatá-
rozottá teszi a főnévi csoportot. Ennek következménye az inga-
dozás a névelőhasználatban. I. Gallasy felteszi a kérdést: az is-
mertség kifejezése kinek a tudásához kell, hogy igazodjék? Az író-
éhoz, az olvasóéhoz vagy a szereplőkéhez? 

Molnár Krisztina (2001) és Törkenczy Miklós (2002) a némettel 
és az angollal összehasonlítva a magyar névelőhasználatot mind-
ketten megfogalmazzák, hogy a magyar nyelvben lehetőség van 
híres, köztiszteletnek örvendő személyek, főként színészek ese-
tében is a határozott névelő használatára. Ugyanakkor ez a név-
előhasználati lehetőség nem terjed ki régen halott hírességekre: 
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(4)  Én még hallottam a Ruttkait (*a) Shakespeare-ről előadni. 
(Törkenczy 2002: 17) 

Imre Samu a Tompa József szerkesztette (1961)-es kötetben le-
szögezi, hogy a jelző nélküli személynevek előtt családias-bizal-
mas stílusban gyakoribb a névelő. Imre megállapítja azt is, hogy 
ha a személynév birtokos jelző vagy -é birtokjeles, akkor az iro-
dalmi nyelvben többségben van a névelős változat, de azért a 
névelőtlenre is van példa (Imre 1961: 272). Nemesi Attila (1997) 
szerint a beavatottság, a jól értesültség illúzióját kelthetjük a sze-
mélynevek előtti névelőhasználattal. 

É. Kiss Katalin (1998) szerint János fia és a János fia között az a 
különbség, hogy a kitett névelő azt fejezi ki, hogy a birtokos vagy 
a birtokszó vagy mindkettő a beszélgetésben már korábban fel-
merült individuumra utal (É. Kiss 1998: 84). Vagyis nem a stílus, 
hanem az információs struktúra határozza meg a névelő kitételét 
vagy elhagyását. Szabolcsi Anna (1994) ezzel szemben külön ki-
tért az elemzésében arra a nyelvváltozatra, ahol a tulajdonnév 
előtt nincs névelő, de a tulajdonneves birtokos szerkezetek előtt 
van. Ez a nyelvjárás azóta is tárgya a generatív nyelvészeti kuta-
tási hagyománynak. Szabolcsi elemzésében tehát a különbség 
nem stílusbeli, és nem az információs szerkezettel függ össze, ha-
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nem több külön nyelvváltozatról van szó, amelyek között megfi-
gyelhető egy nagyon alapvető aszimmetria. Az egyik nyelvjárás-
ban soha nincs a személynév előtt névelő (köznyelv); a másikban 
mindig van (pl. pesti informális dialektus); a harmadikban pedig 
a birtokos jelzőként használatos tulajdonnév előtt kiteszik a név-
előt, de az egyéb mondatrészi (azaz nem birtokos) tulajdonnév 
előtt tilos a névelő (debreceni nyelvjárás, Szabó Magda szóbeli 
információi alapján). 

Szabolcsi Anna 80-as, 90-es évekbeli művei alapvetően meg-
határozzák ma is, ahogy a névelőről gondolkodunk. Szabolcsi 
nyomán az adott elemek disztribúciós különbségeit követve két 
külön kategóriának tartjuk a határozott és a határozatlan név-
előt, és a névelő és a főnév között szintagmatikus viszonyt téte-
lezünk fel, szemben a korábbi leíró nyelvtanok megállapításaival. 
A határozott névelő régens-vonzat viszonyban van a főnévvel, 
amely viszonyban a névelő a régens, míg a határozatlan névelő 
szabad bővítménye a főnévnek, a mennyiségjelzőkhöz hason-
lóan. Szabolcsi továbbá szintaktikai szempontból is megkülön-
bözteti a két birtokost, más helyet jelöl ki a struktúrában a nomi-
natívuszi és a datívuszi birtokosnak. Ennek alapja elsősorban a 
névelővel alkotott szórendjük: míg a nominatívuszi birtokos és a 
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birtok között tilos, addig a datívuszi birtokos és a birtok között 
kötelező a névelő: 

(5) a. A fiú (*a) kalapja elveszett.  
 b. A fiúnak *(a) kalapja elveszett. 

A különbséget Szabolcsi azzal magyarázta, hogy a nominatívuszi 
birtokos követi a birtok névelőjét, a datívuszi pedig megelőzi. To-
vábbá bevezetett egy olyan törlőszabály, amely nem engedi két 
névelő egymás utáni kiejtését, így nem jön létre az a sztring, hogy 
*A a fiú kalapja elveszett.  

Kiterjesztve az elemzést a tulajdonneves birtokosokra, Szabol-
csi ugyancsak törlőszabállyal magyarázta a névelő eltűnését a bir-
tokos szintagma elől. Egy olyan törlőszabállyal, amely a névelő 
nélkül is határozott tulajdonnév elől törli a névelőt: 
(6) a. (%A) Péter (*a) kalapja elveszett.  
 b. (%A) Péternek *(a) kalapja elveszett. 

Ez a törlőszabály természetesen a köznyelvi, írott nyelvi változa-
tot írja le. Szabolcsi megjegyzi, hogy egyes nyelvváltozatokban 
(pl. pesti informális dialektus) ez a törlőszabály nem létezik, és így 
a tulajdonnév mindig névelős. Bonyolítja az elemzést a már emlí-
tett harmadik nyelvváltozat, amivel kapcsiolatban részben Simo-
nyi Zsigmond megállapításaira, részben Szabó Magda regényeire 



1000 

Szekcióelőadások – Anyanyelvi kutatások 

hivatkozva Szabolcsi megállapítja: ebben a nyelvváltozatban a 
személynevek a névmásokhoz hasonlóan viselkednek, amikor 
birtokos jelzőként névelő előzi meg őket, más szerepben azonban 
nincs előttük névelő: 

(7) a. *az én – az én kalapom (Szabolcsi–Laczkó 1992: 190) 
b. *a Péter – a Péter kalapja (Szabolcsi–Laczkó 1992: 190) 

Szabolcsiék levonták a következtetést: a kérdéses névelő nem a 
birtokos névelője, hanem a birtoké, és egyben a teljes birtokos 
szintagmáé. Szabolcsi gondolatmenetét viszi tovább Alberti Gá-
bor és Balogh Kata (2004)-es tanulmánya.  

(8) a. A repülőgépből ekkor megpillantottuk a Tiszát / (*a) Lengyelorszá-
got / (%a) Pétert. 

b. Megpillantottuk a Tisza partját / (*a) Lengyelország fővárosát /
(%a) Péter házát. 

c. A Tiszát / a Lengyelországot / a Lo. fővárosát / a Péter házát meg-
pillantó emberek elnémultak a meghökkenéstől.

d. Te talán vonzóbbnak tartod a XIX. századnak a Tiszáját / Jaru-
zelskinek a Lo-át / Michalengelónak a Péterét?! (az összes (9)-beli
példa forrása: Alberti–Balogh 2004: 10, a Péter-es, vagyis személy-
neves alesetek kivételével)
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Alberti–Balogh (2004) a (8a) példákban illusztrálják Szabolcsinak 
azokat a tulajdonnév-típusait, amelyek törlik maguk elöl a névelőt 
és azokat, amelyek nem; a (8b)-ben megmutatják, hogy ez vonatko-
zik a birtokosuk névelőjének a törlésére is; a (8c)-ben azt a Szabolcsi 
által is megtalált jelenséget illusztrálják, amikor ez a névelőtörlés 
egy beágyazott szerkezetben elmarad, a (8d)-ben pedig egy koráb-
ban nem említett jelenséget ábrázolnak: amikor a törölhetetlen 
névelő nem a birtokhoz, hanem egyértelműen a tulajdonnévhez 
tartozik. A cikk teljes gondolatmenete helyhiány miatt nem ismer-
tethető, de a tanulmány szempontjából lényeges állítás az, hogy a 
főnevek, köztük a tulajdonnevek alkategóriákba sorolhatóak, és az 
egyes kategóriák lexikálisan meghatározott tulajdonsága, hogy 
mely szerkezetekben kívánnak vagy tűrnek meg maguk előtt név-
előt. Ez a tulajdonság az ismertetett modellben univerzális gramma-
tikai alapelvekből levezethető paramétereknek feleltethető meg, 
vagyis nem teljesen idioszinkratikus. A folyónevek, a személynevek 
és az országnevek különbözőképpen viselkednek ebből a szempont-
ból a magyar nyelvben: ez egyben segíti a hallgató számára koráb-
ban ismeretlen tulajdonnevek besorolását, felismerését. A személy-
nevek, ahogy azt Szabolcsi is megállapította, a személyes névmá-
sokhoz hasonlóan viselkednek, és a beszélő nyelvjárásától függően 
hasonlítanak jobban a folyónevekhez vagy az országnevekhez. 
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3. Az általam vizsgált adatok tulajdonságai 

Két szerző gyerekkönyveit vizsgáltam: a kolozsvári Zágoni Balá-
zsét és a szombathelyi Pungor Andrásét. A korpusz-vezérelt vizs-
gálat mellett szólt az, hogy a kompetencia-alapú tesztelés ered-
ménye egy ilyen, ingadozó megítélésű jelenség esetében nagyon 
kérdéses, továbbá az adatok vizsgálata alapján meggyőződésem, 
hogy a névelőhasználat erősen szövegkörnyezet-függő, vagyis 
mondatszinten megítélhetetlen a névelő szükségessége. 

Zágoni Balázs könyveiből 148 személynevet tartalmazó főnévi 
szintagmát annotáltam, Pungor András könyvéből 88-at. Zágoni 
148 annotált főnévi szintagmájából 47 volt névelős és 101 név-
előtlen. A 47 névelősből 45 esetben volt a személynév birtokos 
jelző funkciójú. Pungor 88 vizsgált főnévi szintagmájából 31 volt 
névelős, 57 névelőtlen. A 31 névelős esetből 6 esetben volt a tu-
lajdonnév birtokos. Lásd a (2)–(3) példasorokat a Bevezetésben. 

Tehát Pungor egy olyan nyelvváltozatot használt, ahol a sze-
mélynevek kb. egyharmad arányban névelősen jelennek meg a 
mondatokban, de nem a birtokos szerkezetekben elsősorban, ha-
nem minden más mondatrészi szerepben. Ez az ún. pesti infor-
mális dialektus, ami azonban nem szokott írott, irodalmi szöve-
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gekben megjelenni. Ezzel szemben Zágoni nyelvváltozata a Sza-
bolcsi és É. Kiss által is emlegetett, Alberti–Balogh által is elem-
zett, Szabó Magda-féle változatra hasonlít, vagyis ha a személy-
név nem birtokos, akkor nem lehet névelője (a két előforduló 
eset közül az egyikben a személynév birtokosa egy megszemélye-
sített autóbusz, a másik esetben a Nahát, ez a Barni! felkiáltásban 
fordul elő a személynév előtt a névelő), ha viszont birtokos, akkor 
többségében névelős. Ez a „többség” Zágoninál kb. 33%-ot jelent.  

Az adatokat tehát megmagyarázottnak tekinthetnénk azzal, 
hogy két különböző dialektusba tartoznak, ahol a névelőhaszná-
latra más-más szokások vonatkoznak, Alberti–Balogh (2004) pre-
cíz elemzésében mások a lexikális paramétereik a személynevek-
nek Pungornál és Zágoninál. De ez nem ad magyarázatot arra, 
hogy miért van a kb. egyharmad-kétharmad megoszlás a névelő-
használatban: ha Pungor nyelvváltozatában névelősek a személy-
nevek, miért csak az adatok egyharmadában azok, és ha Zágoni 
nyelvváltozatában névelősek a birtokos személynevek, miért 
csak az adatok egyharmadában azok? Mi a különbség a névelős 
és a névelőtlen személynevek előfordulásai között? 
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4. Kísérletek a magyarázatra

Az adatokból létrehozott adatbázisban elsőként azt ellenőriztem, 
hogy a szakirodalomban talált értelmezési javaslatok igazolha-
tóak-e. A második fejezetben ismertetett szakirodalmi vonatko-
zások állításai három fő gondolat köré csoportosíthatóak: 

1. dialektus: adott nyelvváltozatban kiejtődik, másban tör-
lődik személynév előtt a névelő; 

2. ismertség: az amúgy a személynév előtt tiltott névelő ki-
ejthető, ha ezzel ismert személyre (birtokosra vagy bir-
tokra) vagy a diskurzusban korábban bevezetett referensre 
utalunk; 

3. lexikális információ: a főnév típusától függ, hogy bizonyos
szerkezetekben engedi-e vagy megtűri-e a névelőt. 

A dialektális magyarázattal kapcsolatban a harmadik fejezetben 
már összefoglaltam, hogy megmagyarázandónak vélem a 70-
30%-os megoszlását az adatoknak.  
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Az ismertség nem minősült megfelelő magyarázatnak. Zágoni 
könyveiben Barni a főszereplő, vagyis ő a globális topikja a köny-
veknek, az első oldal után ismert referens az író és az olvasó szá-
mára, sőt, mivel Barni egy kisgyerek és az összes történet a köz-
vetlen környezetében zajlik, a többi szereplő számára is. Ennek 
ellenére azon annotált rekordok közül, amelyekben Barni a birto-
kos, 40 esetben névelőtlenül fordul elő, és 12 esetben névelősen. 
Pungor könyvében vannak mindig névelős szereplők (a Dadus, a 
Gergő vagy a Farkas Peti), vannak mindig névelőtlenek (Apu, 
Anyu, Tomi, Ábel, Gréti néni, Pali bácsi vagy Mari néni), és van-
nak, akik mind névelővel, mind névelőtlenül állhatnak (Simon úr, 
Vivi, Sára, Ribizli, Szofi, Zozi). A mindig ugyanúgy előforduló ne-
vek lexikális jellemzésre utalnak (ha nem is típus-jellemzésre, ha-
nem egyed-jellemzésre), de még mindig meg kell magyarázni a 
hol így, hol úgy előforduló neveket.  

Zágoni könyveit vizsgálva feltűnik egy újabb aszimmetria: az 
ún. alany-tárgy aszimmetria (Marantz 1984). A tárgyesetű szer-
kezetek nagy többsége (kétharmada) névelős, míg az alanyesetű-
eké szinte kivétel nélkül névelőtlen. (Pungornál nagyon kevés a 
tárgyesetű adat, és igaz ugyan, hogy az alanyesetűek több, mint 
fele névelőtlen, de általában a személynevek nagyobb része név-
előtlen a regényben, vagyis nála ez az aszimmetria nem mutat-
ható ki egyértelműen.) Az alany-tárgy aszimmetriát alapvetően a 
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konfigurációs nyelvek sajátosságának tartották. Az összetevők 
felszíni sorrendje, azaz a szórend gyakran ennek az elvnek alapján 
vezethető le. A nem-konfigurációs magyar nyelvben is van nyoma 
az alany-tárgy aszimmetria hatásának. Egy régóta ismert jelen-
ség, ami erre vezethető vissza, a nem-névmási főnévi kifejezések 
kötésének jellegzetessége, lásd É. Kiss (2007) példáit: 

(9) a. *A lányokat szereti egymás. - A lányok szeretik egymást. 
 b. János anyja szereti Jánost. - *János szereti János anyját. 

Helyhiány miatt nem sorolom fel azokat a munkákat, amelyek 
szintén az alany-tárgy aszimmetriára alapozva adnak magyaráza-
tokat magyar morfológiai és szintaktikai jelenségekre. Zágoni 
névelőhasználatát azonban nem magyarázhatjuk egyértelműen 
ezzel. Az alany-tárgy aszimmetriához hasonló eloszlást mutatnak 
a névelők, ha az ige előtti vagy ige utáni pozíciót vizsgáljuk: a mi-
nikorpuszban az alanyok többnyire ige előtt, a tárgyak többnyire 
ige után helyezkednek el, és az ige előtti személyneves birtokos 
szerkezetek (mondatrészi szereptől függetlenül) többnyire név-
előtlenek, míg az ige utániak névelősek. 

Virovec Viktória (2017)-es OTDK-dolgozatában az elidegenít-
hetetlenség eseteit vizsgálta a névelő elhagyásával kapcsolatban. 
Igaz, ő nem személyneves birtokos szerkezeteket vizsgált, hanem 
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ún. pro-drop-os szerkezeteket, ahol a birtokos egy ki nem ejtett 
névmás, de ő is a névelő elmaradásának szabályait kutatta. Dol-
gozatát a rokonságnevekkel alkotott birtokos szerkezetekről írta, 
állítása szerint az elidegeníthetetlenség nagy szerepet játszik a 
névelő elhagyhatóságában. Az elidegeníthetetlen kapcsolat szin-
tén több magyar morfológiai jelenség esetében kapott alapvető 
szerepet a magyarázatban. A leggyakrabban elidegeníthetetlen-
nek tekintett birtokok a testrészek, az elvont tulajdonságok, a ro-
konsági fokok és a rész-egész viszony. (A sok szakirodalomból, 
amelyek az elidegeníthetetlen birtokossal és ezek következmé-
nyeivel foglalkozik, hivatkozásképpen most egyet emelek ki, 
Schirm Anita 2005-ben írt összefoglaló jellegű cikkét. Noha nem 
az elidegeníthetetlenség fogalmával operál, de a kognitív modell 
birtokos-értelmezésében is hasonló megkülönböztetésekkel ta-
lálkozunk, lásd Tolcsvai Nagy (2005)-ös tanulmányát. ) Virovec 
(2017)-es állításai közül a rokonságnevekre vonatkozó megállapí-
tást, miszerint ezek előtt gyakrabban hagyható el a névelő, Zá-
goni adatai is igazolják. A Zágoni által használt személyneves bir-
tokos szerkezetekben a rokonságnév-birtok lehet testvér, szülő, 
mama, papa, tata, apuka, unokatestvér, és az ezekkel alkotott 
vizsgált szerkezetek mind névelőtlenek. (Pungornál nem voltak 
rokonságnevekkel alkotott személyneves birtokos szerkezetek.). 
Hasonlóan viselkednek az elvont tulajdonságok mint birtokok 
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(mint például jócselekedet, szomorúság, csodálkozás, segítség 
stb.): ezek szinte mindig névelőtlenek. A többi, elidegeníthetet-
lennek tartott birtok esetében azonban már nem ilyen egyér-
telmű a helyzet: a testrészes szerkezetek kb. 40%-a névelős, a 
többi névelőtlen (ez nem tér el szignifikánsan a névelős-névelőt-
len személyneves birtokosok arányától a szövegben); rész-egész 
viszonyt kifejező szerkezet pedig nem volt a vizsgált szövegben. 
(Pungornál annyira kevés a birtokos adat, hogy abból nem lehet 
következtetést levonni.)  

5. Az elérhetőség

Ahogy az előző fejezetből kiderül, a testrész-birtokot tartalmazó 
személyneves birtokos szerkezetek lehetnek névelősek és név-
előtlenek is Zágoni írásaiban. Kiemelek két példasort a könyvek-
ből, ahol a birtokos Apa vagy Barni, a birtok pedig a kéz vagy a 
szem szavak: 
(10) a.  Barni erősen fogódzkodott az Apa kezébe, (Zágoni 2016: 18) 

b. , ezért jó erősen fogta Apa kezét. (Zágoni 2016: 57)
c. Barni megszorította az Apa kezét, (Zágoni 2016: 122)
d. , hogy Barni nem is merte elengedni Apa kezét. (Zágoni 2012: 75)
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(11) a. Barni szemében könnyek jelentek meg. (Zágoni 2016: 18) 
 b. Ettől aztán kiszökött a Barni szeméből az álom. (Zágoni 2016: 116) 
 c. – Igen? – nyílt tágra Barni szeme lelkesen. (Zágoni 2012: 49) 
 d. , Barni szeméből pedig akkora könnycsepp gördült ki, (Zágoni 

2015: 16) 

Ha megvizsgáljuk, hogy az idézett példák esetében milyen távol-
ságra található a birtokos személynév előzménye, vagyis milyen 
távol esik a szövegben az előző említés, azt találjuk, hogy a név-
előtlen személynevek előzménye 1-3 mondatnyival korábban 
fordul elő a szövegben, míg a névelősöké 3-13 mondatnyira, de 
ez utóbbiaknál, ahol csak három mondatnyi a távolság, ott ez két 
bekezdéssel korábbi mondatot jelent. Az előzmények számításá-
nál a név explicit kiejtését vettem alapul. Elvileg tekinthetnénk 
előzménynek a ki nem ejtett névmással való említést is, de a 
kontrasztívan vizsgált példákban ez nem fordult elő. 

Ariel (2001)-es munkájában összefoglalja elérhetőségi elméle-
tének fő jellemzőit. Egy anafora alakjának megválasztása függ az 
antecedensének elérhetőségétől. Az antecedens elérhetőségét 
két dolog határozza meg: az antecedens szalienciája és az antece-
dens és az anafora távolsága. Az antecedens szalienciája függ at-
tól, hogy az topik-e vagy sem, hogy milyen számú vagy személyű, 
hányszor volt említve, milyen hosszan volt aktív, van-e valami-
lyen kontrasztív hangsúlya, +humán jegyű-e, mi a grammatikai 



1010 

Szekcióelőadások – Anyanyelvi kutatások 

szerepe stb. Az elérhetőségi elmélet szerint minél elérhetőbb az 
antecedens, annál redukáltabb lehet az anafora alakja.  

Amennyiben a névelő hiányára úgy tekintünk, mint redukci-
óra, hiszen a birtokos szerkezet önmagában is határozott, a név-
elő csupán ennek kísérőjelensége, akkor megpróbálhatjuk az 
elérhetőségi elmélet alapján is vizsgálni az adatainkat, bizonyos 
értelemben anaforikusnak tekintve a vizsgált személyneves bir-
tokos szerkezetet, amelynek antecedense a korábban említett 
birtokos vagy birtok lehetne. A birtokok korábbi említése annyira 
ritkán fordul elő a szövegben, hogy nem volt érdemes a vizsgála-
tot erre felfűzni, ezért maradt a birtokosok vizsgálata. 

Az antecedens szalienciájának vizsgálata még hátra van, de a 
távolság felmérése máris ígéretes eredményeket hozott: egyér-
telműen növeli a névelő megjelenésének valószínűségét, ha a bir-
tokként szereplő személynév régebben, több bekezdéssel, vagy 
sok mondattal korábban szerepelt utoljára a szövegben. Ez még 
olyan globális topiknak tekinthető, ezért nyilván nagyon szaliens 
főnevek esetében is így van, mint a főszereplő Barni vagy Apa.  

Az ismertség és (a távolságtól független) korábbi említettség 
nem gyakorol hatást a vizsgált adathalmazban a névelő kitételére 
vagy elhagyására. Pungor regényében az ismertség szerepe mel-
lett az antecedens távolsága sem mutatható ki mint befolyásoló 
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tényező. A kétféle névelőhasználatú szereplők (Simon úr, Vivi, 
Sára, Ribizli, Szofi, Zozi) egy része nem ember (Sára egy sárkány-
tetoválás, Ribizli macska, Zozi pedig alvózokni), de a bizalmas vi-
szony ellenére nem igazolható, hogy mellettük gyakrabban je-
lenne meg névelő, mint más szereplők mellett. 

Az utolsó példám egy további megfigyelésre hívja fel a figyel-
met: 

(12) a. Mindent, amit tudott, Apa elmeséléseiből, fényképekről és térké-
pekről tudta. (Zágoni 2016: 5) 

 b. , hogy az Apa mobilja, a konyhai óra és az öreg vekker megszólalt 
volna, (Zágoni 2016: 14) 

A (12a) névelőtlen példa először említi Apát az egész regényben. 
A (12b) névelős példánál négy mondattal (és egy bekezdéssel) ko-
rábban Apa is és Apa mobiltelefonja is expliciten szerepel. Viszont 
mindkét példa egy-egy felsorolásba, listába illeszkedik bele, ahol 
a többi lista-tag szükségszerűen névelőtlen (12a) vagy névelős 
(12b). Névelőtlen a (12a)-ban a fénykép és a térkép, mert koráb-
ban nem kerültek szóba, nem lehetne őket határozott névelővel 
bevezetni, és névelős a (12b)-ben a konyhai óra és a vekker, mert 
pár mondattal korábban elhangzik, hogy felhúzták őket, vagyis 
csakis határozott névelővel lehet rájuk visszautalni. Vagyis a név-
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elő megjelenését vagy elmaradását nem csak szemantikai (elide-
geníthetetlen birtoklás, pl. rokonságnevek), szintaktikai (ige 
előtti vagy mögötti összetevő) vagy pragmatikai (az antecedens-
nek nevezhető előzmény elérhetősége) szempontok befolyásol-
ják, hanem stílusbeli vagy kotextuális tényezők is.  

6. Összefoglalás

Tanulmányomban az egyes számú, jelző nélküli személynevek 
előtti névelőhasználatot vizsgáltam két, gyermekeknek szóló 
könyv, illetve könyvsorozat nyelvhasználata alapján. Az adatok 
vizsgálata azt mutatja, hogy (1) valóban jól megkülönböztethető 
az a névelőzési stratégia, amit a korai magyar generatív munkák-
ban is említettek, hogy bizonyos nyelvjárásokban inkább a birto-
kos szerkezeten kívüli, másokban éppen ellenkezőleg, a birtokos 
szerkezeten belüli tulajdonneveket névelőzzük. (2) A szakiroda-
lomban szereplő, többnyire csak egyes kiragadott példákon ala-
puló észrevételek a konkétabb elemzések után nem tarthatóak: 
sem az ismertség szerepe, sem az alany-tárgy aszimmetria, sem 
a birtokos szerkezet elidegeníthetetlensége nem nyújt teljes és 
koherens magyarázatot a vizsgált kötetekben a névelő megtartá-
sára vagy redukálására. (3) Az Ariel-féle elérhetőségi elméletnek 
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a távolság-paramétere a közelebbről vizsgált példák esetében 
közel egyértelműen megjósolhatóvá tette a névelő megjelenését 
vagy elhagyását, amennyiben a névelőtlen alakot a névelős alak 
redukált változatának tekintjük. (4) Bizonyos példák arra mutat-
nak, hogy ez a pragmatikai szempont erős tendencia, de nem ki-
zárólagos szabály, mert a szövegkörnyezet felülbírálhatja a prag-
matikai (elérhetőségi) szempontokat.  

A kutatás további fázisaiban az elérhetőségi elmélet másik ol-
dalát, az antecedensnek tekinthető korábbi birtok-említés sza-
lienciáját is feltétlenül vizsgálni kell, illetve a fenti megállapítások 
tesztelendők más szövegeken is. Ez utóbbival kapcsolatban már 
zajlanak a kutatásaink a rejtett névmási birtokos szerkezetekkel 
kapcsolatban. Lásd Dóla és társainak (2017) eredményeit, ame-
lyek sok szempontból egybecsengenek jelen a tanulmány megál-
lapításaival. 
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Huszár-Samu Nóra 
Eötvös József Főiskola 1 

Pedagógusképző Intézet 

Szövegfeldolgozás az alsó tagozaton 

1. Bevezetés 

Az olvasás a tudományos kutatások frekventált területévé vált, 
köszönhetően a pedagógiai, pszichológiai, nyelvészeti és szocio-
lógiai kutatásoknak, az említett tudományágak szemléletváltásá-
nak, a kognitív forradalomnak. E forradalom hatására az említett 
tudományterületek az információfeldolgozás sajátosságaira fek-
tetik a hangsúlyt (Zsigmond 2009), annak összetevőit, szegmen-
seit kívánják minél pontosabban leírni új vizsgálati módszerek se-
gítségével. 

A tanulmány az alsó tagozaton történő olvasástanítás és olva-
sáselsajátítás, szövegértés tanításának problematikáját járja kö-

                                                           
1 A tanulmány az EFOP 3.6.1 támogatásával készült. 
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rül a tantárgypedagógiai módszertan, tanítási gyakorlat szem-
pontjából. A téma több szempontból időszerű: egyrészt az alsó 
tagozaton történő olvasástanítási módszertan bár megfelelően 
kidolgozott, a szövegfeldolgozási módszertan rendkívül hiányos-
nak mondható. A diákok az alsó tagozaton alapvetően két szö-
vegfeldolgozási algoritmust, tipikus elemzési lépést sajátítanak 
el: a részenkénti és a globális, egész szöveget átfogó elemzési lé-
pést. Ez a két elemzési út nem teszi lehetővé a szövegértés ké-
pességének kialakulását és erre a Pisa-vizsgálatok évről évre fel-
hívják a figyelmet (OECD 2003, Holle–Garbe 2010). Ezzel a tan-
tárgypedagógiai gyakorlattal nem érvényesül az anyanyelvi neve-
lés funkcionális szemlélete, az iskolában megszerzett tudás nem 
transzferálható.  

2. Az olvasás fogalmának megközelítései

Az olvasás fogalma napjainkig igen komoly jelentésváltozáson 
ment keresztül. Az 1950-es években úgy vélték, aki ismeri a be-
tűket, az tud olvasni (Józsa–Steklács 2009: 138), tehát az iskola 
alsó tagozatában elsajátított betű – hang megfeleltetés, dekódo-
lási tevékenység elegendő a további szövegek megértéséhez. Az 
UNESCO 1956-ban felmérést végzett (UNESCO 1978, Steklács 
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2005: 171) és ekkor definiálta először a funkcionális analfabetiz-
mus fogalmát, mely egészen máig jelentős társadalmi probléma, 
és azért fontos maga a fogalom, mert a szövegértő olvasás új di-
menzióinak a kutatására hívta fel a figyelmet, melyek napjaink-
ban is meghatározóak és ennek köszönhető az olvasás mint esz-
köztudás azonosítása.  

Az irodalom az olvasás fogalmán a hangos és kifejező olvasást 
értette, azaz a szöveg és a szupraszegmentumok összhangjára 
hívta fel a figyelmet, míg napjainkban elsősorban kommunikációs 
aspektusból közelíti meg azt. Az olvasást interaktív folyamatként 
képzeli el, melyben szerepet kap az olvasó, a szöveg és a kontex-
tus, valamint az ezeket összekötő szemantikai szint. A jelentés-
konstruálás szemlélete számos olvasással kapcsolatos pszicho-
lingvisztikai modellben tetten érhető (Csépe 2006, 2014). 

Az olvasás fogalmának egy másik aspektusára a PISA-vizsgála-
tok hívták fel a figyelmet (Molnár–Józsa 2006; Józsa–Steklács 
2009: 140). A vizsgálat az olvasást olyan eszköztudásnak tekinti, 
mely elengedhetetlen a problémamegoldáshoz az élet bármely 
területén. Ez a pragmatista megközelítés azonban nem számol az 
olvasás esztétikai funkciójával, a hangsúlyt elsősorban a szöveg-
megértésre helyezi, igazodva a társadalmi elvárásokhoz.  
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3. Olvasásmodellek a pszicholingvisztikában

Az olvasás elméleti megközelítéseiben, hasonlóan magának a fo-
galomnak a meghatározásához, három paradigmaváltás zajlott le 
a közelmúltban: a hagyományos felfogást felváltotta a kognitív 
felfogás, míg napjainkban a kognitív nézőponton belül a meta-
kognitív struktúrák felé mozdulnak el a kutatási irányok (Csépe 
2014; Józsa–Steklács 2009; Csíkos–Steklács 2009). A pszicholing-
visztika megkülönböztet olvasási és olvasástanítási modelleket, 
melyek között lényeges nézőpontbeli különbségek vannak. A re-
ciprok olvasáselsajátítás árnyalása és a tantárgypedagógiai mód-
szertan logikája miatt szükségesnek tartom ezeknek a felfogások-
nak a részletezését. 

A hagyományos pszicholingvisztikai olvasásfelfogás szerint a 
naiv olvasó a készségek lépcsőzetes szintjein halad, majd e hie-
rarchikus rendszer felső fokán elsajátítja a szövegértés képessé-
gét. A felfogás középpontjában a szöveg áll, a nyelvi forma, mely 
hordozza a jelentést (Csépe 2014). A hazai kutatásokban ezzel 
összhangban Nagy József (2006) az olvasást mint képességet de-
finiálja, azaz olyan rutinoknak, készségeknek és ismereteknek a 
szerveződéseként, melyek komplexek, azaz számos összetevőből 
épülnek fel, szerveződésük hierarchikus, ha az egyik összetevő 
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fejlődése megreked, az kihat a többi fejlődésére, így a szövegér-
tés egészére.  

A magyarországi olvasástanítási – és párhuzamosan az írásta-
nítási − módszertan és gyakorlat tematikája követi ezt a hierar-
chikus felépítést, azaz a fonológiai tudatosság fejlődési ívéhez 
igazodva (v. ö. Csapó–Csépe 2012) az alsó tagozaton a fonémák 
izolálásával kezdődik meg az írás- olvasástanítás, illetve a beszéd-
hangokhoz való hozzáférés az írás és olvasáselsajátítás eredmé-
nyei (vö. Kernya 2001; Gasparicsné 2015). A fonológiai tudatos-
ság ezen lépcsőfoka feltételezi, hogy a szótagok szintézise és 
szegmentálása, valamint a rímtalálás már megfelelően kialakult 
készség. A moduláris modell felsőbb szintjein helyezkedik el a fo-
némák szegmentálásának és szintézisének a szintje, majd ezt kö-
veti a fonémákkal történő manipulálás (Csapó–Csépe 2012). Ezek 
együttese teremti meg a jó olvasás előfeltételét, melyet kiegészít 
a fluencia, azaz ezen az alsó szinten a betűismeret, amely viszont 
jó előjelzője a későbbi olvasási teljesítménynek (vö. Csépe 2006; 
Gósy 2008; Józsa–Steklács 2009).  

Csépe (2014) három szintet különböztet meg: a fonématuda-
tosság szintjét – mely az előzőekben tárgyaltakkal egybeesik –; az 
olvasástanulás szintjét, mikor a tanulók hozzáférnek a hangok-
hoz; és végül az olvasáselsajátítás szintjét, amikor magukat a ru-
tinokat sajátítják el a tanulók.  
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A fonológiai tudatosság és az olvasási képesség korrelációjá-
nak igen bő a kutatási háttere mind a hazai, mind a nemzetközi 
szakirodalomban. Ezek a kutatások rávilágítanak arra, hogy a fo-
nológiai tudatosság nem megfelelő működése olvasási, szövegér-
tési nehézségeket idézhet elő a felsőbb szinteken (Stanovich 
2000; Wagner 1997; Csépe 2014; Gósy 2006). Az említett olvasási 
teljesítményt előrejelző tényezőket – melyek univerzálisnak 
mondhatók − egészíti ki az ortográfiai konzisztencia, azaz a fo-
néma-graféma megfeleltetés, mely rutinná szerveződik a szófel-
ismerés szintjén (Csépe 2014). A magyar nyelv sekély ortográfiájú 
nyelv, de az agglutináló természete miatt az olvasás- és írástaní-
tás több időt vesz igénybe és megfelelő előkészítő szakasznak kell 
megelőznie magát a fonéma-graféma megfeleltetést (Kernya 
2001; Gasparicsné 2015). 

Ennek az elméleti keretnek és oktatási gyakorlatnak némiképp 
ellentmond Csíkos Csaba és Steklács János (2009) időkorlátos ol-
vasásmegértési vizsgálata, mely hangsúlyozza a kompenzáló 
mechanizmusok működését. A kutatások során Stanovich (1986: 
36) interaktív – kompenzáló modelljére támaszkodnak, azaz fel-
tételezik, hogy azoknál az olvasóknál, akiknél az alacsonyabb 
szinten olvasási deficit mutatkozik, arra kényszerülnek a sikeres 
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szövegmegértés érdekében, hogy magasabb kontextuális fakto-
rokra hagyatkozzanak, így képesek kompenzálni az alacsonyabb 
szint deficitét. Tanulmányom szempontjából a megállapítás azért 
lényeges, mert cáfolja azt a feltevést, hogy a magasabb olvasási 
készségek és képességek működésbe lépéséhez elengedhetetle-
nül szükségesek az alacsonyabb szinten lévő készségek rutinná és 
képességgé szerveződése.  

Az előzőekben tárgyalt hagyományos olvasásmodell-megkö-
zelítés bottom-up, azaz adatvezérelt jellegű, addig a kognitív né-
zőpontra a top-down modellek a jellemzőek (Dubin–Bycina 1991; 
Csépe 2014). A kognitív nézőpont lényege, hogy az olvasó és a 
szöveg közt folyamatos az interakció: az olvasó hipotéziseket, 
prekoncepciókat állít fel a szöveggel szemben, majd a szöveget 
olvasva ezeket folyamatosan megerősíti, vagy elveti, azaz a folya-
mat középpontjában nem a szöveg és a nyelvi jel, hanem maga 
az olvasó áll.  

A jó olvasó elsődleges jellemzője tehát nem az, hogy az alacso-
nyabb szinten lévő készségek megfelelően felépített képességbe 
szerveződnek, mert ez önmagában nem elegendő, hanem az, hogy 
stratégiákkal közelít a szöveghez, előfeltevéseket állít fel, majd ki-
emeli a szövegből a lényegi információkat, azaz kivonatolja azt a 
kognitív szféráiban. Ahogyan a szövegről az olvasó felé mozdult el a 
középpont, úgy kognitív felfogáson belül egyre inkább előtérbe ke-
rül a metakognitív nézőpont. A metakogníció jelentése az olvasás 
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szempontjából mindaz a tudás és stratégia, amellyel az olvasó ren-
delkezik (Csépe 2014; Csíkos–Steklács 2009).  

A metakogníció szerepe az olvasáselsajátításban és a szöveg-
értésben úgy ragadható meg, hogy „a szövegértés olyan készsé-
geket, képességeket foglal magában, mint az információhoz való 
hozzáférés és az információ megtalálása a dokumentumokon be-
lül, az információ dekódolása és megértése a szöveget és képi in-
formációt is tartalmazó írott dokumentumokban, az információra 
való reflektálás és annak adott célból történő felhasználása” 
(Kirsch 2001; Schnotz–Molnár 2012: 97). Emellett lényeges az 
első és a hatodik évfolyam közötti időszak, ez ugyanis az olvasási 
képesség fejlődése szempontjából rendkívül érzékeny szakasz 
(Csépe 2006), a magyar nyelv agglutináló természete miatt a fo-
lyékony olvasást hosszabb ideig tartó és rendkívül alapos gyakor-
lásnak kell megelőznie.  

4. Az olvasástanulás modelljei
Az olvasás pszicholingvisztikai modelljeit tehát aszerint lehet tipi-
zálni, hogy szó-, mondat-, vagy szövegszintű feldolgozást ele-
mez-e. Az olvasástanulás modelljei közül két alapmodell külön-
böztethető meg: a konnekcionista modell, az ortográfia-fonoló-
gia és a kontextus szerepét hangsúlyozza, és a kétutas DRC-mo-
dell. 
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Marsh konnekcionista alapmodellje (Marsh 1981; Csépe 2014) 
az olvasástanulás négy szintjét különbözteti meg: az első szint a 
szóforma és a hozzá kapcsolódó szemantikai jelentés szintje; má-
sodik a szóalak és annak vizuális ismerőssége, azaz maga az olva-
sás; harmadik a hang-betű és betű-hang megfeleltetés; míg az 
utolsó szint a graféma-fonéma megfeleltetés, azaz az írás (Csépe 
2014). Ez az alapmodell a globális olvasástanítási módszer elmé-
leti kerete, melyet a magyar nyelv agglutináló természete miatt 
a tantárgypedagógiai gyakorlat nem preferál. Ez a módszer az 
egészből indul ki, azonban a magyar nyelvben a szótag fontos-
sága kiemelkedő, fő funkciója a beszéd szervezése és ellenőrzése, 
tehát az olvasástanítást a legkisebb nyelvi szintről érdemes elkez-
deni (vö. Adamikné 2001; Gósy 2005). A konnekcionista modellel 
szemben az útmodellek az olvasástanulás két lehetséges útját kü-
lönböztetik meg: a direkt és az indirekt utat. Morton (Csépe 
2014) modelljére alapozva a direkt út szemantikai természetű, az 
egész szóalakra fókuszál, míg az indirekt út fonológiai, azaz a sza-
vakat egységekre bontja. A magyar olvasástanítási gyakorlat el-
sősorban a fonológiai útra támaszkodik. A hangoztató-elemző-
összetevő módszer értelmében a hang, a fonéma a kiindulási 
alap, tanítását, hangoztatását célszerű élményhez kapcsolni, 
majd az izolálás és a fonémákkal történő manipulálás során az 
absztrakttól a konkrét feladatok felé haladni.  
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Az olvasástanítás szakaszában tehát a legkisebb nyelvi egység-
ből, a hangból érdemes kiindulni és haladni a felsőbb nyelvi egy-
ség, a szöveg felé. A szövegértő olvasást külső és belső tényezők 
egyaránt meghatározzák, ezek között prioritást felállítani nem ér-
demes. A következő tartalmi egységben ezekről lesz szó. 

5. Elmélet és gyakorlat

A szövegértő olvasás magában foglalja az olvasási stratégiák fejlő-
dését, mely a kezdeti szinten két hatással számol: a gyakorisági és a 
hosszúsághatással. A gyakorisági hatás arra a dekódolási problé-
mára utal, mikor a tanuló a ritka szavakat lassabban olvassa el, míg 
a hosszúsághatás a hosszú szavak lassabb olvasására utal. A fejlődés 
során dekódolást segítő készségek és a vizuális szóformalexikonhoz 
való hozzáférést segítő készségek csoportját kell elkülöníteni. A 
készségek elkülönítése a hangos olvasás fontosságára hívja fel a fi-
gyelmet, ugyanis az olvasott szavakat és mondatokat hallva felgyor-
sulhat a szövegértés (Józsa–Steklács 2009).  

A kognitív modellek, melyek a szövegértő olvasással és az in-
formációfeldolgozással foglalkoznak, többnyire figyelmen kívül 
hagynak számos olyan külső és belső tényezőt, melyek elenged-
hetetlenek a szövegértés szempontjából. Az előzetes tudás, a 
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mentális reprezentáció és a szövegértés között dinamikus köl-
csönhatás van (Csépe 2006), de ezen túlmenően az időbeli nyo-
más is nagymértékben hatással van magára a szövegértésre 
(Steklács–Csíkos 2009). A szövegértés komplex képesség, hierar-
chikusan szerveződő készségek rendszere.  

A szövegértés rendszere összetett természetű: kognitív és nem 
kognitív paraméterekből épül fel. Ahhoz, hogy a tanulók szövegér-
tési szintjét mérni lehessen, többszöri diagnosztikus mérésre van 
szükség. A kognitív rendszer paramétereinek és szerveződési szint-
jének a mérésekor számos tényezőt figyelembe kell venni úgymint 
a szöveg típusát, a válaszadási lehetőségek formátumát, az emlé-
kezeti terhelés mértékét, valamint a szövegértés mért szempont-
ját, azaz azt, hogy a lényeg megértésére, a következtetésre, avagy 
a deduktív következtetésre irányul-e a szövegértés. 

A szövegértés hatékony fejlesztése a változatos szövegekre 
épít, és a folyamat akkor hatékony, ha a kognitív struktúrák mel-
lett a szociális összetevőket is fejleszti. Ez utóbbi elsősorban vál-
tozatos tanulásszervezési stratégiák kombinációjával valósítható 
meg. Az iskola intézménye, a kognitív szférák gyarapítása mellett 
a szocialitás képességét is kedvezően befolyásolja (Tóth–Kasik 
2010), s az életkor előrehaladtával a szociális kompetencia minő-
ségi szintje magával az iskolai teljesítménnyel is szervesen össze-
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függ (Zsolnai 1998). Az elvárás a szociális készségek tanítására el-
sősorban abból indul ki, hogy ha a szociális viselkedés tanult, ak-
kor tanítható is (Zsolnai 1994). 

A változatos szövegtípusok alkalmazása nem elsősorban az ol-
vasás esztétikai funkciójára építenek, hanem az információszer-
zés különböző módjait hivatottak megtanítani. Az ezekhez kap-
csolódó feladatok megoldásakor különböző szövegértési műve-
leteket hajtanak végre a tanulók, melyek életkorspecifikusak. Az 
információ-visszakeresés egy vagy több elem azonosítására vo-
natkozik, mely lehet explicit és implicit, szövegtípustól függően. 
Ez a művelet egyrészt rendkívül jól mérhető másrészt feltételez 
egy szövegalapú általános tudást, mely lokális és globális szinten 
is megnyilvánul. Lényeges, hogy szerepet kapjon a tanuló általá-
nos tudása az adott témakörben, így a kérdést ehhez igazítva 
szükséges feltenni. Fontos hangsúlyozni, hogy a szövegmegértő 
olvasás a változatos szövegtípusokra épít, tehát az említett fajták 
kombinációjára, változatos tanulásszervező stratégiák mellett.  

A szövegértést befolyásoló tényezők széleskörű kutatásának 
összegzéseként az Egyesült Államokban (National Reading Panel 
2000) alapvetően hét tényező jelölhető meg, amely fejleszti a 
szövegértést: 
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- szövegértés monitorizálásának stratégiája 
- kooperatív tanulás 
- grafikus szerevezők használata és tanórai alkalmazása 
- a szöveg szerkezetének feltérképezése 
- a szövegre vonatkozó kérdések megfogalmazása 
- a szövegre vonatkozó kérdések megválaszolása 
- a szöveg összefoglalása 

(Józsa–Steklács 2009: 379) 

Ezek együttes alkalmazása változatos szövegtípusok mellett a 
szövegértés hatékonyságának növeléséhez vezetnek.  

Az alsó tagozatos szövegfeldolgozási módszertan alapvetően 
két utat jelöl meg a tanító szakos hallgatók előtt: a globális és az 
elemző, analitikus módszert. Utóbbi módszer a szöveget részekre 
bontja, az ismeretlen szavak magyarázatától jut el a bekezdés 
szemantikai megértéséig, majd vázlat formájában rögzíti az isme-
reteket, kivonatolja a szöveget. A globális megközelítés elsősor-
ban a lírai műfajoknál alkalmazható, mikor az egész jelentése sze-
mantikailag többet mond a részek jelentésénél (vö. Kernya 2001). 
Az alsó tagozatos olvasás órák gyakorlatában is ez a két út figyel-
hető meg, de a probléma abban rejlik, hogy ez a módszertan nem 
igazodik napjaink e tanulmányban már említett olvasáskutatási 
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tapasztalataihoz: a motiváció, az olvasási stratégiák megválasz-
tása, a szociális kompetencia fejlesztése nem érvényesül megfe-
lelően, számos fejlesztési terület marad kiaknázatlanul, melyek 
azonban az olvasás egész komplexét sikeressé tehetnék. A tanu-
lók minden önálló szövegfeldolgozás során a két tanult módszer 
valamelyikével közelítenek a szöveghez. Ez iskolai környezetben 
nem mindig probléma, de ezt a tudást nem lehet transzferálni 
egy menetrend, vagy egy használati útmutató olvasásakor, pedig 
az is szövegértés. A probléma tehát abban rejlik, hogy az iskolá-
ban megtanított ismeretek nem igazodnak a mindennapi rutin-
hoz, nagy a szakadék a kettő között. Ha alsó tagozaton változato-
sabb, más szövegfeldolgozási stratégiák is a módszertan részét 
képeznék azon túl, hogy korszerűbb tudás birtokába kerülnek a 
tanulók a felső tagozat egészen más jellegű tankönyvi szövegeit 
is sikeresebben dolgoznák fel. 

Napjainkban egyre népszerűbbek az RWCT-technikák is, me-
lyek változatosabb szövegfeldolgozási stratégiákat kínálnak (jós-
lás, jellemtérkép, V.I.P.-pontok), és alkalmasak az olvasási moti-
váció felkeltésére és fenntartására, de az alsó tagozatos módszer-
tanba integrálásuk problematikus: az olvasmányok témája nem 
minden esetben felel meg ennek a szövegfeldolgozási lehetőség-
nek, valamint nem ad teret ez a módszer sem annak, hogy pontos 
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képet kapjunk a diákok aktuális szövegértési nehézségeiről. Ta-
nulmányomban egy új módszertani lehetőséget, a reciprok taní-
tási módszert szeretném bemutatni, mely a szövegfeldolgozási 
módszertanban eddig ismeretlen volt. A reciprok tanítási mód-
szer előnye abban rejlik, hogy bármilyen szövegtípusnál alkal-
mazható, teret enged a diákok háttérismeretének és a szövegér-
tés külső-belső tényezőit lefedik, fejlesztik a szóbeli és az írásbeli 
kommunikációt – e kettő szétválasztása alsó tagozatban egyéb-
ként is módszertani probléma -, valamint a módszer segítségével 
megszerzett tudás és szövegfeldolgozási rutin integrálható, 
transzferálható a mindennapokba. A módszer alkalmazásával a 
kezdő és a gyakorlott pedagógus egyaránt monitorozhatja a diá-
kok szövegértési szintjét, fejlődését avagy lemaradását.  

5.1. Az olvasási stratégiák és a reciprok tanítás 
Lényeges, hogy a szociális készségek elsajátítása ne a pedagógiai 
munka mellékterméke legyen, hanem a kognitív szféra fejleszté-
sével egyenrangú feladat (Zsolnai–Józsa 2002). A változatos ta-
nulásszervező stratégiák elsődleges előnye abban rejlik, hogy a 
kognitív szférák fejlesztése mellett a szociális készségek és képes-
ségek fejlesztésére is figyelmet fordít. Az anyanyelven történő 
szövegértő olvasás előkészítő szakaszának a módszertana megfe-
lelően kidolgozott (Kernya 2008; Adamikné 2008), ezzel szemben 
a későbbi évfolyamokra vonatkozó módszertan hiányosnak 
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mondható. Nincs megfelelően kibontva még a hazai szakiroda-
lomban az sem, hogy a tantárgyhoz kötött szövegértő olvasás és 
a stratégiák tanítása hogyan kell, hogy végbemenjen a gyakorlat-
ban, illetve az a kérdéskör is várat magára, hogy a kognitív struk-
túrák mellett a szociális képességet hogyan lehetne a szövegmeg-
értő olvasás tanítása mellett átadni és fejleszteni (Rotenberg, M. 
et. al. 1974). Úgy gondolom, a téma igazán időszerű, hiszen az 
olvasási képesség megfelelő szintjének kialakítása minden to-
vábbi tanulás előfeltétele, így az élethosszig tartó tanulásé is.  

Az olvasási stratégiák és azon belül az olvasás előtti stratégiák 
tárgyalása előtt a metakogníció fogalmát érdemes tisztázni. A 
metakogníció, tehát a tanulás tudására vonatkozó tudás (Csíkos 
2006, 2009: 4) nagymértékben elősegíti a tanulási folyamatok si-
kerességét. A metakognícióra épülő olvasási stratégiák tanításá-
val jelentősen fejleszthető a szöveg megértése (Steklács 2006; Jó-
zsa–Steklács 2009). Az olvasási stratégiák elméleti megközelítése 
és gyakorlati alkalmazása kurrens téma napjainkban. 

Olvasási stratégiának nevezzük elsősorban a tudatosan végzett 
műveleteket, amelyek célja a szöveg célunknak megfelelő szintű 
megértése (Steklács 2010: 18). Arra vonatkozóan, hogy az olvasási 
stratégiáknak milyen szerepük van a szövegértés fejlesztésében 
napjainkban is irányulnak kutatások. A stratégiák oktatása és az erre 
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irányuló gyakorlatok, valamint a diákok szövegértő képességének 
fejlődése korrelációt mutat (v. ö. Józsa–Steklács 2009).  

A tanulás egyik legjobb módja, ha mi magunk is tanítunk. A re-
ciprok tanítás számos újszerű tanulási formát szintetizál, vala-
mint integrálja a metakognitív tudást. A reciprok tanítás kimon-
datja a diákokkal saját olvasási stratégiákra vonatkozó ismerete-
iket, melyekről a tanár is tudomást szerez. Azok az osztályok, 
amelyeknél ezt a módszert alkalmazták, látványos fejlődést mu-
tattak (Steklács 2010: 12).  

A reciprok tanítás keretein belül működő stratégiák a jóslás, 
kérdések feltétele, tisztázás, összefoglalás. Ezeket a stratégiákat 
névvel látták el. A gyermekek úgy ismerik őket, mint például 
„Nagyszerű négyes” (Fabulous four) vagy „Legyél a tanár!” (Be 
the teacher!). A tanulás első szakasza frontális osztálymunkával 
kezdődik, amikor a tanár a szöveget olvasva kivetíti saját gondo-
latait, alkalmazott stratégiáit. A következőkben a gyermekek ma-
guk teszik ezt meg a tanár irányításával, majd fokozatosan anél-
kül. Ezalatt gyakoribb lesz a csoportmunka valamint használják a 
kooperatív tanulás módszereit (Steklács 2010: 10) 

A szöveg feldolgozása közben a gyermekek a négyes csopor-
tokban a jós, a kérdező, a tisztázó, az összefoglaló szerepeket 
kapják. A szerepköröknek megfelelően segítséget kapnak, illetve 
adnak. A jósnak például olyan mondatokat kell megfogalmazni 



1034 

Szekcióelőadások – Anyanyelvi kutatások 

vagy megfogalmaztatni, amelyek így kezdődnek: Azt gondolom… 
Szerintem… Arra számítok… Fogadni mernék… Úgy képzelem el… 
Úgy érzem…stb. A munkaformákat és a közösen használt fogal-
makat a tanár és a diákok együtt alakítják ki, az olvasási stratégi-
ákat folyamatosan modellezik, majd közösen alkalmazzák (Stek-
lács 2010: 11). A reciprok tanítás pozitív hatásait így lehet össze-
foglalni: gyermekközpontúság, változatosság, játékosság és tudo-
mányos megalapozottság (Oczkus 2006; Steklács 2010).  

5.2. A tanítás mint természetes kogníció 

Az alfejezet címe egybeesik Sidney Strauss (2002) Magyar Peda-
gógiájában megjelent tanulmányának címével, ugyanis a reciprok 
tanítási módszer mint gyakorlatnak elméleti kerete Strauss köz-
ponti gondolata, mely szerint a tanítás és a tanulás inverz folya-
mata a természetes emberi kogníció része és meghatározó 
eleme. A szerző definíciója szerint a tanítás az emberi elme egy 
olyan sajátos állapota, elmélete, mely felméri a mások elméjében 
lévő hiányt és ezt bizonyos stratégiákkal megváltoztatja.  

Arra, hogy az emberi faj természetes velejárója a tanítás-tanu-
lás folyamata, hét okot sorakoztat fel, melyek kutatásom elme-
léte szempontjából lényegesek. Ezek közül most a legrelevánsab-
bakat kívánom vázolni: 
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- A tanításnak univerzális jellege van, azaz az emberi társa-
dalomban mindenki alanya a tanításnak és mindenki meg-
tanulhat tanítani. 

- A tanítás rendkívül komplex kognitív tevékenység, az 
elme, az érzelmek és a motiváció is szükséges a tanuláshoz 
és a tanításhoz, de ezek láthatatlan mentális folyamatok. 

(Strauss 2002: 419) 

Sidney Strauss (2002) egy kutatást említ meg érvei alátámasztá-
sára, mely három és fél éves gyerekekkel zajlott. A tanulás és ta-
nítás társas interakció, így társasjáték közben figyelték meg a gye-
rekeket, hogy hogyan tanítják meg azok a gyerekek a társaikat a 
játékszabályokra, akik már birtokában voltak ennek a tudásnak. 
Az elme mentális folyamatai láthatatlanok, de a folyamatban tet-
ten érhető az, hogy már egész kicsi gyerekek felismerik a másik 
tudásbéli hiányosságait és azt igyekeznek feltöltetni, a meg nem 
értett részekhez vissza-vissza térnek –ezt nevezi Strauss vissza-
csatolási hurkoknak – és újra elkezdik a tanítás folyamatát más 
stratégiát választva. A játék tanuló szakaszában senki nem akart 
csalni és a másikat félrevezetni. Ez a kutatás kitűnő példa arra, 
hogy már egészen kicsi gyerekek képesek tanítani úgy, hogy még 
senki sem tanította őket, tehát a tanítás természetes kogníció 
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(Strauss 2002). Ezt a kutatást és elméleti keretet érdemes párhu-
zamba állítani az ELTE Kognitív Pszichológia Tanszékén történő 
gyermekekkel kapcsolatos vizsgálatokkal, amelyek egyre inkább 
rámutatnak arra a tényre, hogy a 2-4 éves gyermekek nem csu-
pán utánozzák a másik viselkedését, hanem analizálják azt és ön-
magukat tanítják az ellesett mintákkal (Király 2007), melyet a ku-
tatócsoport természetes pedagógiának nevez, és amelyre vonat-
kozó kutatások nagy lendülettel napjainkban is zajlanak.  

6. Összegzés

Tanulmányomban az olvasás jelentésmódosulásain túl a pszicho-
lingvisztikai olvasás-modelleket és a tantárgypedagógiai mód-
szertan szerettem volna kritikusan összehasonlítani és az ered-
ményeket kutatási nóvumukat bemutatni. A szakirodalom szinte-
tizálásán túl, igyekeztem rámutatni arra, hogy az alsó tagozatos 
szövegfeldolgozási gyakorlat erőteljes hátrányban van a tudomá-
nyos – pedagógiai, pszicholingvisztikai és pszichológiai – kutatá-
sokhoz képest és egy lehetséges irányt szerettem volna kijelölni 
ennek orvoslására.  
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Szitó Judit 
Kodolányi János Főiskola 

Angol Nyelv és Irodalom Tanszék 

Társalgás a kutyával 
A gazdinyelv néhány jellemzője beküldött videófelvételek alapján 

1. Bevezetés 

A legtöbb ember nem csupán társként, de egyfajta gyerekként is 
kezeli kutyáját. Találóan állítja könyvének címében Csányi Vil-
mos: „(a) kutyák szőrös gyerekek” (Csányi 2012). A szülőszerű, 
gondoskodó magatartás többek között a fizikai kontaktus meg-
növekedésében, játékban és kommunikációban nyilvánul meg 
(Prato-Previde et al. 2006: 65).  

A kutyákhoz való szülőszerű viszonyulásunk sajátos nyelvezet-
ben tükröződik: gyakran úgy szólunk a kutyához, mint a kisbabák-
hoz. Ezt a kutyához intézett beszédet, melyet egy előző tanulmá-
nyomban (Szitó 2017b) gazdinyelvnek tituláltam, vizsgálja a jelen 
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dolgozat. A gazdinyelv általánosságban fogalmazva a családi ku-
tyák bevonásával folytatott vagy feléjük irányuló ösztönösen ki-
alakított, természetes nyelvhasználat. 

2. Szakirodalmi áttekintés

A vizsgált jelenség terminológiája változik, jelenlegi (s legáltalá-
nosabb) neve: ’kutyához intézett beszéd’ (dog-directed speech). 
Mivel ez nagyon hasonlít a kisbabákhoz intézett nyelvhasználatra 
(infant-directed speech) – melyet dajkanyelvnek is hívnak (Len-
gyel 1981) – , a kutyákkal folytatott, dajkanyelvet használó nyel-
vezet Mitchell (2001: 185) után másodlagos dajkanyelvnek is te-
kinthető.  

Dajkanyelvet elsődlegesen nembeszélő (preverbális) csecse-
mőkkel és beszélni tanuló kisgyermekekkel használunk, de egyéb 
helyzetekben is, melyekben a beszédpartner tudása és figyelme 
korlátozott, valamint – Réger Zita megfogalmazásában – nyelvtu-
dása „fogyatékos” (Réger 2002: 82; Mitchell 2001: 183; Soderst-
rom 2007); ide tartoznak a nagyon idősek, betegek, afáziások, 
más anyanyelvűek, vagy éppenséggel kisállatok, családi kedven-
cek (pl. kutya, macska, nyúl, papagáj). 
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Mind a gazdinyelv, mind a dajkanyelv eltér a felnőttek közt 
használatos beszédmódtól (adult-directed speech), éspedig a kö-
vetkezőkben: magasabb hang és erős érzelmi töltet (Burnham et 
al. 2002: 1435), rövidebb mondatok, egyszerűbb nyelvtan és szó-
használat (pl. a jelen idő magas aránya), magasabb arányú nyelv-
tani helyesség (pl. hezitációs jelenségek hiánya), sok ismétlés, ál-
talában véve a figyelmet felkeltő és fenntartó eszközök haszná-
lata (pl. Mitchell 2001; Tannen 2004; Ben-Aderet et al. 2017).  

A gazdinyelvet, éppúgy, mint a dajkanyelvet, az ember ösztö-
nösen használja már néhány éves korától. Hirsh-Pasek–Treiman 
(1980: 237) négy nő csecsemőkkel és kutyákkal folytatott társal-
gásának elemzése révén arra a következtetésre jut, hogy „a hall-
gatóság szociális válaszkészsége” 1 hívja elő a dajkanyelvet, és 
nem annak nyelvi vagy kognitív képessége (hiszen a kutyák nem 
tanulnak meg beszélni). Vagyis a hasonlóságok a fent megjelölt 
kétféle nyelvhasználatban azt mutatják, hogy a hallgatóság 
(baba, kutya) mindkét esetben társasági lény, akiket be lehet 
vonni az interakcióba valamilyen szinten. Ehhez szükséges a las-
súbb tempó, a sok ismétlés, és az egyszerű szerkezetek. A non-
verbális, figyelmében éretlen lény figyelmének felkeltését és 

                                                           
1 „social responsiveness of the listener” (Hirsh-Pasek–Treiman (1980: 237) 
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megtartását legjobban a magas hangfekvés szolgálja, mely egy-
szersmind érzelemkifejező eszköz. 

Kutatások szerint a gazdinyelv különbözik a(z elsődleges) daj-
kanyelvtől abban, hogy benne még rövidebbek a megnyilatkozá-
sok, még több a felszólító mód és a szószerinti ismétlés; hogy ke-
vesebb benne a deixis (Mitchell 2001: 183), valamint nincs benne 
hiperartikuláció (Xu et al. 2013). 

A különbségek általában arra mutatnak rá, hogy a nonverbális 
hallgatóságnak (babának, kutyának) valójában igen aktív szerepe 
van a feléje irányuló beszéd minőségének kialakításában, és igé-
nyeik eltérőek lehetnek.  

Például a gazdinyelvben a nagyobb számú felszólítás a kutya vi-
selkedését kontrollálja, az ismétlések pedig a megértést segítik elő. 
A hiperartikuláció hiánya azzal magyarázható, hogy tudjuk, a kutyák 
sosem fognak beszélni. Xu et al. (2013) összehasonlította, hogy a 
felnőttekhez, kutyákhoz, papagájokhoz és kisbabákhoz intézett be-
szédben van-e hiperartikuláció. Azt találta, hogy a hiperartikuláció 
igazán csak a kisbabák felé irányuló beszédre volt jellemző, de kis-
mértékben jelen volt a papagájokhoz intézett beszédben is. Ezért 
Xu et al. (2013) szerint a nonverbális hallgató (gyerek, kutya, papa-
gáj) visszajelzése az, ami módosítja az artikuláció (hiperartikuláció) 
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mértékét 2 (2013: 5), ennélfogva a hiperartikuláció mértéke attól 
függ, hogy a beszélőnek milyenek az elvárásai a hallgatóság nyelvi 
képességeit illetően 3 (2013: 14). A dajkanyelv és a gazdinyelv ha-
sonlóságait és különbségeit összegezve Burnham et al. (2002: 1435) 
úgy fogalmaz, hogy a hiperartikuláció „tanítóeszköz” (didactic de-
vice), mely csak a dajkanyelvre jellemző.  

Ma már arról is vannak adataink, hogy a felsorolt beszédbeli 
módosulások valóban elérik-e céljukat. Tudjuk például, hogy a fi-
atalabb csecsemők valóban jobban észlelik a lassabb beszédet 
(Panneton et al. 2006). Vannak már adatok arra nézve is, hogy a 
kutyák valóban jobban reagálnak a gazdinyelvre (pl. Jeannin– Gil-
bert– Amy–Leboucher 2017; Ben-Aderet et al. 2017). 

Saját munkáim előtt jelen tudomásom szerint egy (kiadatlan) 
tanulmány született a magyar gazdinyelvről. Szerzője, Szolga Or-
solya (2006) azt találta, hogy a kutyákat másként becézzük, mint 
a gyermekeket; például olyan kifejezéseket is használunk, melye-
ket gyermekre nem (pl. büdös dög, büdibogár, szőrös kutya, bé-

                                                           
2 „feedback from the listener might mediate degrees of hyperarticulation” (Xu et al. 
2013: 5) 
3 “the degree of vowel hyperarticulation is modulated by the speaker’s expectation 
of the listener’s level of linguistic potential, whatever the species of the listener” (Xu 
et al. 2013: 14) 
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kafejű, krumpliarcú, vagy éppenséggel „undorító féregarcú ré-
pácska” (Szolga 2006, saját gyűjtés). A durvább becézés valószí-
nűleg a kutya nonverbális tulajdonságának függvénye. 

3. Kérdések, vizsgált jellemzők

Mivel előzetes vizsgálódásaim online csoportokban azt mutatták, 
hogy a gazdi-kutya kapcsolat érzelemteli módon jut kifejezésre 
(Szitó 2017a), valamint azt is, hogy a gazdik gyakran társalgást 
folytatnak a kutyákkal, sőt, helyettük is megszólalnak (Szitó 
2017b), kíváncsi voltam, hogy a gazdik hasonlóképpen viselked-
nek-e élőbeszédben. Ezért jelen tanulmányban a dajkanyelvi jel-
lemzők közül az érzelemhordozó szupraszegmentális jellemző-
ket, különösen a tempót, hangszínt és intonációt, valamint a fel-
hívó jellegű (Bühler 1934), válaszra inspiráló nyelvi eszközöket 
választottam vizsgálódás tárgyául, mint például a felszólító mód 
és kérdő mód aránya a megnyilatkozásokban.  



1049 

Szitó Judit: Társalgás a kutyával 

4. Módszerek 

A gazdinyelv sajátosságait rövid videófelvételeken tanulmányoz-
tam, melyekhez közösségi oldalakról a gazdik révén jutottam. Ha-
sonló (de kidolgozottabb) módszert alkalmazott Horowitz és Hecht 
(2016); ők egy honlapot hoztak létre a feltöltendő videófelvételek 
számára (s az adatgyűjtés efféle módját résztvevői / állampolgári tu-
dománynak hívták).  

Az adatok összegyűjtése érdekében egy internetes közösségi 
oldalon több csoportban, valamint a saját idővonalamon két fel-
hívást tettem közzé néhány napos időeltéréssel, melyben arra 
buzdítottam a gazdikat, hogy osszanak meg velem olyan videó-
kat, melyeken beszélnek a kutyájukhoz. 2017 nyarán három hó-
napig gyűjtöttem a videókat. Végül 14 gazdi (10 nő, 4 férfi) ösz-
szesen 23 rövid videofelvételét jegyeztem le.  

A felvételeket szűrtem. A felhasznált videókon az ember és a 
kutya vagy kutyák közt a beszéd által kapcsolat kellett, hogy ki-
alakuljon. Ezért például az olyan videó, melyen csak a kutya vo-
kalizált (pl. ugatott), vagy melyen a gazdi a kutyájáról beszélt a 
kamerának, úgy, hogy a kutya nem reagált, kiszűrésre került. 

A munka során előre nem tervezett módon képződött egy 
mikro-adatbázis, melybe a videókból eltávolított, nem kutyához 
intézett beszéd került. Ez minimálisan, de mégis összehasonlítási 
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alapot adott arra nézve, hogy a videókon beszélő gazdik hogyan 
beszélnek, ha nem a kutyájukhoz, hanem egy másik felnőtthöz 
szólnak.  

A videókon megfigyelt beszédben nagy egyéni különbségeket 
lehetett felfedezni. Volt olyan felvétel, melyen a gazdi néhány pa-
rancsszón és a dicséreten kívül nem mondott egyebet kutyájá-
hoz, és hangszíne, intonációja semlegesnek volt mondható; itt a 
kutyát láthatólag tanították, képezték, a kutya pedig válaszul az 
utasításokat hajtotta végre. A másik véglet egy-két párbeszéd-
szerű felvétel volt, melyen az ember és kutya valósággal társalog-
tak, oly módon, hogy az ember közlésére vagy kérdésére válaszul 
a kutya vokalizált (morgott, vakkantott, ugatott). Ezeken a felvé-
teleken a gazdi vagy más ember nagyrészt dajkanyelven beszélt. 
A helyszínek és tartalmak is változóak voltak, szabad ég alatt, 
kertben vagy otthon, feladatok végrehajtásától fürdetésen ke-
resztül a szeretgetésig. A videók tehát sokféle helyzetet rögzítet-
tek, melyben más és más beszédmód-lehetőségek kínálkoztak.  

A beküldött kutyás videófelvételek közül 23-ról átiratot készí-
tettem úgy, hogy az a szövegszerkesztő program beépített funk-
ciói segítségével tükrözze a videókon hallott dajkanyelv vizsgált 
szupraszegmentális jellemzőit (pl. a gyengéd hangszínt aláhúzás-
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sal, a megnyilatkozásvégi emelkedő intonációt a „/” szimbólum-
mal jelöltem). A videók időtartama 15 másodperctől 2 percig ter-
jed. A 23 videón 14 gazdi-kutya páros hallható (s ebből többnyire 
a kutya látható). 

A számadatokat manuálisan, illetve a szövegszerkesztő beépí-
tett funkciói segítségével nyertem. A teljes vizsgálatban a szószá-
mot a Word beépített szószám-funkciójával, a megnyilatkozás 
számot a végjelző jelek (a pont (.), a kérdőjel (?), a felkiáltójel (!) 
és az emelkedő intonáció végjel (/) összegéből kaptam. 

5. Eredmények 

5.1. Felhívó funkció 

 A gazdik válaszra buzdító megnyilvánulásait, egészen pontosan 
három dolgot vizsgáltam: a felszólítások, kérdések és a megnyi-
latkozásvégi emelkedő intonáció arányát.  

Mindez a bühleri felhívás funkciónak felel meg (Bühler 1934), 
ami azt jelenti, hogy a nyelvi jel a címzett viselkedését igyekszik 
irányítani.  

A várakozásoknak megfelelően a leggyakoribb a felszólító 
módú ige, mellyel a gazdi a kutya viselkedését irányítja, kontrol-
lálja. A 104 felszólító módú alak 47%-ot jelent az összes 221 ige 
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token közt. Ebből 4 kérdő formában hangzik el, ezeket Mitchell – 
Edmonson (1999) álimperívuszoknak (disguised imperatives) ne-
vezi. A következő példában az álimperatívuszok valódi imperatí-
vuszokká válnak az ismétlések során: Ideadod apának? ideadod 
apának? hm/ hm/ add csak ide. Add csak ide. Add ide te! (9.sz. 
átirat). A gazdinyelvben ezenkívül kijelentő módot, valamint füty-
työt, vagy más hangot is észleltünk, melyek helyettesíthetik a fel-
szólítást, s melyeket ezért Mitchell – Edmonson (1999) után a fel-
szólító funkció címke alá soroltunk. Például 15 felszólító funkciójú 
megnyilatkozás kijelentő mód egyes szám 3 személy formájú (pl. 
tart/, megáll). A következő példa (2. sz. átiratból) mindkét típusú 
felszólítást tartalmazza: PApucs! ügyees nagyon jóóó. figyel/ 
hozd a játékot. hozd ide. ookos vagy nagyon jóó.  

Így a felszólító funkció (a 7 füttyjel nélkül) összesen 53,8%-ban, 
vagyis a megnyilatkozások kicsivel több, mint a felében szerepel. 
Az 1. ábra a felszólító funkció arányát és az előbbiekben részlete-
zett összetételét szemlélteti.  
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1. ábra. A felszólítás funkció aránya és összetétele 

Jelen adatbázis arányaiban kevesebb felszólító módú megnyilat-
kozást tartalmaz, mint Mitchell-Edmonson (1999), ahol ez az 
arány (füttyjelekkel együtt) majdnem kétharmad (65,7%), viszont 
kicsivel többet, mint Hirsch-Pasek-Treiman (1982), ahol a szerzők 
50,4%-ot találtak. 

Kérdés formájú megnyilatkozás (melynek átirati jele: ?) 56 al-
kalommal fordult elő az átiratban, mely az összes megnyilatkozás 
16%-a. Az arány hasonlít Mitchell–Edmonson (1999) eredménye-
ire, melyek szerint a kérdések az összes beszéd több mint 11%-át 
képezték (Mitchell–Edmonson 1999: 71, Mitchell 2001: 184).  
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A táblázatban nem található, de ide tartozik és mindenképpen 
figyelmet érdemel az emelkedő beszéddallam, mely feltűnően 
gyakori jelenség a rövid gazdinyelvi megnyilatkozásokban. Az 
emelkedő mondatvégi intonáció a magyarban nem tipikusan 
mondatintonáció: a kiegészítendő kérdés vége ereszkedő vagy 
eső dallamú, míg az eldöntendő kérdés vége emelkedő-eső dal-
lamú (Fónagy–Magdics 1967; Gósy 2004: 189–197). Az emelkedő 
intonáció figyelemfelhívó és választ váró funkcióval bír; Kassai 
Ilona (2006) említi, hogy létezik ez „az odafigyelést jelző, választ 
váró kérdő jellegű, emelkedő intonáció a mondatvégeken” (lap-
szám nélkül). Az emelkedő intonáció átirati jele: /. Ez 94 alkalom-
mal, vagyis a megnyilatkozások 26,85%-ában, tehát majdnem 
egyharmadában fordul elő. Például: figyel/, nem/, séta/, tart/, 
gyerünk/, nem jó/, virslit/, ügyes/.  

5.2. Társalgási karakter 

Megfigyeltem azt is, milyen mértékben válaszolják meg a gazdik 
saját kérdéseiket. A saját kérdés megválaszolása dajkanyelvi jel-
lemző, mely a szülő–gyerek közti párbeszédes struktúrát ala-
pozza meg (pl. Kassai 2005).  

A megválaszolt kérdések aránya várakozásommal ellentétben 
nagyon ritka a gazdinyelvi átiratban. Az 56 kérdésből mindössze 
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hármat válaszol meg a gazdi, sőt, ezek mindegyike egyetlen gaz-
ditól érkezik (a 8. kódszámútól), pl. Tiszta vagy? igeen TISZta 
vagy; Most haragszol mer megfürdettelek? haragszol mer meg-
fürdettelek. iigeen. Ez a gazdi mindvégig dajkanyelven, gyöngéd 
hangszínnel, változatos dallammodulációval beszél kutyájához. A 
válaszok eső intonációjú részleges vagy teljes ismétléssel és egy 
„igen” szó betoldásával keletkeztek.  

Eredményeink egybeesnek korábbi kutatásokkal. Hirsh-Pasek–
Treiman (1982: 236) azt találták, hogy a saját kérdések megvála-
szolása nem gyakori a gazdinyelvben, ellentétben a dajkanyelv-
vel. Mitchell (2004: 122) szintén ritka jelenségként írta le: emel-
lett férfiak soha nem használták saját kutyájukkal (habár idegen 
kutyával előfordult).  

5.3. Szupraszegmentális szint: Hangszín, hangmagasság, intonáció, 
hangzónyújtás, tempó.  

Hiperartikuláció és hipoartikuláció 

A gyengéd, érzelemteli, beszéd, vagyis a telt és ’zenei’ hangszín 
és hanglejtés gyakori jelenség a gazdinyelvben. A 23 videóból 
mindössze négyben nem jelenik meg, így többek közt három férfi 
gazdi esetében. Az összes lejegyzett szöveg kb. egyharmada 
gyöngédséget fejez ki, s ez legfőképpen a hangszín alapján azo-
nosítható (átirati jele az aláhúzás).  
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Fónagy Iván és Magdics Klára (1963: 103−104) szerint a gyen-
gédség a következőképpen tükröződik a hangszínben és hanglej-
tésben: „a zöngeképzés tökéletes, a hang ’telt’”, a hangszint meg-
emelkedik, „alig ingadozik”, a mondatban „gyengén hullámzik”, a 
tempó „enyhén fékezett”, a hangerő „tompított”. 

Az alap beszédhang valóban magasabbnak tűnik, habár nem 
annyira, mint az angol gazdinyelvben. Általában véve azonban a 
hangmagasság feltűnően változatos a kutyákhoz intézett beszéd-
ben, vagyis a beszéd kimondottan dallamos. Az intonáció gyakran 
eltúlzott, s mint fentebb említettük, gyakran emelkedő a közlés-
egység végén. A következő példa a 23. kódszámú átiratból szár-
mazik, ahol a gazdi széles skálán intonál: három eltérő alapszin-
ten beszél, s a két alsóbb szinthez képest is használ kiugróan ma-
gas hangokat (a nagybetű magas hangfekvést jelez). A részlet az 
átlagnál magasabb alaphangon kezdődik: 

MI van a Vacaknak? és a Fantusnak? (mély hangra vált) Fantus hol van a 
karácsonyi ajándékod? (visszavált) HOL a Fantus karácsonyi ajándékja= 
óóó a Vacaknak nagyon szép ajándékja van. (oktávval feljebb) NAGYON 
SZÉP- 

A beszédtempó a gazdik pontosan felénél (hét esetben) lassabb, 
gyakran jóval lassabb, ez pedig maga után vonja a magánhangzók 
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nyújtását is. Viszont a másik hét gazdi-kutya páros esetében a 
gazdik természetes hangon és tempóban, olykor kifejezetten 
gyorsan beszélnek a kutyához, különösen játék vagy tanítás szi-
tuációban.  

Az angol nyelvű kutatásokkal ellentétben gazdinyelvi adataink 
valószínűleg tartalmaznak hiperartikulációt, amennyire ezt észle-
léssel meg lehet állapítani. Az emelkedő végű, eltúlzott intonáci-
óval, lassan és elnyújtva kimondott „séta/” jó példa erre (12. sz. 
átirat), vagy a következő (13. sz átirat): Kérsz VIRSlit? virsLIT/. A 
felvételen látható kutya történetesen mentett. Elképzelhető, 
hogy ilyen esetekben a nyelvtanítási szándék erősebben él az em-
berben, illetve az is, hogy a kutya visszajelzései alapján az ember 
így igazodik annak igényeihez. 

A videókban előfordul hipoartikuláció (hangtorzítás) is, különö-
sen az érzelemteli részekben. A 15. videó gazdija többször megdi-
cséri kutyáját, s az ismétlések alatt torzulnak bizonyos hangok: 
„ügyes vaagy- NAgyon ügyezs vááagy. NAAgyon ügyezs váagy. I-
geen/ Ügyesz ügyesz ügyesz ügyeesz/”. 

6. Konklúzió 

A gazdinyelv diskurzusalapú vizsgálata azt mutatta, hogy a videó-
felvételeken a gazdik valóban másképpen beszéltek kutyáikhoz, 



1058 

Szekcióelőadások – Anyanyelvi kutatások 

mint más felnőtthöz, vagy a kamerához, és a jellemzők a dajka-
nyelvhez hasonlatosak. A vizsgált jellemzők és arányok közelítet-
tek az angol nyelvű kutatási eredményekhez, de akadt magyar 
gazdinyelvi sajátosság is. 

A gazdik nagyon sok figyelemfelkeltő és -fenntartó, cselek-
vésre ösztönző (felhívó) nyelvi eszközt alkalmaztak kutyájukkal. 
Például a felszólítás funkciójú alakok aránya nagyon magas 
(53,8%), a kérdéseké magas (16%) volt. A megnyilatkozások több, 
mint negyedének (26,85%) a végén meredeken felszökött az in-
tonáció pl. séta/, figyel/.  

A felszólító mód egyesszám 2. személyű alakjait a gazdinyelv 
időnként egyszerűsítette kijelentő mód egyesszám 3. személyre, 
vagyis megfosztotta a végződéstől, így született például a „tart” 
a „tartsd” helyett. Ez a fajta egyszerűsítés magyar gazdinyelvi jel-
lemzőnek tűnik. 

Saját kérdésüket a gazdik nagyon ritkán válaszolták meg, ezál-
tal ritkán hoztak létre a babákkal használatos dajkanyelvre 
egyébként jellemző pszeudo-párbeszédet. Az online csoportok-
ban tapasztalt gazdinyelvi társalgási karakter (Szitó 1017b), me-
lyet itt a megválaszolt kérdések arányával mértünk, a videókban 
tehát nem mutatkozik. Ez több okból lehetséges. Először is az on-
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line csoportokban nem végeztem semmilyen gyakorisági vizsgá-
latot, s elképzelhető, hogy csak a vizsgált jelenségek keltettek 
bennem ilyen benyomást. További ok lehet az, hogy a dajkanyelv 
rejtőzködő: nyilvános helyzetben, főként kamera előtt nehéz tet-
ten érni. Még az anyák sem feltétlenül használják gyermekeikkel 
(vö. Kátayné Koós 2006), nemhogy gazdik kutyáikkal. Egy online 
csoport valószínűleg biztonságosabb közeget nyújt a dajkanyelv-
nek, vagy gazdinyelvnek, mint egy videokamera. Emellett a net-
nyelv is felelős lehet az eltérésekért; közelebb áll a beszélt nyelv-
hez, mint az írott nyelv, mégsem azonos vele. Végső soron azon-
ban az eredmény nem meglepő, hiszen a neten beszélgető kutyás 
gazdik a kutya ürügyén is valójában egymással beszélgetnek, és 
alapvetően tudják, hogy kutyájuk sosem fog válaszolni. 

A gazdik túlnyomó része eltúlzott hangmagasságok alkalmazá-
sával, sokszor emelt alaphangon (F0), dallamos intonációval, gyak-
ran (úgy egyharmad részben) gyengéd, szeretetteljes hangszínen 
szólt kutyájához. Beszédtempójuk a gazdi–kutya párok felénél ész-
revehetően, ezen belül néhány párnál jelentősen lelassult. 

Az angol nyelvű kutatásokkal ellentétben gazdinyelvi adataink 
valószínűleg tartalmaztak hiperartikulációt, mely esetleg össze-
kapcsolható azzal, hogy a kutya mentett; ilyen esetekben a nyel-
vértetési vagy -tanítási szándék erősebb lehet a gazdiban. Adata-
ink hipoartikulációt, hangtorzítást is tartalmaztak. 
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Jelen tanulmány kísérleti jellegű, nem reprezentatív. Az alkal-
mazott módszer előnye, hogy a beküldött videófelvételek révén 
sokféle természetes helyzetből származó nyelvi anyag gyűlhet 
össze, mely egyéb (kísérleti) esetben nem; hátránya, hogy sem-
milyen változó nem kontrollálható, emellett a rövid felvételek 
nem teszik lehetővé azt, hogy a beszélő elfelejtse a vizsgálat té-
nyét (Mitchell 2017).  

A jövőben érdemes lenne ugyanazon beszélők felnőtthöz, ku-
tyához és babához intézett nyelvhasználatát nagyobb korpuszon, 
megtervezett körülmények közt felvenni és összehasonlítani. A 
további kutatások általános célja a magyar gazdinyelv komplex és 
reprezentatív vizsgálata lehet.  
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Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék  

Szófaji és szóhasználati jellemzők ember–állat 
kommunikációban 

1. Bevezetés 
1.1. A tanulmány célja, a vizsgálat szempontjai 

Az állatok és emberek közötti kommunikációról rengeteg kutatás 
készül, szófajtani elemzése viszont eddig váratott magára. Ma a 
családi állatokhoz való beszéd a mindennapi kommunikáció fon-
tos része, a jelen kutatás pedig arra keresi a választ, hogy milyen 
szófaji és szóhasználati jellemzői vannak az ember-állat kommu-
nikációnak, mi jellemzi szófajtani szempontból a családi állatok-
kal való beszédet. A tanulmány célja szófajtani vizsgálaton ke-
resztül bemutatni ezt a különleges szövegtípust. Ezen belül a fő 
kérdése, hogy milyen arányban jelennek meg az ilyen típusú szö-
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vegekben a különböző szófajok, ennek mi lehet az oka és a funk-
ciója, illetve milyen főbb eltérések figyelhetők meg a szavak szint-
jén más beszélt nyelvi szövegekhez képest. A jelen kutatás arra 
irányul, hogy felderítse, milyen szóhasználati jellemzői vannak 
ezeknek a szövegeknek, mennyiben sajátosak az ebben a helyzet-
ben használt szavak, és a dialogikus szövegektől való esetleges 
eltéréseknek milyen okai lehetnek. 

A jelen tanulmány klasszikus grammatikai keretben, öt kísérlet 
lejegyzett anyaga alapján tesz megállapításokat. A vizsgálathoz kap-
csolódó hipotézisek a következők voltak: rövid mondatok, sok uta-
sítás, parancs, kérés hangzik el, ezért sok az ige a szövegekben; sok-
szor hangzik el megszólítás, ezért sok a főnév; az egyoldalú beszéd 
miatt sok az interakciós mondatszó; a dialogikus szövegekhez ké-
pest kevesebb névmás szerepel; sok az ismétlés, a szókincs nem vál-
tozatos. 

1.2. A családi állatokkal való „beszédről” 

Az ún. interspecifikus, fajok közötti kommunikációnak hatalmas 
etológiai szakirodalma van. A jelen kutatásnak nem célja ennek 
bemutatása, hanem az ember oldaláról, nyelvészeti szempontból 
közelíti meg a kérdést. A dolgozat ezért is használja inkább az em-
ber-állat kommunikáció kifejezést, hiszen az emberi beszédet 
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vizsgálja. Csányi Vilmos is azt írja, hogy „beszélgető állatok nin-
csenek” (Csányi 2008: 119). Beszélgetni csak az ember tud, az ál-
latok hangokkal, mozdulatokkal, magatartással közvetített infor-
mációcserével kommunikálnak (uo.). Ha viszont az ember-állat 
kommunikációt nézzük, „a gazdák túlnyomó többsége beszél a 
kutyájához, nagyjából úgy, ahogy a 2-3 éves gyerekekhez szok-
tunk. […] A gazda nem várja, hogy a kutyája válaszoljon, de azt 
elvárja, hogy megértse, és megköveteli, hogy úgy tegyen, ahogy 
mondta. A gazdák teóriája tehát az, hogy a kutyák megértik az 
emberi beszédet, vagy legalábbis annak egy részét. Ha ez az el-
képzelés nem lenne olyan általános, akkor valószínűleg nem be-
szélnénk annyit a kedvenceinkhez” (Csányi 2012: 207). Egy átla-
gos kutya legalább 30−40 szót megért, „ők maguk is kitalálnak és 
értelemszerűen használnak egyszerűbb szavakat. […] ezek nem 
az állatoknál szokásos, öröklött kommunikációs jelek, hanem ta-
nultak, […] igyekszik utánozni a beszédünket. Méghozzá célsze-
rűen, a megértetés szándékával” (Csányi 2012: 207). A szó „em-
beri” értelmében természetesen a kutyák nem használnak szava-
kat; a szavak kitalálása, a szóteremtés itt azt jelenti, hogy az állat 
különféle hangadási formákhoz különféle (de egy adotthoz min-
dig ugyanolyan vagy hasonló) jelentést társít. „Külön hangja van 
a kérésnek, a méltatlankodásnak, az idegen vagy az ismerős jel-
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zésének” stb. (Csányi 2013: 183–5). Etológusok által végzett kí-
sérletekben pedig „mindenki jóval a véletlen szint felett találta el, 
hogy milyen szituációból származtak az ugatások” (Gácsi–Pong-
rácz 2006: 137). Mindebből a legfontosabb az, hogy „a kutyákkal 
folytatott kommunikáció nem egyoldalú, nemcsak az ember 
mond, mutat, kér vagy kérdez valamit, hanem a kutyák is ezt te-
szik. A kommunikáció kétoldalú. A kutyák is igyekeznek a nekik 
fontos dolgokról számunkra érthető közléseket nyújtani” (Csányi 
2012: 219). 

A fentiek szerint tehát ember-állat kommunikációs helyzetben 
az embertől elhangzó szöveg monologikus, a kommunikáció vi-
szont kétirányú, bár hagyományos értelemben vett „beszélge-
tés” nincsen. Ennek a különleges kommunikációs típusnak a szó-
fajtani jellegzetességeit igyekszik bemutatni a dolgozat úgy, hogy 
az eredményeket összehasonlítja dialogikus szövegek eredmé-
nyeivel. A mai magyar beszélt nyelv szófajtanának korpuszalapú 
kutatásai eddig ember-ember beszélgetéseket, dialogikus szöve-
geket vizsgáltak. Kötetlen beszélgetések szófaji és mondattani 
jellemzőiről Keszler Borbála írt hosszabban (Keszler 1983). Spon-
tán beszédről szófajstatisztikát először Szende Tamás készített 
(Szende 1973), emellett nyelvjárási (Nagy 1980) szófajvizsgálat 
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készült. Ember-állat kommunikáció szófajvizsgálatáról eddig egy 
szakdolgozat született, 4 kísérlet anyaga alapján (Berényi 2017). 

1.3. A kísérlet 

A vizsgálathoz használt anyag az ELTE TÓK Magyar nyelvi diákmű-
helyének keretében készült, a műhelyben jelenleg összesen 22 
kísérlet lejegyzett anyaga áll rendelkezésre, körülbelül 12 000 
szövegszó terjedelemben. A jelen tanulmány a szerző által vég-
zett öt kísérlet lejegyzett anyagát használja fel, ami összesen 2 
872 (az elkezdett, de be nem fejezett szavakat kihagyva 2857) 
szövegszót tartalmaz.  

A kísérletek kódjai és paraméterei a következők: HK_1: 30 éves 
férfi 4 éves macskával (339 szó); HK_2: 23 éves férfi 4 éves macs-
kával (480/475 szó); HK_3: 26 éves férfi 11 éves kutyával 
(551/545 szó); HK_4: 53 éves nő 11 éves kutyával (706/703 szó); 
HK_5: 54 éves férfi 8 éves kutyával (796/795 szó). A kísérletek 
2015 június−júliusában zajlottak, a következőképpen: a tájékoz-
tatás és a beleegyező nyilatkozat kitöltése után a kísérletben az 
adatközlő otthon, zárt, kamerázható térben 10 percig játszott az 
állattal, erről képes-hangos felvétel készült. A kísérlet ideje alatt 
a résztvevő egyedül volt az állattal. Az utasítás szerint 10 percig 
kellett játszania az állattal úgy, hogy közben beszél hozzá. Az 
adatközlők csak annyit tudtak a vizsgálat céljáról, hogy az állat-
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ember kommunikáció körében készül. A játék után kérdőívet töl-
töttek ki az állat(ok)kal való kommunikációjukról.  

A kísérletek videóanyaga és lejegyzett változata megtalálható 
az ELTE TÓK Magyar nyelvi diákműhelyében, a jelen dolgozathoz 
felhasznált kísérleti anyag lejegyzett szövege is ott elérhető. A le-
jegyzésnél a Keszler Borbála által megfogalmazott elvekhez iga-
zodtunk (Keszler 1983). A vizsgálat fő célja, hogy szófajtani vizs-
gálaton keresztül megmutassa, ezekben a helyzetekben mi jel-
lemzi a spontán beszédbeli szóhasználatot, különös tekintettel az 
egyes szófajok gyakoriságának funkciójára, okaira. 

2. Szófajok és szóhasználat ember-állat 
kommunikációban 

2.1. A teljes anyag szófaji jellemzői 

A teljes anyagban a leggyakoribb szófajok a következők: ige: 915 
(32,02%) szóelőfordulás, névmás: 424 (14,84%), főnév: 356 
(12,46%), interakciós mondatszó: 267 (9,34%) és melléknév: 166 
(5,81%). A maradék 25,51%-ot 14 szófaj adja, található az anyag-
ban számnév: 28, határozószó: 50, főnévi igenév: 28, határozói 
igenév: 1, segédige: 30, kötőszó: 52, névelő: 152, igekötő: 95, ta-
gadószó: 113, partikula: 81, névutó: 1, indulatszó: 88, interakciós 
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mondatszó: 267, módosítószó: 3 és hangutánzó mondatszó: 7 (1. 
diagram).  

 
1. diagram. A teljes anyag szófajstatisztikája 

Az 1. diagram „rózsaszínes” részén az alapszófajok, „sárgás” ré-
szén a viszonyszók, „kékes” részén pedig a mondatszók láthatók. 
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Ezeknek az aránya a következő: alapszófajok: 1968 (68,88%) szó-
előfordulás, viszonyszók: 524 (18,34%) és mondatszók: 365 
(12,77%) szóelőfordulás. Látható, hogy az alapszófajok szerepel-
nek legnagyobb arányban az anyagban. 

Ha összehasonlítjuk a különböző szófajstatisztikákat (1. táblá-
zat), több hasonlóságot is felfedezhetünk annak ellenére, hogy az 
anyagok igen eltérő terjedelműek (és jellegűek). Keszler Borbála 
dialogikus anyaga 10 500 szövegszót tartalmaz, Berényi Dóra em-
ber-állat kommunikációs anyaga pedig 2 571 szót. Keszler Bor-
bála megállapítja, hogy a kötetlen beszélgetésekben a magas igei 
arány, valamint a névmások és határozószók magas gyakorisága 
jellemző (Keszler 1973). Ez fokozottan elmondható az ember-ál-
lat beszélgetésekről is. Keszler Borbála szerint jellemzőek a meg-
szólítások (uo.), ez szintén megfigyelhető az ember-állat kommu-
nikációs anyagban. Keszler Borbála a névmások gyakoriságáról 
azt írja, hogy leginkább utaló szerepük miatt jelennek meg, a je-
lenre, beszédhelyzetre való utalásként (uo.). Az állatokkal való 
beszédben is ez figyelhető meg, rengeteg például a határozószói 
névmás, leginkább mutató, utaló szerepben (jelen dolgozat az 
igen gyakori ide szót határozószói mutató névmásnak tekinti). 
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1. táblázat. A szófajstatisztikák összehasonlítása 
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A dialogikus szövegektől való eltérések abból (is) fakadhatnak, 
hogy Keszler Borbálánál kicsit eltérő volt a szavak szófaji besoro-
lása; azóta változott a szófaji rendszerezés. Ő az említett határo-
zószói névmásokat a határozószókhoz sorolta, míg a jelen és Be-
rényi Dóra vizsgálatában a határozószói névmások a névmások-
hoz kerültek. A töltelékszavakat a jelen vizsgálat nem vette fel 
külön kategóriaként, egyrészt, mert nem szófajtani osztályt jelöl-
nek, másrészt mert a legtöbbjük besorolható a partikulák vagy az 
interakciós mondatszók közé. Keszler Borbálánál emellett nem 
különülnek el a segédigék sem az igéktől. A dialogikus szövegek-
ben szereplő határozószók gyakoriságára magyarázat lehet a már 
említett osztályozási különbség, illetve ahogy a példákból kiolvas-
ható, Keszler Borbála sok partikulát is ide sorolt. Eltérés még, 
hogy a dialogikus szövegekben sokkal gyakoribbak voltak a kötő-
szók, a hogy kötőszó magas előfordulási arányát Keszler Borbála 
a függő idézetek nagy számával magyarázta (Keszler 1973). Az 
ember-állat kommunikációs szövegekben ilyen egyáltalán nem 
található, ráadásul nagyon kevés az összetett mondat, ezért is 
sokkal ritkábbak a kötőszavak. 
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2.2. Az egyes szövegek szófaji jellemzői 

Az egyes szövegek összehasonlításakor azt tapasztaljuk, hogy 
mindegyik szövegben az ige a leggyakoribb szófaj, a névmások pe-
dig minden szövegben ott vannak az 5 leggyakoribb szófaj között 
(2. diagram). Az eltérések oka valószínűleg az egyéni szóhasználati 
jellegzetességekben rejlik, illetve esetleg az állat fajtája befolyásol-
hatja (a kutyák esetében például több utasítás hangzott el), de ez 
a feltevés mindenképpen további kutatást igényel. A jelen anyag-
ban szándékosan különböző adatközlők szerepeltek, így viszont 
sok a változó szociolingvisztikai tekintetben (életkor, nem stb.), ér-
demes lenne ezen is finomítani a későbbiekben. A Diákműhely 
anyagában található olyan kísérlet, amelyben ugyanaz a beszélő 
(22 éves nő) két különböző állathoz (4 éves kutya, 1 éves macska) 
beszél (PDG_1 és PDG_2 jelű szöveg, 264 és 230 szó). Ezek össze-
hasonlításakor azt tapasztaljuk, hogy az állat fajtájától függetlenül 
az ige volt mindkét szövegben a leggyakoribb (83 szóelőfordulás, 
31% és 56 szóelőfordulás, 24%), viszont elég sok eltérés figyelhető 
meg a további szófajok terén. A kutyával való beszédben a mellék-
név volt a második leggyakoribb (59 szóelőfordulás, 22%), ezt a 
névmás (9%), indulatszó (7%), főnév (6%), segédige (6%), partikula 
(6%) követte. A macskával való beszéd jellegében is egészen más 
volt, sokkal kevesebb volt benne az utasítás és a dicséret, ebben a 
második leggyakoribb szófaj a főnév volt (51 szóelőfordulás, 22%), 
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ezt követte az interakciós mondatszó (12%), indulatszó (7%), név-
elő (7%), melléknév (6%). A kutyával való beszédben szerepelt 
még interakciós mondatszó, hangutánzó mondatszó, névelő, fő-
névi igenév, kötőszó, határozószó és igekötő. A macskával való be-
szédben pedig névmás, partikula, hangutánzó mondatszó, kötő-
szó, segédige, tagadószó, főnévi igenév, határozószó, igekötő és 
névutó. Úgy tűnik, mintha az állat fajtája is befolyásolná a szóhasz-
nálati jellemzőket; a kutyával való beszéd esetében az alá-föléren-
deltségi viszony a szóhasználatban is jobban érezhető, míg a 
macska esetében mintha inkább egyenrangú, partneri viszonyról 
lehetne beszélni. A kérdés mindenképpen további kutatást igé-
nyel, emellett érdemes lenne a későbbiekben még több adatot fel-
venni ugyanattól a beszélőtől, hogy meg lehessen vizsgálni a szó-
faji jellemzők eltéréseit. 

A jelen vizsgálati anyagban a 3-as számú beszélő a többiekhez 
képest sok tagadószót és partikulát használt, az 5-ös számú be-
szélő pedig sok névelőt és indulatszót (2. táblázat). Például: 
HK_3: Na, még egyszer? Na gyere ide! Na, jó volt? Gyere, még 
egyszer eljátsszuk. Charlie! Na gyere. Hol a labda? Ne ne ne ne 
ne. Ül, ne ne ne. Tudod, ahogy az előbb. Ül! HK_5: Pattog ez a 
labda. Nem rágjuk ki a labdát! Nem rágjuk ki a labdát! Gyere, Mi-
cikém! Úgy, gyere, jajj, jajj, jajj, jajj. Micike, nem rágjuk ki a lab-
dát. Jajj! Adja ide a labdát Micike! Ül! Micike elereszti a labdát, 
okos kutya. 
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2. diagram. Az egyes szövegek szófajstatisztikája 
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2. táblázat. Az egyes szövegek szófajstatisztikájának összehasonlítása

2.3. A teljes anyag szóhasználati jellemzői 

Keszler Borbála közli a szöveg gazdaságosságának képletét, amit 
úgy lehet kiszámolni, hogy a 15 leggyakoribb tartalmas szó (nem 
tartalmasnak ő a névelőket, kötőszókat és töltelékszavakat tartja) 
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előfordulásának összegét el kell osztani a szövegszavak számával 
(Keszler 1973). Keszler Borbálánál ez a szám 0,1875, tehát a szöve-
gének „18,75%-át gyakran ismétlődő szavak alkotják” (uo.). A jelen 
ember-állat kommunikációs anyagban, ha csak az alapszófajú sza-
vakat számoljuk, ez a szám 0,3235, tehát 32,35%-ot ismétlődő sza-
vak alkotnak. Ez jóval több, mint a dialogikus szövegek esetében, 
ráadásul ha az összes szót számoljuk, az eredmény 0,42007, tehát a 
szövegek 42%-ában ismétlődnek a szavak.  

Keszler Borbálánál a leggyakoribb szavak a következők: az, 
mond, ez, van, tud, volt, mi, én, akkor, ilyen, most, olyan, úgy, 
ami, kell (Keszler 1973). A most vizsgált anyagban az 5 leggyako-
ribb alapszófajú szó a következő: gyere (12,27%), ide (4,23%), 
hozd (2,27%), labdát (2,13%), van / ül (1,43%). A gyere ige folya-
matosan ismétlődik a szövegekben, a gyakoriságának a szemlél-
tetéséhez álljon itt még egy adat: a HK_5 jelű szövegben (796 szö-
vegszó) a gyere 193-szor fordul elő különböző formákban, ez az 
összes szó 24%-a (névelőkkel, egyéb nem tartalmas szavakkal 
együtt). Egy részlet a szövegből szemléltetésként: Gyere! Gyere, 
Micikém, gyere! Gyere, nézd, Mici, Mici! Mici, gyere, gyere! 
Gyere, Mici! Gyere! Gyere ki, Micikém, gyere onnan az asztal alól. 
Gyere, Micikém, gyere ide! Gyere, kis falatja, gyere, Mici, kis bo-
gár! Ne féljél! Gyere, na. Jól van. Gyere, Micikém, gyere! Gyere, 
Mici! Ül! Nézd, itt a labda, gyere, Micikém, gyere!  
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1. ábra. A teljes anyag szófelhője

Az ember-állat kommunikációs anyagban összességében a leggya-
koribb szavak a következők: gyere (351 szóelőfordulás), na (172), 
ide (121), jajj (67), nem (65), hozd (65), labdát (61), ne (48), hopp 
(46), van (41), ül (41), de (32), az (névmás, 31), okos (30), Micikém 
(30), Micike (30). 20 fölötti előfordulással állnak még: le (29), meg 
(29), mi (27), itt (25), azt (25), nincs (24), kutya (23), most (21), hm 
(21), Macsesz (21), akkor (20), ez (20). Ahogy látható, van egyezés 
Keszler Borbála vizsgálatával: a van, az, mi, most, akkor és ez szavak 
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mindkét anyagban gyakoriak. A teljes ember-állat kommunikációs 
anyagban 519-féle szóalak fordul elő, ami szintén azt mutatja, hogy 
rengeteg az ismétlés, az anyag szókincse kevéssé változatos – ez lát-
ható a teljes anyag szófelhőjén is  

2.4. Az egyes szövegek szóhasználati jellemzői 

A 3. táblázat tartalmazza az egyes szövegekben előforduló 15 leg-
gyakoribb szóalakot. Félkövérrel van szedve az 5 leggyakoribb 
alapszófajú szóalak (látható, hogy a gyere az egyetlen, amely 
mindegyik szövegben szerepel). A leggyakoribb alapszófajú sza-
vak között leginkább az adott állat neve, helyre mutató határozó-
szói névmások és parancsigék találhatók. A szóalakok megoszlása 
a következő: a HK_1 jelű szövegben 137-féle szóalak, a HK_2-ben 
203-féle szóalak, a HK_3-ban 131-féle szóalak, a HK_4-ben 170-
féle szóalak, a HK_5-ben pedig 100-féle szóalak fordul elő. Ez is-
mét azt mutatja, hogy az egyes szövegekben nagyon sok az is-
métlődő szóalak, a szókincs nem annyira változatos. Az egyes szö-
vegek szófelhőit a 2. ábra mutatja. 
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2. ábra. Az egyes szövegek szófelhői
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3. táblázat. Az egyes szövegek leggyakoribb szóalakjai  

 

3. Az eredmények összegzése, kitekintés 

A dolgozat fő kérdése az volt, hogy milyen szófaji és szóhasználati 
jellemzői vannak az állatokkal való kommunikációnak. A vizsgálat 
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eredményeként elmondható, hogy a hipotézisek legtöbbje beiga-
zolódott. A jelenlegi ember-állat kommunikációs anyagban a leg-
gyakoribb szófaj az ige; általában felszólító módban (illetve kije-
lentő módban felszólító funkcióban, pl. ül), utasítás, kérés formá-
jában. A harmadik leggyakoribb szófaj a főnév; ez legtöbbször az 
állat neve, megszólításként. A negyedik leggyakoribb szófaj az in-
terakciós mondatszó; ennek legtöbbször a kommunikáció fenn-
tartása a célja. A hipotézisek közül nem igazolódott be a névmá-
sok alacsony száma; nem szerepel kevesebb névmás a dialogikus 
szövegekhez képest, a vizsgált anyagban a második leggyakoribb 
szófaj, legtöbbször helyre való mutatásként vagy utalásként.  

Az a várakozás is beigazolódott, hogy a szövegekben sok az is-
métlés, a szókincs kevéssé változatos, a dialogikus szövegekhez ké-
pest is elég nagy az eltérés. Ezek az eltérések leginkább a szövegek 
jellegének eltéréséből fakadnak, az anyagba tartozó szövegek 
egyébként a „hagyományos” dialogikus szövegek szinte összes szó-
fajtani, szóhasználati jellemzőjét mutatják Ha az ilyen típusú szöve-
gek további vizsgálata felé tekintünk, mindenképpen érdemes 
lenne nagyobb anyagon is elvégezni a fenti vizsgálatokat, hogy pon-
tosabb eredményt kapjunk. Emellett érdekes lehet a személyviszo-
nyok megfigyelése ezekben a szövegekben, mert úgy tűnik, a kom-
munikáció több szintje különböztethető meg bennük. 
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Bánáti eredetű hibrid létigék a beás 
nyelvváltozatokban 

1. Bevezetés 

Dolgozatomban a Magyarországon beszélt beás nyelvváltozatok 
többségében megtalálható bánáti eredetű létigéket vizsgálom di-
alektológiai szempontból. Korábbi szakirodalmi adatokból úgy 
tudjuk, hogy a beások a létigei paradigmában 1-3 bánáti eredetű 
alakot (mis1SG, ňis1PL, vic2PL) használnak (lásd Papp 1980, 1982a, 
1982b; Orsós 1994, 1997, 2002, 2008; Varga 1997; Orsós–Kálmán 
2009), míg ezek az elemek a román sztenderdben nem használa-
tosak, a román nyelvtanok nem érintik a témakört (vö. Farkas 
2007; Pană Dindelegan 2013; DEX 2016). Tekintve, hogy az emlí-
tett művek szerzői 1-4 adatvételi helyen többnyire 1-1 informá-
torra alapozva végeztek nyelvleírást, elsőként arra a kérdésre kí-
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vánok válaszolni, hogy van-e eltérés a szakirodalom és a beszélő-
közösségek jelenlegi gyakorlata között, azaz milyen mintázatot 
találunk Magyarországon 60 mintavételi hely alapján, és az ered-
mények mennyiben térnek el a várt formáktól. Ezt kiegészítendő 
a magyarországi adatokat összevetem három szomszédos or-
szágban található beás közösségben gyűjtött mintával. A vizsgá-
lattal másodsorban arra szeretnék választ kapni, hogy az említett 
három alak milyen komponensekből áll, és ez milyen kérdéseket 
vet fel, harmadrészt pedig a hibrid igesor látszólag hiányzó, a 
nyelvleírásokban nem szereplő alakjaival foglalkozom. 

2. A román létigei paradigma

A beás és a román közti szubjektív differencia mértékét az anya-
nyelvi beszélők leggyakrabban az eltérő hangtan, másodikként 
pedig a létigék mentén ragadják meg. A román területeken első-
sorban a latin mintára képzett létigék vannak használatban (lásd 
az 1. táblázatot). Az alábbiakban látható, hogy az eltelt több év-
századnyi idő ellenére, a latin és a sztenderd román alakok között 
nincs nagymértékű differencia, ahogyan az összehasonlítás ked-
véért jelölt sztenderd spanyol alakok között sincs. 
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1. táblázat. A szintetikus és hibrid jelen idő ragozási paradigmája 

 latin román spanyol 

1SG sum sunt (sînt) soy 

2SG es ești eres 

3SG est este es 

1PL sumus suntem somos 

2PL estis sunteți sois 

3PL sunt sunt (sînt) son 

A sztenderd és a beszélt nyelvváltozatok között olykor hatalmas 
különbségek is lehetnek. Míg ma Romániában országszerte az ta-
pasztalható, hogy a sunt, suntem, sunteți alakok terjednek a 
nyelvi norma révén, ezek a regionális variánsok korábban csak 
néhány periférikus helyen voltak használatban (lásd az 1. ábrát).  
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1. ábra. A jelenidejű létige 1-2PL alakjának mintázata Romániában 

Amennyiben a térkép helyes, a román sîntem ’vagyunk’ és sînteți 
’vagytok’ alakok tekintetében elsősorban észak és dél közötti hang-
súlybeli eltérések adódnak. A latin mintára normává tett és az isko-
lai oktatásban az 1993-as írásreform óta kötelező suntem, sunteți 
alakok elenyésző arányban voltak használatban az atlasz kiadását 
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(1956−1961) megelőző adatgyűjtés során, és mint látható, mind-
össze egy adatfelvételi ponton volt egyeduralkodó. Az atlasz készí-
tésének idején még a sînt forma volt a norma része, a beszélt nyelv-
ben pedig máig változatlanul inkább ez az alak a használatos. Jól lát-
hatóak azonban a bánáti régióban a ni-s ’vagyunk’ és vi-s ’vagytok’ 
alakok, melyeket vizsgálat alá szeretnék vonni. 

3. Létigék beás közösségek nyelvváltozataiban 

Ennél azonban szélesebb spektrumban kell vizsgálódnunk, a ro-
mán és a beás adatokat illetően is. A beás források nem csak 
ezekről az alakokról adnak számot, ugyanis a szótárban úgy talál-
juk, hogy a ňis, vic alakok Tolna megyében, az ăšćeň, ăšćec Bara-
nyában és Somogyban, a sînćeň, sînćec formák pedig Zalában 
vannak használatban, a mis pedig minden területen ebben az 
alakban használatos (Orsós 2008: 7). A beásban a ješće alak mel-
lett ismert egy rövid, sokszor kopulatív ăj3SG és ăs3PL alak is, me-
lyek a román beszélt nyelvben is gyakoriak, csak zárt magánhang-
zóval, tehát az îs3SG≡PL, e3SG, îi3SG alakokkal is számolnunk kell. Ösz-
szefoglalva az eddigieket, a románnal összevetve a következőket 
várjuk (Orsós 2008, DEX 2016 alapján): 
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2. táblázat. A beás és a román jelen idő ragozási paradigmája a szótárak
alapján 

beás 
(Tolna) 

beás  
(Baranya és So-

mogy) 

beás 
(Zala) 

beszélt ro-
mán 

1SG mis sunt (sînt, îs) 

2SG ješć ești 

3SG ješće (ăj) este (e, îi) 

1PL ňis ăšćeň sînćeň suntem 

2PL vic ăšćec sînćec sunteți 

3PL ješće (ăs) sunt (îs) 

Elsőként ha összevetjük a fentiek közül az 1SG alakokat a terepmun-
kám során kapott adatokkal (lásd a 2. ábrát), a vártnál jóval hetero-
génebb kép rajzolódik ki, tekintve, hogy a gyűjtött formák 4 főcso-
portba sorolhatók (jesk, îs, mis, mesk), illetve két további változattal 
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is találkozhatunk (măs, mes), így tehát megállapíthatjuk, hogy a pa-
radigma ezen pontján a vártnál is jelentősebb mértékben vannak 
jelen térbeli megoszlást mutató alakok. 

 

2. ábra. A jelen idejű létige 1SG alakjainak mintázata beás közösségekben 

A jesk a kelet-szlovákiai és kárpátaljai területen elterjedt, Magyar-
ország keleti felében megtaláljuk elszórva a románnal azonos îs ala-
kot, míg a Dunántúlon túlnyomóan a mis alakot használják (de spo-
radikusan egy măs alak is rendre előfordul, leggyakrabban Zala és 
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Somogy megye határához közel). A déli határnál megjelenik egy 
mesk alak, a mes pedig főként a horvátországi Muraközben (Međi-
murje), kis mértékben a szlovéniai Muravidéken (Prekmurje) fordul 
elő. Megállapíthatjuk tehát, hogy Magyarországon egyéb alakok 
mellett leginkább a mis van használatban. Vizsgáljuk meg az 1-2PL 
alakokat is (lásd a 3. ábrát): 

3. ábra. A jelenidejű létige 1-2PL alakok mintázata beás közösségekben
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A térképen megfigyelhetjük, hogy Magyarország keleti felében és 
a horvát határ mentén egyes beszélőközösségekben a létige 1PL 
végződése -m (a többi igéhez hasonlóan), míg a Dunántúlon 
többnyire -ň. A kevés mintavételi pont dacára az is látható, hogy 
a ňis alak nem csak Tolna, hanem Baranya és Nógrád megyében, 
illetve a szlovákiai Nyitrai kerületben (Nitriansky kraj) is haszná-
latos. A sînćeň, sînćec alakok Zala megye helyett inkább a Duná-
hoz közelebb eső megyékben fordulnak elő, de ott is csak elvétve, 
tekintve, hogy a Dél-Dunántúlon az ăšćeň, ăšćec alakok a gyako-
ribbak. A kelet-szlovákiai, valamint ukrajnai területeken található 
ješćem, ješćec formához hasonló alak Veszprém megyében is elő-
fordul egy adatvételi ponton, de -ň végződéssel. Érdekessége ab-
ban rejlik, hogy az 1SG alak ott is a bánáti eredetű mis és nem jesk 
(vö. 1. ábra), a jelenség mindenesetre további vizsgálatra szorul. 
Láthatjuk tehát, hogy ugyan nem a jelzett helyeken, de a szótá-
rakban fellelhető mindhárom forma megtalálható, mellettük pe-
dig számos alakváltozat létezik, melyek kapcsolatban állhatnak az 
országhatáron túli közösségek nyelvváltozatában található for-
mákkal. 
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4. A bánáti paradigma komponensei 

Figyelmünket mostantól a mis (és variánsai), valamint a ňis, vic ala-
kokra korlátozzuk. Az atlaszok alapján két fontos feladatot kell elvé-
geznünk. Elsőként számot kell adnunk annak az okáról, hogy a beás 
írásmód minden forrásban egy egységként kezeli az alakokat, a ro-
mán nyelvatlasz (ALRM) szerzői viszont kötőjellel írják őket (mi-s, ni-
s, vi-s). Másrészt meg kell magyaráznunk, hogy a ni-s ~ ňis, vi-s ~ vic 
alakok különbségei milyen hangváltozást tükröznek. 

A kötőjelezett írásmód az atlaszban nem véletlen, ugyanis a 
három alak feje (-s) a már említett îs3SG≡PL létige, melyet a beások 
nyíltabban, ăs formában ejtenek (bár a tőmagánhangzó az emlí-
tett esetekben éppen törlődik). A teljes relexikalizált igealak a 
személyes névmás tárgy-, vagy részes eseti kopulatív (hangsúly-
talan) alakjának kombinációjából jött létre. Tekintve, hogy a ro-
mánban bármelyik számot, vagy személyt is vesszük alapul a há-
rom közül, mindkét eset kopulatív névmásával kombinált létige a 
kívánt alakot adja eredményül (pl. neCL.ACC.1PL + îs3SG≡PL → ni-s ← 
niCL.DAT.1PL+ îs3SG≡PL). Ezért a létige paradigmájának pusztán három 
alakjára alapozva nem dönthető el, hogy melyik esettel állnak 
együtt (lásd a 3. táblázatot): 
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3. táblázat. A román személyes névmás tárgy- és részes eseti hangsúlytalan 
alakjai, melyek a hibrid létige potenciális komponensét képezhetik 

 ACCUSATIVUS DATIVUS 

1SG m-, mă- mi- 

1PL ne- ne-, ni- 

2PL v- v-, vi- 

Az n → ň hangváltozás, azaz a palatalizáció nem a beás belső 
nyelvi fejlődése, vagy kontaktushatás eredménye, hanem a ro-
mán nyelv erdélyi és bánáti regionális változataira vezethető visz-
sza. Az 1956-os ALRM térkép leegyszerűsítő gyakorlata során a 
szavak kiejtésénél nem tüntette fel a palatalizációt (3. ábra), a bá-
náti alakok viszont épp a palatalizáló régióban léteznek, ezért biz-
tosra vehetjük, hogy a ni-s írásmód valójában [ɲis] kiejtést takar. 
Mivel azonban a beás nyelvváltozatokban a már említett szemé-
lyes névmás tárgy- és részes eseti hangsúlytalan alakjai éppúgy 
palatalizálódnak (ňe-ACC≡DAT, ňi-DAT), a két eset közötti választás kér-
désére nem adnak választ. 
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5. Az igesor magyarázata és „hiányzó” elemei 

Elsőként Nógrád megyei beás közösségek vizsgálata során figyel-
tem fel az első, máshol nem adatolt bánáti alakra, amely a ćiš2SG. 
Az accusativus 2SG kopulatív alakjai a románban te-, a beásban a 
palatalizáció révén ć-, míg a dativusé a románban ți-, a beásban 
pedig c-. Ez a tény a tárgyeseti komponens szerepét erősíti az ösz-
szetett alakokban 81. A továbbiakban számot kell adnunk a vi-s ~ 
vic alakok differenciájáról, a nógrádi ćiš alakban lévő /ʃ/ hangról, 
valamint a igesor további hiányzónak tűnő alakjairól. 

A vic2PL alakban lezajlott s → c változás analógiával magyaráz-
ható, a vis átveszi az igei 2PL -ți végződést. Tekintve, hogy a beás 
C[-voice]j kapcsolatban a glide zöngétlenedik, a román igei 2PL -ți [cj] 
személyrag a beásban mindig -c [c] lesz, vö. sunteți → sînćec, 
fugiți → fuźic ’futtok’ stb. A ćiš2SG szintén analógia eredménye, 
ugyanis az 2SG igei személyrag a beásban -(i)j, mely pozíciója mi-
att többnyire palatalizáción megy keresztül, vö. plîng – plînź ’sí-
rok, sírsz’, arăt – arec ’mutatok, mutatsz’, lukru – lukrij ’dolgo-

                                                           
81 Mindenképpen meg kell azonban említeni, hogy esetenként a beszélőközösségek 
gyakorlata eltérhet ettől, pl. a Muraközben és a Muravidéken a létige 2SG alakja cij 
(< c-CL.DAT.2SG + ăj3SG). 
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zom, dolgozol’. A igesorból továbbra is „hiányzó” 3SG és 3PL ala-
kok esetében pedig az accusativusi kopula elmaradására logikus 
magyarázat lehet, hogy a történeti alapalakhoz esetleg nem járul, 
mely így rövid marad és a redundancia kritériumának is megfelel. 

Feltehetjük a kérdést, hogy ha 3SG és 3PL esetében is létezné-
nek alakjai a igesornak, akkor milyen alakokat kellene kapnunk? 
Ha az eddigi analógia alapján gondolkodunk tovább, akkor felté-
teleznünk kellene egy *lăj3SG (< leACC + ăj3SG), illetve egy *lăs3PL (< 
leACC + ăs3PL) alakot. Tovább bonyolítaná azonban a képet, hogy 
bár az ăj létige esetében nincs nyelvtani nem alapú megkülön-
böztetés, a tárgyeseti klitikumban különbség van 3SG hímnem (îl) 
és nőnem (o) között, ráadásul tudjuk, hogy az îl preverbális (pl. l-
am văzut ’láttam őt’), az o pedig posztverbális (pl. am trimis-o 
’elküldtem őt’) pozícióban jelenik meg. Így a *lăjM.3SG mellett va-
lószínűleg egy nőnemű *joF.3SG alakkal is számolnunk kellene. 

A terepmunka során sikerült adatolnom a három várt alakot, 
azonban meglepően nem az idézett dialektusokban, hanem a Ba-
ranya megye határvidékén lévő Alsószentmártonban, a munté-
niai-bánáti nyelvjárást beszélők központjában. Az eddigi adatok 
alapján kizárólag az unde ’hol’ kérdőszó után fordul elő, ami ek-
kor az undi allomorfot veszi fel, pl. a tribat kă undi lăjM.3SG ’meg-
kérdezte, hol van’, da undi joF.3SG a maj mikă fata-m ’hát hol van 
az én legkisebb lányom?’, nu štiv undi lăsM.3PL ’nem tudom, hol 
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vannak’ 82 (Arató 2015: 51–52). A „teljes” igesor tehát – elte-
kintve az ingadozástól – ekképp állt össze különböző régiókból 
(lásd az 5. táblázatot): 

5. táblázat. A beás tárgyeseti névmásra épülő létige teljes igesora

alak morfológia adatolt helyek 

1SG mis < m-ACC + ăs 
Dunántúl, Nógrád, Pest, Dél-
Közép-Szlovákia 

2SG ćiš < ć-ACC + (ăš < ăs + -j) Nógrád 

3SG.M lăj < l-ACC + ăj 
Alsószentmárton (és kör-
nyéke) 

3SG.F jo < ăj + oACC 
Alsószentmárton (és kör-
nyéke) 

1PL ňis < ňe-ACC + ăs Tolna, Nógrád 
2PL vic < v-ACC + (ăc < ăs + -c) Tolna, Nógrád 

3PL.M lăs < l-ACC + ăs 
Alsószentmárton (és kör-
nyéke) 

3PL.F %les < le-ACC + ăs 
Alsószentmárton (és kör-
nyéke) 

82 Az alsószentmártoni beszélők egyrésze többesszámban is distinkciót alkalmaz 
(lăsm.3pl, lesf.3pl), míg mások kizárólag a hímnemű alakot használják. 
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6. Hibrid alakok az imperfektumban 

Végezetül meg kell vizsgálnunk, hogy az imperfektum alakjait be-
folyásolja-e a paradigmaváltozás. A román fi létige imperfektumá-
nak alakjai a sztenderd nyelvben a era ragozott alakjai (eram, erai, 
era, eram, erați, erau). A dialektális adatok az atlasz adatai alapján 
viszonylag egységesnek tűnnek, de tartsuk szem előtt az atlasz va-
lószínűsíthető leegyszerűsítő gyakorlatát (lásd a 4. ábrát): 

A beás nyelvváltozatokban a paradigma a legtöbb beszélőkö-
zösgben a román mintavételi pontok gyakorlatához hasonlóan 
működik, azonban szókezdetben e- [je] helyett ăj-/ ăs- áll: ăjram, 
ăjraj, ăjra, ăjraň, ăjrac, ăsra. Más csoportoknál a bánáti eredetű, 
a személyes névmás accusativusi klitikumait inkorporáló jelenidő 
kiváltja az ăj- imperfektumtövet, létrehozva ezzel a hibrid mis-
ram1SG.IMPERF ‘voltam’ (< m-CL.ACC.1SG + ăs3SG≡PL + -raIMPERF + -mIMPERF.1SG), 
ćišraj2SG.IMPERF ‘voltál’ (< ć-CL.ACC.2SG + (ăs3SG≡PL + -j2SG) + -raIMPERF + -jIM-

PERF.2SG) stb. alakokat, melyek így már 4-5 elemből tevődnek össze, 
erősítve ezzel a többszörösen szintetikus formát. 
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4. ábra. Az létige imperfektumának dialektális mintázata Romániában
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7. Összefoglalás 

Igazoltuk, hogy a beás szótárakban feltüntetett 3 alak mindegyike 
megtalálható Magyarországon, bár a jelzett területi megoszlás je-
lentősen eltért a várttól, és további alakok is használatban van-
nak, nem- csak a szomszédos országokban (a pontosabb mintá-
zathoz további adatok szükségesek). Bizonyítottuk, hogy a beás-
ban relexikalizálódott hibrid létigék az accusativus és a létige rö-
vid alakjából állnak, melyek több nyelvváltozatban az imperfek-
tumba is behatolnak, valamint a létigei sor korábban nem ismert 
alakjait is sikerült adatolnunk egészen különböző beszélőközös-
ségekben. Utóbbi annak fényében jelent különlegességet, hogy 
nem csak eltérő dialektális hátterű, de földrajzilag időnként egé-
szen távoli és egymással azonosságot tagadó etnikai csoportokról 
van szó, melyek egyéni és csoportidentitásukat, nyelvről alkotott 
elképzeléseiket egymástól eltérően alkotják meg. 
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Nagy László 
Szegedi Tudományegyetem 

Juhász Gyula Pedagóguskézpő Kar 

A szép és a csúnya. Nyelvi értékítéletek vizsgálata 
egyetemi hallgatók körében 

1. A kutatás, célok

Jelen tanulmány annak az empirikus kutatásnak az adataiból 
nyújt ízelítőt, mely a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pe-
dagógusképző Karán elsőéves tanító szakos hallgatói, mint laiku-
sok (nem-nyelvészek) körében folyt az elmúlt években. 

A kutatás három célt fogalmazott meg: 

1. A népi nyelvészetről (folk linguistics – Niedzielski–Preston
2000) meglévő tudományos tudás gyarapítása, elsősorban 
a nyelvi tudatosság, a nyelvi bizonytalanság és normatív haj-



1107 

Nagy László: A szép és a csúnya 

lam vonatkozásában empirikus, komplex kvalitatív (több-
féle adatfölvételi technikát és elemzést alkalmazó) kutatás 
segítségével.  

2. A nyelvváltozatokra és a nyelvhasználatra vonatkozó lai-
kus nyelvhasználói nézetek feltérképezése egy olyan nyelv-
használói csoportban, amely kitüntetett szerepet játszik a 
nyelvi ideológiák továbbörökítésében.  

3. A népi nyelvészeti nézetek és a nyelvi ideológiák nyelvi 
változásban betöltött szerepének vizsgálata. 

Az itt bemutatott adatok a kutatás megalapozottságát célzó pi-
lóta-vizsgálat eredményei a szép és a csúnya magyar nyelvhasz-
nálat vonatkozásában. 

2. Alkalmazott módszerek, adatközlők 

2.1. Módszerek 

A Magyarországon eddig végzett, a magyar nyelv egyes változatai-
nak megítélésére vonatkozó kutatások elsősorban a kérdőívvel tör-
ténő adatgyűjtést alkalmazták (pl. Terestyéni 1987, Fodor és Huszár 
1998, Kiss 2000, Kontra 2003, Sándor 2004). Ezt a hagyományt kö-
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vetve a jelen vizsgálathoz is kérdőíves kutatás szolgáltatta az előze-
tes adatokat. {A vizsgálatban használt kérdőív alapja az a kérdőív, 
amelyet A nyelvi értékítéletek kognitív beágyazottsága c. projekt-
ben (projektvezető: Sándor Klára, 2000−2003) használtak.} 

A kérdőív huszonkét nyitott kérdése a következő témaköröket 
vizsgálta: a magyar nyelv és az adatközlő által tanult idegen nyel-
vek tulajdonságai, a dialektusokhoz köthető értékítéletek, a nyelvi 
jelenségek megítélése, a helyes/helytelen, illetve a szép/csúnya 
kategóriák a magyar nyelvhasználók vélekedéseiben, a nyelvmű-
velés fogalma, gyakorlata, médiái. Az így nyert adatok kiegészíté-
séhez, árnyalásához másik két módszert (fókuszcsoportos interjút, 
ügynökvizsgálatot) alkalmaztam (Síklaki 2006; Garrett 2010). Jelen 
tanulmány a kérdőívvel és az interjúk során gyűjtött adatokat is-
merteti. 

2.2. Az adatközlők 

A vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagó-
gusképző Kar elsőéves tanító szakos hallgatói körében végeztem 
2010 tavaszán. 

Az elsőéves hallgatók kiválasztása mellett két okból döntöt-
tem. Egyrészt ők már rendelkeznek kellő tapasztalattal a magyar 
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nyelvről, annak használatáról. Másrészt az első évfolyamon gyűj-
tött adatok a későbbiekben lehetővé tehetnek egy olyan kuta-
tást, mely a tudományos tudás átadásának hatékonyságát vizs-
gálná a pedagógusképzés egy területén. 

A kérdőív kitöltésére egy évfolyam-előadás keretében került 
sor a jelenlévő 33 hallgató bevonásával. Majd közülük került ki a 
két nyolcfős csoport, amelyekkel az interjút és az ügynökvizsgá-
latot végeztem. A csoportok kialakítása két szempontot figyelem-
bevételével történt: (1) az interjúcsoportok és a kérdőív kitöltői-
nek nemek szerinti aránya legyen megegyező, (2) a csoportok 
tagjai a kérdőívvel gyűjtött válaszokat tekintve mintázzák az év-
folyamot. (A vizsgálat módszertanáról és az adatközlőkről részle-
tesebben Nagy 2011 ír.) 

3. A vizsgálat eredményei 
3.1. A nem területhez köthető szép és csúnya magyar 

nyelvhasználat megítélése 
3.1.1. Kik beszélnek a legszebben magyarul?  

A kérdőív fenti, nyitott kérdésére a harminchárom adatközlőtől 
összesen 71 válasz érkezett, melynek 58%-a nyelvi jelenségekkel 
hozta összefüggésbe a szép beszéd fogalmát, míg a többi szemé-
lyekhez, beszélői közösségekhez kötötte azt. (A tanulmányban 
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szereplő elemszámok (N) az említésekre vonatkoznak.) 
A nyelvi jelenségekkel kapcsolatos válaszok egy része a kiejtéssel 

és a beszélt nyelv beszédtechnikai jellemzőivel azonosította a szép 
magyar beszédet (helyes artikuláció, szép tempó, megfelelő be-
szédtechnika, kiejtési hibáktól mentes; N=16). A szép magyar nyelv-
használat másik fő jellemzője – a megkérdezett hallgatók szerint – 
a szóhasználat (rokon értelmű szavak, hasonlatok használata, gaz-
dag szókincs, változatos szóhasználat; N=10). A többi válasz a nyelv 
helyességével hozta összefüggésbe a szép magyar beszédet (szép 
kerek, egész mondatokat használni, a mondatszerkesztés megfe-
lelő, nyelvtani szabályok ismerete, helyes beszéd). 

A vizsgálatba bevont hallgatók a nyelvi jelenségek mellett a leg-
szebb magyar nyelvhasználatot foglalkozásokhoz és az egyéb tulaj-
donságok meglétéhez kötötték. A leggyakoribb válaszok az értelmi-
ségieket, irodalmárokat, a pedagógusokat, a színészeket, a nyelvé-
szeket, a szónokokat és a költőket nevezték meg (N=13). Mellettük 
a tanult, illetve a művelt emberek (N=5), illetve a nyelvjárási beszé-
lők (N=6) beszélnek a legszebben magyarul. Ugyanakkor hárman az 
életkori csoportot jelöltek meg: két válaszadó szerint az idősek, egy 
szerint pedig a „városiak” nyelvhasználókra jellemző a legszebb ma-
gyar nyelvhasználat. 
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Egy válaszadó szerint pedig éppen azok beszélnek a legszebben 
magyarul, akik „szabadidejükben is fejlesztik a beszédképességü-
ket”, és egy másik tanítójelölt szerint „mindenki” szépen beszél. 

Ezek a válaszok tehát azt mintázzák, hogy a legszebb magyar 
nyelvhasználat nem köthető kizárólagosan egy beszélőközösséghez. 

3.1.2. Kik beszélnek legcsúnyábban magyarul? 

Arra a kérdésre, hogy kik beszélnek a legcsúnyábban magyarul, 
78 választ írtak az adatközlők. Ezek a válaszok – a legszebb nyelv-
használatra adottakhoz hasonlóan – két nagyobb csoportba so-
rolhatók. Egy részük nyelvi jelenségeket megnevező (N=60, 77%), 
másik részük egyéb emberi tulajdonsággal összefüggésbe hoz-
ható válasz (N=18, 23%). 

Azok között a válaszok között, melyek a nyelvi jelenség meglé-
tével azonosítják a csúnya magyar beszédet, megtalálhatóak a 
beszélt nyelv sajátosságai (N=22): hadarás, szóvég elharapása, 
beszédhiba, rossz kiejtés. Ezek mellett a szleng, a trágár és primi-
tív kifejezésektől (N=19), vagy szegényes szóhasználattól (N=5) 
tűnik csúnyának valakinek beszéde. Itt is megjelent az a motívum, 
amit a szép beszéd megítélésénél láttunk. A helytelen és a csúnya 
beszéd összefüggésben állnak egymással („magyartalan monda-
tok”; „idegen szavak túlzott használata”; „alapvető szabályok 
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mellőzése”; „nyelvtani hibák” megléte, melyek a megértést befo-
lyásolják; „szabályszegések”; „szóismétlés”; N=8). Egy-egy válasz 
a következő nyelvi jelenséggel azonosította a csúnya beszédet: 
nyögő „ö-zés”, „töltelékszavak (izé)”, „flegma stílus”. Három vá-
lasz pedig általában a nyelvjárásokkal hozta összefüggésbe a csú-
nya nyelvhasználatot. 

A fenti kérdésre adott összes válasz 23%-a viszont nyelven kí-
vüli tényezőkkel írja le, kik beszélnek a legcsúnyábban magyarul. 
Ezek szerint a legcsúnyábban az alacsony iskolai végzettségűek 
(N=5) beszélik a magyar nyelvet, közel ugyanennyi válaszadó sze-
rint (N=4) a fiatalok nyelvhasználatát lehet a legcsúnyábbnak tar-
tani, a szleng használata miatt. Ezt a motívumot a fókuszcsopor-
tos is alátámasztotta, mivel a válaszadók a szleng jelenlétét, il-
letve a szlengesedést problémának tartják. Az idegen anyanyel-
vűek illetve a kétnyelvűek (romák) magyar nyelvhasználatát há-
rom tanítójelölt gondolja csúnyának. Az interjún elhangzó gondo-
latok között megjelent az is, hogy a nyelvhasználat szépségét az 
elsődleges nyelvi szocializációs színtéren, a családban tanuljuk, és 
ezt a szociális körülmények is befolyásolják. Ugyanakkor az is csú-
nyán beszél, aki „lemond a beszédjének a fejlesztéséről”. 
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3.2. A területhez köthető ítéletek 

A kérdőív két kérdése arra vonatkozott, hogy a megkérdezett je-
löltek mely területi nyelvváltozatokkal hozzák összefüggésbe a 
szép, illetve a csúnya beszédet. Ezeknek a kérdéseknek a megvá-
laszolásához olyan térképet kaptak az adatközlők, mely csak Ma-
gyarország határait és a vízrajzát tartalmazta. 

3.2.1. A szép beszéd területi jellemzése 

A legtöbb válasz (N=12) a dél-alföldi országrészt jelölte be, ez a 
nyelvjárási régió, ahonnan a válaszadók 85%-a származik, tulaj-
donképpen a saját nyelvváltozatukat tüntették fel. Ezt az adatot 
alátámasztja az is, ami a fókuszcsoportos interjúk során elhang-
zott: mindenkinek a saját nyelvváltozata a legszebb. 

A vaktérképeken bejelölt területen használt nyelvváltozat ne-
vét nem nevezték meg, jellemzőjeként az ö-zést emelték ki. 

A megkérdezettek az ö-ző nyelvjárási régión kívül öt másik 
nyelvjárási területet is bejelöltek, ahol szerintük szépen beszél-
nek magyarul. Az ősi szavak miatt szépnek találják a székelyek és 
az egykori partiumi területeken élők nyelvhasználatát. Ketten 
gondolták szépnek a palóc nyelvjárási régiót a köznyelvitől eltérő 
a és á hangjai miatt; egy-egy válaszadó pedig a Körös-vidékét, il-
letve Debrecent jelölte meg.  
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Voltak olyan válaszok, melyek szerint minden nyelvjárás szép 
(N=5), mások szerint ezt a minősítést nem lehet területhez kötni 
(N=2). 

A magyar nyelv egyik vagy másik dialektusát nem minden vá-
laszadó gondolja szépnek. Olvashattunk olyan véleményt is, mely 
szerint a szép beszéd a tanultsággal függ össze, vagy épp egyén-
függő. De van, akinek annak a területnek a beszéde tetszik, ahol 
kevés szleng jelenség van, vagy éppen a nyelvjárási jegyektől 
mentes a terület. A második leggyakoribb válasz Pest megyét, a 
nagyvárosokat jelölte meg, mint ahol legszebben beszélnek ma-
gyarul. (N=10) 

A Budapesten, Pest megyében beszélt nyelvet azért találták 
szépnek a megkérdezett hallgatók, mivel szerintük ott nincs táj-
szólás, illetve az ott használt nyelvváltozat közel áll az irodalmi 
nyelvhez. A nagyvárosokban megjelenő beszédet szintén amiatt 
tartják szépnek a válaszadóink, mivel a sztenderd nyelvváltoza-
tokhoz közel állnak. Itt jelent meg először az a gondolat, hogy az 
ország középső részén beszélnek a legszebben (N=1). Csak ké-
sőbb, a vizsgálat további részéből derült ki, hogy azért itt beszél-
nek a legszebben, mivel ez a nyelv nem keveredett más nyelvvál-
tozatokkal, illetve idegen nyelvekkel. 
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3.2.2. Területek, ahol a legcsúnyábban beszélnek magyarul 

A válaszok nagy szórást mutatnak, egyetlen nyelvjárási terület 
sem emelhető ki. Vannak, akik szerint a kis falvakban, illetve 
olyan szegényebb területen beszélnek csúnyán, ahol nincsenek 
rákényszerítve a helyes használatra. 

Született olyan válasz, mely szerint Dunaföldvár környékén jel-
lemző a szleng használata (N=1), a Nyírségben az izé töltelékszó 
használata, a suksükölés és a keleti nyelvek hatása teszi csúnyává 
a nyelvhasználatot (N=4). A palóc nyelvjárási területeken a köz-
nyelvitől eltérő „á-hangokkal” és a „nyelvünket lealacsonyító szó-
használattal” magyarázható a csúnya nyelvhasználat (N=3). A 
nyugat-dunántúli területeken a nyílt „e-k túlsúlya” miatt (N=2), 
az Észak-Dunántúlon pedig az „e hang köznyelvitől eltérő ejtése” 
eredményezi a csúnya beszédet. Heves és Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyékben a „falusias nyelvhasználatra” („mutkó, akkó, mé”) 
és a sztenderdtől eltérő hangokra vezethető vissza a csúnyának 
tartott beszéd. 

Válaszadóink további két területet is megjelöltek, ahol szerin-
tük csúnyán beszélnek magyarul: Dél-Dunántúl, Szolnok-Debre-
cen-Gyula által bezárt háromszög – egyik esetben sem tüntették 
fel, mitől tartják csúnyának. 
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A Budapesten élők nyelvhasználata azért csúnya (N=4), mivel 
„túl sok szleng kifejezés”, illetve „sok idegen szót használnak” az 
ott élők, valamint a „nyelvjárásiasság hiányzik” a beszédjükből. 

Négy válaszadó szerint mindegyik területen szépen beszélnek, 
ezért nincs olyan, ahol csúnyán beszélnének; három másik jelölt 
pedig úgy gondolta, hogy nem köthető területhez a csúnya be-
széd. Négyen válasz nélkül hagyták a kérdést, ketten pedig a ta-
pasztalatuk hiányával magyarázták, hogy nem válaszoltak. A ha-
tármenti részeken két válaszadó szerint „nem beszélnek csúnyán, 
inkább furcsának tűnik”. 

4. Összegzés

A korábbi vizsgálatok (Imre 1963, Terestyéni 1987, Kontra 2003, 
Fodor−Huszár 1998, Kiss 2001) alapján a nem-nyelvészek terüle-
tileg különbséget tesznek a nyelvváltozatok szépsége alapján. 
Imre Samu (1963) tanulmányában többek között azt hangsú-
lyozza, hogy a laikusok szerint a szép beszéd elsősorban – bár 
nem kizárólagosan – a kiejtésre, a beszéd fonetikai jellemzőire 
vonatkozik, az ideális norma a szabályozott írott nyelv, illetve a 
nyelvileg helyes és szép fogalma egyáltalán nem válik szét. Az itt 
bemutatott vizsgálat válaszai hasonlóságot mutatnak ezekkel a 



1117 

Nagy László: A szép és a csúnya 

laikus véleményekkel. Hiszen mind a beszélői csoportokra, mind 
területi változatokra vonatkozó kérdéseknél a kiejtés és a helyes-
ség fontos jellemzője a szép és csúnya nyelvhasználatnak. Ugyan-
akkor Imre tanulmányában leírtakhoz képest az itt bemutatott 
adatok szerint a szóhasználat, a kontaktusjelenségek is fontos jel-
lemzői a nyelvhasználat esztétikai minősítésének. 

A területhez köthető szép nyelvhasználatra vonatkozó ítéletek 
több ponton rokoníthatóak a korábbi vizsgálatokkal. A megkér-
dezett tanítójelöltek a saját nyelvjárási területüket nevezték meg 
a legszebbnek, mellette a fővárost, Pest megyét és a nagyvá-
rosokat. Ezek válaszok a MNSZV déli (ö-ző) nyelvjárási területről 
származó és az összesített adataival hasonlóak (Kontra 2003: 
241−255). A saját nyelvjáráshoz való pozitív viszonyulás alapján 
pedig a Kiss (2000) és Fodor−Huszár (1998) eredményeivel ha-
sonló a vizsgálatba bevont hallgatók vélekedése. 

A főváros és a nagyvárosok kapcsán meg kell jegyezni, hogy az 
adatközlők a vizsgálat során a leghelyesebb magyar nyelvhaszná-
latra vonatkozó kérdésre a válaszok felében ugyanezeket jelölték 
meg (Nagy 2011). A területi azonosság és a hozzájuk kapcsolódó 
jellemzés alapján megállapítatható, hogy a helyes és a szép be-
széd szoros összefüggésben van, a sztenderd nyelvváltozat miatt. 
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Egy magyar nyelvű spontán beszélt nyelvi korpusz 
(HuTongue) létrehozásának tapasztalatai1 

1. Bevezetés

A dolgozatban egy magyar nyelvű, spontán beszélt nyelvi kor-
pusz, a HuTongue létrehozásáról, illetve a munka tapasztalatairól 
számolunk be.  

A korpusz létrehozásának legfőbb célja, hogy megfelelő vizs-
gálati anyagot teremtsünk a pletyka természetének elsősorban 
társadalomtudományi szempontú, beható vizsgálatához. Annak 

1 A kutatást az Európai Kutatási Tanács (European Research Council) az Európai Unió Ho-
rizont 2020 kutatási és innovációs programjának keretében (ERC_CoG_2014_648693 sz. 
szerződésben), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság 
Programja támogatta.  
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ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben számos spontán nyelvi kor-
pusz született a világ különböző nyelvein (vö. Hemphill et al. 
1990; Crowdy 1993; Oostdijk 2000; Maekawa et al. 2000), a ma-
gyar nyelvre irányuló kutatásunkhoz nem állt rendelkezésünkre 
megfelelő vizsgálati adatbázis. Mindenekelőtt, a magyar nyelv 
legtöbb beszélt nyelvi korpusza olvasott szövegekből áll (vö. Gósy 
et al. 2012). Saját kutatásunkhoz azonban feltétlenül spontán 
nyelvi korpuszra vont szükségünk. Jelenleg mindössze két magyar 
spontán beszélt nyelvi korpuszról van tudomásunk, az ún. BEA 
(Magyar spontán beszéd adatbázis, vö. Gósy et al. 2012), vala-
mint a Kivi korpuszról (Korpusz az inferencialitás vizsgálatához, 
vö. Kugler 2015). Ugyanakkor, vizsgálati céljainknak közülük egyik 
adatbázis sem felelt meg. A BEA korpusz kialakításakor elsősor-
ban a fonetikai tárgyú kutatásokat kívánták támogatni, ezért az 
adatbázis egyéb (például szociológiai tárgyú, a diskurzussajátsá-
gok feltárását célzó stb.) vizsgálatokra csupán korlátozott mér-
tékben alkalmazható. A Kivi korpusz adatközlői történetmesélé-
seket tartalmaz. A résztvevők először egy rövid filmet láttak, 
majd el kellett mesélniük a látott történetet. Az adatfelvétel 
módszerének okán számunkra ez a korpusz sem lett volna meg-
felelő ahhoz, hogy spontán nyelvi környezetben keletkezett dis-
kurzusokat vizsgálhassunk, és a pletyka természetére vonatkozó 
megállapításokat tehessünk.  
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A fentebbieket megfontolva egy saját korpusz létrehozása 
mellett döntöttünk. A korpusz létrehozásakor a munka vezérelve 
az volt, hogy mind a szövegek típusa, mind az alkalmazott anno-
táció tekintetében olyan korpuszt hozzunk létre, amely lehetővé 
teszi a pletyka jelenségének beható vizsgálatát.  

A HuTongue egy egyedülálló adatbázis: tudomásunk szerint ez 
az egyetlen magyar nyelvű, nagy méretű, spontán szituációkban 
keletkezett, beszélt nyelvi korpusz, amely teljes egészében ma-
nuálisan gépelt és annotált formájú.  

A dolgozatban részletesen tárgyaljuk a korpusz szövegeinek 
keletkezési körülményeit, a feldolgozói munka előkészítő lépé-
seit, a feldolgozási és az annotálási folyamat eszközét, módsze-
reit, a megtervezés dilemmáit, valamint az alkalmazott megoldá-
sokat. Végül ismertetjük a munka jelenlegi állását és a tervezett 
jövőbeli feldolgozási és kutatási lépéseket.  
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2. A pletyka azonosítási lehetőségei a HuTongue 
korpuszban 

Elemzésünk fókuszában elsősorban a zárt közösségeken belül ki-
alakuló kommunikáció, kooperáció és reputáció összefüggései-
nek vizsgálata áll, valamint az, hogy hogyan befolyásolja egy 
adott csoport működését és annak hatékonyságát a pletyka. 2  

A készülő korpusz segítségével, mind kvantitatív, mind kvalita-
tív eszközök bevonásával olyan eredményeket remélünk, ame-
lyek rámutatnak többek között a pletyka nyelvi reprezentációira, 
szövegsajátságaira, illetve arra, hogy milyen érzelmek, értékíté-
letek kapcsolódhatnak a pletykához, valamint, hogy milyen nem 
verbális megnyilvánulások jelennek meg a pletykaszövegekben 
és azok környezetében. Az adatbázis elemzésével olyan eddigi 
szakirodalmi eredmények tesztelésére is alkalom nyílik, mint pél-
dául a pletyka legitim és illegitim hatalmi pozíciók viszonylatában 
született megállapítások (vö. de Sousa 1994), amelyek alapján a 
hatalom a pletykálás egyik formájaként jelenik meg. Egy másik, 

                                                           
2 A kutatást az Európai Kutatási Tanács (European Research Council), az Európai Unió Ho-
rizont 2020 kutatási és innovációs programjának keretében (ERC_CoG_2014_648693 sz. 
szerződésben) támogatja, a kutatás vezetője Takács Károly. 
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szervezeten belüli pletykára vonatkozó értelmezés azt a veze-
tésre esetlegesen veszélyes aktivitásnak tekinti, és az az informá-
lis kommunikáció, a csoporton belüli információáramlás problé-
májaként jelenik meg (vö. Michelson et. al 2004). Az elmondot-
takon túl a szakirodalomban a pletyka leginkább értékelő párbe-
szédként jelenik meg (vö. Falyuna 2016). A korpusz segítségével 
a pletykaszövegekben rejlő nyelvi értékelés sajátságait, valamint 
azoknak a diskurzusfolyamokban való változásait is követni tud-
juk majd. 

3. A feldolgozott szöveganyag bemutatása, a munka
előkészítő lépései 

A korpuszban feldolgozott szövegeket hétköznapi szituációkban, 
külső ingerektől teljesen elzárt környezetben keletkezett spon-
tán nyelvi produktumok alkotják. A hangrögzítés napi 24 órában 
történt úgy, hogy minden résztvevő mikroportot viselt. A részt-
vevők száma a rögzítés során változott, azonban a csoport maxi-
málisan nyolc főből állt. A teljes rögzített anyagból végül nyolc 
nap felvételét dolgoztuk fel a korpuszban. Ez az anyag összesen 
megközelítőleg 500 órányi hanganyagot tett ki.  
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A résztvevők önkéntesen vállalták a részvételt, és tudatában 
voltak annak, hogy a hangjukat 24 órában rögzítik. A hanganyag 
jogtulajdonosa hozzájárult annak kutatási célú felhasználásához.  

A szövegek feldolgozásának a megkezdése előtt az anyagot a 
munkához elő kellett készítenünk. A feladat egyik része az volt, 
hogy a felvételekből a csendet tartalmazó részeket a lehető leg-
teljesebb mértékben ki kellett vágnunk ahhoz, hogy a későbbi fel-
dolgozási munkát minél rövidebb idő alatt el lehessen végezni. A 
tartalmatlan részek eltávolítását követően az anyagot automati-
kus módszerrel 60 perces egységekre osztottuk. Azokra a he-
lyekre, ahonnan a csendeket eltávolítottuk, zongoraszót illesztet-
tünk. Ez lehetővé tette, hogy a feldolgozók a munka során a vá-
gásokat jobban érzékeljék, így a nem összefüggő diskurzusrésze-
ket el tudják különíteni egymástól.  

4. A feldolgozói munka első fázisa, a munka alapelvei, 
eszköze és módszere 

A feldolgozói munka első része az, hogy a hanganyagot le kell gé-
pelni, és már e fázisban részben annotálni. Ezt a feladatot, amely 
jelenleg is folyamatban van, összesen 18 feldolgozó végzi három 
kutató irányításával.  
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1. ábra. Az f4transcript program felülete 

A rögzítéshez f4transkript (Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen.) 
elnevezésű szoftvert alkalmazzuk. A gépelők online kapják meg a 
hangfájlokat, valamint az egyes hangfájlokhoz tartozó szegmen-
sek időbélyegeit, txt formátumban. Ez utóbbi teszi lehetővé szá-
munkra azt, hogy a későbbiekben az elkészült, írásos formájú 
szegmenseket az időbélyegek alapján egymáshoz illesszük. A gé-
pelők e fájlt töltik ki a program segítségével a hanganyag írásos 
rögzítésével. Az alábbi ábra egy részletet mutat a program műkö-
déséről. 
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A feldolgozók munkája a jelen fázisban három alapvető feladat-
ból tevődik össze: a hanganyagon hallható verbális közlések rög-
zítéséből, a nem verbális hanghatások kódolásából, valamint egy, 
a kutatás szempontjából kardinális, szemantikai‒pragmatikai sa-
játság jelöléséből. A munka során tehát nem csupán a verbális 
információk rögzítését célozzuk, hanem olyan, nem verbális in-
formációk tagelését is, amelyek fontos segítségül szolgálhatnak 
majd a korpusz jövőbeli felhasználása során a kutatási probléma 
mélyebb összefüggéseinek feltárásában. A három részfeladatot a 
későbbiekben példák segítségével részletezzük (l. lentebb, 5). 

5. A feladat részletes ismertetése 

Tekintettel arra, hogy minden egyes résztvevő mikroportjának 
hanganyagát feldolgoztuk, nem szükséges az, hogy az anyagok 
teljes tartalmát leiratozzák a gépelők. Arra kértük tehát őket, 
hogy csupán az adott, mikroportot viselő személy hangját jegyez-
zék le, valamint az abban a diskurzusban elhangzó szöveges és 
nem szöveges hanghatásokat, amelyben az adott személy részt 
vesz. A különböző diskurzusok megfelelő összeillesztését a 
munka során alkalmazott időbélyegek segítségével szeretnénk 
majd elvégezni az írott formájú anyagon. Általános, a teljes leira-
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tozásra vonatkozó sajátságként mondató tehát el, hogy a gépe-
lőknek a szoftver segítségével időbélyegeket kell elhelyezniük a 
gépelt szövegben, annak megfelelő helyein. Az időbélyeggel el-
választott egységeket a következőképpen definiáltuk: összefüggő 
mondat vagy monológ, vagy egy olyan mondatrész, amelyet szü-
net, más beszélő, vagy hanghatás nem szakít félbe. Az időbélye-
get enter lenyomásával lehet alkalmazni. A leírt szöveg után és az 
azt követő sor elejére is ugyanaz az időbélyeg kerül, például 

(1) #00:00:46-0# (Sanyi) Persze. #00:00:46-4# 
#00:00:46-4# (Gabi) Sietünk, hátha #00:00:49-3# 

Azt, hogy az adott diskurzus verbális és nem verbális hanghatásai 
kitől származnak, ugyancsak jelöljük, például 

(2) (Gabi) Hol a kávém? 

Amennyiben olyan megszólalót hall, aki nem tartozik a csoport 
tagjai közé, így jelöli azt: (k?). 

Ha érthetetlen a teljes megszólalás vagy annak egy része, a kö-
vetkező jelet alkalmazzuk a megnyilatkozás megfelelő helyén: 
(?). Abban az esetben pedig, ha a leiratozó nem biztos benne, 
hogy jól értette, amit hallott, az adott szövegrészt a következő 
nyitó- és zárótaggel látja el: (( ))  
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A nem szöveges adatok feldolgozását illetően a következő leg-
fontosabb sajátságokat kell kiemelnünk: A kódolni kívánt hang-
hatásokat előre meghatároztuk, valamint a feldolgozási útmuta-
tóban megadtuk azok pontos kódját. Két típusú hanghatást an-
notálunk, a pillanatnyit és a hosszabb ideig tartót. Az előbbiek 
közé tartozik például a köhögés, a nevetés vagy az ásítás. Ilyenkor 
az adott hang kódját betesszük a megfelelő helyre. Az alábbi 
megnyilatkozásban például nevetés hangzik el a jelölt helyen: 

(3) (Gabi) Szerintem (~) elég jó csaj! 

A hosszabb ideig tartó hanghatások közé tartozik például az az 
eset, amikor valaki sírva vagy nevetve közöl valamit. Ilyenkor 
nyitó- és zárótaget alkalmazunk, például 

(4) (Gabi) Szerintem (~) elég jó csaj! (~) )) 

Amennyiben több hanghatás is történik egyszerre, akkor azt 
ugyanabban a sorban, ugyanazzal az időbélyeggel jelöljük, pél-
dául 

(5) #23:18# (Gabi) Mikor lesz kész a vacsora? (Éva) (~) #23:33# 

Bár nem jegyezzük a verbális és a nem verbális hanghatásokat 
azokban az esetekben, amikor azok nem az adott diskurzus részét 
képezik, bizonyos, a kutatás szempontjából releváns információ-
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kat is rögzítünk. Ezekben az esetekben három különböző megol-
dást alkalmazunk: Amennyiben kivehetők a nem az adott diskur-
zus résztvevőinek a verbális és nem verbális közlései, és be is tud-
juk azonosítani a beszélőket, akkor a résztvevők neveinek a kez-
dőbetűivel jelöljük a jelenlétüket, például Gabi esetében (G) 
taget alkalmazunk. Ha, bár a közlések kivehetők, a forrásukat 
azonban már nem tudjuk beazonosítani, akkor megpróbáljuk 
megbecsülni a számukat, például (4). Amennyiben még ez sem 
lehetséges, a következő annotációs jelet alkalmazzuk: (t?).  

A leiratozási munka egy a kutatás szempontjából kardinális lé-
pése az, hogy a verbális közlések meghatározott tartalmait (p) jel-
zéssel látjuk el. Ezeket a tartalmakat a következőképpen definiáljuk: 
a beszélgetésben egy olyan, a csoporthoz korábban vagy jelenleg is 
tartozó harmadik személyről esik szó, aki valószínűleg nincs jelen a 
diskurzus közben. Amennyiben tudjuk, hogy az adott közlés kire vo-
natkozik, azt is jelölni kell a megfelelő módon, például 

(6) (Gabi) jól alszik Éva a másik szobában munka helyett! (p-É) 

Ha a kontextusból nem lehet megtudni, és semmilyen módon 
nem lehet kikövetkeztetni sem, hogy kire vonatkozik a közlés, a 
puszta (p)-jelzést alkalmazzuk, például 

(7) (Gabi) jól alszik a másik szobában munka helyett! (p) 
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6. A munka jelenlegi állása 
A 18 gépelő segítségével eddig megközelítőleg a teljes anyag 
55%-ának a rögzítése történt meg.  

A már elkészített anyagokon megkezdtük az időbélyegek alap-
ján a szegmensek összeillesztését. Emellett az alapvetőbb auto-
matikus feldolgozási megoldásokat is alkalmazzuk, úgy, mint a 
szövegeket szótövezése, morfológiai elemzése, valamint a szófaji 
egyértelműsítés. Mindez azon túl, hogy értékes kvantitatív infor-
mációkkal is szolgál a számunkra, a jövőbeli tervezett szótáralapú 
szentiment- és emócióelemzéshez, valamint a névelemek auto-
matikus kinyeréséhez is megfelelő bemenetként szolgál majd. 

Az elmondottakon túl folyik az írott formájú anyag elsősorban 
kvalitatív elemzése, amelynek keretében igyekszünk a külön-
böző, a kutatás szempontjából releváns megnyilatkozástípusokat 
feltárni, megvizsgálni. E munkához jelenleg a különböző annotá-
ciós tagek lekérdezését alkalmazzuk, és manuálisan elemezzük a 
példaanyagokat.  

Bár a jelen dolgozat keretei között a korpuszépítés minőség-
biztosítási lépéseit nem állt módunkban tárgyalni, megemlítjük, 
hogy a munkát jelenleg már automatikus módszerrel, egy saját 
fejlesztésű program segítségével végezzük, amely a dolgozatban 
tárgyalt számos feldolgozási megoldás egyezését hívatott mérni 
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a gépelők között. (A minőségbiztosításról a tervezettek szerint a 
következő Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencián szá-
molunk be, MSZNY 2018).  

A teljes anyag legépelését követően azt tervezzük, hogy a kor-
puszt további manuális annotációval látjuk el. Olyan sajátságokat 
kívánunk e fázisban jelölni, amelyek a kutatás céljai szerinti lekér-
dezéseket lehetővé teszik majd a számunkra. Jelenleg már folyik 
az annotáció megtervezése.  

7. Összegzés

A dolgozatban egy magyar nyelvű, spontán beszélt nyelvi kor-
pusz, a HuTongue létrehozásáról, illetve a munka tapasztalatairól 
számoltunk be. A korpusz létrehozásának legfőbb célja az, mind 
a szövegek típusa, mind az alkalmazott annotáció tekintetében 
olyan korpuszt hozzunk létre, amely lehetővé teszi a pletyka je-
lenségének elsősorban társadalomtudományi szempontú, be-
ható vizsgálatát.  

A dolgozatban részletesen tárgyaltuk a korpusz szövegeinek 
keletkezési körülményeit, a feldolgozói munka előkészítő lépé-
seit, a feldolgozási és az annotálási folyamat eszközét, módsze-
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reit, a megtervezés dilemmáit, valamint az alkalmazott megoldá-
sokat. Végül ismertettük a munka jelenlegi állását és a tervezett 
jövőbeli feldolgozási és kutatási lépéseket.  

A HuTongue egy egyedülálló adatbázis: tudomásunk szerint ez 
az egyetlen magyar nyelvű, nagy méretű, spontán szituációkban 
keletkezett, beszélt nyelvi korpusz, amely teljes egészében kézzel 
gépelt, valamint kézi annotációt tartalmaz.  

A korpusz reményeink szerint a pletykakutatás hiánypótló, ér-
tékes eszközévé válik a jövőben. A benne alkalmazott manuális 
és automatikus feldolgozási megoldások alapján olyan kvantita-
tív és kvalitatív vizsgálatokat lesz lehetőségünk elvégezni, ame-
lyekkel a pletyka mint szövegtípus eleddig rejtve maradt gram-
matikai, szemantikai és pragmatikai sajátságai megismerhetőkké 
válnak a számunkra.  
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Pszicholingvisztika



Gocsál Ákos 
Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézet 

MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály 

A beszélő személy testmagasságának szubjektív 
becslése hangja alapján 

1. Bevezetés

Amikor a beszélő megszólal, a hallgató nem csak a közölt verbális 
üzenetet dolgozza fel, a beszéd hangzása alapján a beszélő sze-
mélyről is megállapításokat tesz: benyomást alakít ki. A jelenség-
ről először Edward Sapir írt (Sapir 1927/1971), és néhány évvel 
később pszichológusok már empirikus eredményeket is közöltek. 

A problémakör kutatói három fő kérdésre keresik a választ. 
Egyrészt: léteznek-e az emberi tulajdonságok és a beszédpara-
méterek között – Abercrombie (1967) alapján indexikus viszony-
ként meghatározható – kapcsolatok? Másrészt: amikor a hallgató 
benyomást alakít ki magában a beszélőről, akkor mely beszédpa-
raméterekre támaszkodik? Léteznek-e hallgatói stratégiák, a be-
szélőről, hangja alapján kialakuló sztereotípiák? Harmadrészt: 
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becsülhetők-e a hangja alapján az ember különféle tulajdonsá-
gai? Ha igen, mennyire pontosak a becslések? Ez utóbbi felvetés 
jól mutatja a jelenség aszimmetrikus jellegét: a benyomás kiala-
kítása, tulajdonságainak megbecslése során egyáltalán nem biz-
tos, hogy a valóságnak megfelelő tulajdonságokkal ruházzuk fel a 
beszélőt.  

A beszélőről kialakított szubjektív képünk egyik összetevője az, 
hogy a beszélőt fizikai valójában is elképzeljük. A beszélő hangja 
alapján becsült életkorról, testmagasságáról, -súlyról már az All-
port–Cantril (1934) szerzőpáros is közölt adatokat, megbízható, 
ám sok esetben ellentmondásos eredmények azonban csak az 
utóbbi évtizedekben láttak napvilágot. Jelentősek van Dom-
melen–Moxness (1995) eredményei, akik azt találták, hogy a be-
szélő alaphangja, a formánsok alapján becsült toldalékcső-hosz-
sza, beszédének 1 kHz alatti energiája, illetve tempója nem kor-
relál a testmagassággal és a súllyal, ugyanakkor a férfi beszélők 
testmagasságának megbecslésekor a hallgatók jellemzően az 
alaphangra támaszkodtak, a mélyebb alaphangú beszélőt maga-
sabbnak vélték. Több kutató tanulmányában is felmerült a for-
mánsszerkezet további vizsgálata ebben az összefüggésben. Gon-
zález (2003, 2004) gyenge kapcsolatot talált a formánsparaméte-
rek és a testméretek között, más vizsgálatok azonban ennek el-
lentmondanak, sőt, a testméretek formánsfrekvenciák alapján 
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történő objektív becslésének lehetőségeiről számolnak be (pl. 
Lammert–Narayanan 2015). Úgy tűnik továbbá, hogy a formán-
soknak a testméretek szubjektív észlelésében is jelentős szere-
pük van (Pisanski et al. 2014). 

A hazai szakirodalomban a mai napig egyedül Gósy Mária (2001) 
közölt adatokat a testmagasság becslésével kapcsolatban. A kísér-
leti személyeknek „alacsony”, „normál”, illetve „magas” kategóri-
ákba kellett beosztaniuk tíz beszélőt hangjuk alapján. Az egyes be-
szélőket a hallgatók az esetek 25–81,2 %-ában sorolták a tényleges 
testmagasságuknak megfelelő kategóriába. Ennél pontosabb volt 
az életkorok, kevésbé pontos a testsúlyok becslése.  

Jelen kutatásunkban az alaphang és az artikulációs tempó szere-
pét vizsgáljuk egy testmagasság-becslési kísérletben. Az alábbi kér-
désekre keressük a választ magyar anyanyelvű beszélők és hallgatók 
körében: 1. Létezik-e indexikus kapcsolat a beszélő személy testma-
gassága, illetve spontán beszédének alaphangja és artikulációs tem-
pója között? 2. A hallgatók a beszélő testmagasságának megbecs-
lése során felhasználják-e a beszélő alaphangját és artikulációs tem-
póját? 3. Van-e összefüggés a beszélő valós és becsült testmagas-
sága között, pontosak-e a hallgatók becslései?  
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2. Anyag és módszer, a kísérlet körülményei 

Akusztikai ingerként a BEA adatbázisból (Gósy et al. 2012) kivá-
lasztott 24 férfi beszélő spontán beszédét használtuk. A kutatás-
hoz a BEA adatfelvételi protokoll szerinti interjú, érvelés és tár-
salgás című feladatokból 20-30 másodperces részleteket válasz-
tottunk ki, amelyekben egy hétköznapi témával kapcsolatos, ér-
zelmileg semleges kijelentések szerepeltek. A kijelentésekben 
semmilyen, a beszélő személyes tulajdonságaira vonatkozó, bár-
milyen jellegű megállapítás nem hangzott el. A beszélők testma-
gassága 163–197 cm, életkoruk széles tartományt fed le: 20–73 
év.  

A kutatásban 76 fő vett részt, mindannyian a Pécsi Tudomány-
egyetem hallgatói. A kísérletre a PTE Művészeti Karának tanter-
mében került sor, több csoportban, számítógéppel, jó minőségű 
multimédiás hangszórókon keresztül, közös lehallgatással. A kí-
sérleti személyek feladata az volt, hogy a hallott beszédminták 
alapján centiméteres pontossággal becsüljék meg a beszélő test-
magasságát, majd azt a kiadott tesztlapon rögzítsék. A kísérletet 
megelőzően a kutató ismertette a feladatot, majd próbaként le-
játszott néhány hangmintát, hogy a résztvevők hozzászokjanak a 
hangokhoz, illetve kipróbálja, hogy minden kísérleti személy jól 
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hallja-e a felvételeket. A hangfelvételek lejátszását a kutató kéz-
zel indította akkor, amikor az előző hangfelvétellel kapcsolatos 
becsléseket valamennyi hallgató rögzítette a tesztlapon. A kísér-
letet megelőzően a kutató a hangfájlokat az Audacity program 
használatával a kísérlethez előkészítette, mégpedig úgy, hogy 
minden hangfelvétel elejéhez egy 1 másodperces, 440 Hz-es síp-
jelet (színuszhullámot), illetve egy 2 másodperc hosszúságú szü-
netet fűzött.  

Az 1. és 2. kérdés megválaszolásához akusztikai méréseket vé-
geztünk a Praat programmal (Boersma–Weenik 2016). Artikulá-
ciós tempóra 10,29 és 16,14 hang/s közötti értékeket adatoltunk 
(95%-os konfidenciaintervallum: 12,91–14,27 hang/s), a Kolgo-
morov-Szmirnov-teszt alapján eloszlásuk normál. Az alaphang 
méréséhez a Praat Pitch listing utasításával kinyertük az f0-érté-
keket. Ezeken első lépésként adattisztítást végeztünk, azaz az ir-
reguláris zöngéknél mért extrém mély értékeket (vö: Markó 
2013: 19) illetve a zöngétlen réshangokhoz tévesen rendelt, jel-
lemzően 5-600 Hz körüli értékeket kizártuk. Az így nyert adatso-
rokból minden egyes beszélőre vonatkozóan megállapítottuk az 
f0-értékek móduszát. A számításokhoz ezt az értéket használtuk 
fel. A 24 f0-érték a 86–121 Hz közötti tartományban helyezkedett 
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el (95%-os konfidenciaintervallum: 98,5–107,4 Hz), a Kolgo-
morov-Szmirnov-teszt alapján normál az eloszlásuk. 

2.1. I. kísérlet: az indexikus kapcsolatok vizsgálata 

Kutatásunk első kérdésével azt vetettük fel, hogy létezik-e in-
dexikus kapcsolat a beszélő személy testmagassága (Tm), illetve 
a mért akusztikai paraméterek között. Az 1. ábra alapján nem kö-
vetkeztethetünk szignifikáns kapcsolatra a testmagasság és az ar-
tikulációs tempó (AT) között. Ezt a korrelációszámítás eredménye 
is megerősíti: r = –0,065. A korrelációs együttható 0 közeli értéke 
az összefüggés hiányára utal. Felmerülhet az a probléma, hogy 
mivel különböző életkorúak voltak a beszélők, és ismeretes, hogy 
az idősebb beszélők lassabban, a fiatalabbak gyorsabban beszél-
nek (vö. Bóna 2016), a beszélő életkora (é) „megzavarhatja” a 
testmagasság és az artikulációs tempó között – esetlegesen – 
fennálló kapcsolatot. Ennek tisztázására parciáliskorreláció-szá-
mítást végzünk, amely lehetővé teszi az életkor feltételezett ha-
tásának kiiktatását. A számítás eredményeként kapott parciális 
korrelációs együttható értéke: rTmAT.é = 0,127. Ez az érték szintén 
nem szignifikáns, tehát az életkor esetleges befolyásoló hatásá-
nak a kizárásával sem kapunk szignifikáns kapcsolatot a testma-
gasság és az artikulációs tempó között.  
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1. ábra. A beszélők testmagasságai és artikulációs tempói közötti kapcsolat

A 2. ábra az előzőhöz hasonlóan a testmagasság és az alaphang 
összefüggését szemlélteti. A pontok elhelyezkedése nem utal 
szignifikáns kapcsolatra, amit a számítás is igazol: r = –0,13, n.sz. 
Az életkor esetleges hatásának kizárásával kiszámított parciális 
korrelációs együttható ebben az esetben sem szignifikáns (rTmf0.é 
= 0,127). Az 1. kísérlethez kapcsolódó számítások azt erősítették 
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meg, hogy a beszélő testmagassága, illetve artikulációs tempója 
és alaphangmagassága között nem áll fenn indexikus kapcsolat.  

 

2. ábra. A testmagasság és az f0-értékek közötti kapcsolat 

2.2. II. kísérlet: hallgatói stratégiák, sztereotípiák feltárása 

Kutatásunk második kérdése a hallgatói stratégiák, sztereotípiák 
vizsgálatára irányul, azaz, a testmagasság megbecslésekor felhasz-
nálják-e a hallgatók a beszélő artikulációs tempóját és alaphangját. 
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Ennek megállapítására ugyanazokat a számításokat végezzük el, 
mint az 1. kísérletben, azzal a különbséggel, hogy itt nem a beszélők 
tényleges testmagasságát, hanem a kísérlet során a lehallgatáskor 
az egyes beszélőkre vonatkozóan a kapott becslésértékek átlagér-
tékeit használjuk fel.  

A 3. ábra az artikulációs tempók és a becsült testmagasságok 
(Bm) összefüggéseit mutatja. Az ábráról nem olvasható le, hogy 
kapcsolat lenne a két mennyiség között, amit a korrelációszámí-
tás is megerősít: r = –0,309, n.sz. Mivel különböző életkorúak vol-
tak a beszélők, számíthatunk arra, hogy életkoruk „megzavarja” 
a becsléseket, ezért ebben az esetben is kiszámítjuk a parciális 
korrelációs együtthatót. Ennek értéke: rBmAT.é = –0,19, n.sz., azaz 
az életkor esetleges hatásának a kizárásával sem adódik szignifi-
káns összefüggés.  
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3. ábra. Az artikulációs tempók és a becsült testmagasságok közötti kapcsolat 

 
4. ábra. Az f0-értékek és a becsült testmagasságok közötti kapcsolat 
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A 4. ábráról az f0-értékek és a becsült testmagasságok közötti 
kapcsolatot szemlélteti. Az ábráról összefüggés rajzolódik ki: úgy 
tűnik, a magasabb alaphanggal beszélőket a hallgatók inkább ala-
csonyabbnak vélték, és fordítva. A korrelációszámítás eredmé-
nye: p = –0,379, p =0,068. A p ugyan nem éri el a 0,05-ös küszöb-
értéket, de megközelíti azt. Így a két mennyiség közötti kapcsola-
tot szignifikánsnak nem nevezhetjük, de tendenciaszerű össze-
függést mindenképp kimondhatunk. Feltételezhető, hogy több 
beszélő bevonásával kimutatható a szignifikáns összefüggés. Az 
előzőekben alkalmazott, a beszélő életkorának kizárásával vég-
zett parciáliskorreláció-számítás nem ad ettől lényegesen eltérő 
eredményt (rBmf0.é = –0,380, p = 0,074).  

2.3. III. kísérlet: a becsült és a valós testmagasságok 
összehasonlítása 

A becsült és a valós testmagasságok közötti összefüggést az 5. 
ábra mutatja. A grafikonon ábrázolt pontokról tendencia olvas-
ható le: úgy tűnik, akiket alacsonyabbnak ítéltek a hallgatók, azok 
ténylegesen alacsonyak voltak, illetve akiket magasabbnak ítél-
tek, azok ténylegesen a magasabbak közé tartoztak. A korreláció-
számítás eredményeként kapott r = 0,475 korrelációs együttható 
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p < 0,05 szinten szignifikáns, ami azt jelzi, hogy a hallgatók az em-
lítetteknek megfelelően következetes becsléseket adtak. A parci-
ális korrelációs együttható (rTmBm.é = 0,431, p < 0,05) szintén szig-
nifikáns, ami ebben az esetben is azt mutatja, hogy a beszélő sze-
mélyek életkorának esetleges hatását kizárva is fennáll a két 
adatsor közötti összefüggés 

 
5. ábra. A tényleges és a becsült testmagasságok közötti összefüggés. 

A korreláció léte azonban nem jelenti azt, hogy a hallgatók becs-
lései pontosak. A 6. ábrán folytonos vonal jelzi a ponthalmazra 
illeszkedő regressziós egyenest, melynek egyenlete: y =142+0,2 
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x. Ha a becslések pontosak lettek volna, akkor a kapott adatok az
y = x egyenesen helyezkedtek volna el, amelyet az ábrán szagga-
tott vonal jelez. A két egyenes metszéspontja az x =177,5 cm he-
lyen van. Ez azt jelenti, hogy ha regressziós modellben gondolko-
dunk (melynek függő változója a becsült testmagasság, prediktor 
változója a tényleges testmagasság), akkor a modell azt jósolja, 
hogy a kísérleti személyek az ilyen magasságú beszélők testma-
gasságát tudják pontosan megbecsülni. Az, hogy a pontok nem 
hajszálpontosan az egyenesen helyezkednek el, azt jelenti, hogy 
más tényezők is befolyásolják a becsléseket, amelyeket itt nem 
vettünk figyelembe. Ezt alátámasztja a 22,6 %-os magyarázóerő 
(R2=0,226), amely nem túl magas, de szignifikáns.  

Visszatérve a pontatlanság kérdésére: míg a valós testmagassá-
gok a 163–197 cm közötti tartományba estek, addig a becsült test-
magasságok átlagértéke 170–182 cm közé került. Már ezek a szám-
értékek is jelzik, de a 6. ábráról is leolvasható, hogy a magasabb be-
szélőket a hallgatók ugyan szignifikánsan magasabbnak is ítélték, de 
a 190 cm fölötti beszélőket nem „merték” átlagosan 182 cm-nél 
magasabbnak ítélni. Így a testmagasság megítélésénél is – hason-
lóan az életkorbecsléseknél tapasztaltakhoz – kimutattuk a magas 
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értékeknél tapasztalt alulbecslést. A mintában szereplő legalacso-
nyabb, 163 cm magas beszélőnél viszont jelentős felülbecslést ta-
pasztaltunk, őt átlagosan 177 cm magasnak vélték.  

 
6. ábra. Az adatokra illesztett regressziós egyenes és az y = x egyenes 

A pontatlanság tendenciájának megállapításához kiszámoltuk a 
becsült átlagos testmagasságok és a valós testmagasságok kü-
lönbségét, majd ezt a különbségértéket ábrázoltuk a valós test-
magasság függvényében. A 7. ábráról világosan leolvasható, hogy 
a pontos becslések helyétől (177,5 cm) a magasabb beszélők irá-
nyába haladva növekszik a kiszámított különbség, a negatív előjel 
az alulbecslésre utal. Az alacsonyabb beszélők irányába haladva 
viszont pozitív előjelű, növekvő különbséget tapasztalunk, ami a 
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felülbecslést jelzi. A különbségértékek és a valós testmagasság 
közötti korrelációs együttható szoros, szignifikáns kapcsolatot 
mutat (r = –0,912, p <0,001). 

7. ábra. A valós testmagasságok és a különbségértékek összefüggése

3. Következtetések

Első kísérletünk – összhangban a korábbi szakirodalommal, pl. 
González (2007) – nem mutatott ki szignifikáns kapcsolatot a 
testmagasság és vizsgált beszédparaméterek (artikulációs 
tempó, f0) között, azaz ezek a paraméterek nem állnak indexikus 
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kapcsolatban a testmagassággal. Második számításunk az alap-
hang tendenciaszerű kapcsolatát mutatta ki a becsült testmagas-
sággal, a mélyebb hangú beszélőket magasabbnak vélték a hall-
gatók. Feltételezhető, hogy több beszélő bevonásával kimutat-
ható a szignifikáns kapcsolat. Harmadik kísérletünk a becsült és a 
valós testmagasságok szignifikáns összefüggését igazolta azzal, 
hogy egy meghatározott középértéknél (177,5 cm) magasabb be-
szélők testmagasságát inkább alul-, míg az annál alacsonyabb be-
szélőkét inkább felülbecsülték a hallgatók.  

Kutatásuk során korlátozó tényező volt, hogy csak férfi beszélő-
ket alkalmaztunk, így női beszélőkkel kapcsolatban nem tehetünk 
megállapításokat. További kutatási feladat a hallgatóktól kapott 
becslési eredmények hallgatói csoportok szerinti differenciálása, 
például férfiak és a nők közötti esetleges különbségek vizsgálata, 
továbbá annak kimutatása, hogy léteznek-e ebből a szempontból 
„jó” illetve „rossz” becslők. Vizsgálandó még más beszédparamé-
terek szerepe, különösen a formánsszerkezeté, amely feltételez-
hetően a magyar anyanyelvű beszélőknél és hallgatóknál is hozzá-
járul a testmagasság szignifikánsan következetes becsléséhez. 
Eredményeink segíthetik a verbális kommunikációt kísérő, azzal 
együtt járó jelenségek jobb megértését, így a problémakör további 
kutatását feltétlenül indokoltnak tartjuk.  
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Kántor Gyöngyi 
Pécsi Tudományegyetem 

Rövid beszámoló felnőtt dadogó férfiak 
beszédprodukcióiról 

1. Bevezetés 
A megakadások a folyamatos beszédet megtörő olyan jelensé-
gek, amelyek az elhangzottak tartalmához nem járulnak hozzá 
(Gósy 2003). Az emberi beszédprodukciós mechanizmus műkö-
dése ugyan univerzális, s ez önmagában feltételezi a megakadás-
jelenségek előfordulását (Levelt 1989; Corley et al. 2007), a gya-
koriság és a típusok tekintetében azonban egyéni és nyelvspeci-
fikus jellemzőket is valószínűsíthetünk (vö. például: Markó 2004, 
Markó 2010). 

A beszélők az anyanyelv-elsajátítás során megtanulják a nyelv-
re jellemző megakadásokat és azok funkcióit, illetőleg használa-
tukat is (vö. még Bóna 2004: 223–231, Bóna 2006: 101–113, Bóna 
2007: 23–28, Bóna 2010: 125–138; Gósy 2002, 2003, Gósy 2004: 
223, Gósy 2015).  
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2. A dadogó beszédről 

A dadogás komplex jelenségével azért foglalkozik több tudo-
mányterület is, mert megjelenési formái eltérnek a normál be-
szélőkétől – beszédzavarként definiálja az alkalmazott nyelvtudo-
mány; mentális és viselkedési zavarként az orvostudomány; a 
gyógypedagógia foglalkozik a jelenséggel, ha terápiáról van szó. 

A dadogó a beszédzavar fennállása során egyre inkább kiépíti 
erős akaratát beszédére vonatkozóan, míg a beszédzavar tuda-
tossága ellentétesen hat rá. Mindez a vívódás fokozott erőlkö-
dést, feszültséget hoz létre (vö. Gósy–Bóna 2011). A dadogó be-
szédének képzéséhez is ugyanazok a beszédképző szervek szük-
ségesek: a tüdő, a gége és a toldalékcső. Ezen szervek a dadogók-
nál nem mutatnak organikus elváltozásokat. A beszédfolyamat 
felbomlásának hátterében izomgörcs áll (Lajos 2003: 11), mely a 
dadogás szempontjából egy központi jelenség (Mérei–Vinczéné 
Bíró 1998: 15–17).  

A dadogást a beszéd összerendezettségének a zavaraként de-
finiálhatjuk (Krommer 1996: 93; Subosits 2001: 26), és a beszéd 
izgalmi funkciózavaraként értelmezhetjük. A görcsnek két fajtája 
ismeretes: beszélhetünk klónusos és tónusos görcsről (Lajos 
2003: 11). 
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A magánhangzók képzése pontos, a beszédmozgás irányítása 
helyes, a beszédközpontba futó ingerek nem mutatnak eltérést 
egy normál beszédű emberéhez képest (Krommer 1996: 94). A 
dadogó spontán beszédében az ütem és a ritmus is felbomlik, a 
beszéd folyamatosságát görcsös szaggatottság töredezi szét (Fi-
edler–Standop 1983: 4–5; Gósy 2004: 266; Subosits 2001: 26; Vé-
kássy 1987: 12). A zavar lényege az, hogy a légzést a zöngekép-
zést és az artikulációt megakadások vagy görcsök szakítják meg 
(Subosits 2001: 26; Gósy 2004: 266). A dadogás elsődleges tüne-
tei a hangok, szótagok, szavak görcsös, nem indokolt, egymás 
utáni ismétlődése; a szavak kezdőhangjainak megnyújtása (idézi 
Bóna 2009: 21); a csendes vagy hangzó blokádok. A dadogással 
ún. másodlagos tünetek is együtt járhatnak. Ilyenek lehetnek pél-
dául az önkéntelen mozdulatok, céltalan szemmozgások, izomre-
megés, stb. (Krommer 1996: 95; Lajos 2003: 13).  

A dadogók beszédét további jelenségek is kísérhetik. A „logo-
fóbia”, azaz a beszédfélelem azt jelenti, hogy a dadogás olyan kel-
lemetlen élményekhez juttathatja a dadogót, amelyek félelmet 
alakítanak ki benne, és arra késztetik, hogy kerülje a beszédhely-
zeteket (Lajos 2003: 14; Mérei–Vinczéné Bíró 1998: 60–61). Az 
ún. „nehéz hangok jelensége” (Montágh et al. 2002: 141–145) a 
logofóbiából ered. A legtöbb dadogónak vannak olyan hangjai, 
amelyeknél ha azok a szó elején állnak, úgy érzi, meg fog akadni. 
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Az, hogy melyek ezek a hangok, egyénenként változik (Lajos 
2003: 14). 

A nemzetközi szakirodalomban Johnston (1959) és Howell 
(2007: 728–741) foglalkozik a dadogók megakadás-jelenségeinek 
összefoglalásával. Nyolc különböző esetet állapított meg, amikor 
a dadogó megakad. 

3. Hét felnőtt dadogó férfi beszédprodukcióinak
vizsgálata, három beszédműfajban 

Jelen kutatás szerzője a felvételeket egy csendesebb helyiségben 
készítette el a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Tanszé-
kén, illetve a Démoszthenész Egyesület egyik helyiségében, majd 
azokat a SoundForge Pro szoftver segítségével digitalizálta. A 
„Praat 5.0: doing phonetics by computer” (Boersma–Weenink 
1998) elnevezésű szoftverrel készítette el a dadogó beszéd akusz-
tikai szerkezetének elemzését. A dadogó felnőttek beszédpro-
dukcióinak műszeres vizsgálatakor először az észlelt megakadás-
típusokat azonosította és rendszerezte (vö. Gósy 2004: 6–18, to-
vábbá Markó–Bóna 2006: 124–133), majd figyelmet fordított a 
levegővételek és a szünetek elemzésére is (vö. Bóna 2013). 



1159 

Kántor Gyöngyi: Rövid beszámoló felnőtt dadogó férfiak … 

Beszélőnként kiszámította a teljes beszédprodukcióra vonat-
kozó beszédtempót, beszédszakaszonként az artikulációs tem-
pót, meghatározta a szünetek számát, átlagos időtartamát, il-
letve a szünetek arányát a teljes beszédidőhöz viszonyítva. Az 
adatokon statisztikai elemzést végzett, az SPSS 13.0 verziójával 
(varianciaanalízis, korrelációelemzés) (vö. Bóna 2010: 43–47). 

Háromféle szövegtípusban készültek megnyilatkozások. Az 
első feladat a hangos olvasás volt. Ebben a feladatban egy 129 
szóból álló, ismeretlen szöveget kellett a kísérleti személyeknek 
hangosan felolvasniuk. A szöveget a logopédiai anamnézisek 
alapján azokból a szavakból állítottuk össze fókuszos monda-
tokká, amelyeknél a kísérleti személyek többsége megakadt. A 
második feladathelyzet előre megszerkesztett, a dadogó kísérleti 
személyek számára ismeretlen mondatok utánmondása volt. A 
felvételt készítő személy egyenként olvasta fel hangosan a mon-
datokat és megvárta, amíg az adatközlő visszaismétli azt. A kísér-
leti személynek egymás után, úgy kellett visszaismételnie a mon-
datokat, hogy azokat láthatta volna leírva. A harmadik feladatban 
a kísérleti személyeknek öt percig kellett tanulmányaikról, mun-
kájukról vagy hobbijukról beszélniük. A kísérletvezető személy 
nem tett fel segítő kérdéseket, nem szólt bele az adatközlés fo-
lyamatába.  
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A hangos olvasásból, a mondatok utánmondásából és a spontán 
narratív beszédműfajból összesen 3 334,2 másodpercnyi hang-
anyag készült, összesen 1235 darab megakadási jelenség került azo-
nosításra. 

1. táblázat. Megakadás-jelenségek a vizsgált korpuszban 

Megakadások 
típusai 

száma Példák 

nyújtás 755 „kkülönböző”, „iigazán” 

szünet a szóban 234 „har-„ (szünet) „-madik” 

hezitálás 180 [ hm ], [ khm ] 

újraindítás 66 „ritm ritmus” 

Ha a megakadás-jelenségeket funkcionális szempontból megvizs-
gáljuk, akkor elkülöníthetők egymástól a bizonytalanságok (szü-
netek, ismétlések, újraindítások, nyújtások), amelyek a fogalmi és 
a nyelvi tervezés között fennálló nehézségekre utalnak; illetve a 
felszíni szerkezetben hibaként realizálódó téves kivitelezések 
(sorrendi hibák, téves kezdés, téves szótalálást stb.) (vö. Gósy 
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2005). A dadogó felnőtt csoport beszédprodukcióiban kivétel nél-
kül csak az első kategóriába tartozó megakadás-jelenségeket azo-
nosítottuk.  

A szószámra vetett gyakoriság, azaz a tagoltsági paraméterek 
szerint (vö. Olaszy 2005) két szünet között a legtöbb szót hangos 
olvasáskor és spontán beszéd esetén ejtették az adatközlők, vi-
szont a narratívában volt a legjelentősebb eltérés a minimum és 
maximum értékek között.  

2. táblázat: Tagoltsági paraméterek az egyes beszédműfajok esetén 
(szó/szünet) 

 Átlag Átlagos eltérés Min.–max. 

Hangos olvasás 7,3 2,2 4,9–10,3 

Utánmondás 6,6 2,3 3,1–8,5 

Narratíva 7,0 4,6 4,2–17,6 

A gyakoriságot úgy is megvizsgáltuk, hogy elemeztük az átlagos 
jelidőt, amely két szünet közé esett az egyes beszédtípusokban. 
Ez valójában a beszédszakaszok átlagos időtartamát jelenti. Esze-
rint a két szünet között a leghosszabb jelidő a narratívában volt 
mérhető, a legrövidebb pedig a hangos olvasásban. 
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3. táblázat: A beszédszakaszok átlagos időtartam az egyes beszédtípusok-
ban (ms) 

Átlag Átlagos eltérés Min.–max. 

Hangos olvasás 2,5 0,8 0,9–3,55 

Utánmondás 3,7 1,1 1,8–5,1 

Narratíva 6,0 4,8 1,6–14,3 

Az egyes beszédtípusokban adatolt tagoltsági paraméterek és a 
két szünettartás közötti időtartamok nem azonos arányban kü-
lönböznek az egyes beszédtípusok között. Mivel erre legalább 
kétféle magyarázat adható (vö. továbbá Bóna 2013), ezért meg-
vizsgáltuk a különböző beszédtípusokban mérhető artikulációs 
tempókat is. 

4. táblázat: Artikulációs tempók az egyes beszédtípusokban (hang/s)

Átlag Átlagos eltérés Min.–max. 

Hangos olvasás 12,7 1,5 10,4–14,9 

Utánmondás 12,8 2,6 8,7–16,6 

Narratíva 12,3 2,5 9,6–16,5 
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Az artikulációs tempó átlaga mindhárom beszédműfajnál ha-
sonló volt. 

A szünetidőtartamokat is megvizsgáltuk a teljes beszédidőhöz vi-
szonyítva. A legnagyobb arányú szünettartás az utánmondásban 
volt tapasztalható, mely az alábbi, táblázat eredményeiből látható.  

5. táblázat: Szünettartás (s) 

  Átlag Átlagos eltérés Min.–max. 

Hangos olvasás 0,6 0,1 0,3–0,8 

Utánmondás 1,2 1,4 0,2–4,24 

Narratíva 0,9 0,2 0,5–1,1 

Ha beletekintünk az akusztikai fonetika jelenlegi kutatási ered-
ményeibe, a kutatói kérdések változatossága, a vizsgált kísérleti 
személyek kiválasztása, illetve az alkalmazott módszerek sokszí-
nűsége miatt igen nehéz ehhez a kutatáshoz illeszthető eredmé-
nyeket találni. A szerző a tagoltsági paraméterek és az artikulá-
ciós tempó tekintetében Bóna tanulmánya (Bóna 2013) alapján 
hasonlítja össze a vizsgált korpusz egyes eredményeit egy nem 
dadogó felnőttekkel készített korpusszal. 

A szószámra vetített gyakoriság szerint, két szünet között a 
legtöbb szót (Bóna 2013: 67) hangos olvasási helyzetben ejtették 
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ki a kísérleti személyek, míg a legkevesebbet az utánmondásban. 
Ez utóbbi beszédtípusban volt a legkisebb a beszélők közötti kü-
lönbség a tagoltsági paraméterben. Az egytényezős ANOVA sze-
rint szignifikáns különbség volt az egyes beszédtípusok között: 
F(3,76) = 27,855; p 0,001 (Bóna 2013: 67): 

6. táblázat. Tagoltsági paraméter az egyes beszédtípusokban (szó/szünet)

Átlag Átlagos eltérés Min.–max. 

Hangos olvasás 6,9 1,1 4,2 – 9,8 

Utánmondás 3,8 1,0 2,0 – 5,5 

Narratíva 5,2 1,1 3,3 – 7,6 

A szerző vizsgálatában résztvevő dadogó alanyok több szót ejtet-
tek ki két szünet között mindhárom beszédműfajban. 

Az artikulációs tempók tekintetében Bóna tanulmánya (2013: 
68) a szóhosszúságok különbözőségében látja az artikulációs tem-
pók különbözőségének magyarázatát. Vizsgálati adatai szerint az 
egytényezős ANOVA szignifikáns különbséget mutatott a beszédtí-
pusok között (F(3,76) = 6,517; p = 0,001), de a post hoc teszt alapján 
nem volt szignifikáns különbség (Forrás: Bóna 2013: 68): 
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7. táblázat: Artikulációs tempók az egyes beszédtípusokban (hang/s) 

  Átlag Átlagos eltérés Min.–max. 
Hangos olvasás 14,3 1,0 12,0 – 15,7 
Utánmondás 12,5 1,4 9,8–15,0 
Narratíva 13,7 1,4 11,3 – 16,2 

A beszédműfajok szüneteit is elemeztük, és szignifikanciát találtunk 
az utánmondás és a narratíva egyéni eredményeiben. Az olvasás 
beszédműfajban a szünetek időtartamát egytényezős ANOVA alap-
ján a következőképpen azonosítottuk: F(6,131)=2,237, p=0,044. Az 
utánmondás beszédműfajban a szünetek időtartamában egyténye-
zős ANOVA alapján szignifikáns különbség volt: F(6,427)=3,247, 
p=0,001, hasonlóan a narratívában is szignifikáns eltérés volt a szü-
netidőkben: F(6,433)=3,790, p=0,001. 

Artikulációsan és akusztikailag a leginkább meghatározott be-
szédműfaj az olvasás (vö. Markó 2012). Felolvasáskor nem egy-
időben történik a fogalmi és a nyelvi tervezés az artikulációs ter-
vezéssel, mert a meghangosítandó szöveg adott, ezért a felolva-
sónak több ideje és mentális energiája marad a szünettartás meg-
tervezésére is (Gósy 2005). A dadogó kísérleti személyek adatai 
azt mutatták ebben a vizsgálatban, hogy az olvasásban csak a 
néma szünetek jelentkeztek, a kitöltött szünetek száma nem volt 
jelentős. 
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A beszédtervezési folyamatok különbsége tehát a szünettartás-
ban is jelentkezik. Az adatok azt a kijelentést támasztják alá, hogy 
„nincs két egyforma dadogó” (vö. Johnston 1956: 5; Fiedler–Stan-
dop 1983: 3).  

A vizsgált korpuszban a nyújtás volt a leggyakrabban előfor-
duló megakadás, mindhárom beszédműfajban (narratíva esetén: 
55,49%; utánmondásban: 67,77%, hangos olvasásnál: 64,94%). 
Ezt követi a hezitálás, mely mindhárom beszédműfajban megje-
lenik (narratíva esetén: 16,43%; utánmondásban: 7,97%, hangos 
olvasásnál: 10,39%). Az újraindítás jelensége a következő meg-
akadástípus, amely mindhárom beszédműfajban megjelenik 
(narratíva esetén: 3,55%; utánmondásban: 5,98%, hangos olva-
sásnál: 22,08%). A szóban tartott szünet pedig az utolsó megaka-
dás, amely ebben a csoportban mindhárom beszédműfajnál 
megjelent (narratíva esetén: 21,64%; utánmondásban: 12,19%, 
hangos olvasásnál: 2,60%). A csettintés a nyelvvel a hang kimon-
dása előtt csak narratívában és utánmondásban volt tapasztal-
ható (narratíva esetén: 2,44%; utánmondásban: 2,66%). A kimon-
dást segítő hang alkalmazása is csak két beszédműfajban jelent 
meg a vizsgált csoportnál (narratíva esetén: 0,44%; utánmondás-
ban: 3,32%). 
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A kapott eredményeket további statisztikai elemzésnek vetet-
tük alá az SPSS 13.0 verziójával. A különböző beszédműfajokban 
a beszédszakaszok jelidőit csoportszinten is összehasonlítottuk.  

A Kruskal-Wallis próba szerint a narratíva és az olvasás beszéd-
műfajok jelidőinek összehasonlításában az alábbi eredményt 
kaptuk: χ2 =8,831; p=0,003. A Kruskal-Wallis próba szerint a nar-
ratíva és az utánmondás beszédműfajok jelidőinek összehasonlí-
tásában sem tapasztaltunk szignifikanciát: χ2 =3,451; p=0,063, 
ahogyan az utánmondás és olvasás jelidőinek összehasonlításá-
ban sem: χ2 =0,171; p=0,679 

A szüneteket is megvizsgáltunk csoportszinten. A Kruskal-Wal-
lis próba a narratíva és az olvasás szünetei esetén a következő 
szignifikanciát mutatta: χ2 =55,845; p<0,001. Hasonlóképpen, a 
narratíva és az utánmondás szünetei esetén is szignifikancia mu-
tatkozott: χ2 =15,595; p<0,001, csakúgy, mint az olvasás szünete-
iben is: χ2 =11,293; p=0,001. 

A fenti adatok jelentősége abban áll, hogy nemcsak egyéni, ha-
nem csoportszinten is jelentős eltéréseket tapasztaltunk a külön-
böző beszédműfajok megakadás-jelenségeinek vizsgálatakor. 
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4. Az eredmények rövid összefoglalása

A dadogás jelensége komplex, megjelenési formái és kutatási le-
hetőségei határtalanok. A témával foglalkozó kurrens, hazai tu-
dományos törekvések gyakorlatorientált megközelítéssel, alap-
vető módszertani ajánlásokkal közelítenek a jelenség felé. A hazai 
kutatóktól, dadogó felnőtt beszédprodukciójának fonetikai elem-
zésére a szerző egy-egy fő részvételével készült vizsgálati leírást 
talált (Gósy–Bóna 2011); az ott feltüntetett adatok esettanul-
mány jellegűek. 

5. Következtetések

Évtizedek óta hiányzik egy interdiszciplináris eredményeken ala-
puló, elméleti alapvetések összegzéseként végiggondolt, mérő-
műszeres adatok alapján felépített, tudományos igényű munka.  

A különböző beszédműfajok beszédprodukcióinak elemzése a 
megakadás-jelenéseken felül, további jellegzetességekre világí-
tott rá, amelyekről eddig még más, tudományos kutatás nem szá-
molt be (vö. Kántor 2014). 
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A negatív emotív elemek szóasszociációs adatbázisa1 

1. Bevezetés 

A dolgozatban egy szóasszociációs adatbázis létrehozásáról szá-
molunk be, amelyet a negatív emotív elemek vizsgálatához készí-
tettünk. 

Negatív emotív elemekként utalunk azokra a kifejezésekre, ame-
lyek lexikai szinten negatív emotív szemantikai tartalommal rendel-
keznek ugyan, azonban fokozó funkcióban képesek azt részben 
vagy egészben elveszíteni (pl. rohadt jól), sőt bizonyos esetekben 

                                                           
1 A kutatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programja, va-
lamint az Európai Kutatási Tanács (European Research Council) az Európai Unió Hori-
zont 2020 kutatási és innovációs programjának keretében (ERC_CoG_2014_648693 sz. 
szerződésben) támogatta. 
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arra is, hogy negatív tartalmuk ellenére pozitív értékelést fejezze-
nek ki (pl. brutális volt a koncert) (vö. Szabó et al. 2017a). Úgy vél-
tük, hogy a negatív emotív elemek szóasszociációs adatbázisa fon-
tos adalékul szolgálhatna a jelenség szemantikai–pragmatikai szem-
pontú vizsgálatához, hiszen a hívószókra adott asszociációk betekin-
tést engedhetnének a vizsgált elemeknek a mentális lexikonban 
levő, különböző erősségű kapcsolataiba. 

A dolgozatban részletesen ismertetjük az adatbázis létrehozá-
sának okát, célját, anyagát és alapelveit, az adatok gyűjtésének, 
kezelésének és feldolgozásának a módszerét, valamint a részletes 
kvantitatív és kvalitatív eredményeket. 

2. A szóasszociációs adatbázisok, mint a kutatás és
fejlesztés eszközei 

A szóasszociációs adatbázisok a mentális lexikon modellezésének 
fontos kutatási és fejlesztési eszközeiként szolgálnak, az asszoci-
ációs mintázatok feltárása ugyanis a mentális lexikon hálózatos 
működésébe engedhet betekintést (vö. Lengyel 2008: 18). Meg-
ismerjük a hívószókhoz tartozó asszociatív átfedéseket is, ponto-
sabb képet kapva ezáltal a hálózat szerveződéséről, a mentális le-
xikon struktúrájáról (vö. Pléh 2008: 833, 835; Oláh–Nagy 2012). 
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Mindemellett a hálózatos modellek hozzájárulhatnak a számító-
gépek számára értelmezhető és kezelhető fogalmi rendszerek ki-
alakításához (vö. Kovács 2013: 201). 

3. Az adatfelvétel anyaga, eszköze és módszere 

Az alkalmazott adatfelvételi módszert és ingeranyagot egy teszte-
lési szakasz tapasztalatai alapján alakítottuk ki. Az adatfelvételt on-
line kérdőív segítségével (GoogleForms) végeztük. Összesen 36 in-
gerszóval dolgoztunk, amelyek közül egyenként 4-4 elemet kaptak 
az adatközlők, véletlen sorsolással. A sorsolásnál figyeltünk arra, 
hogy az egyes csoportokba ne kerülhessen azonos tövű szó. 

A 36 ingerszó a lexikai szintű szemantikai tartalmat illetően a 
következő megoszlási arányt mutatja: 29 negatív emotív elem (fé-
lelem: borzasztó, borzasztóan, brutál, brutális, brutálisan, durva, 
durván, embertelen, embertelenül, eszméletlenül, félelmetesen, 
kegyetlen, kegyetlenül, rettenetesen, szédületesen, szörnyen; ha-
rag: átkozott, átkozottul, kibaszott, kibaszottul, kurva, kurvára, ro-
hadt, rohadtul; undor: iszonyat, iszonyatosan, iszonyú, iszonyúan), 
amely képes értékváltásra és/vagy értékvesztésre, négy olyan fo-
kozó elem, amely a meglepetés emócióval kapcsolható össze (hi-
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hetetlenül, bámulatosan,elképesztően, megdöbbentően), két sem-
leges (nagyon, meglehetősen), valamint egy pozitív fokozó elem 
(fantasztikusan). 

Az ingeranyag megválasztásának a két alapvető szempontja a 
következő volt: Egyrészt, a negatív emotív elemeket illetően sze-
rettük volna, ha a lexikai szintű szemantikai tartalmukat illetően a 
három negatív emócióhoz, azaz a félelem, a düh és az undor érzel-
mekhez kapcsolódó elemek egyaránt szerepelnek a hívószók kö-
zött. Ez azért volt fontos, hogy feltárhassuk, vajon az eltérő emó-
ciókhoz kapcsolódó negatív emotív elemek asszociátumai mennyi-
ben mutatnak átfedést. Másrészt – akárcsak az Agykapocs-kuta-
tásban (vö. Kovács 2008) – a hívószók többféle nyelvtani alakban 
szerepelhettek. Így azt is megvizsgálhattuk, vajon a hívószó gram-
matikai szerepe, vagy pedig a szemantikai tartalma befolyásolja-e 
jelentősebb mértékben a válaszokat. 

Adatfelvételünk szabad asszociációs típusú volt, amelyben a 
válaszadóknak semmilyen előzetes szempontot nem adtunk meg 
(vö. Gósy 2005; Kovács 2013: 36). Az adatközlők több, de legfel-
jebb öt választ adhattak egy-egy ingerszóra. 

Annak céljából, hogy az adatközlés során a hívószók és az 
azokra adott válaszok minél kisebb hatással lehessenek az azokat 
követő asszociátumokra (szemantikai előfeszítés vagy priming), a 
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hívószók közé feladatokat tettünk (vö. Kovács 2013: 37). A felada-
tok vizuális megoldást követeltek meg az adatközlőktől. Emellett 
azért, hogy előfeszítést a hívószót megelőző instrukció se okoz-
hasson, a feladat leírását még a kérdőív elején közöltük. 

A kérdőív végén az adatközlőkre vonatkozóan a következő 
adatokat is felvettük: neme, kora, iskolai végzettsége, a magyar-
e az anyanyelve és határon túli magyar-e. Emellett – mivel ezt a 
vizsgált jelenséggel összefüggésben fontosnak tartottuk – meg-
kértük, hogy jelölje be az aktuális hangulatát egy öt fokozatú ská-
lán. 

4. Az adatelemzés módszere 

Az asszociátumokat számos szempont alapján feldolgoztuk: szó-
fajok szerint, szentiment- és emóciószótárakkal, amelyek pozitív 
és negatív értékelő kifejezéseket, valamint hat érzelem nyelvi ki-
fejezéseit tartalmazták, végül a negatív emotív elemek szótárát is 
az eredményekre illesztettük (vö. Szabó 2015; Szabó–Morvay 
2015; Szabó et al. 2017a). Az adatokat külön-külön elemeztük 
aszerint, hogy az első vagy a további helyen adott asszociátumok 
voltak-e. Minden sajátságok megnéztünk aszerint is, hogy a köz-
ölt személyes adatok alapján mutatkozott-e eltérés. 
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5. A vizsgálat hipotézisei

Feltételezésünk szerint az eredményeket befolyásolja az, hogy a 
hívószók között toldalékolt és toldalékkal nem rendelkező lexé-
mák egyaránt előfordulnak. Kovács (2013: 42) és Lengyel (2008: 
24) alapján a szótári alakú szavak legtöbbször hasonló válaszszó-
kat hívnak, a toldalékolt alakok ugyanakkor gyakrabban aktivál-
nak más szófajú szavakat. Ugyanakkor azt is feltételeztük, hogy a 
negatív emotív hívószók esetében valamilyen formában a lexika-
lizációra, illetve a lexikalizáltság fokára utaló jeleket is mutat 
majd a szófaji megoszlás. 

A szentiment- és az emócióelemzés eredményeit illetően azt 
feltételeztük, hogy jelentős összefüggést fogunk látni a hívószó 
és a válaszszó értékelő, illetve emotív szemantikai tartalma kö-
zött. 

Úgy véltük, a fentebbi sajátságoknak (a hívószók grammatikai 
sajátságai, valamint szentiment- és emócióértéke) megfelelően 
fognak az egyes hívószókra kapott asszociációk ún. asszociatív át-
fedéseket mutatni (vö. Pléh 2008: 835). 

A negatív emotív elemek listájával történő elemzést illetően 
feltételeztük, hogy a legtöbb negatív emotív elemet ugyanilyen 
sajátságú elem hívja majd. 



1179 

Szabó M. K., Ilyés V., Nyíri Zs.: A negatív emotív elemek szóasszociációs…  

A férfi és a női asszociátumok hasonló, illetve eltérő sajátsága-
ira vonatkozóan, Kovács (2013: 39) és Szabó (et al. 2017b) alapján 
azt feltételeztük, hogy nem fogunk jelentősebb eltérést detek-
tálni a nemek között. 

6. Az adatbázis alapvető statisztikai adatai 

A kérdőívet 313 adatközlő töltötte ki, ebből 252 nő, 61 férfi volt. 
Kitöltőnként a négy ingerszóra átlagosan 16,6, összesen 5 198 asz-
szociátum érkezett. A női adatközlők átlagosan 17, a férfiak csupán 
15,5 választ adtak. Az adatfelvétel egy érdekes tapasztalata az, 
hogy a kor növekedésével az asszociátumok száma csökkent. 

Az iskolai végzettséget illetően a kitöltők túlnyomó többsége 
(222: 70,92%) a felsőfokú (egyetemi vagy főiskola, alap- vagy 
mesterszak) végzettséget jelölte meg. A lakóhely tekintetében a 
kitöltők közül a legtöbb, összesen 128 (40,89%) fővárosi lakos 
volt. A hangulatra vonatkozóan a legtöbben (151: 48,24%) a 4. 
fokot jelölték meg, amelyet a 3. (94: 30,03%), majd az 5. fokozat 
(38: 12,14%) követett. 
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7. Az adatbázis vizsgálati eredményei

A dolgozat keretei miatt csupán a legfontosabb eredményeket 
közöljük. 

Első lépésben vegyük górcső alá az asszociátumokat a szófaji 
megoszlások szempontjából! 

Azt látjuk, hogy a legtöbb hívószó esetében az asszociátumok 
többsége melléknévi szófajú, majd azt a főnévi, végül az igei és a 
határozószói válaszok követik. Azt is láthatjuk, hogy a válaszok 
szófaját alapvetően a hívószó szófaja befolyásolhatja: így például 
a főnévi alakú iszonyat a legtöbb esetben főnévi asszociátumot 
hív. Ugyanakkor, mintha – szerényebb mértékben ugyan, de – a 
negatív emotív fokozók lexikalizáltsági foka is kirajzolódni lát-
szana néhány negatív elem esetében. Hasonlítsuk össze például 
a borzasztó–borzasztóan és az átkozott–átkozottul hívószók ada-
tait! Amíg a határozószói alakok esetében körülbelül ugyanolyan 
a válaszok szófaji aránya (a melléknév túlnyomó többségben 
van), addig az előbbiek asszociátumainak a szófaji megoszlási ará-
nya eltérő: a borzasztó arányai a borzasztóan lexémáéhoz közelí-
tenek. A borzasztó elem ez alapján lexikalizáltabb fokozónak mu-
tatkozik. 
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1. ábra. Az asszociátumok szófaji megoszlása, az összes válaszszóra nézve. 

Hasonló szempontból érdekes a durván hívószó is, amely több 
mint kétszer annyi melléknevet hív, mint igét. Véleményünk sze-
rint ez arra mutat, hogy az elem egyre lexikalizáltabbá válik fo-
kozó értelmű határozószóként (vö. pl. durván viselkedik), ezáltal 
egyre távolodik módhatározószói funkciójától (vö. pl. durván jó). 
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Megvizsgáltuk az asszociátumok szófaji megoszlását az első 
helyen érkező válaszszókra nézve is. A legfontosabb sajátság az, 
hogy a főnévi alakokra főnévi, a határozószói alakokra határozó-
szói alakok gyakrabban érkeznek az első, mint a további helye-
ken, és mindkét szófaj esetében a további asszociátumokban a 
melléknevek javára tolódik el az arány. Az első asszociátumok 
grammatikai sajátságai tehát gyakran azonosak a hívószó gram-
matikai sajátságaival, a további asszociátumokban azonban egyre 
gyakrabban jelennek meg eltérő grammatikai sajátságú, esetle-
gesen szemantikai vagy kollokáció-alapú válaszok. 

A szentimentszótárral végzett elemzés eredményei alapján az 
asszociátumok szentimentértékei a hívószók lexikai szintű sze-
mantikai tartalmával szoros összefüggést mutatnak. Ily módon, 
még azoknak az elemeknek a válaszai is, amelyek gyakori fokozó 
elemnek mutatkoznak és viszonylag magas kollokációs potenciál-
lal rendelkeznek (vö. Szabó et al. 2017a, 2017b), szentimentérté-
küket tekintve a hívószók lexikai szintű szemantikai tartalmától 
függenek. Az alábbi ábra a hívószókat azok szemantikai tartalma 
szerinti hatos bontásban mutatja be, a válaszok átlagos szenti-
mentértékével együtt. 
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2. ábra. Az asszociátumok összesített szentimentelemzési eredményei, a hí-
vószók hatos csoportosítása szerinti bontásban. 

Amint látjuk, a semleges és pozitív elemekre adott asszociátumok 
átlagos szentimentértéke pozitív. A meglepődés emóció elemei 
összesítve minimális mértékben pozitív értékű asszociátumokat 
eredményeztek. Az utóbbi hívószói közül a bámulatosan és az el-
képesztően pozitív, a hihetetlenül és a megdöbbentően csekély 
mértékbe ugyan, de negatív átlagos szentimentértékű válaszokat 
hív. Az adatfelvételben alkalmazott negatív emotív elemek, tol-
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dalékoltságtól függetlenül negatív asszociátumokat eredményez-
nek. A legnegatívabb asszociátumokat az iszonyat, a borzasztó, 
az iszonyú, az embertelen és a szörnyen hívták. 

Az emócióelemzést illetően elmondható, hogy a hívószók lexi-
kai szintű szemantikai tartalmával az asszociátumok emóciótar-
talma szignifikáns összefüggést mutat. A harag érzelemhez kap-
csolódó asszociátumokat legtöbbször a harag, a félelemhez kap-
csolódókat az undor, a meglepődés kifejezéseit a meglepődés, az 
örömét a pozitív fokozó elemek, az undorét pedig az undor ele-
mei hívják. 

Az adatbázist az egyes hívószók asszociátumainak átfedése 
szempontjából is vizsgálat tárgyává tettük. A következő három 
legfontosabb tendenciát látjuk kirajzolódni: Egyrészt, a legtöbb 
hívószó vele azonos grammatikai sajátságú hívószóval mutatja a 
legnagyobb átfedést (a 32-ből 23 esetében). Másrészt, az azonos 
tövek gyakran egymással fednek át a legjobban (pl. durva és dur-
ván, brutálisan és brutális). Ez utóbbi tendencia az, amely java-
részt az első tendencia alóli kivételek eseteit képezi. Harmad-
részt, a negatív emotív, valamint a semleges és a pozitív fokozó 
elemek az átfedéseket illetően erősen elkülönülnek egymástól. 
Egyetlen olyan hívószópárt találtunk (meglehetősen és átkozot-
tul), ahol a legnagyobb átfedést e kategóriák elemei között látjuk. 
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Mindemellett az is megfigyelhető, hogy a meglepetés emócióhoz 
köthető szavak asszociátumai gyakorta a legnagyobb átfedést va-
lamely negatív emotív fokozó elem asszociátumaival mutatják. 

A szentiment- és az emóciószótárakon kívül az asszociátumo-
kat a negatív emotív elemek listájával is elemeztük (a listáról rész-
letesebben l. Szabó 2017a). Az eredmények alapján a legtöbb ne-
gatív emotív asszociátum a negatív emotív elemekre érkezett. Vi-
szonylagosan gyakrabban adtak még negatív emotív választ az 
adatközlők a meglepetés emócióhoz köthető elemekre is. Közü-
lük az elképesztően elemre a rohadtul hívószóval azonos számú 
negatív emotív válasz érkezett. A semleges, valamint a pozitív fo-
kozó elemekre csupán néhány esetben érkezett negatív emotív 
elem válaszként. 

Végezetül azt is megvizsgáltuk, mutatkozik-e valamilyen elté-
rés a női és a férfi adatközlők asszociátumainak sajátságai között. 

Tekintsük itt is első lépésben az asszociátumok szófaji megosz-
lási arányait! Annak céljából, hogy a hasonlóságokat, illetve elté-
réseket számszerűsíthessük, kétoldalú kétmintás t-próbát alkal-
maztunk a női és a férfi válaszok összevetésére (a módszerről rész-
letesebben l. Szabó et al. 2017b). A mérési eredmények alapján a 
férfi és a női adatközlők asszociátumai öt szófaj tekintetében szig-
nifikáns gyakorisági eltérést mutatnak (pl. főnév és ige). Meglepő 
módon mind az öt szófaj a nők adataiban fordul elő jóval nagyobb 
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frekvenciával. A férfiak néhány egyéb szófajt valamivel gyakrab-
ban használtak a nőknél (pl. a határozószót) ugyanakkor ezek nem 
bizonyultak statisztikailag szignifikánsnak. 

Megvizsgáltuk ebből a szempontból a szentiment- és az emó-
cióértékeket is. A két nem adataiban mindössze a szentimentér-
tékek szempontjából mutatkozik eltérés. A férfiak ugyanis gyak-
rabban adnak negatív válaszokat a hívószókra. A férfi adatközlők 
gyakrabban adnak negatív asszociátumokat még az olyan inger-
szók esetében is, amelyek lexikai szintű szemantikai tartalmukat 
tekintve nem a negatív emotív elemek csoportjába tartoznak. Így 
például, a szédületesen és a hihetetlenül a férfiaknál átlagosan 
negatív, a nőknél pozitív értékű válaszokat eredményezett. 

Az első helyen adott válaszszók esetében a félelem érzelem is 
szignifikáns eltérést mutatott, amely ugyancsak a férfiak adatai-
ban jelent meg többször. 

8. Összegzés és a kutatás további tervezett lépései

A dolgozatban egy szóasszociációs adatbázis létrehozásáról szá-
moltunk be, amelyet a negatív emotív elemek vizsgálatához ké-
szítettünk. 
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Első lépésben az asszociátumokat a szófaji megoszlások szem-
pontjából vettük górcső alá. Amint láttuk, a válaszok szófaját alap-
vetően a hívószó szófaja befolyásolta. Ugyanakkor, szerényebb 
mértékben ugyan, de a negatív emotív fokozók lexikalizáltsági foka 
is kirajzolódni látszott néhány hívószó esetében. Erre mutattak 
például a borzasztó–borzasztóan, az átkozott–átkozottul és a dur-
ván hívószók asszociátumai. 

Megvizsgáltuk a szófajok kérdését az első helyen érkező vá-
laszszókra nézve is. Azt tapasztaltuk, hogy a főnévi alakokra fő-
névi, a határozószói alakokra határozószói alakok gyakrabban ér-
keznek az első, mint a további helyeken. A későbbi asszociátu-
mokban egyre gyakrabban jelennek meg eltérő grammatikai sa-
játsággal rendelkező, esetlegesen szemantikai vagy kollokáció-
alapú válaszok. 

A szentimentelemzés eredményei alapján megállapítottuk, 
hogy a semleges és a pozitív elemekre adott asszociátumok átla-
gos szentimentértéke rendre pozitív volt. A negatív emotív ele-
mek, toldalékoltságtól függetlenül rendre negatív értékű asszoci-
átumokat eredményeznek. Még azok az elemek is, amelyek gya-
kori negatív emotív elemnek mutatkoznak és viszonylag magas 
kollokációs potenciállal rendelkeznek (vö. Szabó et al. 2017a, 
2017b), szentimentértékükkel azonos válaszszókat hívtak (pl. 
durva). 
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A hívószók lexikai szintű szemantikai tartalmával az asszociá-
tumok emóciótartalma ugyancsak szignifikáns összefüggést mu-
tatott. 

Az asszociációs adatbázist az asszociatív átfedések szempont-
jából is vizsgálat tárgyává tettük. A következő három legfonto-
sabb tendenciát láthattuk kirajzolódni: Egyrészt, a legtöbb hívó-
szó azonos grammatikai sajátságú hívószóval mutatta a legna-
gyobb átfedést. Másrészt, az azonos tövek gyakran egymással 
fedtek át a legnagyobb mértékben. Harmadrészt, a negatív emo-
tív fokozó elemek, valamint a semleges és a pozitív fokozó ele-
mek az átfedéseket illetően erősen elkülönültek egymástól, és a 
negatív emotív elemek csoportján belül az átfedések jelentősen 
korreláltak a hívószók lexikai szintű emotív tartalmával. 

Az asszociátumokat a negatív emotív elemek listájával is ele-
meztük. A kapott eredmények alapján a legtöbb negatív emotív 
asszociátum tendenciaszerűen a negatív emotív elemekre érke-
zett. Viszonylagosan gyakrabban adtak még negatív emotív vá-
laszt az adatközlők a meglepetés emóció elemeire is. 

Végezetül azt is megvizsgáltuk, mutatkozik-e valamilyen elté-
rés a női és a férfi adatközlők asszociátumainak sajátságai között. 
A férfi és a női adatközlők asszociátumai öt szófaj tekintetében 
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szignifikáns eltérést mutattak, és mind az öt szófaj a nők adatai-
ban fordult elő jóval nagyobb frekvenciával. A szentiment- és az 
emócióelemzés eredménye alapján csupán a szentimentértékek 
szempontjából láttunk szignifikáns eltérést: a férfiak gyakrabban 
adtak negatív értékű válaszokat. 

A kezdeti hipotéziseinket illetően elmondható, hogy azok csu-
pán a férfi és női nyelvhasználatra vonatkozóan nem igazolódtak. 

Bár a jelen munka keretében erre már nem vállalkozhattunk, a 
kutatás egy következő lépéseként az adatbázist a magyar nyelvű 
WordNet (vö. Miháltz et al. 2008) segítségével is vizsgálat tárgyává 
szeretnénk tenni. Azt gondoljuk, hogy ez az elemzés új összefüggé-
seket tárhatna fel a hívószók és a válaszszók kapcsolatainak kapcso-
latok (pl. paradigmatikus-szintagmatikus, alá-, fölérendelt, ellentét, 
szinonima, fogalmi közelség stb.) vonatkozásában. 
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Angol−Amerikai Intézet  

Sikerre ítélve (?), avagy mi jellemzi az angol szakost 
tanulmányai kezdetén: egy hallgatói kérdőív 

tanulságai 

1. Bevezetés 

A magyar középiskolás diákok több, mint 80 százaléka szeretne to-
vábbtanulni felsőoktatásban, azaz felsőfokú szakképzésben, vagy 
egyetemen, főiskolán. Sokuk számára nem világos, hogy mit is je-
lent az ún. bolognai képzési rendszer (alap-, mester- és doktori kép-
zés), melynek bevezetése alapvető változásokat hozott a hazai fel-
sőoktatásban. Az egyetemekre és főiskolákra felvehető diákok 
száma korlátozott (különösen az államilag finanszírozott képzése-
ken), a jelentkezőket a középiskolai osztályzataik és/vagy az érett-
ségi vizsgán elért eredményeik alapján rangsorolják, illetve egyes 
szakokon a felvétel szakmai alkalmassági, vagy gyakorlati vizsgához 
is kötött. A felvételi pontszámítás szabályai a rendszer bevezetése 
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óta többször módosultak. 2017-ben a középiskolai jegyek és az 
érettségi átlageredményéből kalkulálva maximum 2x100 pont 
szerezhető, ehhez adódik még a kiválasztott alap- vagy osztatlan 
szakon kötelező, vagy választható két érettségi tárgy százalékos 
eredménye (max. további 200 pont), majd az így megszerzett 
pontokhoz kell hozzáadni az esetleges többletpontokat, mely pl. 
emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért, OKJ-s szakképesítésért, 
és versenyeredményekért kapható (v.ö. Felvételi pontszámítás: 
www.felvi.hu). Bár a legutóbbi statisztikai adatok szerint a felsőok-
tatásba bekerültek száma több évtizedes mélypontra került (az 
előző évihez képest 1,6%-kal, azaz 295 ezerről 287 ezerre csökkent 
a 2016/17-es tanévben) (v.ö. Oktatási adatok: www.ksh.hu), szá-
mos szakra nehéz a bejutás. 

2. Előzmények

A felsőoktatási intézmények a nyelvszakokon bemeneti elvárás-
ként a célnyelvből most már általánosan emelt szintű érettségit 
írnak elő, de a jelen tanulmány adatközlőinek évfolyamainál ez 
még nem minden esetben volt elvárás. Fontos kiemelni, hogy az 
emelt szintű nyelvi érettséginek több funkciója is van. Egyrészt 
lezárja a középfokú oktatást, és annak mérésére is szolgál, hogy 

https://d.docs.live.net/84cbe25d0d427cc3/MANYE/2018/Kiadv%C3%A1ny/K%C3%B6nyv/%C3%96ssze%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s/www.felvi.hu
https://d.docs.live.net/84cbe25d0d427cc3/MANYE/2018/Kiadv%C3%A1ny/K%C3%B6nyv/%C3%96ssze%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s/www.ksh.hu


1195 

T. Balla Ágnes−Bajnóczi Beatrix.: Sikerre ítélve (?) 

mennyire sikerült a Nemzeti Alaptantervben vázolt követelmé-
nyeket elsajátítani, másrészt méri azt is, hogy a diák elérte-e a 
Közös Európai Referenciakeret B2-es szintjét. Mindezek mellett a 
nyelvszakosok felvételi vizsgájának szerepét is betölti, ám ha az 
érettségi feladatokat készségekre lebontva vizsgáljuk, világossá 
válik, hogy a nyelvszakok elvárásainak megfelelő nyelvtudást az 
érettségi valójában nem hivatott mérni. Feladatai általános ide-
gen nyelvi készségeket mérnek, holott az egyetem elvárásai kö-
zött szerepel például szakszövegek értelmezése, idegen nyelven 
folyó előadások követése, az elhangzottak megértése, aktív rész-
vétel a szemináriumokon hozzászólásokkal, referátumokkal, és 
nem utolsó sorban az adott nyelv nyelvtanának tételes ismerete. 

Külön felvételi vizsga hiányában, a felsőoktatásba bekerülő hall-
gatók tájékozottságáról, motivációjáról, érdeklődési köréről és tu-
dásáról az oktatóknak semmilyen információ nem áll rendelke-
zésre. Ezt a hiányt próbáljuk pótolni azzal, hogy a Szegedi Tudo-
mányegyetem angol és amerikanisztika BA és osztatlan tanári szak-
jára bekerülő hallgatók nyelvtudásáról, terveiről és elvárásairól kér-
dőíves felmérést végzünk már az első tanítási héten. Korábbi publi-
kációinkban megvizsgáltuk, hogy milyen szintű nyelvtudással érkez-
nek a hallgatók első tanévükre, illetve összehasonlítottuk a hallga-
tók saját nyelvtudásáról alkotott képét azzal, ahogyan az oktatóik 
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ítélték meg nyelvi szintjüket (pl. Bajnóczi–T. Balla 2015, T. Balla–Baj-
nóczi 2015). Azt, hogy diszkrepancia van az érettségi követelmé-
nyek és így a felvett hallgatók nyelvi szintje, illetve az egyetemi ok-
tatás elvárásai között, számos vizsgálat során elemezték (lásd pl. 
Petneki–Vígh 2015; Doró 2010, 2011). 

A fentieket figyelembe véve fontosnak tartottuk, hogy valami-
lyen módon megkíséreljünk tájékozódni a bejövő hallgatók nyelv-
tudásáról és idegen nyelvi tanulási stratégiáiról. Az így kapott 
fontos háttér-információk elemzése rendkívül hasznos, mivel 
meggyőződésünk, hogy ezen ismeretek birtokában hatékonyab-
ban tudjuk segíteni diákjaink nyelvi fejlődését. Mivel az idegen 
nyelvek tanulása során megélt sikerek és kudarcok feltárása se-
gíthet hatékony tanítási módszerek alkalmazásában, ezek megis-
merése fontos a tanítási/tanulási folyamatban. Jól ismert tény, 
hogy az utóbbi években jelentősen megváltoztak a hallgatói po-
pulációk, sokszor gyengébb képességű, illetve bizonytalan ala-
pokkal rendelkező diákok is bekerülnek a felsőoktatásba, lemara-
dásukat pedig önállóan képtelenek behozni. Többségük egyene-
sen a középiskolából kerül be egy teljesen más közegbe, ahol az 
átállás nehézségeivel és az elvárásokkal nem képes megküzdeni, 
ezért egy részük idővel lemorzsolódik (Doró 2011, 2015). Ahhoz, 
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hogy oktatóként megfelelő módszerekkel hatékonyan támogat-
hassuk a diákjainkat, tudnunk kellene, hogy mióta és milyen 
módszerekkel tanulták az angol nyelvet, jártak-e és ha igen, 
mennyi időt töltöttek nyelvterületen, hogyan ítélik meg saját fel-
adatukat és felelősségüket nyelvtudásuk fejlesztésében, és saját 
megítélésük szerint mik az erősségeik és gyengeségeik. 

3. A felmérés résztvevői, a kérdőív 

Kutatásunk első lépéseként két éven keresztül (2015 és 2016) ösz-
szesen 271 hallgató kérdőívekre adott válaszait összesítettük és ele-
meztük. A kérdőív 16, többnyire nyílt végű kérdést tartalmaz (lásd 
melléklet), tehát a diákok maguk fogalmazhatták meg válaszaikat. 
Ennek oka az volt, hogy nem akartuk sem befolyásolni, sem korlá-
tozni a válaszadóinkat előre megfogalmazott válaszokkal. A két év-
folyamtól kapott válaszokra támaszkodva egy új, javított és bővített 
kérdőívet állítottunk össze a további évfolyamok számára. Az első 
ilyen, átdolgozott kérdőív alkalmazására 2017 szeptemberében ke-
rült sor, melynek kiértékelése folyamatban van, a kapott eredmé-
nyek publikálását pedig a későbbiekben tervezzük. 
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4. A kérdőív eredményei

A kérdőív első két kérdése a hallgatók angol mint idegen nyelv 
érettségijére vonatkozott: melyik évben tettek emelt szintű 
érettségi vizsgát angol nyelvből, és ekkor a válaszadók hány éve-
sek voltak. A válaszokból kiderült, hogy mindkét évfolyam hallga-
tóinak több, mint 90%-a ugyanabban az évben érettségizett, ami-
kor a felsőoktatásba bekerült, azaz általában 19−20 évesen kezd-
ték el egyetemi tanulmányaikat, rögtön a középiskolai tanulmá-
nyaik befejezését követően. Rákérdeztünk az érettségin elért 
eredményekre is (írásbelin, szóbelin és összesen). A kérdőív ezen 
részére kapott válaszok sajnos kevéssé informatívak, kiderült 
ugyanis, hogy a hallgatók nem emlékeztek pontosan az eredmé-
nyeikre, így nagyon sok hiányos, vagy pontatlan választ kaptunk, 
ezért ezek az adatok nem kerülnek közlésre.  

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon diákjaink rendelkeznek-e 
államilag elismert közép- és/vagy felsőfokú nyelvvizsgával. A 2015 
szeptemberében felvettek (N=133) közül 82 fő (=62%), míg az egy 
évvel későbbi, 2016 őszén kezdett évfolyamból (N=138) 77 fő 
(56%) rendelkezett középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával angol 
nyelvből egyetemi tanulmányai kezdetén, melyet többnyire (81 és 
87%) a középiskola utolsó két évében szereztek. A legnépszerűbb 
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nyelvvizsga kimagaslóan a TELC volt mindkét évfolyamnál: a hall-
gatók 49 (2015), illetve 40%-a (2016) ebben a nyelvvizsgarendszer-
ben tett sikeres középfokú állami nyelvvizsgát. A további népszerű 
nyelvvizsgarendszerek között találhatjuk a BME-t (11%; 13%) és az 
ECL-t (7% és 17%). Meg kell jegyezni, hogy a középfokú nyelvvizsga 
és az emelt szintű érettségi megfeleltethető egymásnak: a mini-
mum 60%-os emelt szintű érettségi egyenértékű a középfokú 
nyelvvizsgával. Elképzelhető tehát, hogy többen az ingyenes emelt 
érettségit választották az átlagosan 30 000 Ft-ba kerülő középfokú 
nyelvvizsgával szemben.  

Felsőfokú, államilag elismert (C1) komplex nyelvvizsgát már jó-
val kevesebben tettek angol nyelvből; az ilyen nyelvvizsgával ren-
delkező hallgatók aránya egyik évfolyamon sem érte el a 25%-ot. 
(2015-ös évfolyamból 20%, a 2016-os évfolyamból 18%). A vizs-
garendszerek közül a DExam (2015-ös évfolyam) és az ECL (2016-
os évfolyam) voltak a legnépszerűbbek. 

A kérdőívekre kapott válaszokból kiderült, hogy hallgatóink első-
sorban a közoktatásban, első idegen nyelvként tanulták az angol 
nyelvet, átlagosan több mint 9 évig (lásd 1-2. ábrák), ami – ha a ha-
zai nyelvoktatás irányszámait vesszük alapul – heti három tanórát 
nézve, közel 1000 órát jelent. Ez több mint kétszerese a pl. Svédor-
szágban vagy Dániában szokásos óraszámoknak (Nikolov 2011), rá-
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adásul – a legtöbb egyéb iskolai tanórával szemben – a nyelvek ok-
tatása általában csoportbontásban, tehát kisebb létszámú csopor-
tokban történik. Mindkét vizsgált évfolyamnál jelentős azok száma 
is, akik a közoktatáson kívül magánúton is tanulták az angol nyelvet: 
71% (2015) és 62% (2016). Ezen adatok mögött meghúzódik rövi-
debb, intenzív, jellemzően nyelvvizsgára vagy érettségire történő 
felkészülés, ugyanúgy, mint hosszabb időn, sokszor éveken át tartó 
rendszeres magánóra-látogatás is. 

1. ábra. Mióta tanul angolul (2015-ös évfolyam, N=133, NA=9)



1201 

T. Balla Ágnes−Bajnóczi Beatrix.: Sikerre ítélve (?) 

 
2. ábra. Mióta tanul angolul (2016-os évfolyam, N=138, NA=1) 

Rákérdeztünk arra is, hogy mikor és mennyi időt töltöttek diákja-
ink angol nyelvterületen. A válaszokból kiderült, hogy a többség 
(2015-ös évfolyam: 55%; 2016-os évfolyam: 62%) még nem járt 
olyan országban, ahol az angol hivatalos nyelv. Azok, akik már jár-
tak, jellemzően 1−2 hetet töltöttek ott el, főleg turistaként, illetve 
cserediák programok keretében. 

A kérdőív 8−12-es kérdései a hallgatóink nyelvtudására vonat-
koztak: a diákoknak meg kellett nevezniük, hogy mik az erőssé-
geik és gyengeségeik, mivel elégedettek és mit fejlesztenének, 
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hogyan gyakorolják az angol nyelvet, illetve milyen sikerek és ku-
darcok érték őket angol nyelvtanulásuk során. Az is feladatuk 
volt, hogy 3-, 6-, illetve 9-fokú Likert skálán értékeljék saját nyelv-
tudásukat. Mivel korábbi tanulmányainkban (Bajnóczi–T. Balla 
2015, T. Balla–Bajnóczi 2015) részletesen elemeztük az évfolya-
mok eme kérdésre adott válaszait, jelen tanulmányunkban a kér-
dőív ezen adatairól nem számolunk be. 

Válaszadóink többsége elégedett a nyelvtudásával egyetemi ta-
nulmányai kezdetén. Legfőbb sikerélményként említik a jó ered-
ménnyel zárt érettségit, és azt is, hogy bekerültek az egyetemre, 
ami természetes az aktuális élethelyzetükben. Ugyanakkor meg 
kell jegyeznünk, hogy a kérdőív kitöltésére az első tanítási héten 
kerül sor, tehát a diákoknak ekkor még nincsenek tapasztalataik 
arról, hogy vajon mennyire képesek követni egy-egy 90 perces elő-
adást angolul, mennyire boldogulnak a szemináriumokon, hogyan 
tudnak vizsgákra felkészülni az angol nyelvű szakirodalmak feldol-
gozásával, azaz nyelvtudásuk összességében elegendő-e a sikeres 
egyetemi tanulmányaikhoz. Csak a későbbiek során szembesülnek 
azzal, hogy nyelvi felkészültségük mit jelent valójában az adott 
nyelvszakon, és döbbennek rá arra, hogy a középiskola nem készíti 
fel őket az egyetemi tanulmányok kihívásaira. 
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A diákok közel 20%-a – mindkét vizsgált évfolyamon – kiemeli, 
hogy elégedett szóbeli kommunikációs képességeivel, nem okoz 
nekik megértetni magukat és részt venni egy angol nyelvű beszél-
getésben. A 2015-ös évfolyam válaszainál a további erősségek 
felsorolásánál a leggyakoribb válaszok: a nyelvtan (14%,), az írás-
készség (11%), és a hallás utáni szövegértés (8%); míg a 2016-os 
évfolyamnál a szókincs (9%), nyelvtan (7%), és a hallás utáni szö-
vegértés (7%) szerepelt. Meg kell jegyeznünk, hogy a diákok túl-
nyomó többsége nem adott meg konkrét készséget, amiben 
erősnek érzi magát, csak annyit fogalmaztak meg, hogy összessé-
gében elégedettek nyelvtudásukkal. Az új, módosított kérdőív 
többek között ezen hiányosságra reagálva már részletesebb kér-
déseket tartalmaz.  

A fentiek tükrében talán meglepő, hogy a fejlesztendő terüle-
tek némi átfedést mutatnak az erősségekkel, ám ennél a kérdés-
nél sokkal több diák nevezte meg pontosan azon nyelvi készsége-
ket és területeket, melyekkel nem teljesen elégedett és erősíteni 
szeretne. A 2015-ös évfolyamnál a három legfontosabb terület a 
nyelvtan (39%), beszédkészség (38%) és szókincs (38%); a 2016-
os évfolyam pedig a szókincset (40%), a nyelvtant (34%) és a be-
szédkészséget (28%) nevezte meg fejlesztendőként. Természete-
sen számos egyéb fejlesztendő területet is megemlített mindkét 
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évfolyam, például választékosság, szövegalkotás, helyesírás, kiej-
tés. Ezen válaszok némelyike további pontosítást igényelne an-
nak érdekében, hogy megfelelően értékelhetők legyenek. Az új 
kérdőív összeállítása során törekedtünk arra, hogy minél ponto-
sabban fogalmazzuk meg a kérdést annak érdekében, hogy 
egyértelműbb válaszokat kapjunk.  

A nyelvgyakorlás mikéntjére adott válaszoknál – nem meglepő 
módon – a túlnyomó többség (mindkét évfolyam esetében közel 
90%) a filmeket, sorozatokat, illetve az interneten elérhető angol 
nyelvű információk olvasását nevezte meg. Fontos gyakorlásként 
említették még a barátokkal, ismerősökkel történő online beszél-
getéseket és a számítógépes játékokat, ám csak kevesen (mind-
két évfolyamnál 5% alatt) mondták, hogy rendszeresen oldanak 
meg nyelvi feladatokat, olvasnak nyelvkönyveket, vagy szótáraz-
nak. Nem derült ki, hogy a filmeket felirattal vagy anélkül nézik-
e, mit tesznek, ha valamit nem értenek pontosan, és milyen stra-
tégiákat alkalmaznak, ha túl sok ismeretlen szóval vagy kifejezés-
sel találkoznak egy írott vagy hallott szövegben. Kevesen vála-
szolták továbbá azt is, hogy szisztematikusan, nyelvórákon, házi 
feladatok készítésével fejlesztenék nyelvtudásukat. Vélemé-
nyünk (és reményeink) szerint ez adódhat abból is, hogy a kérdő-



1205 

T. Balla Ágnes−Bajnóczi Beatrix.: Sikerre ítélve (?) 

ívben szereplő kérdés túl általános volt, és a hallgatók kifejezet-
ten tanórán kívüli nyelvgyakorlásra gondoltak. Az új, átdolgozott 
kérdőívben ezért különböző válaszlehetőségeket kínálunk fel az 
adatközlőknek.  

A hallgatóink nagy többsége a sikeres nyelvvizsgát (B2 és/vagy 
C1 szinten), a jó érettségi eredményt, és az egyetemre történő 
bejutást tekinti a legnagyobb sikernek eddigi nyelvtanulása so-
rán. Voltak, akik megemlítették, hogy sikeresen szerepeltek 
nyelvi versenyeken az általános és/vagy középiskolában, dicsére-
tet kaptak tanáraiktól, jól boldogultak a cserediák utazások, il-
letve családi nyaralások során külföldön. Összességében megál-
lapítható, hogy a diákok többségének sikerélményei formális is-
kolai nyelvtanulásukhoz, illetve a követelmények és kötelességek 
teljesítéséhez kötődnek. 

A nyelvtanulással kapcsolatos kudarcok megnevezésekor a több-
ség ugyancsak a nyelvvizsgákat és az érettségit említette: nem úgy 
sikerült, ahogy számítottak rá, nem kaptak a várakozásaiknak meg-
felelő pontszámot, nem sikerült első próbálkozásra, stb. Az ilyen vá-
laszok közül kimagaslott azon diákok száma, akik kifejezetten a 
nyelvvizsga vagy érettségi szóbeli komponense kapcsán éltek meg 
sikertelenséget. Néhányan kitértek a tanórákon átélt kudarcokra is, 
amikor nem sikerült jól egy-egy témazáró teszt, szódolgozat, vagy 
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felelés, azaz csakúgy, mint a sikerek, a kudarcok is többnyire az is-
kolai oktatással függenek szorosan össze. 

A következő kérdésünk azt célozta, hogy megtudjuk, hogy – 
közvetlenül középiskolai tanulmányaik lezárását követően – mi-
ként látják hallgatóink az iskolai nyelvoktatást és milyen változta-
tásokat javasolnának. A várakozásainknak megfelelően a diákok 
többsége a „több kommunikáció – kevesebb nyelvtan” véleményt 
fogalmazta meg. Válaszaikból úgy tűnik, hogy a közoktatásban 
még mindig a hagyományos, nyelvtanközpontú, drillező nyelvok-
tatás dominál, és ezért nem érzik kellően hatékonynak a nyelvta-
nítást a közoktatásban. Sok a frontális, kérdés-válaszra épülő osz-
tálymunka, ritkák a páros és csoportos feladatok, a tananyag és a 
feladattípusok pedig nem igazán veszik figyelembe a korosztály 
igényeit. A diákok visszajelzései alapján sokkal jobban kellene tá-
maszkodni az internet nyújtotta lehetőségekre, interaktív anya-
gokkal, filmrészletekkel, szerepjátékokkal, életszerűbb helyzetek 
megvitatásával lenne tanácsos színesíteni és érdekesebbé tenni a 
tanórákat. Többen kiemelték, hogy a nyelvtanulás sikere nagyban 
múlik a tanáron és az általa alkalmazott módszereken, és fontos 
tanári feladatként jelölték meg az egyéni fejlesztést és a tanulók 
motiválását. „Nem elég leadni az anyagot, el kell érni a nyelv sze-
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retetét is” – írta az egyik válaszadó. A diákok motiválásának kérdé-
sével több kutatás is foglalkozik (lásd pl. Nikolov 2003; Dörnyei–
Csizér–Németh 2006, Csizér 2007; Fükőh 2016). Nikolov Marianne 
(2011) megemlíti, hogy a nyelvtanárok nem igazán látják saját sze-
repüket a diákok motiválásában, illetve motivációjuk fenntartásá-
ban. Az órai feladatok gyakran nem jelentenek megfelelő kognitív 
kihívást a tanulóknak, nem elég színesek és változatosak, tehát 
nem tudják motiváló szerepüket betölteni. A válaszadóink is meg-
fogalmaztak hasonló megállapításokat, saját iskolai élményekre és 
tapasztalatokra hivatkozva. 

A 14. kérdés azt vizsgálta, hogy vajon „könnyű”-nek vagy „ne-
héz”-nek tartják a tanulók az angol nyelvet. A válaszadóink túl-
nyomó többsége (2015-ös évfolyam 76%; 2016-os évfolyam 81%) 
szerint az angol nyelv „könnyű”, mert mindenhol találkozhatunk 
vele, az internet (közösségi hálózatok, honlapok) és a szórakozta-
tás (filmek, sorozatok, dalok) nyelve, akarva-akaratlanul sok min-
dent meg lehet tanulni belőlük. Mindkét évfolyamon többen 
megfogalmazták, hogy a nyelvtan nem nehéz, hiszen nem kell ra-
gozni, nincsenek különböző névelők, gyorsan tudja a nyelvtanuló 
az alapszerkezeteket használni. Ugyanakkor azt is megemlítették, 
hogy a választékosság elérése nehéz, és kezdetben a kiejtés okoz-
hatja a legnagyobb problémákat.  
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A 15−16 kérdés nem az angol, hanem egyéb idegen nyelvekre 
vonatkozott. Először is kíváncsiak voltunk, hogy milyen más ide-
gen nyelvet tanultak még hallgatóink. Az országos statisztikáknak 
megfelelően (v.ö. Köznevelési statisztikai évkönyv) németül, spa-
nyolul, franciául és olaszul tanult még a diákjaink nagy része, 
emellett pedig vélhetően a határon túli hallgatóink esetében a 
szerb és a román nyelv is megjelent a válaszokban. A 16. kérdés-
ben azt kértük, hogy a válaszadók hasonlítsák össze az angol ta-
nulásukat egy másik idegen nyelv tanulásakor szerzett tapaszta-
lataikkal. A kapott válaszok rendkívül szerteágazóak, illetve to-
vábbi pontosítást igényelnek, ezért ezek elemzésére majd a ké-
sőbbiekben kerül sor. 

4. Összegzés

Jelen tanulmányunk egy kérdőív eredményeit mutatta be. A vá-
laszokból képet kaptunk arról, hogy hallgatóink – felsőfokú tanul-
mányaik kezdetén – milyen nyelvtanulási tapasztalatokkal és mo-
tivációs háttérrel rendelkeznek, és milyen az önértékelésük. Az 
eredmények azt sugallják, hogy hallgatóink többsége már a beke-
rüléskor elégedett a nyelvtudásával és sikeres egyetemi évekre 
számít, ugyanakkor nyelvtudásuk fejlesztésében és ismereteik 
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bővítésében saját feladataikat és felelősségüket még nem igazán 
látják. Az önálló nyelvtanulóvá válás folyamatának elindítása az 
egyetemre és az oktatókra hárul: rá kell döbbentenünk a diáko-
kat arra, hogy mindenkinek tennie kell saját fejlődéséért, ösztö-
nöznünk kell őket a megfelelő tanulási stratégiák kiválasztására 
és hatékony alkalmazására, valamint a tanulás iránti pozitív atti-
tűdök kialakításának fontosságára. 
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Kérdőív 

1. Melyik évben tette le az emelt szintű érettségi vizsgát?
Hány éves volt az érettségi évében?

2. Milyen eredményt ért el az emelt szintű érettségi vizsgán?
(írásbelin, szóbelin, összesen)

3. Tett-e az érettségin kívül államileg elismert középfokú angol
nyelvvizsgá(ka)t?

4. Ha középfokú vizsgát tett: Melyik évben? Melyik vizsga-
rendszerben? Milyen típusút? (csak írásbeli/csak szó-
beli/komplex)

5. Ha felsőfokú vizsgát tett: Melyik évben? Melyik vizsgarend-
szerben? Milyen típusút? (csak írásbeli/csak szóbeli/komplex)

6. Hány évig, milyen formá(k)ban tanult angolul? (első idegen
nyelv, második idegen nyelv, és/vagy magánút, tanfolya-
mok, stb.)

7. Mikor és mennyi időt töltött angol nyelvterületen?
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8. Mi a véleménye saját angol nyelvtudásukról? Mivel elége-
dett és mit szeretne fejleszteni? 

9. Hogyan ítéli meg saját nyelvtudását az alábbi skálákon? Te-
gyen X-et a megfelelő négyzetbe. 

A) egy háromfokú skálán 

alapfok középfok felsőfok 

B) egy hatfokú skálán (leggyengébb az 1-es, legjobb, közel anya-
nyelvi szintű a 6-os fokozat) 

1 2 3 4 5 6 

C) egy kilencfokú skálán (leggyengébb az 1-es, legjobb, közel 
anyanyelvi szintű a 9-es fokozat) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Hogyan szokott gyakorolni és fejleszteni az angol nyelvtudá-
sukat? 

11. Milyen sikerélményei voltak eddigi angol nyelvtanulása so-
rán? 

12. Milyen kudarcok érték eddigi angol nyelvtanulása során?  
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13. Megítélése szerint min kellene változtatni a közoktatásban
a nyelvtanítás terén?

14. Könnyűnek vagy nehéznek ítéli az angol nyelv tanulását?
Miért?

15. Milyen más idegen nyelvet tanult? Mennyi ideig és milyen for-
mában?

16. Hogyan tudná összehasonlítani az angol és más idegen
nyelv(ek) tanulása során szerzett tapasztalatait (nehézsé-
gek, sikerélmények, stb.)?



 

 

Sárdi Csilla 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK 

Angol Nyelvpedagógiai és Fordítástudományi Tanszék 

Angol szakos hallgatók írásbeli szövegalkotásának 
fejlesztése 

Egy akciókutatás eredményei 

1. A kutatás háttere 

Az anglisztika alapképzési szak és az osztatlan angol tanári szak 
keretein belül fontos szerepet kap a hallgatók meglévő angol 
nyelvtudásának továbbfejlesztése, és a diploma megszerzéséig 
elvárás a minimum C1-es nyelvtudásszint elérése. A Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemen e feltétel teljesülését a záróvizsgát meg-
előző Angol nyelvi kompetenciavizsga sikeres teljesítésével iga-
zolják a hallgatók. A vizsga írásos szövegalkotási kompetenciát 
mérő feladata érvelő esszé készítése, és a vizsgát megelőző négy 
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félév nyelvfejlesztő szemináriumainak egyik célja jártasság szer-
zése egyes esszéfajták (leíró, összehasonlító, elemző, érvelő) el-
készítésében.  

A fent vázolt kontextus keretein belül akciókutatást végeztem 
2017 tavaszán, amelynek kiindulópontja az írásos szövegalkotási 
kompetencia fejlesztésével kapcsolatos tanítási tapasztalatom 
volt. A szemináriumokon e kompetencia fejlesztésére korlátozott 
időt fordítottunk egyrészt azért, mert ezeknek a tantárgyaknak 
számos más céljuk is van, másrészt pedig azért, mert a hallgatók 
külön irodalmi esszéírás szemináriumon is fejlesztik szövegalko-
tási kompetenciájukat. Az elmúlt időben azonban azt tapasztal-
tam, hogy a szemináriumaimon készített esszék minősége sok 
esetben elmaradt az elvárttól, és különösen szembetűnő volt az 
elkészített szövegek koherenciájának nem megfelelő színvonala. 

A fent leírt probléma több okra is visszavezethető. Egyrészt a 
hallgatói visszajelzések azt mutatják, hogy néhányuk számára ne-
hézséget okozott az irodalmi esszéírással kapcsolatban tanultak 
alkalmazása a megváltozott elvárások miatt a téma, a fókusz, a 
cél és a terjedelem tekintetében is. Másrészt a hallgatók feladat-
hoz kapcsolódó motivációja elsősorban instrumentális jellegű 
volt: munkájukat a szemináriumi érdemjegy és a kreditpontok 
megszerzése, valamint a kompetenciavizsga sikeres teljesítése 
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motiválta. Noha mindez ösztönzően hatott a feladatok teljesíté-
sét illetően, arra már nem volt elegendő, hogy minden hallgatót 
a lehető legjobb teljesítmény elérésére sarkalljon. Harmadrészt a 
szemináriumokon alkalmazott esszéírás feladatok felépítése és 
végrehajtásuk hatékonysága nem tűnt megfelelőnek. Az időkor-
lát miatt a feladat jórészt eredményközpontú volt: a tanórákon 
viszonylag kevés időt fordítottunk az írásos szövegalkotás tárgya-
lására, a hallgatók a szövegeket egyéni munkában, tanórán kívül 
hozták létre, és a tanári véleménnyel és értékeléssel ellátott esz-
szék átdolgozása csak ajánlás volt a részemről, amellyel a hallga-
tók rendre nem éltek.  

A fentiekből kiindulva úgy döntöttem, hogy kidolgozok és a 
hallgatóim segítségével kipróbálok egy kísérleti írásfeladatot, és 
megvizsgálom annak eredményességét. A feladat felépítésénél 
figyelembe vett elméleti keretet alább ismertetem. 

2. Írásos szövegalkotási kompetencia: elméleti 
megfontolások 

Beaugrande és Dressler (2000: 23‒36) meghatározása szerint az 
a szöveg, ami megfelel a szövegszerűség feltételeinek. Ezek a kö-
vetkezők: koherencia és kohézió; a szövegalkotó oldaláról szán-
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dékoltság és a befogadó oldaláról elfogadhatóság, amely lehe-
tővé teszi az együttműködést a két fél között; hírérték; relevan-
cia; szövegtípusokba sorolhatóság. A szöveg, amely a szövegsze-
rűség ismérveinek eleget tesz, kommunikatívvá válik. 

A tanulmányomban szövegalkotási kompetencia alatt, a szó-
beli és az írásbeli modalitás esetében egyaránt, nyelvi kifejező-
készséget értek, ahol a szövegalkotás a gondolkodás, a nyelvi ön-
kifejezés eszközeként jelenik meg. A kompetencia fejlesztése 
azonban túlmutat a nyelvi kifejezésmód csiszolásán, ugyanis sze-
repet játszik a retorikai műveltség kialakításában is: szorosan ösz-
szefügg a szövegalkotó világismeretének, problémamegoldó ké-
pességének, kreativitásának és érzelmi intelligenciájának fejlesz-
tésével (Kellogg 2008). Ha a szövegalkotást retorikai probléma-
megoldó feladatként fogjuk fel, könnyen belátható, hogy fejlesz-
tését integrált folyamatként célszerű kezelni, ahol a szöveg létre-
hozása és megértése egymással összefüggő folyamat, és ahol az 
írásbeli szövegalkotás fejlesztésében a beszéd és az írás modali-
tásának elemei egyaránt hangsúlyos szerephez jutnak (Candlin–
Hyland 2014). 

Az integrált folyamatként felfogott szövegalkotást támogatja 
az a fajta írásoktatás, amely az írás produktuma, eredménye he-
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lyett vagy mellett az írás folyamatára is hangsúlyos figyelmet for-
dít. A folyamatközpontú írásoktatás a kognitív pszichológia ered-
ményeire alapozva arra a megfontolásra épít, hogy az írás nem 
lineáris, hanem rekurzív folyamat, és hogy a jó íróvá válás egyik 
feltétele éppen a sok írás, mert így lehet tapasztalatot szerezni 
azoknak a lépéseknek a végigjárásában, amelyek elengedhetet-
len feltételei az eredményes, kommunikatív szöveg létrehozásá-
nak. Ilyen lépések például az adatgyűjtés, a tervezés, a vázlatké-
szítés, a készülő szöveg többszöri átnézése, átdolgozása és a vég-
leges szövegváltozat szerkesztése (Kiszely 1999). 

A fent leírtakat figyelembe véve az írásos szövegalkotás fej-
lesztésére vonatkozó nyelvpedagógiai alapelveim az alábbiak vol-
tak. 

1. Az elkészítendő esszé célja, közönsége, stílusa, vagyis a regisz-
tere jól körülhatárolható, reálisan elképzelhető legyen a hall-
gatók számára. 

2. Szövegértés, valamint szóbeli szövegalkotás is támogassa az 
írásbeli szövegalkotás folyamatát. 

3. A szövegkohézió kapjon figyelmet az írásfeladat elkészítése 
során. 
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4. Az eredményközpontúság mellett a folyamatközpontúság is 
érvényesüljön a feladat megtervezésében és végrehajtásá-
ban. 

5. Többféle, csoportos és egyénre szabott tanári útmutatás tá-
mogassa a feladat végrehajtását a folyamat egyes fázisain 
belül. 

3. Az akciókutatás menete 

A fent ismertetett pedagógiai alapelvek mentén megtervezett kí-
sérleti feladat során a hallgatóktól azt kértem, hogy készítsenek 
egy 350-400 szavas összehasonlító esszét angol nyelven egy, a 
félév során tárgyalt általános témakörben, amelyen belül a konk-
rét témát, a fókuszt, az összehasonlított elemeket és az összeha-
sonlítás szempontjait maguk határozzák meg. A végső cél az volt, 
hogy a hallgatók előkészítsék esszéjüket publikációra az Angol-
Amerikai Intézet online magazinja számára. 

Az esszé elkészítésének folyamata öt munkafázisból állt, ame-
lyek keretében egy-egy részfeladatot készítettek el a hallgatók (1. 
táblázat). Az 1. fázis (órai prezentáció készítése a témában) szó-
beli részfeladatot tartalmazott, a másik 4 írásbelit. Az első négy 
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részfeladat elkészítése kötelező volt, az 5. (publikációra előkészí-
tés) azonban opcionális. A tanórai feladatok minden munkafázis-
ban megelőzték a részfeladat elkészítését, az egyénre szabott ta-
nári útmutatás pedig követte azt. 

Az akciókutatás célja a feladat hatékonyságának vizsgálata 
volt, amelyet egyrészt a hallgatók elégedettsége, másrészt az el-
készült szövegek jellemzői szempontjából vizsgáltam, ez utóbbi 
esetében a diskurzusjelölők alkalmazására fókuszálva. Három ku-
tatási kérdésre kerestem a választ: 

1. Milyen mértékben növelte a folyamatközpontúság a feladat 
hatékonyságát? 

2. Milyen mértékben bizonyultak hatékonynak a tanári útmuta-
tás egyes formái? 

3. Hogyan változott a diskurzusjelölők alkalmazása a hallgatók két 
szövegváltozatában 
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1. táblázat. A folyamatközpontú szövegalkotás feladat jellemzői 
Munkafázis Tanári útmutatás: 

tanórai feladatok egyénre szabott 

1.prezentáció 
↓ 

megbeszélés: összeha-
sonlító esszé jellemzői 

órai visszajelzés a tartalom
ról és a prezentáció más as
pektusairól 

2.esszévázlat 
↓ 

megbeszélés: tartalom 
(fókusz, elemek, össze-
hasonlíthatóságuk); re-
giszter 

tartalom (fókusz, ele-
mek, összehasonlítha-
tóságuk) 

3.első szövegvál-
tozat 
↓ 

mintaszövegek elem-
zése: szerkezet  

a szöveg tartalmával, 
szerkezetével, regiszte-
rével, nyelvhelyesség-
gel, koherenciával kap-
csolatban 

4.végső szövegvál-
tozat 
↓ 

mintaszövegek elem-
zése: koherencia 

a szöveg tartalmával, 
szerkezetével, regiszte-
rével, nyelvhelyesség-
gel, koherenciával kap-
csolatban 

5.publikáció elő-
készítése 

megbeszélés: regiszter 
(cél, közönség, stílus) 

- 
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A kutatásban azok a 2. éves anglisztika és osztatlan angol tanár 
szakos hallgatók vettek részt, akiknek 2017 tavaszán az Angol 
nyelvgyakorlat 6 tantárgyat tanítottam (n=41). A három párhuza-
mos kurzus átlagos létszáma 14 fő volt, és a két szakon tanulók 
közösen vettek részt a munkában. 

A kutatási kérdésekre két módszerrel kerestem a választ. Egy-
részt kérdőíves felméréssel (ld. Függelék) kértem visszajelzést a 
hallgatók tapasztalatairól a szemeszter végén, másrészt az elké-
szített szövegeket elemeztem a szövegkohézió szempontjából a 
diskurzusjelölőkre fókuszálva. A hallgatók számára a kérdőív ki-
töltése anonim és önkéntes volt, és az írásos beleegyezésüket 
kértem, hogy az általuk elkészített szövegeket kutatási célokra 
felhasználhassam. Így a kutatásban végül 37 hallgató vett részt, 
és a szövegelemzés során az ő esszéváltozataikat vettem figye-
lembe.  

A kérdőívek adatait az Excel 2010 programmal, leíró statiszti-
kai mutatók segítségével elemeztem. A szövegelemzés során a 
hallgatók által elkészített esszék köztes és végső változatát ha-
sonlítottam össze a szó- és mondatszám, a diskurzusjelölők 
száma és fajtái szempontjából.  
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4. Kutatási eredmények

A 37 résztvevő közül 13 férfi (35.1%) és 24 nő (64.9%). Közülük 
32 anglisztika (86.5%) és 5 (13.5%) angoltanár szakos hallgató. Az 
adatelemzés során nem vettem figyelembe az opcionális munka-
fázissal (publikációra előkészítés) kapcsolatos válaszokat, mert a 
résztvevők közül csupán öten jelezték, hogy élni fognak ezzel a 
lehetőséggel, és a többség az erre vonatkozó kérdéseimre nem 
adott választ. 

4.1. A kérdőíves felmérés eredményei 1: folyamatközpontúság 

A kérdőívben a hallgatók az egyéni időráfordítás és az érzékelt 
hasznosság tekintetében értékelték a feladat egyes fázisait. Az 
eredmények (2. táblázat) azt mutatják, hogy a tanórán kívüli 
egyéni időráfordítás és az érzékelt hasznosság szempontjából is a 
vázlat elkészítése áll a rangsor alján. A legtöbb hallgató legfeljebb 
fél órát szánt erre a munkafázisra, és a legtöbben a hasznosságát 
is kicsinek értékelték. A másik három részfeladat esetében a 
többség egy órát töltött a munkával, ahol az átlagok közti különb-
ség azt mutatja, hogy a legtöbb időt a végleges változat elkészí-
tése vette igénybe. A módusz segítségével megállapítható, hogy 
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a legtöbb hallgató legalább 210 percet fordított a feladat elkészí-
tésére a tanórán kívül. A hasznosság megítélése összhangban áll 
az időráfordítással: a leghasznosabbnak a végleges változat elké-
szítését tartották, míg a másik két fázis a „többnyire hasznos” be-
sorolást kapta a legtöbbektől. 

2. táblázat. A feladat munkafázisainak hallgatói értékelése 
 Egyéni időráfordítás Hasznosság 

átlag módusz átlag módusz 
prezentáció 3,73 4 2,80 3 
vázlat 2,35 2 2,70 2 
első változat 3,43 4 2,94 3 
végső változat 3,48 4 3,27 4 

4.2. A kérdőíves felmérés eredményei 2: tanári útmutatás  

Az egyes részfeladatok sikeres teljesítését a tanári útmutatás szá-
mos formája segítette. A kérdőívben arra voltam kíváncsi, hogy 
az útmutatás fókuszát milyen mértékben találták hasznosnak a 
hallgatók (3. táblázat).  
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3. táblázat. A tanári útmutatás fókuszának hallgatói értékelése

A tanári útmutatás fókusza átlag módusz 

cs
op

or
to

s 

összehasonlító esszé jellemzői 3,50 4 

mintaszövegek elemzése: szerkezet 3,10 3 

mintaszövegek elemzése: koherencia 2,88 3 

tartalom: fókusz, elemek, összehasonlítható-
ságuk 

2,72 3 

a publikálás szempontjai: cél, közönség, stí-
lus⃰ 

2,57 3 

eg
yé

nr
e 

sz
a-

bo
tt

 

a szöveg tartalmával kapcsolatban 3,62 4 

a szöveg szerkezetével kapcsolatban 3,62 4 

a nyelvhelyességgel, regiszterrel kapcsolatban 3,56 4 

a szövegkoherenciával kapcsolatban 3,51 4 
⃰n=22 

Az eredmények azt mutatják, hogy a hallgatói megítélés szem-
pontjából érzékelhető különbség van a tanórán, csoportos for-
mában alkalmazott valamint az egyénre szabott tanári útmutatás 
között, függetlenül az egyes útmutatásformák fókuszától. Míg a 
tanórán alkalmazott formákat „többnyire hasznosnak” találták a 
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részvevők, az egyénre szabottak kivétel nélkül a „nagyon hasz-
nos” besorolást kapták. A csoportos fókuszú útmutatások közül 
egyedül az összehasonlító esszé jellemzőinek megvitatását tar-
tották „nagyon hasznosnak” a legtöbben, azonban ennek átlaga 
sem magasabb a legalacsonyabb átlagú egyéni fókuszúnál. Ösz-
szességében a szöveg tartalmával és szerkezetével kapcsolatos 
egyéni visszajelzéseket ítélték leghasznosabbnak a résztvevők, és 
a szerkezeti elemek vizsgálata az órai munkában is a rangsor felső 
részében helyezkedik el.  

A legkevésbé hasznosnak az esszé céljával és közönségével 
kapcsolatos megbeszélés bizonyult. Az erre irányuló kérdésre a 
válaszadók közel fele nem is válaszolt, a válaszok átlaga pedig azt 
mutatja, hogy ez a fókusz csak részben volt hasznos. Mindez ösz-
szefüggésben lehet azzal, hogy a 37 részvevő közül csupán 5 je-
lezte, hogy élni szeretne a felajánlott publikációs lehetőséggel. 
Így valószínűsíthető, hogy a legtöbb hallgató számára az esszé re-
ális célja a szemináriumi követelmény teljesítése, közönsége pe-
dig az értékelő tanár maradt. 
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4.3. A kérdőíves felmérés eredményei 3: 
szövegalkotási kompetencia érzékelt fejlődése 

A felmérésben arra is kíváncsi voltam, hogy a hallgatók menyire 
elégedettek szövegalkotási kompetenciájuk fejlődével a feladat 
elvégzése során szerzett tapasztalatok tükrében. Egyrészt azokra 
a részkompetenciákra kérdeztem rá, amelyek fejlesztésére a ta-
nári útmutatás segítségével fókuszáltunk, másrészt azt is meg-
kérdeztem, hogy összességében milyen mértékben elégedettek 
a hallgatók a saját fejlődésükkel a feladat teljesítése után.  

Az eredmények (4. táblázat) azt mutatják, hogy mind a részek, 
mind az egész esetében a „többnyire elégedett” opciót válasz-
totta a legtöbb hallgató. Ez a kép azonban némileg árnyalható az 
átlagok segítségével. Ezek szerint az összehasonlító esszé szerke-
zete kialakításának képessége fejlődött legeredményesebben a 
hallgatók megítélése szerint. Szintén 3-as átlag feletti a bekezdé-
sen belüli koherencia és a releváns tételmondat megfogalma-
zása, míg 3-as átlagú három részkompetencia: a bekezdések kö-
zötti koherencia megteremtése, a tartalmi fókusz kialakítása és 
az angol nyelv helyes használata. Kicsivel 3-as átlag alatti besoro-
lást a megfelelő regiszter használata, valamint az összességében 
vett elégedettség kapott. 
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4. táblázat. A feladat hallgatók által érzékelt hatása a szövegalkotási kom-
petencia fejlődésére 

Szövegalkotás: részkompetenciák átlag módusz 
szöveg szerkezetének felépítése 3,35 3 
koherencia megteremtése bekezdésen belül 3,18 3 
releváns tételmondat megfogalmazása 3,16 3 
koherencia megteremtése bekezdések között 3,05 3 
a szöveg tartalmi fókuszának kialakítása, megtar-
tása 3,00 3 

megfelelés az angol nyelvhelyesség szabályainak 3,00 3 
megfelelő regiszter használata (cél, közönség, 
stílus) 2,91 3 

összességében elégedett a fejlődéssel 2,97 3 

A hallgatók szöveges formában is kifejthették véleményüket a sa-
ját fejlődésükkel kapcsolatban. A válaszokból (n=8) egyrészt az 
derül ki, hogy a hallgatók saját képességeik érzékelt meglétéhez 
vagy hiányához kötötték a fejlődésük mértékét, másrészt az 
egyénre szabott tanári visszajelzést nem találták minden esetben 
megfelelően egyértelműnek.  
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4.4. Szövegelemzés: diskurzusjelölők alkalmazása 

Minden résztvevő esetében elemeztem az összehasonlító esszé 
első és végső változatának szövegét (n=74). Az elemzésből kide-
rült, hogy a végső szövegváltozatban 51 különböző fajta diskur-
zusjelölőt használtak a hallgatók, és ezek 8 kategóriába osztha-
tóak (5. táblázat).  
5. táblázat. A végső szövegekben felhasznált diskurzusjelölők fajtái kategó-

riák szerint 

Kategóriák Diskurzusjelölők fajtái 

attitűd 
especially, as we can see, unfortunately, obviously, in 
fact, of course, really, no wonder, probably, well, I 
think, I believe, in my opinion, surely (n=14) 

ellentét 
despite the fact, yet, in contrast, nevertheless, as op-
posed to, however, on the other hand, although, still, 
but, while, on the contrary (n=12) 

hasonlítás also, similarly (n=2) 
hozzátoldás also, and, moreover, furthermore (n=4) 

kauzalitás so, in this way, because, that is why, as a result, for that 
reason, therefore, as, since (n=9) 

összegzés to sum up, in conclusion, to conclude (n=3) 
példaadás such as, for example, for instance (n=3) 
sorrendiség firstly, first of all, secondly, last but not least (n=4) 
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Megvizsgáltam továbbá azt is, hogy mennyiségi szempontból mi-
lyen különbség tapasztalható a két szövegváltozat között a fel-
használt szavak, mondatok és diskurzusjelölők számát, illetve az 
utóbbiak fajtáit és kategóriáit tekintve (6. táblázat). 

6. táblázat. Az esszék első és végső szövegváltozatának jellemzői 

n össze-
sen 

eltérés átlago-
san 

legke-
vesebb 

legtöbb 

Szavak száma 
első szövegváltozat 13765 9,52% 372,02 326 420 
végső szövegváltozat 15290  411,05 326 526 
Mondatok száma 
első szövegváltozat 669 10,2% 18,18 11 23 
végső szövegváltozat 751  20,29 11 27 
Diskurzusjelölők száma 
első szövegváltozat 488 15,43% 13,18 9 19 
végső szövegváltozat 577  15,59 6 21 
Diskurzusjelölő fajták száma 
első szövegváltozat 352 13,52% 9,51 3 16 
végső szövegváltozat 407  11 3 17 
Diskurzusjelölő kategóriák száma 
első szövegváltozat 185 3,55% 5 2 7 
végső szövegváltozat 192  5,18 3 7 
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Az eredmények azt mutatják, hogy minden vizsgált változó ese-
tében mennyiségi növekedés figyelhető meg a végső szövegvál-
tozat javára. Látható továbbá, hogy a legnagyobb arányú növe-
kedés éppen a diskurzusjelölők számának és fajtáinak esetében 
érhető tetten. Azonban a szavak és mondatok számának növeke-
dése is jelentős, 10% körüli. A végső változatban átlagosan fel-
használt szavak száma (411.05) pedig azt is jelzi, hogy a feladat 
teljesítésekor számos hallgató nem tudta teljesíteni a feladat 
meghatározásában szereplő szókorlátra vonatkozó feltételt. 
Mindez pedig összefügg a mondatok számának emelkedésével is: 
mivel a végső változatban több mondatot használtak, ehhez ér-
telemszerűen több szóra volt szükségük. 

5. Összegzés

A tanulmányban bemutatott akciókutatás eredményeinek értel-
mezését a kutatási kérdéseim segítségével adom meg alább. Egy-
részt arra voltam kíváncsi, hogy milyen mértékben növelte a fo-
lyamatközpontúság a feladat hatékonyságát (1. kutatási kérdés). 
Az eredmények azt mutatják, hogy a hatékonyság növekedett, 
mert számottevővé vált az időmennyiség, amelyet a résztvevők a 
feladat teljesítésével a tanórán kívül töltöttek, és így nagyobb 
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eséllyel teremtődött meg a jó íróvá válás egyik feltétele. A haté-
konyság növekedését mutatja az is, hogy a résztvevők érzékel-
hető erőfeszítést tettek a szöveg minőségének fejlesztésére. Ezt 
mutatja, hogy a munkafázisok közül a végső szövegváltozat elké-
szítésének hasznosságát emelték ki a résztvevők. Mindez össz-
hangban áll azzal a megfontolással, hogy a jó író nem lineáris, ha-
nem rekurzív folyamatként kezeli a szövegalkotást. A szóbeli pre-
zentáció érzékelt hasznossága pedig azt jelzi, hogy a résztvevők a 
szóbeli feladatot és a hozzá társuló kutatómunkát, amely ebben 
az esetben a témájukhoz kapcsolódó szövegek olvasását is jelen-
tette, szintén hasznosnak értékelték.  

A kutatásomban azt is megvizsgáltam, hogy milyen mértékben 
bizonyultak hatékonynak a tanári útmutatás egyes formái a feladat 
teljesítése közben (2. kutatási kérdés). A hallgatók visszajelzései 
egyértelművé tették, hogy igénylik a tanári útmutatást a szövegal-
kotás minden fázisában, és hogy különösen hasznosnak tartják az 
egyénre szabott, konkrét, már elkészített szövegváltozatra vonat-
kozó tanári visszajelzést. Mindez azt jelzi, hogy a hallgatók valószí-
nűleg akkor tudják leghatékonyabban alkalmazni a tanári útmuta-
tást, ha már van valamennyi tapasztalatuk az adott feladat elkészí-
tésével kapcsolatban, mert a tanár által megfogalmazott vélemény 
és javaslat így válik kézzel foghatóvá számukra. Az eredmények tük-
rében az látszik, hogy a tanári útmutatás jobban felhasználhatóvá 
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válik ilyen esetekben, mint órai csoportos megbeszélések, vagy má-
sok által készített mintaszövegek elemzése során. Ezt a következte-
tést látszik erősíteni az is, hogy a résztvevők a végső szövegváltozat 
elkészítését célzó munkafázist tartották a leghasznosabbnak. Ez az 
eredmény azonban nem teszi feleslegessé a tanórán alkalmazott és 
a részfeladat teljesítésének előkészítését célzó tanítási technikák al-
kalmazását. Helyette az egyénre szabott tanári útmutatás érzékelt 
fontosságára világít rá. 

Azt is elemeztem a kutatás során, hogy hogyan változott a dis-
kurzusjelölők alkalmazása a hallgatók két szövegváltozatában (3. 
kutatási kérdés). A vizsgálat elsősorban a változók mennyiségi jel-
lemzőire fókuszált, így az alábbi megjegyzéseim is az ezekből le-
vonható következtetésekre korlátozódnak. A feladat teljesítése 
során a résztvevők erőfeszítést tettek a szövegük színvonalának 
emelésére, amely a folyamatközpontú munkaszervezés és a tanári 
útmutatás hatékonyságának is betudható. A rendelkezésre álló 
eredményekből az látszik, hogy az erőfeszítés hatására jelentős 
mennyiségi változás ment végbe a szövegekben: növekedett a fel-
használt szavak, mondatok, diskurzusjelölők, valamint ez utóbbiak 
fajtáinak és kis mértékben kategóriáinak száma is. A mennyiségi 
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mutatókból megállapítható, hogy a szöveg üzenetét úgy (is) pró-
bálták hatékonyabban kifejezni a résztvevők, hogy több mondatot 
használtak, amelyhez pedig több szóra volt szükségük.  

Részben minőségi változásnak is tekinthető, hogy a diskurzus-
jelölők nagyobb számban jelentek meg a szövegben. Ez azt jelzi, 
hogy a résztvevők tudatosan törekedtek arra, hogy a szövegben 
megfogalmazott gondolatok közötti összefüggéseket világossá 
tegyék az olvasó számára. Érdemes lenne a továbbiakban azt is 
megvizsgálni, hogy (1) a diskurzusjelölőket megfelelően használ-
ták-e a résztvevők a szövegekben, hogy (2) vannak-e feleslegesen 
használt diskurzusjelölők, illetve, hogy (3) hiányoznak-e diskur-
zusjelölők egyes szöveghelyekről. A válaszok ismerete lehetővé 
tenné az alkalmazott tanítási technikák és gyakorlófeladatok to-
vábbgondolását és kiegészítését. Továbbá a fent bemutatott 
eredmények alapján érdemes lenne a feladatot úgy is továbbfej-
leszteni, hogy abban olyan gyakorlófeladatok és tanítási techni-
kák is szerepet kapjanak, amelyek a célratörő, pontos szóhaszná-
lat, valamint a tömör, komplex mondatszerkezetek regiszternek 
megfelelő alkalmazásában segítik a hallgatókat.  

Végezetül megismétlem, hogy a kísérlet egyik tanulsága az volt, 
hogy az esszé céljának, közönségének, regiszterének meghatározá-
sát segítő elem (t. i. publikációs az Angol-Amerikai Intézet online 
magazinjában) nem bizonyult megfelelően motiválónak a legtöbb 
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hallgató számára. A feladatot érdemes lenne ezért úgy átalakítani, 
hogy abban olyan publikációs fórum is szerepeljen, amelyet reálisan 
teljesíthetőnek tart a hallgatók többsége, mert ez tovább növel-
hetné az érdeklődésüket a feladat iránt, miközben a regiszterrel 
kapcsolatos elvárások teljesítését is segíthetné. Pozitívum azonban, 
hogy a résztvevők közül öten jelezték, hogy benyújtják esszéjüket 
az EDZine magazin számára. A tanulmány írásakor ezek közül egy 
jelent meg, és itt olvasható: http://ednews.btk.ppke.hu/?p=1408. 
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Függelék: A hallgatói kérdőív kérdései 

1. kérdés: Húzza alá a megfelelőt. 

Anglisztika szakos / angoltanár szakos hallgató vagyok. 

2. kérdés: Az összehasonlító esszé elkészítése 5 részfeladatból 
állt. Mennyi időt töltött az egyes részek elkészítésével a tanórán 
kívül? 1: 0–5 percet, 2: 16–30 percet, 3: 31–45 percet, 4: 46–60 
percet, 5: többet (írja le, hogy hány percet). 

1. részfeladat: szóbeli prezentáció készítése; 2. rész feladat: esz-
szévázlat készítése; 3. rész feladat : az esszé első változatának 
elkészítése; 4. rész feladat: a végleges változat elkészítése; 5. 
rész feladat: a szöveg előkészítése publikációra 

3. kérdés: Az összehasonlító esszé elkészítését segítő 5 részfel-
adat milyen mértékben járult hozzá ahhoz, hogy esszéíró képes-
sége fejlődjön? 1: egyáltalán nem, 2: részben, 3: többnyire, 4: 
nagyon. 
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1 rész feladat: szóbeli prezentáció készítése; 2. rész feladat: esz-
szévázlat készítése; 3. rész feladat: az esszé első változatának el-
készítése; 4. rész feladat: a végleges változat elkészítése; 5. rész 
feladat: a szöveg előkészítése publikációra 

4. kérdés: Az esszé elkészítése során milyen mértékben találta
hasznosnak a tanári útmutatást az alábbiakat illetően? 1: egyál-
talán nem, 2: részben, 3: többnyire, 4: nagyon. 

(1) összehasonlító esszé jellemzői; (2) mintaszövegek elemzése: 
szerkezet; (3) mintaszövegek elemzése: koherencia; (4) tarta-
lom: fókusz, elemek, összehasonlíthatóságuk; (5) a publikálás 
szempontjai: cél, közönség, stílus; (6) a szöveg tartalmával kap-
csolatban; (7) a szöveg szerkezetével kapcsolatban; (8) a nyelv-
helyességgel, regiszterrel kapcsolatban; (9) a szövegkoherenciá-
val kapcsolatban; (10) más (írja le) 

5. kérdés: Milyen mértékben ért egyet a következő állításokkal?
1: egyáltalán nem, 2: részben, 3: többnyire, 4: nagyon. 

Az összehasonlító esszéírás feladat segített, hogy fejlődjek ab-
ban, hogy  
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(1) megtaláljam a szöveg tartalmi fókuszát egy 350-400 szavas 
esszé esetében; (2) releváns tételmondatot fogalmazzak meg; 
(3) a szöveg szerkezetét kialakítsam; (4) a bekezdésen belül ösz-
szefüggő szöveget alkossak; (5) bekezdéseken átívelő gondolati 
összefüggéseket bemutassak a szövegben; (6) megfeleljek az an-
gol nyelvhelyesség szabályainak; (7) a szöveg stílusát a célközön-
ség és az esszé műfaja szerint alakítsam; (8) más (írja le) 

6. kérdés: Összességében milyen mértékben elégedett esszéíró 
képességének fejlődésével a feladat teljesítése tükrében? 1: 
egyáltalán nem, 2: részben, 3: többnyire, 4: nagyon. 

Indokolja válaszát! 

7. kérdés: Tervezi, hogy az esszéjét benyújtja publikációra az 
EDZine magazinhoz? igen; ne 

8. kérdés: Bármilyen egyéb megjegyzése van az esszéírás fel-
adattal kapcsolatban, írja le alább. 



Tóth Zsuzsa  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK 

Angol Nyelvpedagógiai és Fordítástudományi Tanszék 

Én állok, ők ülnek. És minden szem rajtam... 
Prezentáció a nyelvórán nyelvszakos egye-

temisták érzelmi reakcióinak tükrében 

1. Bevezetés

Bár a nyelvtanulás, mint minden tanulás, kognitív folyamat, ered-
ményessége korántsem pusztán kognitív képességek függvénye. 
A második nyelv elsajátításának sikerességét befolyásoló ténye-
zők sorában a kutatás régóta központi szerepet tulajdonít az ún. 
affektív faktoroknak, köztük a motivációnak, a nyelvtanuláshoz 
fűződő attitűdöknek és az érzelmeknek (Arnold 1999). Napjaink-
ban egyre nagyobb figyelmet kap a nyelvtanulási folyamat szub-
jektív megélésének kutatása (Dewaele–MacIntyre 2014; Horwitz 
2010; MacIntyre–Gregersen 2012; Oxford–Cuellar 2014; Wa-
ninge 2015), mely az idegen nyelv tanulása/használata során 
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megtapasztalt élmények, érzések és érzelmi állapotok feltárásá-
val a nyelvtanuló, s ezáltal a nyelvtanulási folyamat jobb megér-
tését célozza. E kutatások sorába illeszkedik a jelen vizsgálat is, 
mellyel nyelvszakos egyetemisták érzelmi reakcióit térképeztem 
fel egy valós nyelvórai szituációban, egy konkrét nyelvórai fel-
adattal kapcsolatban, arra keresve választ, milyen élmény szá-
mukra társaik előtt előadni a célnyelven.  

1.1. Miért a prezentáció?  

A nyelvtanulók jelentős hányada számára az idegen nyelven tör-
ténő kommunikáció élménye félelemmel, izgalommal, és egyéb 
negatív érzésekkel párosul, melyeket összefoglaló néven nyelvi 
szorongásként tárgyal a szakirodalom (Gkonou et al. 2017; Hor-
witz et al. 1986). A nyelvi készségek közül elsősorban a beszéd, a 
szóbeli kommunikáció az, melynek során a legtöbb nyelvtanuló 
megtapasztalja ezt az érzést (Bailey 1983; Cohen–Norst 1989; Hil-
leson 1996; Horwitz et al. 1986; Koch–Terrel 1991; Price 1991; 
Tóth 2011), ezért nem véletlen, hogy a nyelvórai feladatok közül 
éppen a beszéd-orientáltakat rangsorolják elsőnek stressz/izga-
lom szempontjából (Koch–Terrel 1991; Young 1990). Míg a páros, 
ill. kiscsoportos helyzeteket általában biztonságosabb közegnek 
érzik, melyben bátrabban, felszabadultabban kommunikálnak, az 
egész csoport előtti megszólalás a többség számára nehezebbnek 
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bizonyul (Young 1990; Tóth 2011). De miért van ez így, mivel ma-
gyarázható ez a jelenség? Tanulmányom célja az idegen nyelven, 
közönség előtt történő előadás élményének rekonstruálása, a ku-
tatásban résztvevő egyetemisták élményanyaga alapján, vagyis a 
nyelvtanuló szemüvegén keresztül.  

2. Kutatási kérdések:

1. Milyen mértékű izgulással jár a résztvevők számára prezentá-
ciót tartani a nyelvórán és mennyire meghatározó ez az érzés az 
idegen nyelven történő előadás élményében?  

2. Hogyan nyilvánul meg a nyilvános beszéddel kapcsolatos izgu-
lás és mik a főbb kiváltó okai? 

3. Érzelmi reakcióik fényében, hogyan vélekednek a nyelvszakos
egyetemisták erről a nyelvórai feladatról? 
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3. Módszerek  

3.1. Résztvevők 

A kutatás résztvevői Anglisztika BA szakos hallgatók voltak, há-
rom 2. éves Angol nyelvfejlesztés csoportból (n = 39, 31 nő és 8 
férfi). Életkoruk 20 és 24 év között volt, az angol nyelvet átlago-
san 11,2 éve tanulták, nyelvi szintjük B2+ körüli volt.  

3.2. A kutatás menete 

A kutatás első fázisában a hallgatók 5-10 perces, otthon elkészí-
tett prezentációkat tartottak a nyelvóra témaköreihez kapcso-
lódó, de ezeken belül szabadon választott témákban. Második lé-
pésként, közvetlenül az előadás után, három 10-fokú értékelési 
skála és egy feleletválasztós kérdés segítségével gyors visszajel-
zést kértem tőlük a prezentáció alatt tapasztalt érzéseikről (1. 
Hogy érezte magát előadás közben? 1=nagyon kellemetlenül, 
10=nagyon jól; 2. Mennyire izgult? 1=teljesen nyugodt voltam, 
10=nagyon izgultam; 3. Milyennek érzi a szereplését? 1=nagyon 
gyengének, 10=nagyon jónak; 4. Az izgalom mértéke úgy érzem 
javította/nem befolyásolta/rontotta teljesítményemet). Végül, 
hogy behatóbb képet kapjak arról, hogyan élték meg a célnyelven 
tartott előadás élményét, arra kértem őket, hogy 24 órán belül 



1244 

Szekcióelőadások – Idegennyelv-kutatások 

mélyebben is reflektáljanak ezzel kapcsolatos érzéseikre, tapasz-
talataikra, egy nyitott kérdésekből álló kérdéssor alapján (1. Írja 
le részletesen, milyen érzés volt a többiek előtt állni, milyen gon-
dolatok jártak a fejében. 2. Tapasztalt-e bármilyen nehézséget, 
problémát beszéd közben? 3. Elégedett-e a szereplésével? Mi az, 
amivel igen; mi az, amivel nem, és miért? 4. Hogyan készült a pre-
zentációra? Tapasztalt-e bármilyen nehézséget készülés közben? 
5. Elpróbálta otthon? Miért/miért nem? Ha igen, hogyan? 6. Sze-
ret kiselőadást tartani? Angolul? Magyarul? Miért/miért nem? 7. 
Szeretné, ha lenne még hasonló prezentációs feladat a nyelvgya-
korlat órán? Miért/miért nem?). 
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4. Eredmények  

4.1. Mekkora izgalommal járt, milyen érzés volt, milyennek érzi 
szereplését?  

Az 1. sz. táblázat tartalmazza a résztvevők prezentáció utáni gyors 
visszajelzésének eredményeit az előadás alatt tapasztalt érzéseikről.  

1. táblázat. Leíró statisztikák és a válaszok megoszlása a három 10-fokú 
skálán 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mennyire izgult: M=6,5; 
SD=2,28 – 2 4 2 4 5 8 4 8 2 

Hogy érezte magát: M=6,9; 
SD=2,05 2 – – 2 6 1 7 16 3 2 

Milyennek érzi szereplését 
M=6,3; SD=1,39  1 1 1 8 5 17 6 – – 

A prezentáció alatt érzett izgalom mértéke az átlagérték (M=6,5) 
alapján közepesnek tekinthető. A válaszok megoszlása azonban 
azt mutatja, hogy a 39 résztvevő több mint fele (22 fő/56,4%) a 
csoportátlagnál magasabb értéket (≥7) jelölt a 10-fokú skálán, 
vagyis ennél intenzívebbnek érezte izgulását. Szembeötlő az is, 
hogy a skála alacsony értékeit (2-4) kevesen választották (8 fő), 
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vagyis a résztvevők pusztán 20,5%-a mondta magát nyugodtnak 
az előadás alatt. Ezzel szemben a magas értékeket (8-10) válasz-
tók, vagyis az előadásuk alatt nagyon izgulók száma (14 fő/35,9%) 
majdnem elérte a közbülső értékeket (5-7) választó, izgulásuk 
mértékét közepesnek értékelő többségét (17 fő/43,6%).  

Annak fényében, hogy a résztvevők nagytöbbsége (79,5%) 
meglehetősen vagy nagyon izgult a prezentáció alatt, azt prog-
nosztizálnánk, hogy nem igazán érezték magukat jól miközben 
előadásukat tartották (Tóth 2017). Az eredmények azonban azt 
mutatják, hogy a 39-ből 28 hallgató (71,7%) a csoportátlagnál 
(M=6,9) magasabb értékeket (≥7) választott a 10-fokú skálán, je-
lezve, hogy a célnyelven történő előadás számára pozitív (7 
fő/17,9%), sőt nagyon jó (21 fő/53,8%) élmény volt. Mindössze 4 
tanuló volt (10,3%), aki a prezentációt kellemetlen, negatív él-
ményként élte meg. 

Szereplésüket az előadók se kiemelkedően jónak, se nagyon 
gyengének nem értékelték, a 10-fokú skála szélső értékeit (1, 9-
10) nem használták. A többség (30 fő/76%) a középső értékek vá-
lasztásával (5-7) jelezte, hogy közepesnek érezte szereplését, jó-
val kevesebben voltak azok, akik ennél valamivel jobbnak (6 
fő/15,4%), vagy rosszabbnak (3 fő/7,7%). 
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A három skála közötti korrelációk azt jelzik, hogy a prezentáció 
alatt érzett izgalom mértéke negatív összefüggést mutat azzal, 
hogy az előadó mennyire érezte magát jól előadás közben (r=-
,294; p=,069), valamint azzal is, hogy milyennek érezte szereplé-
sét (r=-,084; p=,612). Azonban az összefüggés egyik esetben sem 
szignifikáns. Ez arra utal, hogy az előadás alatti izgulás nem jelenti 
automatikusan azt, hogy a prezentáló negatívan éli meg a hely-
zetet (Tóth 2017), vagy emiatt rosszabbnak érzi teljesítményét 
(MacIntyre et al. 1997). Hogy ez mivel magyarázható, kiderül a 
résztvevők reflexióiból. 

4.2. Az izgulás mint téma a reflexiók tükrében 

A reflexiót segítő kérdésekkel az előadás és a felkészülés során 
tapasztalt érzésekre, gondolatokra, nehézségekre, készülési 
módszerekre, valamint a prezentációs feladathoz fűződő szemé-
lyes viszonyulásra kérdeztem rá. Célom ezzel az volt, hogy fel-
mérjem, milyen mértékben és milyen felhanggal jelenik meg a 
válaszokban az izgulás mint téma, vagyis mennyire része a pre-
zentációval kapcsolatos élménynek. Összefoglalóan elmondható, 
hogy a reflexiókban az izgulás így vagy úgy (pillanatnyi érzés vagy 
állandó probléma, leküzdendő vagy már leküzdött nehézség, a 
beszéd közben tapasztalt problémák oka vagy következménye, 
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stb.) domináns témának bizonyult. A retrospektív megjegyzések-
ből kirajzolódott, miben manifesztálódott, milyen forrásokból 
eredt, és milyen hatásokat eredményezett a résztvevők idegen 
nyelvű előadással kapcsolatos izgulása.  

AGGÓDÁS, FÉLELMEK (N=18) 

Voltak olyanok, akik számára az izgulás jóval a prezentáció előtt 
elkezdődött. Számukra már az előadás gondolata, a szituáció el-
képzelése, a szereplés kimenetelével kapcsolatos testetlen félel-
meket, aggódást indított be: pl. „már napokkal előtte azon gon-
dolkodtam, hogy jól fogok-e szerepelni, nem hozom-e magam 
kellemetlen szituációba” (#2). Specifikusabbnak tekinthetők a 
társakkal, valamint az idegen nyelvvel kapcsolatos félelmek. Az 
előbbi, a csoporttársak „magukban ítélkező”, „szigorú bírákként” 
való elképzelésével hozható összefüggésbe, akikkel kapcsolatban 
számos aggodalom fogalmazódott meg az előadók fejében: pl. 
„tetszeni fog nekik?”, „kinevetnek?”, „figyelnek-e?”, „érdekli 
őket?”, „mit fognak szólni, ha hibázok/belebotlok a mondan-
dómba?”, „mit gondolnak rólam?”. Az idegen nyelv használatára 
vonatkozó aggodalmak elsősorban a kiejtés, a nyelvtan és a szó-
kincs előhívása körüli potenciális problémák körül forogtak: pl. 
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„mi van, ha rosszul ejtek egy szót”/„összekeverem a nyelv-
tant”/”nem jut eszembe egy szó?”. 

ÉRZELMI ÁLLAPOT (N=25)  

Az aggódásban testet öltő negatív gondolatokhoz (kognitív reakció) 
az előadás alatt érzelmi reakciók társultak, melyek az alábbi, a részt-
vevők beszámolóiból kiragadott kulcsszavakkal jellemezhetőek: 
„(nagyon/elképesztően) izgultam”/”izgulós vagyok”, „lámpalázas 
vagyok”, „túl ideges voltam”/„túlzottan idegeskedtem”, „stresszel-
tem”, „feszült voltam”, „féltem”, „feszélyezve éreztem magam”, 
„zavarban voltam/éreztem magam”, „(nagyon) kellemetlenül érez-
tem magam”.  

TESTI REAKCIÓK (N=17) 

Egyes résztvevőknél a felfokozott érzelmi állapot testi tüneteket is 
produkált. Voltak, akiknél ezek már a prezentáció előtt megnyilvá-
nultak, főleg evés- és alvásproblémában: pl. „prezentáció előtt rosz-
szul, alig alszom és enni sem nagyon tudok” (#8); míg másoknál elő-
adás közben jelentkeztek: remegő végtagok, remegő/elfúló hang, 
felgyorsult szívverés formájában: pl. „többször észrevettem, hogy 
remeg a lábam - izgulós természetű ember vagyok, s így nyilvánul 
meg” (#6); „elképesztően izgulok, remegnek a kezeim, a hangom” 
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(#9). Az izgulás kellemetlen testi jelei csak növelték a prezentálók 
izgalmát, mivel úgy érezték, ezáltal mindenki számára láthatóvá vá-
lik érzelmi állapotuk, melyet szégyelltek, s rejteni igyekeztek. Pél-
dák: „a legnagyobb problémám az volt, hogy izgultam és közben fél-
tem, hogy ezt nagyon lehet majd érezni az előadásomon, és úgy 
gondolom, hogy ez így is történt, sajnos” (#30); „reménykedtem, 
hogy az idegességem nem látszik annyira, nem rontja el az előadás-
módomat, de szerintem érezhető volt” (#35). 

TELJESÍTMÉNYRE GYAKOROLT HATÁS (N=33) 

Az izgulással kapcsolatos megjegyzések közül a legtöbb (N=33) a 
teljesítményre gyakorolt hatással foglalkozott. Mielőtt ezeket 
számba vennénk, érdemes megemlíteni a gyors visszajelzés fele-
letválasztós kérdésére kapott eredményeket. A résztvevők 
10,3%-a (4 fő) érzékelte úgy, hogy a prezentáció alatt érzett izga-
lom mértéke javította teljesítményét, 30,8% (12 fő), hogy nem 
befolyásolta, a többség pedig, 59% (39-ből 22 fő), hogy rontotta.  

Míg az izgalom pozitív hatását nem igazán specifikálták a vá-
laszadók, mindössze egyikük írta, hogy neki „ez általában segíteni 
szokott” (#33), a negatív hatás mibenlétét érzékletesen kifejtet-
ték. Egyesek úgy érezték, hogy az izgulás gátolta őket abban, 
hogy úgy adják elő mondanivalójukat, ahogy azt elképzelték, s 



1251 

Tóth Zsuzsa.: Én állok, ők ülnek. És minden szem rajtam 

szerették volna; valamint, hogy teljesítményük nem tükrözte a 
készülésbe fektetett időt, energiát. Példák: „ez a túlzott ideges-
ség rontja a teljesítményemet, és amit a fejemben elképzeltem 
nem tudom többnyire úgy megvalósítani” (#8); „úgy érzem ele-
gendő időt fordítottam a felkészülésre, ennek ellenére mégsem 
tudtam olyan magabiztosan elmondani a kis mondókámat” 
(#10).  

A legtöbb válaszadó az izgulás negatív hatását kognitív műkö-
désbeli zavarok formájában érzékelte, melyek a gondolatok „ösz-
szezavarodásában”/”össze-vissza cikázásában”, „a beszéd fona-
lának/logikai szálának elvesztésében”, „leblokkolásban”, vala-
mint az előadás bizonyos pontjainak az „elfelejtésében”/”kiha-
gyásában” nyilvánultak meg. Példák: „a legfőbb nehézségek az iz-
gulásból adódtak, amitől beszéd közben néha nem tudtam tisztán 
gondolkodni” (#31); „izgultam, amitől néha elvesztettem a fona-
lat a mondandómban” (#10); „izgulok, ami miatt sajnos néha le-
blokkol az agyam kisebb időkre” (#14); „az idegesség miatt sok 
dolgot kihagytam” (#19). Ezek a problémák leginkább azokat az 
előadókat sújtották, akik előadásuk szövegét előre megírták és 
megtanulták, mivel számukra az is külön izgalomforrás volt, sike-
rül-e reprodukálniuk memorizált szövegüket, ráadásul úgy, 
mintha természetesen beszélnének, s nem „betanult” szöveget 
mondanának. Példák: „azon gondolkodtam előadás közben, hogy 
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mindenre emlékszem-e, amit leírtam, ez pedig zavaró volt szá-
momra” (#34); „nyilván, ha improvizálni próbálunk annak tuda-
tában, hogy megvan a szöveg, az frusztrál, és ezért nehezíti a be-
szédet, szerintem én így jártam” (#35).  

Végül, számos résztvevő konkrét nyelvi problémákat (nyelv-
tan, szókincs, kiejtés) írt az izgulás számlájára: pl. „az izgalom mi-
att sok nyelvtani hibát ejtek” (#7); „izgultam, ezért néha nehezen 
jöttek a szavak a számra” (#14); „az izgalom miatt sokszor elfe-
lejtettem a legalapvetőbb kifejezéseket, nem jutottak eszembe 
megfelelő szavak” (#31); „a kiejtésem kriminálisan rossz szokott 
lenni nyomás alatt” (#9); „amikor izgulok hajlamos vagyok elfe-
lejteni angolul beszélni” (#12).  

LEGYEN MÁR VÉGE! (N=15) 

A fenti reakciókat – félelmek, felfokozott érzelmi állapot, testi tü-
netek, teljesítményen/nyelvhasználaton megmutatkozó negatív 
hatások – érzékelve a prezentálók egy része az izgulás tipikus ve-
lejáróját, az ún. menekülési reakciót is megtapasztalta. Ez egyfe-
lől olyan érzésekben és gondolatokban jelentkezett, melyek a 
helyzetből való mielőbbi kikerülés vágyát tükrözték. Példák:„a fő 
gondolatom egyértelműen az volt beszéd közben, hogy mikor lesz 
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már vége” (#10); „gyorsan túlesek rajta” (#1); „most végre letu-
dom, már nem leszek ideges emiatt” (#2); „nemsokára vége lesz 
az izgulásnak, mikor befejezem a prezentációt” (#3); „túl kell rajta 
esnem és utána majd jobban fogom érezni magam” (#38).  

A kellemetlen érzelmi állapotnak véget vető, megkönnyebbü-
lést hozó pillanat tudat alatti siettetésével magyarázható az izga-
lomnak a beszéd felgyorsulásában való megnyilvánulása, melyet 
a résztvevők érzékeltek bár, de kontrolálni nem igazán tudtak. 
Példák: „nem tudok szépen, lassan beszélni; próbáltam rá fi-
gyelni, hogy ne hadarjak, mert erre hajlamos vagyok, ha izgulok” 
(#9); „nem kezelem higgadtan az emberek előtti beszédet, ezért 
csak beszélek, de nem olyan sebességgel, mint ahogyan szeretnék 
(#32). Hasonlóan, a menekülési reakció élményével hozható ösz-
szefüggésbe a közönséggel való kapcsolattartás nehézsége/hiá-
nya, mely tulajdonképpen a társaktól, mint „szigorú bíráktól” 
való védekezés/menekülés akaratlan viselkedésbeli megtestesü-
lése. Példák: „az idegesség miatt nem igazán tudtam a közönsé-
gemre figyelni” (#32); „a nagy izgalom hatására nehezemre esett 
szemkontaktust tartani a közönséggel” (#35). 

A KOMMUNIKÁCIÓS HELYZET (N=17) 

A félelmek, negatív érzések, testi észlelések, kognitív zavarok és 
nyelvi nehézségek formájában megnyilvánuló komplex érzelmi 
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reakció alapvetően az aszimmetrikus kommunikációs helyzet ter-
mészetével, pontosabban annak az előadó által fenyegetőnek ér-
zett aspektusaival hozható összefüggésbe. Ezek egyike, hogy a 
prezentálónak el kell hagynia helyét, s ki kell állnia a csoport elé, 
mintha színpadon, vagy valamiféle bizottság/zsűri előtt állna, ami 
felerősíti a szereplés érzését: „én állok, ők meg ülnek. És sokan 
vannak” (#8); „nehéz kiállni mások elé beszélni (#4); izgultam és 
kellemetlenül éreztem magam amiatt, hogy ki kellett állnom a 
többiek elé” (#38).  

A szituációból fakadó másik fontos elem a középpontba/fó-
kuszba kerülés – „ez egy olyan fókuszhelyzet, ami egy kicsit akkor 
is érződik, ha valaki kifejti a véleményét a helyén ülve, de ez itt 
felerősödik” (#4) –, melyet az egyik résztvevő érzékletesen így ír 
le: „ilyenkor úgy érzem, hogy nagyító alá kerülök az összes lehet-
séges hibámmal” (#8). A „nagyító alá kerülés” érzésével hozható 
összefüggésbe az, hogy az előadás alatt ráirányuló figyelmet szá-
mos résztvevő félelmetesnek, kényelmetlennek, zavarba ejtőnek 
érezte: „borzasztóan zavarba jövök attól/feszélyezve érezem ma-
gam, hogy mindenki rám figyel” (#26, #36); a figyelő szemeket 
pedig többen konkrét izgalomforrásként, figyelmet elvonó, za-
varó tényezőként említették: pl. „a sok rám szegeződő tekintet 
miatt túl ideges leszek” (#19); „ahogy a sok szempár rám vetült 



1255 

Tóth Zsuzsa.: Én állok, ők ülnek. És minden szem rajtam 

nem is tudtam, hogy mit akartam kihozni a prezentációmból” 
(#2); „a sok figyelő tekintet az, ami összezavar” (#8). Ezekből az 
elemekből tevődhet össze az a prezentálással és általában a nyil-
vános beszéddel kapcsolatos averzió, amit számos résztvevő egy-
szerűen így fogalmazott meg: „nem szeretek sok/több ember 
előtt/(nagy)közönség előtt beszélni”; „nem szeretek ’nyilváno-
san’/mások előtt szerepelni.  

4.3. Izgulok, de jól érzem magam? − A prezentáció mint nyelvórai 
feladat 

Annak fényében, hogy a résztvevők 79,5%-a valamilyen mérték-
ben megtapasztalta az izgulás fent ismertetett, reflexiókból re-
konstruálható élményét, nem várt eredmény, hogy ennek elle-
nére 71,7%-uk összességében pozitív élményként élte meg ezt a 
nyelvórai feladatot. Hogy ez hogyan lehetséges, szintén körvona-
lazódik a reflexiókból: 

1. Az izgulás és a pozitív érzelmek nem feltétlenül zárják ki egy-
mást, megférnek egymás mellett. Az, hogy az előadó izgul, nem 
jelenti azt, hogy ennek ellenére nem élhet át pozitív érzéseket is 
előadás közben, például jó érzéssel/örömmel töltheti el, hogy egy 
számára fontos témáról beszélhet, s ezzel elnyerheti társai figyel-
mét, érdeklődését. Példák: „A prezentáció alatt izgultam, amitől 
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néha elvesztettem a fonalat a mondandómban, de alapvetően jó 
érzés volt egy számomra fontos személyről beszélni, és azt látni, 
hogy figyelnek rám, esetleg érdekesnek is tartják, amit mondok” 
(#31); „Örültem, hogy bemutathatom ezeket az embereket [vitor-
lázó repülők] a csoport többi tagjának, bár izgultam” (#35).  

2. Az izgulással való megbirkózás/az izgalom leküzdése beszéd
közben, maga is pozitív érzéseket válthat ki a nyelvtanulóból, 
mert ezáltal megtapasztalhatja saját erejét, ami felszabadítja, si-
kerélményhez juttatja, elégedettség érzéssel jutalmazza. Példák: 
„Az izgulás nagyon nagy nehézség nekem. Tudom, hogy mennyire 
látszik rajtam, hogy egész testemben remegek, remeg a hangom, 
nem tudom, kinek az arcába nézzek… ugyanakkor, ha az ideges-
séget leküzdöm, akkor azt kell mondanom, hogy élvezem a dol-
got ” (#9); „A prezentáció alatt nagyon jól éreztem magam. Nem 
hittem volna, hogy az izgatottság ellenére folyamatosan elő tu-
dom majd adni a prezentációt, és hogy eszembe jut majd min-
den” (#24); „elégedett vagyok, mert sikerült picit leküzdenem a 
lámpalázamat, ami számomra hatalmas nehézség. Viszonylag 
nyugodt és laza maradtam, ill. nem estek szét az izgalom hatá-
sára a gondolataim” (#19)  
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3. A korábbiakhoz képesti kevesebb izgalom szintén pozitív érzé-
seket eredményezhet, mert a nyelvtanuló megérzi, hogy fejlőd-
het e tekintetben, s ez örömmel, elégedettséggel tölti el. Példák: 
“Eddig úgy voltam vele, hogy szeretném szeretni [az ilyen felada-
tokat], de az izgulásom ez idáig elvette tőlem ezt az örömöt. Most 
először éreztem úgy, hogy kevésbé izgultam, és ezért tudtam él-
vezni is” (#31); „Elégedett vagyok azzal, hogy nem izgultam any-
nyira, mert korábban mindig izgultam, mikor akár kisebb, akár 
nagyobb csoport előtt kellett beszélnem” (#12).  

Az izgulás ellenére átélt pozitív érzelmek bizonyára hozzájárultak 
ahhoz, hogy arra a kérdésre szeretnének-e még hasonló prezentá-
ciós feladatokat a nyelvgyakorlat órán, a résztvevők túlnyomó 
többsége (84%) igennel válaszolt. Mindössze ketten (5%) mondtak 
határozott nemet, mindketten a feladat okozta izgalomra és egyéb 
negatív érzésekre hivatkozva; négyen pedig (11%) ambivalensen vi-
szonyultak a kérdéshez: érzéseik szerint, izgulásuk miatt ők is nemet 
mondtak a további prezentációkra, de jelezték, hogy látják a feladat 
pozitívumait. Hogy a résztvevők miben látták a nyelvórai prezentá-
ció hasznosságát a 2. sz. táblázat szemlélteti. 
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2. táblázat. A prezentáció előnyei a nyelvórán a résztvevők reflexiói alapján

1. izgalom/idegesség/lámpaláz/félelmek/kommunikációs féle-
lem leküzdése; magabiztosság/ önbizalom szerzés; megszokni
a szereplést/ több ember előtti beszélést; jó kiállást szerezni

N=14 

2. beszédfejlesztés: folyamatos beszéd/egyirányú beszéd gya-
korlása; spontán módon használni a nyelvet; előadói kész-
ség/kiejtés fejlesztése (N=9)

N=14 

szókincsfejlesztés: szótanulás; szókincs jobban megmarad, 
ha kontextusba helyezzük/ezek a szituációk emlékezete-
sebbé teszik; passzív szókincs aktiválása (N=5) 

3. számomra fontos/releváns/érdekes/saját témáról olvas-
hatok/ beszélhetek; informálhatom a többieket; tudás át-
adása/megmutatása; megoszthatom a gondolataimat; ki-
bontakozhatok

N=13 

4. hallgatói nézőpont: élvezem mások előadásait/érdekes, ta-
nulságos témák; egymás/más vélemények megismerése; má-
sok megfigyeléséből tanulni; hallgatónak is nyelvgyakorlás

N=11 

5. gyakorlatias, életszerű feladat, felkészülés jövőbeli valódi
megpróbáltatásokra (állásinterjú, munka, tanári pálya)

N=10 

6. beszélő és hallgatóság egyaránt motiváltabb: nagyobb lelke-
sedéssel vesznek részt az órán; könnyebb így tanulni; kötetle-
nebb/izgalmasabb, mint egy könyvet bújni; motivál az otthoni
munkára; interaktívabbá teszi az órát

N=5 
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7. önismeret: hogy állok neki egy ilyen feladatnak; felvállalni 
önmagamat/ gondolataimat; önmagunk kifejezése mások 
előtt; magunk megmérettetése 

N=4 

8. sok képességet fejleszt, sokat lehet belőle tanulni N=3 
9. szóbeli vizsgákhoz jobban hasonlít, mint pl. a páros munka; 

jó gyakorlási lehetőség 
N=3 

10. visszajelzést kapok N=3 
11. utánanézhetek egy témának, izgalmas az információgyűj-

tés fázisa 
N=2 

Ahogy a reflexiókból kigyűjtött vélemények mutatják, a nyelvórai 
prezentációt a résztvevők nemcsak egy (1) több képességet fej-
lesztő (monologikus beszéd, szókincs, hallás utáni értés, célnyel-
ven történő ismeretszerzés), (2) előadó és hallgató számára egy-
aránt motiváló, (3) önkifejezést, önismeretet és mások megisme-
rését segítő, (4) gyakorlatias/életszerű, (5) valós kommunikációt 
biztosító feladatnak tartják, hanem egyszersmind eszköznek/gya-
korló terepnek a nyilvános beszéddel kapcsolatos félelmek leküz-
désére, a nyelvi magabiztosság megszerzésére. 

5. Konklúzió  

Kutatásom eredményei azt mutatják, hogy a nyelvórai prezentáció 
a legtöbb résztvevő (79,5%) számára közepes vagy annál erősebb 
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izgulással járt. Bár a reflexiókból kirajzolódó komplex érzelmi reak-
ció szerves része volt a célnyelven tartott prezentáció élményének, 
a többség (71,7%) ennek ellenére, nem negatív élményként élte 
meg a szituációt, és kifejezte, hogy a jövőben is szívesen látná ezt a 
feladatot a nyelvórán. Ez azt jelzi, hogy a résztvevő nyelvszakosok 
tudatában vannak az idegen nyelv használatával, a nyilvános be-
széddel kapcsolatos félelmeiknek/nehézségeiknek, s ezek kiküszö-
bölése érdekében legtöbbjük (84%) nem az elkerülés, hanem a 
szembenézés stratégiáját választja. Ez egyfelől az izgulás ellenére 
átélt pozitív érzelmeknek tulajdonítható, melyek részben éppen az 
izgulással való megbirkózásból fakadtak, másfelől pedig magából a 
feladatból. A résztvevők értékelték a szabad témaválasztás nyúj-
totta lehetőséget arra, hogy egy számukra fontos témán keresztül 
megmutathatnak valamit önmagukból, s úgy érzékelték, az ehhez 
hasonló pozitív élmények segítségével előbb-utóbb a nyilvános be-
széddel kapcsolatos félelmeiket is legyőzhetik a nyelvórán.  
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Szóka Bernadett 
 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 

Látássérült (vak) gyermekek idegennyelv-tanulása / 
tanítása 

1. Bevezetés

Amikor egy gyógypedagógiai végzettséggel nem rendelkező tanár 
először találkozik látássérült gyermekkel, zavarban van, s megkér-
dőjelezi saját alkalmasságát, vajon tud-e foglalkozni vele, hiszen 
nincs tapasztalata, nincs birtokában olyan módszertani ismeretek-
nek/taneszközöknek, melyek segítenék munkáját. Idővel aztán, 
amikor érzékeli a gyermekből áradó kapaszkodást és tudásvágyat, 
rájön, nincs annál szebb dolog, mint egy sérült gyermeknek hozzá-
adni valamit a hétköznapjaihoz. 

2. Jogszabályi környezet
A környezeti információk kb. 80%-t a szemünkkel érzékeljük. Ha 
ezen érzékszerv használata korlátozott, nagy erőfeszítésbe kerül 
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elérhetővé tenni a világot, annak részese lenni (Sächsisches Sta-
atsministerium für Kultus 2015). 

A szemkárosodás mértéke különböző lehet. A 2011. évi nép-
számlálási adatok alapján Magyarországon 490 578 főre tehető a 
fogyatékossággal élők száma. Ebből 9 054 fő vak; korcsoport sze-
rinti megoszlásban 247 fő 14 éven aluli, 186 fő 15−19 éves. 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 25. pontja 
alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hal-
lási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fi-
gyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

A 47. § alapján 1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanu-
lónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának 
megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai el-
látásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát 
megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a 
szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell 
biztosítani. 
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További jogi háttér a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sa-
játos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadá-
sáról. A rendelet meghatározza a fogyatékkal rendelkezők többi 
tanulóval részben vagy egészben történő integrált oktatását, va-
lamint – a tanulmányom szempontjából kiemelendő – a látássé-
rült gyermekek iskolai fejlesztésének elveit. 

Ahogy arra Földiné Angyalossy Zsuzsa is utal (1994), az integrá-
ció feltételeit a gyermek személyiségéből adódó jellemzők is meg-
határozzák. 

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és ok-
tatásához az alábbi feltételek szükségeltetnek: 

- megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása; 
- a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, 

tankönyv és egyéb segédlet / speciális gyógyászati és tech-
nikai eszközök; 

- a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő 
meghatározása. 

A nem halmozott fogyatékossággal rendelkező tanulók integrálá-
sának ideális feltételei azonban nem minden iskolában adottak: 
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nem feltétlenül kerül kisebb létszámú osztályba a tanuló, nem áll 
rendelkezésre számára is használható tankönyv, az iskola nem 
foglalkoztat konduktort, s nem utolsósorban a már említett 
gyógypedagógus-képzettség hiánya szakos tanár számára. Mind-
ezek nehezítik, ám nem megoldhatatlanná teszik azt a feladatot, 
hogy az iskola elvégezze a rá bízott fogyatékos gyermek nevelé-
sét-oktatását. 

3. Látássérült gyermekek idegennyelv-tanulása 

A látássérült gyermekek idegennyelv-tanulásának és tanításának 
kérdése egyre nagyobb hangsúlyt kap, hiszen a nevelési-oktatási 
integrációnak köszönhetően e gyermekek részét képezik a nor-
mál középiskolai oktatásnak, ugyanakkor a nyelvtanárok nem 
rendelkeznek gyógypedagógiai ismeretekkel, mely megkönnyí-
tené a munkájukat. A helyzet számos kérdést vet fel, mint pél-
dául: Az ép látású gyermekekkel együtt tanuló vak gyermek ho-
gyan követi a tananyagot a tanórán? Milyen differenciált mód-
szerekkel tudja a nyelvtanár aktiválni a vak gyermek részvételét 
az órán? Egyáltalán milyen tanulási – tanítási folyamat hat pozití-
van az idegen nyelv elsajátítására? Minthogy a folyamat során a 
szóbeli kommunikációs tevékenység kerül előtérbe, fontos meg-
vizsgálni, milyen tényezők befolyásolják a visszacsatolást. Ennek 
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alapja a hallásértés, amely fejlesztése elkerülhetetlen az idegen-
nyelv-tanítás során. Vajon milyen gyakorlatokkal támogathatja a 
nyelvtanár e kompetenciát, hogy a vak gyermek önálló idegen 
nyelvi beszédprodukciója minél tökéletesebb legyen? Hiszen a 
nyelvtanárnak nem csupán az adott idegen nyelvet kell megtaní-
tania, hanem egyúttal növelni a tanuló önbizalmát, fejleszteni az 
ép érzékszerveket. 

Az említett EMMI-rendelet kitér az idegen nyelvekre, az ide-
gen nyelvi kommunikációra. Ez alapján az idegennyelv-tudással 
elősegíthető az esélyegyenlőség megvalósulása a társadalmi be-
illeszkedésben; az oktatás során nagy hangsúlyt kap a hallás utáni 
tanulás, az adott idegen nyelv pontírásának elsajátítása; a vak ta-
nulónak el kell sajátítania az önálló tanuláshoz szükséges eszkö-
zök használatát is. Hogyan tükröződik mindez a gyakorlatban? A 
társadalmi beilleszkedés tulajdonképpen a szociális szinten fel-
lépő fogyatékosság mint társadalmi hátrány leküzdése. A hallás 
utáni tanulás esetén a látás hiányában hallási beállítódásra/inge-
rekre támaszkodhatunk. Az adott idegen nyelv pontírásának el-
sajátítása kapcsán pedig megjegyzendő, hogy sok minden egysze-
rűbben hozzáférhető digitálisan. Amikor egyik tanulóm írni-ol-
vasni tanult, először a braille írást sajátította el. Ma már viszont 
nem igazán alkalmazza, mivel a modern technika miatt nincs is rá 
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igazán szükség, illetve sok minden egyszerűbben hozzáférhető di-
gitálisan. Kivételnek megjegyzendő, hogy okostelefonra van egy 
alkalmazás, amellyel braille-ben lehet írni, és nem kell a normál 
billentyűzetet használni, ami gépen megoldható tíz ujjal, telefo-
non viszont annál nehezebb. Így sokkal gyorsabban lehet írni 
azon is, illetve előnye, hogy az ember nem felejti el azt az írásmó-
dot sem. Ami pedig az önálló tanuláshoz szükséges eszközök 
használatát illeti, elkerülhetetlen számukra. Két tanulóm például 
a JAWS for windows 17.0 illetve a NVDA képernyőolvasó progra-
mot használja/használta. 

4. A differenciált munka jellemzői 

A vak tanulóimmal folytatott olasz, illetve német nyelv tanulás-ta-
nítás során szerzett tapasztalatok alapján igazolhatom a duisburgi 
LVR-Johanniterschule (2015) által megfogalmazott jellemzőket a lá-
tássérült gyermekek idegennyelv-oktatására vonatkozóan (kiejtés 
auditív elsajátítása, fonetikus írás hiánya, a kommunikációs helyze-
tek nem verbális része érzékelésének hiánya, az egyes nyelvekre jel-
lemző különleges jelek mint ékezet érzékelése, korlátozott írásbeli 
kifejezés, média egyénre szabott / adaptált használata, speciális 
számítógépes programok használata). Jóllehet a tanulmány nem 
különbözteti meg a vak, aliglátó, gyengénlátó fogalmát – ahogy azt 
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teszi Jankó-Brezovay (2007) –, az alábbiakban a vak tanulókkal szer-
zett tapasztalatokra hagyatkozom. 

Az idegen nyelv elsajátításának része a nem verbális kommu-
nikációs elemek célnyelvi jellemzőinek ismerete, valamint általá-
nosan nézve ezen elemek a kommunikációt segítő eszközök. Hiá-
nyuk (mint mimika, gesztikuláció, nézési irány) miatt csakis az 
idegen nyelv verbális ismeretére hagyatkozhatunk. Tanári részről 
is megfigyelhető, hogy a többi tanulóval való kommunikáció so-
rán alkalmazott elemek korlátozva fordulnak elő egy vak gyer-
mekkel tartott külön foglalkozás alatt. Sokkal inkább helyet kap a 
mondatok többszöri ismétlése, az artikuláció. Ez utóbbi azért is 
kiemelendő, minthogy számukra nincs fonetikus írás. A kiejtés 
auditív tanulása megköveteli a tanár részéről a helyes és tiszta 
artikulációt, hogy a tanuló azt kellően elsajátíthassa. Ikonografi-
kus elemek sem alkalmazhatók. A képernyőolvasó programok jel-
legéből adódóan az ékezetek használatára is ügyelni kell. Az olasz 
nyelvre jellemző accento grave tompa ékezetet (città) nem ol-
vasta a gép, így a magyar ékezetnek megfelelő (olasz nyelvben ez 
már az accento acuto éles ékezetet jelölő), az olasz helyesírás 
szempontjából e szóban helytelen á-t használtuk (cittá). 

Fontos szerepet kap az elektronikus szótárak használata (lásd 
például az Akadémiai Kiadó kiadványait). Könnyen kezelhetők, a 
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tanuló számára otthoni tanulásra is alkalmas segédlet. A média-
használat azonban már korlátozott. A nyelvkönyvek nagy részé-
hez kiegészítő dvd-anyagot biztosítanak. Egy heterogén környe-
zetben (18 látó és egy vak gyermek) vagy differenciált feladat ad-
ható, vagy a tanár nem él a dvd-anyag feldolgozásának lehetősé-
gével. Differenciált munka esetén a vak tanuló számára hallásér-
tési feladatot lehet összeállítani, ugyan ily módon az óra csekély 
részében tud együttdolgozni társaival. 

A csoportmunka az integráció szempontjából sem mellékes 
munkaforma. Pozitívan hat a tanulóra a látó tanulóval való együt-
tes munka, s a látó tanuló is hozzászoktatja magát a vak tanulóval 
való kommunikációhoz. A szóbeli feladatok (játékok, történetek) 
mindegyikőjüknek kiváló készségfejlesztő gyakorlatok. 

A vak gyermekek számára a nyelvoktatás fő célja a beszédértés 
és beszédkészség fejlesztése. Éppen ezért nagy szerepet kap a 
heti foglalkoztatási időkeretből kapott két óra, melyen a tanuló 
és a tanár csakis egymásra figyelve dolgozhat (vak tanuló szá-
mára a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján a 
9−12. évfolyamon 9-10-10-10 óra a finanszírozott heti foglalkoz-
tatási időkeret). A minőségi és mennyiségi figyelem mellett lehe-
tőség van az egyéni szükségletekhez igazodni. A beszédcentrikus 
órák gyorsabb ütemben fejlesztik a tanulót, mint amikor az osz-
tályközösségben vesz részt a tanórán. Nyilvánvaló, hogy ez 
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utóbbi esetben a tanár figyelme megoszlik a többi diák és a vak 
tanuló között, s a diákok létszámából adódóan kevés idő jut az 
egyéni odafigyelésre. 

A tanítást hátráltatja az akadálymentes könyvek csekély 
száma. Sok időt vesz el a tananyag gépelése. A nyelvkönyvek má-
sik hátránya a sok képanyag. A képekhez kötődő feladatoknál 
vagy utalni kell a képek tartalmára vagy másképp felépíteni a fel-
adatot. A tartalom némi módosítására példaként említendő a 
Maxim Könyvkiadó studio d A1 tankönyv- és munkafüzetének 8., 
Berlin sehen című leckéje. Típusfeladatok mint Welche Fotos, 
welche Namen kennen Sie? / Zu welchen Fotos gibt es eine Hal-
testelle? / Was passt? Sehen Sie sich die Bilder an und ordnen Sie 
zu. Was passt nicht? Machen Sie ein X. / Wegbeschreibung. Mac-
hen Sie ein Lernplakat mit Orten in Ihrer Stadt und beschreiben 
Sie es. nem megoldhatók átdolgozás nélkül. E feladatok adaptá-
ciója időigényes. Több feladat esetén szükséges a közös munka. 
A hol / hová kérdésekhez kapcsolódó elöljárószók elsajátítása is 
ezt mutatja. Az említett tankönyv 119. oldalán két kép alapján 
kell bemutatni, milyen a szoba a parti előtt és a parti után. Nyil-
vánvaló, hogy a nyelvtani elemek elsajátítása miatt szükséges van 
ilyen jellegű feladatokra, de egy vak gyermek számára ez egyedül 
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nem megoldható. A felsorolt példák természetesen nem a tan-
könyv hibái (éppen ezen autentikus elemek motiválják a látó ta-
nulót), csupán szemléltetni kívántam a nem látó gyermekek szá-
mára felmerült akadályokat.  

Nem utolsósorban megjegyzendő, ideális nyelvtanár az lenne, 
aki a nyelvszakos diplomája mellett gyógypedagógiai végzettség-
gel is rendelkezik [e kritikus ponthoz hasznos olvasnivaló Megy-
gyesné Hosszu Tímea és Lesznyák Márta (2015) írása]. 

5. Mit mutat a tapasztalat?  

Tanulóimmal (egy tanulónak olasz nyelvet tanítottam, egy tanu-
lónak pedig német nyelvet tanítok jelenleg) kitöltettem egy hét 
kérdésből álló kérdőívet, melyet az alábbiakban foglalok össze. 

Az első kérdésre (Miért tartod fontosnak idegen nyelvet tanulni?) 
adott válaszból egyértelmű, hogy mindketten úgy gondolják, a 
nyelvtanulás a más kultúra megismerésén túl a kommunikáció 
szempontjából is fontos. Egy-egy nyelv megismerésével egyre több 
dolgot fedezhet fel az ember. A látássérültek szempontjából pedig 
különösen fontos, mivel a munkalehetőségek korlátozottak, viszont 
olyan munkakörökben, ahol a nyelvtudásra szükség van, ám nem 
elengedhetetlen, hogy látó legyen az ember, jelentősen javít az el-
helyezkedési esélyeken. 
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A második kérdésből (Miért az olasz / miért a német nyelvet 
választottad?) kiderül, hogy a nyelvválasztás az iskola döntése 
volt, tehát az angol mellé az éppen induló csoportba kerültek a 
tanulók. 

A harmadik kérdés (Mit találsz / találtál nehéznek a nyelv ta-
nulása során?) Minthogy mindkét tanuló tanult már idegen nyel-
vet a gimnáziumi tanulmányaikat megelőzően is, így voltak bevált 
tanulási technikáik. Azonban német nyelvből a névelők megjegy-
zése okoz nehézséget, olasz nyelvből pedig a nyelvtani logika 
megértése. Utóbbi nyelvet tanuló diákom megjegyezte, hogy 
bármilyen idegen nyelv tanulása során egy látássérült tanuló ne-
hézségekbe ütközik a hallott szövegértési feladatok megoldása 
során a képernyőolvasó programot használva. Egyszerre kon-
centrálni a fülhallgatóban hallott szövegre (tehát a megoldandó 
feladatokra) és a magnóban hallható szövegre is, valamint mind-
kettőt értelmezni és megoldani lehetséges, de leginkább rutin 
kell hozzá. Természetesen többletidővel, vagy szükség esetén a 
szöveg többszöri meghallgatásával segíthetjük a tanulót. 

A nyelvtanulás során mindkét tanulónak könnyűnek bizonyul 
a szavak elsajátítása (Mit találsz / találtál könnyűnek a nyelv ta-
nulása során?). 
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Tanulóim önálló tanulási technikái között említendők (Milyen 
tanulási technikát alkalmazol / alkalmaztál?) a szavak többszöri 
meghallgatása, a szavakhoz ismert/nem közvetlenül a szó jelen-
téséhez kapcsolódó dolog hozzárendelése, zene/filmek hallga-
tása, valamint szövegtanuláskor a lényeg megfogalmazása saját 
szavakkal. Míg az egyik tanulónak a hangos tanulás tűnik haté-
konynak, addig a másik tanuló inkább a hallottakat leírja (azaz le-
gépeli) saját szavaival, így felmérve, mennyire tudja felidézni a 
tanultakat. A különórán alkalom nyílik az állandó ismétlésre, az 
újonnan tanult ismeretek rögzítésére. A folytonos visszacsatolás 
lehetővé teszi a spontán kommunikáció gyors kialakulását. Ehhez 
természetesen szükségeltetik a tanuló kitartása és a tanuló-tanár 
közötti bizalom megléte. 

A Milyen módszerekkel segíti / segítette nyelvtanárod a nyelv-
tanulást? kérdésre adott válaszokból kitűnik, mennyire fontos a 
tanulók számára is a külön óra. Jobban megértik az anyagot mint 
a rendes tanórán, választ kapnak a nyelvvel kapcsolatos nehézsé-
geikre. Ilyenkor nagyon sokat beszélnek idegen nyelven, így ki-
próbálhatják, mennyire találják fel magukat, milyen nyelvi képes-
séggel rendelkeznek. 

Az utolsó kérdés az angol illetve az olasz/német nyelv tanulása 
közötti különbségre kérdezett rá (Milyen eltéréseket tapasztaltál 
az olasz / a német és az angol nyelv tanulása között?). Az olasz 
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nyelvvel való összehasonlításban tanulóm véleménye szerint az 
alapvető különbséget a főnevek neme jelentette, ami az angol 
nyelvben nem fordul elő. A nyelvtan tanulása során szinte más-
hogy kellett gondolkodni mindkét nyelvnél, és leginkább az átál-
lás okozott nehézséget a tanuló számára, főleg az olasz nyelv ta-
nulásának legelején. Alapvetően nem alkalmazott más tanulási 
módszereket a két nyelv tanulása esetén; amelyeket az angol ta-
nulása során sikeresnek tartott, azok az olasz nyelv esetében is 
beváltak, csak lassabban haladt vele (angol nyelvet tanult már ál-
talános iskolában is, az olasz nyelvet a gimnáziumban kezdte ta-
nulni). Továbbá kiemelte, hogy az angol népszerűsége miatt aka-
dálymentes tankönyvhöz is könnyebb hozzáférni, de ez még nem 
elegendő ahhoz, hogy gördülékenyen működjön a látássérültek 
nyelvoktatása. A német nyelvet tanuló diák is tanult már angol 
nyelvet általános iskolában, a német nyelvvel pedig a gimnázium-
ban kezdett el foglalkozni. A névelők miatt sokkal nagyobb figyel-
met kell fordítania a szavak helyes rögzítésére. Az angol nyelv ta-
nulásának elején inkább a szavakat értette ki a folyékonyan be-
szélt angol nyelvből, a német nyelv esetén viszont inkább a meg-
tanult szerkezeteket, s a hozzájuk tartozó szavakat tudja kivenni. 
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Az eddig felvázolt körülmények nem egyediek. Ilaria Pezzola 
(2012) egy vak és egy aliglátó gyermek olasztanítása során szer-
zett tapasztalatait foglalja össze. Többek között kiemeli, hogy az 
interakció legösszetettebb eleme a fizikai és a verbális távolság. 
Fizikai értelemben míg egy látó ember – főleg a nyelvtanulás kez-
detén – a tanár által nem magyarázott információknál hagyatkoz-
hat a látottakra, addig a nem látó számára a tapintás lehet egy 
eszköz, hogy megértsen dolgokat. Verbális távolságon a tanár-
diák kapcsolat értendő: meg kell várni, hogy a diák legyen az, aki 
kialakítja a velünk való bizalmas viszony mértékét. Nem szabad, 
hogy tabu legyen a saját vagy mások betegsége, ugyanakkor tud-
nunk kell betegségének fokát, s ennek ismeretében alakítani a 
tananyagot, tevékenységet, hiszen ugyanazokat nem tudjuk vo-
natkoztatni egy vak és egy aliglátó személyre. A hallásértési fel-
adat folyamán a vak/aliglátó tanulónak nincs lehetősége végig-
futni a választási lehetőségeken (igaz-hamis, feleletválasztós fel-
adatok), így a szöveg meghallgatása előtt érdemes hangosan fel-
olvasni az opciókat, megbizonyosodva arról, hogy tökéletesen 
érti azokat (ez az egész osztálynak is segítség). A szöveg meghall-
gatását követően kérni kell a tanulót, hogy szóban mondja el sa-
ját választását.  

A látássérült tanulók integrált oktatásában-nevelésében nagy 
segítséget jelent az utazótanár. Két diákom által két utazótanárt 
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ismertem meg. Részletesen bemutatták a diákok fejlődésének ál-
lomásait, addigi teljesítményeit. Általános tájékoztatást és taná-
csokat adtak, hogyan viszonyuljunk hozzájuk, miben lehetünk se-
gítségükre (pl. hogyan fogjuk meg a karjukat, ha kísérjük). Az aka-
dálymentesített tananyagokkal kapcsolatban is információkkal 
szolgáltak kollégáknak. 

Az idegen nyelvek tanulását támogató projektek/szervezetek 
közül elsőként az Európai Vakok Szövetségét (EBU) emelem ki. A 
Marrakeshi Szerződés végrehajtásával ugyanis lehetővé vált mű-
vek akadálymentesített formátumú többszörözése, azok nemzet-
közi cseréje (eddig a művek kevesebb mint 5%-a volt hozzáfér-
hető látássérültek számára). Az ELLVIS (English Language 
Learning Programme for Visually Impaired Students) egy angol 
tanulóprogram (Quatraro et al. 2012), melyet olasz, francia, ro-
mán anyanyelvű felhasználókra is kiterjesztenek (ALLVIP). A Tell 
me how projekt célja elterjeszteni az Európai Nyelvi Portfolió 
elektronikus modelljét (Portfolio Europeo delle Lingue per i Ciechi 
e gli Ipovedenti), így hozzáférést biztosítva a vakok és gyengénlá-
tók számára, hogy áttekinthető módon rögzíteni tudják nyelvi 
kompetenciáikat. Magyarországon a budapesti székhelyű Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézményhez fordulhatunk 
kérdéseinkkel, akik megadják a szükséges szakmai támogatást. 
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Tekintve, hogy egyre több tanuló igényel speciális oktatást-ne-
velést (ezáltal egyre több befogadó intézményre van szükség), nő 
annak igénye és szükségessége, hogy az érintett pedagógusok 
szakmai segítséget kapjanak, milyen speciális eszközök-módszerek 
segíthetik az eredményes felkészítést. Nem utolsósorban a befo-
gadó közösségekre is egyre nagyobb feladat hárul, hiszen az integ-
ráció számukra is kötelezettséget jelent. Meg kell tanulniuk befo-
gadni és elfogadni társaikat, akik ugyan valamilyen devianciával 
rendelkeznek, de ugyanolyan értékekkel bírnak, mint ők. 
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Sturcz Zoltán 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Aszimmetrikus viszonyok a képzési és a munkaadói 
nyelvi elvárásokban 

1. Bevezetés

A bolognai képzés bevezetésével felsőoktatási képzési rendszerünk 
háromfokozatúvá vált: alapképzés, mesterképzés, doktori képzés. A 
későbbiek során kiegészült a negyedik fokozattal a felsőoktatási 
szakképzéssel. A törvényi és rendeleti szabályozások kijelölték 
ezekre a képzési fokozatokra a nyelvi kimeneti követelményeket. A 
nyelvi követelményeket – az alapképzések és a mesterképzések te-
kintetében – a képzési és kimeneti követelmények külön pontok-
ban, szövegszerűen és tételesen rögzítették. Ezekben a pontokban 
döntően az egy középfokú általános nyelvvizsga a kimeneti megha-
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tározás. Az állásbörzék elemzése és a munkaadói vélemények fel-
dolgozása azt mutatja, hogy ezeket a követelményeket a gazdaság 
nyelvi szükséglete mind szintben, mind pedig a nyelvek számát, 
mind pedig a nyelvtudás tartalmát és jellegét tekintve átírta, felül-
írta: a gazdaság mást és többet vár el. A kimeneti követelmények és 
a gazdaság elvárásai között egyértelműen aszimmetrikus viszonyok 
álltak elő. A törvényi és a rendeleti keretek több olyan további ele-
met is tartalmaznak, vagy nem is definiálnak, amelyek aszimmetri-
ára utalnak, vagy azt idéznek elő a nyelvoktatás és az elvárható ki-
meneti nyelvi teljesítmény során. Ezek között sorolható fel a nyelv-
tanárok legyengített státusza, a lektorátusok meghatározatlan hely-
zete, ezekből következően a nyelvi választék beszűkítése, a második 
vagy harmadik nyelv, továbbá a szaknyelv tanításának, tanulásának 
bizonytalansága. Mindezeken kívül elemzés tárgya az is, hogy a lek-
torátusok egyrészt milyen nyelvpedagógiai eszközökkel próbálják 
csökkenteni az aszimmetrikus viszonyokból származó hátrányokat, 
másrészt hogyan próbálnak eleget tenni a külső elvárásoknak. 

2. Problémafelvetés: egy nyelvpedagógiai-
nyelvhasználati aszimmetria  

A tanulmány célja azt vizsgálni és elemezni, hogy a felsőoktatási 
szakok képzési és kimeneti követelményei, illetve az ezekben 
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meghatározott nyelvi követelmények hogyan viszonyulnak a pi-
aci elvárásokhoz: azaz a felsőoktatásból kikerülő magyar értelmi-
ségnek a kimenetkor kötelezően elvárható nyelvtudása milyen 
értékű, és miként felel meg a piaci felhasználók igényeinek. Bras-
sai Sámuel egy vitairatában már 1863-ban mintegy nyelvpolitikai 
alapvetésként fogalmazta meg a következőket: „Ránk magyarho-
niakra a mívelt nyelvek tanulásának kötelessége súlyosabban ne-
hezedik…” (Brassai 1863: 5) Ez az állítása témánk mottója is lehet. 
Két okból is, először is, mert úgy tűnik, hogy az állítás mai napig 
aktuális a „magyarhoniakra” nézve. Másodszor azért, mert a több 
mint másfélszázada leírt figyelmeztetés ellenére sem sikerült a 
magyar kultúrpolitikának, nyelvpolitikának megbirkóznia ezzel a 
tétellel: nem tudott szimmetriát teremteni a felsőoktatási nyelvi 
követelmények és a mindenkori belső és külső piaci elvárások kö-
zött. Pedig Brassai figyelmeztetése a 21. század elején még in-
kább igaz, ha számba vesszük a nyelvtudással kapcsolatos mai ob-
jektívnak mondható legfontosabb determinánsokat: globalizáció, 
EU-tagság, a nyelv munkaeszköz és versenyeszköz jellege, a kom-
munikációs forradalom, az e-világ lehetőségei és elvárásai, a 
munkaerő-mobilitás, az interkulturális és multinacionális szakmai 
életterek megléte.  
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Egyszerű tapasztalati megközelítés szerint is kimondható, 
hogy a felsőoktatási kibocsátás és a piaci befogadás szintjén a 
nyelvi elvárások között nincs elvárható szimmetria, nincs szakmai 
alapú egyensúly, hanem aszimmetriáról beszélhetünk. Leszögez-
hető az is, hogy ez az aszimmetria több jelzővel pontosítható, il-
letve körülírható. A két pólus között egyszerre lép fel: informá-
ciós-, elvárási-, szükségleti- és tudástőkebeli aszimmetria. Ki-
mondható a következő tézis: a felsőoktatási nyelvi követelmé-
nyek és a munkaerő-piac nyelvi elvárásai között – a szükség-
letelemzések alapján – aszimmetria van. Ennek lényege az, hogy 
a munkaerő-piac mennyiségben többet és minőségben mást vár 
el, mint amit a nyelvi kimeneti követelmények nyújtanak. Az állí-
tás hátterét az általam vizsgált állásbörze-tapasztalatok, állás-
ajánlat-elemzések, interjú-elemzések bizonyítják. Jelen vizsgálat 
során a következő hat állásbörze tapasztalatait és információs 
anyagait vettem figyelembe: BME Állásbörze 2017. márc. 22−23. 
és 2017. okt. 11−12., HVG Állásbörze 2017. márc. 8−9. és 2107. 
okt. 3−4., Budapesti Corvinus Egyetem KarrierExpo 2017. márc. 
29−30., Szent István Egyetem Állásbörze 2017. ápr. 26. Az állás-
börze dokumentumok közül kiemelném az ÁllásStart – 2017 című 
kiadványt, amely 424 oldalas és 200 vállalat több száz álláshelyét 
bemutató anyagával önmagában is a fentebb leírt és tézisszerűen 
megfogalmazott aszimmetria dokumentálásának a tükre.  
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Mint fentebb utaltam már rá, a probléma – a felsőoktatás és a 
piac nyelvi aszimmetriája – nem új keletű, hanem közel másfél 
évszázados probléma, de most a rendszerváltás utáni időkről szó-
lunk, már csak azért is, mert a politikai-gazdasági váltással, majd 
az EU-csatlakozással, továbbá a globalizáció felerősödésével ez a 
kérdés, illetve egyensúlytalanság még inkább kiéleződött. A rend-
szerváltás óta mintegy kilenc tanulmányban foglalkoztam a feltá-
rás, szembesítés és megoldás kérdéseivel, ezek közül két na-
gyobb elemzésre utalnék (Sturcz 2004, 2010). De testületi szinten 
a MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egye-
sülete) dokumentumai, vitaanyagai és felterjesztései is foglalkoz-
tak ezzel az üggyel, javasolva a nyelvoktatási lehetőségek bővíté-
sét, szorgalmazva a követelményeknek a piaccal való összhangot 
erősítő elképzeléseket, fejlesztéseket, de megjegyezhetjük, hogy 
a szakmai észrevételeinkre, szakvéleményünkre a hivatalos kul-
túrpolitikai, oktatáspolitikai szintekről és a felelős vezetőktől visz-
szajelzés nem érkezett.  

Természetesen az okát kell megkeresni ennek a „némaságnak” 
és ennek az aszimmetriának. Mint látni fogjuk, a kettő – az ok és 
a némaság – persze összefügg egymással. Ha végigtekintjük a 
rendszerváltás utáni felsőoktatási törvényeket és a hozzájuk kap-
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csolódó rendeleti, intézkedési elemeket, akkor azt tapasztalhat-
juk, hogy a felsőoktatásban folyó nyelvoktatás törvényi, rendeleti 
kerete fokozatos leépülésen, kiüresedésen ment keresztül. Tö-
mören úgy fogalmazhatunk, hogy a lektorátusi munka – nevezzük 
így összefoglalóan a felsőoktatási nyelvoktatást – gyakorlatilag 
„védernyő” nélkül maradt, és minden külső vagy belső megszorí-
tás, anyagi vagy személyi leépítés erőteljesen lecsapódott rajta. 
A rendszerváltás utáni első felsőoktatási törvényben a nyelvokta-
tás még a preambulumban a főcélok megfogalmazása sorában 
önálló, kiemelt, tételesen és részletesen megfogalmazott pont-
ként jelent meg, és a törvényhez a lektorátusokat támogató ren-
deleti elemek is kapcsolódtak, sőt egy miniszteriális szinten mű-
ködő – a szakmát is bevonó – felsőoktatási, nyelvoktatási szakbi-
zottság is működött. A törvénymódosítások sorozatában mind a 
pont helye, mind pedig tartalma hátrányára módosult. A leg-
utóbbi törvénymódosítás során a Nemzeti felsőoktatási törvény 
az „egyéb feladatok csomagban”, a 11.§ (2) pontja szerint így fo-
galmaz:  

A felsőoktatási intézménynek az alaptevékenységéhez igazodóan biz-
tosítani kell egészségfejlesztést is beleértve a rendszeres testmozgás és 
sporttevékenység megszervezését, a könyvtári szolgáltatást, a tudás-
alapú gazdasághoz kapcsolódó pénzügyi- és vállalkozói-, anyanyelvi, 
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szaknyelvi ismeretek fejlesztését, lehetőséget kell teremtenie az idegen 
nyelvi szaknyelvi ismeretek fejlesztésére. 

A nyelvoktatással kapcsolatos szövegezés jellege, a feladatnak a 
rangsorban, a sorrendben elfoglalt helye igen „sajátos”, és jól 
mutatja azt, amit fentebb kiüresedésnek neveztem. (Megjegyzés: 
a tanulmányban használt törvényi, rendeleti és határozati jogfor-
rások PDF formában elérhető jegyzéke a bibliográfiában felso-
rolva.) Az állami oktatáspolitika és nyelvpolitika egyre súlytala-
nabbá, mondhatjuk felelőtlenebbé vált a felsőoktatási nyelvokta-
tással kapcsolatosan, és helyébe ellensúlyként nem, vagy csak 
foltokban születtek meg a lokális, az intézményi nyelvpolitikák. 
Mindezzel már a nyelvi képzési kimenetek teljesíthetősége és az 
intézmények nyelvi teljesítőképessége között is megszületett egy 
aszimmetria, amit a lektorátusok erejükön túl próbálnak korri-
gálni. Ezt a helyzetet jól mutatja egyik oldalról az a tény, hogy az 
állami kultúrpolitika és nyelvpolitika deklarációkban nyelvigé-
nyességet hirdet, de közben hagyja, hogy a lektorátusok a rend-
szerváltás óta örök vesztesként szerepeljenek. A másik oldalról 
pedig állami szükség-beavatkozások történnek, így például az 
úgynevezett diplomamentő nyelvvizsga-akciók. Itt megjegyez-
hetjük, hogy a Magyar Hírlap 2017. július 17-i híradása szerint: 
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nyelvvizsgahiány miatt 2014-ben 8 500; 2015-ben 9 354; 2016-
ban 11 708 diploma ragadt be. Ezzel az adatsorral összefüggés-
ben a politika 2017 augusztusában meglebegtette egy újabb dip-
lomamentő nyelvvizsga akció lehetőségét, illetve visszanyúlva a 
középiskolák világába egy 3,3 milliárdos tanórán kívüli nyelvokta-
tási, nyelvtudás-fejlesztési akció bevezetését vetette fel. Számta-
lan szervezeti és szakmai oknál fogva egyik akció sem pótolhatja 
a szakszerű feltételek között működő és eredményorientált lek-
torátusi munkát. Minden bizonnyal szerencsésebb lenne az elap-
rózott és bizonytalan kimenetű akciók helyett célirányosan a 
szakmai köröket erősíteni a pénzügyi forrásokkal.  

3. A nyelvi képzési és kimeneti követelmények – 2017. 
évi állapot 

Ahhoz, hogy tisztán lássunk, a megfogalmazott aszimmetria 
ügyében mindkét oldalt meg kell vizsgálni: a kibocsátót, illetve 
annak nyelvi termékét és a befogadót, illetve annak nyelvi elvá-
rásait. Nézzük meg először tételesen azt a látleletet, amit a felső-
oktatási képzési és kimeneti követelmények (a továbbiakban a 
kkk) 2016-ban átdolgozott általános pontjai és benne a nyelvi kö-
vetelménypontjai fogalmaznak meg, és amelyek 2017-től érvé-
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nyesek. A felsőoktatási képzési és kimeneti követelmények tekin-
tetében öt szintet vizsgálhatunk. Ez az öt szint a következőket 
foglalja magában: a.) felsőoktatási szakképzés: 15 képzés, b.) 
alapképzési szakok BA/BSc: 144 szak c.) mesterképzési szakok 
MA/MSc: 406 szak d.) doktori képzés: 174 doktori iskola e.) szak-
irányú továbbképzési szakok: 1898 szak. Ez a számszerű összesí-
tés a 2017. augusztusi állapotot tükrözi.  

A képzések és a szakok átvizsgálása a nyelvi követelményrend-
szer szempontjából nem egyszerű, mert több különálló törvényi, 
illetve rendeleti dokumentumból és mintegy 3500 oldalból kell 
dolgozni: az általános-, a tanárképzési-, az államtudományi-, a 
hittudományi-hitéleti-, a közös- (hazai és nemzetközi) képzési és 
kimenetei követelményeket tartalmazó dokumentumokból. A 
felsőfokú szakképzések esetében – eltérően a korábbi határozot-
tan leírt követelményektől – nincs tételesen definiálva nyelvi ki-
meneti követelmény, de a szakleírás 10. pont utal arra, hogy egy-
részt „alapszintű szakmai idegen nyelvtudást” várnak el, más-
részt ennek meghatározását a képző intézmények hatáskörébe 
utalják. Az alapszakok esetében általánosságban a B2 a megjelölt 
nyelvi kimenet, a mesterszakok esetében általánosan szintén a 
B2 a nyelvi kimenet. Erre a felsőoktatást meghatározó két szakra, 
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pontosabban szakmai halmazra az alábbiakban részletezően visz-
szatérünk. A doktori képzések nyelvi kimenetéről eufemisztiku-
san azt mondhatjuk, hogy változó: többségükben a két nyelv felé 
tendálnak, de a szintek és az elvárások doktori iskolánként nagy 
szórást mutatnak. A szakirányú továbbképzések semmiféle nyelvi 
előírást nem határoznak meg, akkor sem, ha a képzésben részt-
vevő a korábban szerzett diplomájával nem hoz semmilyen 
nyelvismeretet, vagy túl alacsony nyelvi szintet hoz be a tovább-
képzésbe. 

Le kell szögezni, hogy a 2016-ban átdolgozott képzési és kime-
neti követelmények – az oktatási szleng nyelvén az úgynevezett 
„kkk”-ák – a nyelvi követelmények szintjén nem hoztak változást, 
másolják a korábbi dokumentumok anyagát. Egy-két esetben volt 
kisebb változás, de ez nem mennyiségi vagy minőségi bővülést 
jelentett, hanem az úgynevezett nyelvi paletta beszűkítését, azaz 
az elfogadott nyelvek körét néhány nyelvre szűkítették, ezzel ki-
szorítva az eszperantót vagy a latint, de az európai nyelvek több-
ségét is, vagy mondjuk egy kínai esetleg japán nyelvből letehető 
nyelvvizsgát. Úgy összegezhetünk, hogy – amint azt a későbbiek-
ben, a piaci oldal elvárásainak elemzése során látni fogjuk – a 
2016. évi képzési és kimeneti követelmények „átiratai” nem vál-
toztatták meg előnyükre, a munkaerő-piac javára és hasznára a 
nyelvi kimeneti követelményeket.  
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Az alapszakok és a mesterszakok nyelvi kimeneti követelmé-
nyeit, illetve azok részleteit tényszerűen összesítve az alábbi 
adatsorban mutatjuk be. Megjegyzések az adatsorhoz: 1.) Az ún. 
osztatlan mesterképzéseket a mesterképzések címszó keretében 
számoltam. 2.) A bölcsészettudományi képzési terület nyelvi 
szakjainál a képzés alapján – azaz a saját nyelvszakján, illetve an-
nak C1 záróvizsgáján – túlmutató és elvárható plusz nyelvvizsga-
követelményt vettem figyelembe, ami az esetek többségében B2 
nyelvvizsgát takar. Tehát az alapszakok és mesterszakok nyelvi 
követelményei vizsgaszintek, vizsgaszámok szerint: 

Alapszakok:  
Egy nyelvből B2 nyelvvizsga 139 alapszak;  
Két nyelvből B2 nyelvvizsga 5 alapszak;  
a 144 alapszakon belül szakmai nyelvvizsgát csak 13 alapszak vár el. 

Mesterszakok:  
Egy nyelvből B2 nyelvvizsga 371 mesterszak;  
Két nyelvből 34 mesterszak, változó szintkombinációval, ahol a 
döntően a B2 jelenik meg;  
Három nyelvből 1 mesterszak (egy hitéleti szak magas nyelvi szin-
tet) vár el; 
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szakmai nyelvvizsga-elvárás nem szerepel a 406 mesterszak 
nyelvi követelményeiben, kivéve a katonai szakterület speciális 
nyelvvizsgáit. 

A bemutatásunk alapján látszik, hogy a nyelvi kimeneti köve-
telmények döntő többségét – mind az alapszakokon, mind pedig 
a mesterszakokon – a középfokú (B2) nyelvvizsga adja. Egyes sza-
koknál a C1 nyelvvizsga is előfordul alternatív módon: a.) az alap-
szakoknál a szaknyelvi nyelvvizsga kiváltásaként; b.) a mestersza-
koknál – speciális módon – a második B2 nyelvvizsga kiváltása-
ként, a korábbi nyelvből tett B2 szintemelésével C1-re. Ha szö-
vegszerűen kívánjuk idézni a nyelvi képzési és kimeneti pont 
meghatározását, akkor szó szerint az elején, az alapszakok felso-
rolásának ábécé rendjében kezdve, az agrártudományi képzésből 
kiemelve és a képzési és kimeneti követelményekben valóban el-
sőként megjelenő Élelmiszermérnöki alapképzési szaknak a 
nyelvi követelményét hozhatjuk mintaként:  

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elis-
mert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenér-
tékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.  

A képzési és kimeneti követelmények jogalkotói, de még inkább 
azok szakmai fogalmazói feltehetően nem voltak elégedettek az 
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alapszakok 8.2., továbbá a mesterszakok és az ún. osztatlan sza-
kok 8.2., 9.2., 10., 11., pontjával, amelyekben a nyelvi követelmé-
nyeket definiálták. (Ez utóbbiak, azaz a mesterszakok kkk-szöve-
gezésében a szakmai tartalom hosszúsága vagy részletes specifi-
kálása miatt eltérő sorrendben, mintegy számozásukban elto-
lódva jelennek meg a nyelvi követelmény-leírások.) Ennek az 
„elégedetlenségnek” két jele is van a teljes kkk-szövegezésekben. 
Az egyik egy „kulcsszó” visszatérő megjelenése, illetve beszúrása 
a szövegezésbe. Ez a szó a „legalább”, azaz legalább B2, amelyik 
majdnem minden leírásban sejteti, elhinti a „nyelvtudásból több 
lehetne, több kellene” gondolatát. A „elégedetlenségre” utaló 
másik, ennél jóval többet mondó jel, illetve jelzés a következők-
ben mutatható be. A megújított kkk-szövegezés – négy tételben 
– hosszú felsorolásban, részletesen kifejti, hogy a végzős hallgató 
milyen képzési és kimeneti értékekkel rendelkezzen, és teszi ezt 
a következő tagolás és tartalmi szint szerint: a.) tudás, ismeretek 
b.) képességek c.) attitűdök d.) autonómia és felelősség. Nyelvi, 
nyelvhasználati, nyelvtudási oldalról nézve pozitívumként köny-
velhetjük el, hogy ebben a négyes értékrendszerben megjelen-
nek nyelvi és kommunikációs elvárások is, akkor, amikor a kifejtő 
szövegezésbe ilyen fogalmak kerülnek be, mint: anyanyelv, ide-
gen nyelv, kommunikáció, szakmai kommunikáció, szakszókincs, 
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terminológia, szakszöveg, szakmai- és szaknyelvi közösség, szó-
beli-írásbeli kommunikáció. Sőt a szövegírók ezeket a fogalmakat 
már többször összekötik a digitális és infokommunikációs vilá-
gunk elvárásaival is. Az is megállapítható, hogy a négy pont érték-
rendszerében keverten és nem szakszerűen a helyükön jelennek 
meg az ezekkel a fogalmakkal kapcsolatos elvárások, de legalább 
– anyanyelvi, idegen nyelvi, kommunikációs fogalmak is – beke-
rültek ebbe a rendszerbe. Ismét a már idézett Élelmiszermérnöki 
alapképzési szak képzési és kimeneti követelményéből idézzük a 
következőket: 

a.) Tudás, ismeretek: Ismeri az élelmiszeripar szakmai szókincsét ma-
gyarul és egy idegen nyelven. […] b.) Képességek: Képes anyanyelvén 
az élelmiszeripari szakterület tudásanyagának értékelésére, azok szó-
beli és írásbeli közvetítésére szakmai közönség számára is. / Képes az 
élelmiszeripar szakterületével kapcsolatos információk és speciális 
szakkifejezéseinek aktív alkalmazására legalább egy idegen nyelven. / 
Megérti és használja az élelmiszertudomány és -technológia online és 
nyomtatott szakirodalmát magyar és egy idegen nyelven. 

Ami a legérdekesebb és legfigyelemreméltóbb, hogy ezek a „betű-
zések, beépítések” a négy – a., b., c., d. – elembe olykor olyan meg-
fogalmazásokat, elvárásokat is tartalmaznak, amelyek nem szere-
pelnek a nyelvi kimeneti elvárások tételes megfogalmazásában, 
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egészen pontosan szólva néha mennyiségben és minőségben töb-
bet és mást kívánnak azoknál. Ezt is minősíthetjük egyfajta aszim-
metriának, és összefüggésbe hozhatjuk a megcsonkított lektorátu-
sokról leírtakkal, hiszen ezeket az elvárásokat, készségeket ott le-
hetne teljes mértékben kidolgozni. További ilyen „szembenálló” 
példaként említhetjük a régészet mesterszakot, ahol kimenetkor 
egy nyelv – a B2 – az elvárás, de az a.) pontban, a tudáselemek, is-
meretek megfogalmazása „legalább két idegen nyelv szakterületi, 
szakterminológiai” használatát várja el, továbbá hozzátehetjük még 
ehhez újabb ellentmondásként, hogy a mesterszak teljes értékű 
kkk-leírásában meglepő módon utalás sincs a régészetben kikerül-
hetetlen latin nyelvismeret megszerzésére.  

4. A munkaerő-piaci elemzések tapasztalatai: nyelvi
igények, nyelvtudásbeli elvárások 

Ha áttekintjük a munkaerő-piaci nyelvi elvárásokat a 2017. évi ál-
lásbörzék teljes tükrében, akkor négy alapvető megállapítást te-
hetünk. Láthatjuk, hogy az alábbi magasabb szintű elvárási szem-
pontok szemben állnak a nyelvi képzési és kimeneti követelmé-
nyekkel, és ebből megszületik az aszimmetria. A piaci elvárás a 
következő pontokban foglalható össze: 
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1. Nyelvi szint tekintetében: általános a középfok (B2) feletti el-
várás, gyakorlatban ez a középfok felsőfok közötti nyelvi állapo-
tot jelenti. 

2. Nyelvek számát tekintve: lehetőleg 2 nyelv, ebből az angol az 
egyik meghatározott nyelv, a második nyelv a cég szakmai érde-
keltsége szerint változó. 

3. Készségek tekintetében: erős beszédkészség, lehetőség szerint 
a szaknyelvi szóbeli kommunikációs képességgel összekapcsolva. 

4. Nyelvi tartalom szerint: egyre dominánsabban jelenik meg a 
mélyebb szaknyelvi tartalom. 

Ezek az igények és megállapítások nagyjából összecsengenek az 
előző évtized felméréseivel, szempontjaival, azzal a hangsúlyozható 
különbséggel, hogy a szaknyelvi elem – azaz a 3.) és 4.) pont – egyre 
nagyobb súlyt kap. Ennél a pontnál emlékeztethetünk arra – ponto-
sabban arra a hibára vagy hiányosságra –, hogy a nyelvi kimeneti 
követelmények között mindössze csak 13 alapszaknál szerepel szak-
nyelvi tartalmú vizsgakövetelmény. Sok esetben az álláskiírásokban 
megjelennek speciális nyelvi, szaknyelvi készségbeli igények is ak-
kor, amikor a munkaadó valamilyen differenciált nyelvi feladatra kí-



1298 

Szekcióelőadások – Idegennyelv-kutatások 

vánja alkalmazni az álláskeresőt. Ezekre a következő példákat hoz-
hatjuk: idegen nyelvű anyagok szerkesztése, szakmai sajtófigyelő-
szolgálat, idegen nyelvű anyagok annotációja, internetes szolgálta-
tások kezelése, tárgyalás-vezetés, fordítás, protokoll-szolgálat, spe-
ciális szakmai-szaknyelvi terület feltárása stb. Szintén új jelenség, 
hogy némely esetben a munkáltató lehetőséget ad az ilyen típusú 
feladatokra való rákészülésre, ami azt jelenti, hogy felkészülési, át-
állási türelmi időt ad. Példaként hozhatom az egyik állásbörze élmé-
nyemet, ahol az állás betöltésére jelölt gépészmérnök diplomás 
végzősnek ajánlatott tett a munkaadó arra, hogy fél év alatt önál-
lóan és teljes mértékben dolgozza bele magát a robottechnika szak-
nyelvi világába, azaz autodidakta módon végezzen el egy „nyelvi át-
állást”.  

A fentiekhez kiegészítésként mindenképpen hozzá tartozik 
még két dolog, ami szintén a munkaadók felől fogalmazódik meg 
részben állásfoglalásként, részben ajánlatként. Előbb nézzük az 
állásfoglalás, pontosabban a tanácsadás szempontjait. A karrier-
tanácsadó oldalak, továbbá a felvételi interjúkat vezetők a friss-
diplomásoknak, az álláskeresőknek a figyelmét – a nyelvi oldalt 
tekintve – következőkre hívják fel: 
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1. Minimum: erős angol kommunikáció. 

2. Lehetőség szerint: plusz egy európai nyelv vagy egyéb más 
nyelv. 

3. Ne feledje: a nyelvvizsga-dokumentum nem egyenlő a nyelvtu-
dással. 

4. Erős nyelvismeret: legyőzheti, felülírhatja a végzettséget, a diplo-
mát. 

Az 1.) pontban rögzített állítás erejét az állásbörzék és az álláski-
írások tapasztalatai, adatai minden kétséget kizáróan igazolják. 
Némely börzéken összefoglaló „nyelvtérképet” mutatnak be, 
ahol a börzén szereplő cégek neve mellett az elvárható nyelvek 
sora jelenik meg, a nyelveket szimbolizáló kis zászlókkal. Ezek a 
térképek vagy tablók szinte kizárólagosan és egyértelműen az an-
gol zászló első helyen való megjelenítését mutatják, függetlenül 
attól, hogy a cég – az anyacég vagy a leányvállalat – milyen nem-
zeti identitású. Csak ez után jelennek meg a következő zászlók, a 
második, a harmadik a sokadik nyelvi lehetőséget szimbolizálva – 
pontosabban már a 2.) pontra figyelve – a lehetséges vagy elvár-
ható angol – egyéb nyelv nyelvpárra utalva. Ebben a zászlórend-
ben is felfedezhető egy „nyelvi erősorrend”, ami a következőket 
mutatja: angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz, majd ezek 
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után, esetleg ezek között vagy mellett – a cég sajátos szakmai cél-
jai, szempontjai szerint – megjelenhetnek az egyéb nyelvek. A 
munkaadók érzékelve a nyelvi képzettségbeli hiányokat és 
ugyanakkor megragadva egy munkavállaló szakmai erényeit a kö-
vetkező eszközöket kínálják, illetve vetik be az általuk elvárt 
nyelvtudás, nyelvi készségek fejlesztése, illetve a hozott aszim-
metria megszüntetése érdekében: 

1. Munkahelyi nyelvi képzések, továbbképzések indítása, szerve-
zése. 

2. Kombinált rendszerek: szakmai fejlesztés és nyelvtudásfejlesz-
tés valamilyen összekapcsolása. 

3. Interkulturális, multikulturális helyzetek, források kihasználása.

4. Egyéni nyelvfejlesztés motiválása.

Az 1.) ponttal, a vállalati nyelvtanfolyamokkal és azok egyre sűrű-
södő – szakmai, anyagi, jogi – problémáival kapcsolatosan Kál-
mán Csaba a Modern Nyelvoktatásban tett közzé egy igen mély, 
sokoldalú és feltáró elemzést (Kálmán 2015). Úgy tűnik, hogy a 
2.), 3.), és 4.) pont „ajánlatai” a munkaadói oldalon egyre inkább 
előtérbe kerülnek. Különösen a 4.) pont – különböző vállalati idő-
kímélő és energiakímélő okokból – egyre gyakrabban fordul elő a 
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vállalati gyakorlatban, és ennek a gyakorlatnak a terjedése felvet 
egy nyelvpedagógiai kérdést, mégpedig azt, hogy a lektorátusi 
munka során mennyire sikerül kialakítani az „önálló nyelvtanulói 
autonómiát.” Bizonyára nem véletlen, hogy ez a téma, illetve ku-
tatási terület az utóbbi években már több konferencián megje-
lent felvetésként, vitatémaként, előadásként, sőt egy jelentős 
doktori munka is készült ezen a területen (Spiczéné 2017), amely 
pdf-formátumban elérhető és olvasható. De említhetjük Dörnyei 
Zoltán gondolatát is, aki cikkében a nyelvtanulás motivációs ele-
mei közé a „nyelvi jövőképalkotás” fogalmát is beveszi (Dörnyei 
2013). Ez a nyelvpedagógiai-módszertani és felkészítési-motivá-
lási feladat a lektorátusokon mind a későbbi önálló nyelvfejlesz-
tés, mind pedig egy újabb nyelv tanulása szempontjából lényeges 
elem lehet.  

5. A felsőoktatási nyelvoktató egységek teljesítése és 
viszonya a munkaerő-piaci elvárásokhoz 

Mindezek után szólni kell arról, hogy mit tesz, mit tehet a szakma 
az általa is észlelt aszimmetria minél sikeresebb feloldása érdek-
ében. A lektorátusok ma különféle keretekben és formációkban 
(intézet, tanszék, tanszéki csoport, kommunikációs egység, szak-
csoport stb.) végzik munkájukat, és alapvetően igen összetett és 
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nehéz feladatrendszerben működnek. A középiskolától rájuk ha-
gyott nyelvi közoktatáspótló funkcióktól a speciális nyelvi-szak-
mai kurzusokon át egészen a szakfordító-képzésig terjed a kép-
zési tartományuk. Másképpen fogalmazva azt mondhatjuk, hogy 
a felsőoktatási nyelvoktató egységek észlelésében és gyakorlatá-
ban benne van az a hozzáállás, miszerint a „natúr” nyelvoktatás-
tól a komplex nyelvi képzésig tart az oktatási-képzési feladatkö-
rük. Ebből kiindulva sokszínű és sokelemű a tantárgykínálatuk. 
Sok esetben már beléptek a szaktárgyi világba is az idegen nyel-
ven folytatott tantárgyak oktatásával.  

Megállapíthatjuk, hogy a feladatok bonyolultsága következté-
ben megerősödött a módszertani elmélyültség és sokszínűség. 
Mindezt mutatják a következők: a jó gyakorlatok kölcsönös átvé-
tele, a motivációs kultúra erősítése, az információs-kommuniká-
ciós- és digitális eszközök bevonása az oktatásba, a tanulás-mód-
szertani oldal erősítése, a mobilitási lehetőségek kihasználása, a 
tudásgondozás, a tudásfejlesztés lehetséges elemeinek beve-
tése. Mindezek mellett meg kell küzdeni a belépéskor nagy szó-
rást, nagy nyelvi szintkülönbségeket mutató hallgatók széles tö-
megével. Nem lehet szó nélkül elmenni azon tény mellett, hogy 
mindezt a komplex feladatot az anyagi- és a személyi erőforráso-
kért folytatott permanens küzdelemben kénytelenek végezni.  
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Természetesen a lektorátusok nyelvi teljesítménye nem vá-
lasztható el a közoktatás nyelvi teljesítményétől: a kettő csak 
együtt és egy vonalban vizsgálható. Itt csak utalni szeretnénk 
arra, hogy a közoktatás nyelvi teljesítményét – sikereivel és siker-
telenségeivel együtt – az elmúlt tíz évben több monografikus ösz-
szefoglalás vagy nagyobb tanulmány is vizsgálta módszertani, 
szociológiai, iskolaszervezeti összefüggésben, illetve nemzetközi 
összevetésben. Ezekre a művekre a bibliográfia tételesen utal 
(Vágó 2007; Petneki 2007; Einhorn 2012), és ezek olvasata alap-
ján a jelen témánk, a „kimeneti és felvevő piaci aszimmetria” fe-
szültsége is jobban megérthető. Kiindulásként különösen ajánlott 
a Vágó Irén szerkesztésében megjelent kötet, amely közoktatá-
sunk és nyelvoktatásunk megközelítéséhez öt, más-más szem-
pontú tanulmányt tartalmaz.  

6. A jövőkép: mi történik a 2020 januárját követő 
felvételi eljárások után 

A kormány a 423/2012. (XII. 9.) számú, a felsőoktatási felvételi 
eljárásról szóló rendeletét a 335/2014. (XII. 18.) rendeletével mó-
dosította. Ennek egyik pontja a felvételiző nyelvtudásra vonatko-
zik. A módosító rendelet szerint 2020. január 1-jétől, tehát már a 
keresztféléves felvételit érintően a felsőoktatási felvétel – azaz a 
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felsőoktatásba való belépés – egyik alapvető kritériuma a módo-
sító rendelet 10. § 3.a) pontjában megfogalmazottak szerint a kö-
vetkező:  

Alapképzésre, osztatlan képzésre – az a jelentkező vehető fel – , aki: a) 
legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex, nyelvvizsgával vagy azzal 
egyenértékű okirattal rendelkezik.  

A módosító rendelet a 10. § 3. a) pontjának időbeli életbe lépését 
a 17. § külön jelzi és megerősíti. Ezzel az oktatáspolitikai, nyelv-
politikai döntéssel kapcsolatban két kérdés merül fel. 

Az egyik kérdés az, hogy képes lesz-e a közoktatás ezt az elvá-
rást széles körben teljesíteni. A jelen vélemények szerint nem, 
már csak időzavar, időhiány miatt sem, mivel már mindössze csak 
nem egészen két tanév áll rendelkezésre, továbbá az eddigi telje-
sítési mutatók sem töltenek el minket különösebb reménységgel. 
A korábbi felvételi statisztikák nyelvvizsga adatai sem a rendelet-
től elvárt teljes nyelvi felkészítés felé mutatnak. Az Oktatási Hiva-
tal adataira támaszkodó Index elemzésében a 2016. évi általános 
felvételi eljárás összesítő statisztikái szerint a nyelvvizsgával be-
lépők aránya az intézményi oldalról nézve nagy szórást mutat: 
93%-tól – 34%-ig terjed (Markó 2017). Saját feldolgozásom sze-
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rint a legmagasabb öt és a legalacsonyabb öt nyelvvizsga beme-
neti intézményi adatsor 2016. évi összesített átlaga sem nagyon 
biztató, mivel ez mindössze 60,2%-os nyelvvizsga bemeneti átla-
got mutat. Ennél is jóval többet mond az a módosító rendelettel 
foglalkozó 44 oldalas ombudsmani elemzés és jelentés, amely 
„Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB – 360/2017. 
számú ügyben” címmel teljes terjedelmében olvasható a világhá-
lón. A jelentés nemcsak jogi, hanem oktatásszervezési, rendszer-
tani, szociológiai szempontból is körüljárja a kérdést. Ennek 43. 
oldaláról idézzük a következő megállapítást:  

Az új bemeneti követelmény nem vette figyelembe a különböző okta-
tási szintek egymásra épülésének követelményét, nem biztosítja sem 
az új tanulmányi követelmények bevezetéséhez szükséges felkészülési 
időt, sem az idegen nyelv oktatásának iskolai feltételrendszerét, to-
vábbá a feltételrendszer mellett érettségiző diákok eredményét. 

Az ombudsman az intézkedési tervében a feltételrendszer alapos 
vizsgálatát, annak fejlesztését és a bevezetési időpont felülvizs-
gálatát, illetve új időpont kitűzését sürgeti. A tényekhez tarozóan 
meg kell említeni, hogy megjelent a 1516/2017. (VIII. 14.) számú 
kormányhatározat az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt 
szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga támogatásáról és in-
gyenessé tételéről, amely erre a célra a 2018, 2019, 2020 naptári 
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évre jelentős pénzügyi forrásokat biztosít. Ez feltehetően nem 
oldja meg a fentebb jelzett problémákat, de kétségtelenül moti-
váló erővel hathat, és segítséget nyújthat – a határozatban fog-
laltak szerint – a 35. életévüket be nem töltött nyelvvizsgázni és 
felvételizni szándékozóknak.  

A másik felvethető kérdés, hogy mi lesz az új helyzetben a fel-
sőoktatási nyelvoktató egységek funkciója. Ha a vélt vagy a valós 
állami nyelvoktatás-politika úgy véli, hogy ezzel a belépési telje-
sítéssel – ami egyben a kimeneti teljesítés is lesz – az egységek 
feleslegessé válnak, akkor súlyos oktatáspolitikai hibát követ el. 
Hiszen az új helyzetben a nyelvoktató egységek számára út és le-
hetőség nyílna az általunk bemutatott aszimmetria esetleges 
megszüntetésére vagy legalábbis erőteljes csökkentésére. Mire 
alapozható ez az utóbbi megállapítás? Arra a gondolatsorra, il-
letve feladatsorra, ami – a józan belátás és a helyes jövőkép alap-
ján – felvázolható. Joggal állíthatjuk azt, hogy az alább felsorolt 
feladatok hosszú távon is változatlanul ott állnak a nyelvoktatást, 
a nyelvi képzést folytató egységek előtt. Megjegyezhetjük, hogy 
ezeknek a feladatoknak nemcsak lektorátusi feladatként, hanem 
intézményi feladatként, a helyi nyelvpolitika megtestesítőjeként, 
az intézményi, hallgatói versenyképességet erősítő eszköztár-
ként kellene jelen lenniük.  
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1. A hozott nyelvtudás szinten tartása, B2 fölé emelése, nyelvtu-
dás-fejlesztési feladatok. 

2. Az angolnak – mint munkanyelvnek, mint lingua francának – 
mindenki számára és magas szinten való elérhetővé tétele. 

3. A második, a harmadik nyelv – egyáltalán a más nyelvek – ok-
tatása, a nyelvi kínálat bővítése. 

4. A szaknyelvek művelése hármas megközelítésben: elvi-, anya-
nyelvi-, idegen nyelvi szinten. 

5. A speciális nyelvi kurzusok vezetése: a részkészségek fejlesz-
tése, az interkulturális ismeretek bővítése, a nyelvi tréningek 
szervezése, a hallgatói mobilitást segítő és támogató órák, a digi-
tális eszköztár bevitele a nyelvi képzésbe. 

6. Fordító-, szakfordító-, tolmács-képzések gondozása, működte-
tése. 

7. A nyelvpedagógiai eszköztár bővítése a nyelvtanítás-nyelvta-
nulás, a tananyagok, segédanyagok, a vizsgaanyagok, a vizsgakul-
túra terén. 

8. Az alkalmazott nyelvészeti és a nyelvpedagógiai kutatások sok-
irányú megerősítése, fejlesztése. 
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A 8. pont kapcsán el kell mondani, hogy a nyelvoktató egységek 
a komplex oktatási-képzési feladatuk mellett az elmúlt másfél-
két évtized során kutató helyekké is váltak. Állományukban jelen-
tős számú tudományos fokozattal rendelkező oktató dolgozik, 
akiknek alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai kutatási te-
vékenysége széles területeket ölel fel. Teszik mindezt olyan mó-
don, hogy az „alkalmazott eredmények” a felsőoktatás egészére 
kisugároznak, sőt a piaci világra is hatással vannak, érintve a 
„szervezeti, a gazdasági, az üzleti, a vállalati, a vezetői kommuni-
káció” szintjeit, rétegeit, válfajait, ezek „belső és külső színtereit” 
(Borgulya 2010: 3).  

E felvetés során ismét visszatérhetünk a bevezető sorokban 
idézett Brassai gondolathoz. Brassai ebben a munkájában a ma-
gyar értelmiség nyelvi műveltségével kapcsolatosan írta le fejte-
getéseit. A használható nyelvtudást már ő is munkaeszköznek és 
versenyeszköznek tekintette. Ma sem gondolhatjuk ezt másként, 
sőt hozzátehetjük, hogy a munkaerő mobilitásának, a tudástőke 
mozgatásának, a bizalmi és a kapcsolati tőke fejlesztésének, ki-
alakításának alapvető eszköztárába sorolhatjuk a szakértelmiség 
nyelvtudásának: mennyiségi és minőségi fejlesztését. A magyar 
értelmiség hazai és nemzetközi megbecsültsége, elismertsége is 
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ezzel az eszköztárral emelhető. Mindennek a legfontosabb ere-
dője és mozgatója – hosszabb távon is, és továbbra is – a lektorá-
tusi munka, a lektorátusi egységek fenntartása, sőt szakmai meg-
erősítése lehet. 
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Pécsi Tudományegyetem, BTK 

Francia Tanszék 

Aszimmetria a nyelvpolitikában: Franciaország 

1. Bevezetés

Amikor nyelvpolitikáról, nyelvi jogokról beszélünk, olyan tudo-
mányterületet vizsgálunk, ahol több tudomány képviselői vizsgá-
lódnak, más-más módon és eszközökkel, így nemcsak a nyelvé-
szek, szociolingvisztikával foglalkozók, hanem a jogászok, szocio-
lógusok, politikatudománnyal foglalkozók is. A címben megjelenő 
aszimmetriát történeti szempontból vizsgálom, kiragadva azokat 
a legfontosabb momentumokat, amelyek a francia nyelvpolitika 
meghatározói voltak évszázadokon keresztül és mind a mai napig 
azok. Az összefüggések kiemelésére törekedtem e rövid tanul-
mány keretei között a bel-és külpolitikában egyaránt. 
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2. A jelenlegi állapot 

Bernard Cerquiglini a Francia Nyelv Nemzeti Intézetének (CNRS–
INALF) igazgatója 1999-ben a francia kormánynak készített jelen-
tésében azt írja (Cerquiglini 1999), hogy Franciaország európai és 
tengerentúli területein 75 beszélt nyelvet számolt össze, amelyek 
beletartozhatnak abba a védettségi kategóriába, amelyet a Regi-
onális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája biztosít. Ebből 13 
nyelvet tanítanak a közoktatásban. Látni fogjuk azonban, hogy a 
Nagy Francia Forradalom betiltotta a regionális nyelveket, és 
ezek leírása már csak a 20. század derekán kezdődött meg. A leg-
jelentősebbek a következők: baszk, breton, flamand, elzászi, ka-
talán, korzikai, okszitán és a tengerentúli nyelvek (Walter 1988). 

Európai viszonylatban a francia nyelv szerepe stabilnak mond-
ható. A Budapesti Francia Intézet adatai szerint jelenleg a Francia 
Egyetemek Világszövetségének (Agence Universitaire de la Fran-
cophonie) 104 országban 812 tagja van: ez a nemzetközi szerve-
zet egyesíti a világ bármely pontján francia nyelvet használó 
egyetemeket, egyetemi hálózatokat és tudományos kutató köz-
pontokat. A becslések szerint 274 millióra tehető a franciául be-
szélők száma a világban, ebből 212 millió napi gyakorisággal hasz-
nálja: anyanyelvként, hivatalos nyelvként, idegen nyelvként. 84 
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állam csatlakozott a Frankofónia Nemzetközi Szervezetéhez (Or-
ganisation internationale de la Francophonie), ahol Magyaror-
szág megfigyelőként vesz részt 2004 óta. Magyarországon 117 
ezer francia nyelvet tanulót regisztráltak 2014-ben 1. 

3. Nyelvpolitika a belpolitikában: intervenció a
hatalom részéről a 16–20. században 

A Reneszánsz korszakában (16. század) óriási változások követ-
keznek be a francia nyelv fejlődésében. Ebben a soknyelvű or-
szágban az a nyelv lesz majd az állam nyelve, amely a királyok 
nyelve volt, a francilien, a Párizs környéki terület nyelve. Az első 
hatalmi beavatkozás a francia nyelv érdekében I. Ferenc király és 
humanista nevéhez kötődik, aki 1539-ben kiadja a Villers–Cot-
terêts-i ediktumot. Ez a királyi rendelet kötelezővé teszi a francia 
nyelv használatát minden írott (vagy felolvasott) dokumentum 
esetében, amelyet az országban kiadtak, azaz a közigazgatásban 
és az igazságszolgáltatásban. Nyelvi és politikai szempontból is 
nagy horderejű ez a dekrétum, mert ugyan a francia nyelv ebben 

1 Statisztikai adatok: https://www.francophonie.org/220-millions-de-francophones-
dans.html, lekérdezés: 2017.08.25. 

https://www.francophonie.org/220-millions-de-francophones-dans.html
https://www.francophonie.org/220-millions-de-francophones-dans.html
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az időben csak kevesek privilégiuma (királyi udvar, nemesek, hi-
vatalnok réteg, humanista írók és költők, orvosok, stb.), mint a 
latin is, mégis, de jure, az egyre jobban központosított állam 
egyetlen hivatalos nyelvévé lép elő. De facto azonban a 18. szá-
zad végén jön rá a forradalmi vezetőség, hogy a francia nyelvet 
általánossá kell tenni az országban. 

A király (I. Ferenc) hatalmi beavatkozásával egy időben a kor-
szak neves költői, a Pléïade csoport tagjai, Du Bellay vezetésével 
kiállnak a francia nyelv fejlesztése mellett, és kiáltványt írnak a 
francia nyelv érdekében (Défense et illustration de la langue 
française, 1549). Szorgalmazzák a nyelvújítást és a klasszikus 
szerzők fordítását olasz példa alapján. E haladó költők a barbár 
és közönséges nyelvből elegáns, szép nyelvet szeretnének létre-
hozni. A kor nyelvújítási munkái Ronsard-nak, Du Bellay-nek, 
Belleau-nak és Rabelais-nak köszönhetően nagymértékben segí-
tették a modern francia nyelv kialakulását és a Francia Akadémia 
későbbi létrejöttét.  

1530-ban I. Ferenc uralkodása alatt születik meg a Collège de 
France, az a nyitott egyetem, ahol a kezdetektől fogva francia 
nyelven folyt a tanítás, a latinista Sorbonne ellenpólusaként. A 
Collège de France tanárának lenni minden korban (így ma is) nagy 
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kitüntetésnek számított, csak meghívással lehet a sorukba ke-
rülni. Jean Calvin ekkor viszi a francia nyelvet Genfbe (1536) és 
indítja el annak térhódítását a mai Svájc területén.  

A klasszikus francia nyelv kialakulása a 17. és 18. század folya-
mán zajlik. A Francia Akadémia létrehozása Richelieu bíboros 
szorgalmazására (1635) megindítja a nyelv leírását, normarend-
szerének kialakítását, kodifikációját. Céljuk egy szótár, egy nyelv-
tan és egy retorika létrehozása, amely munkák a század végére 
meg is születnek. Számukra a nyelvben a tökéletesség, az elegan-
cia, a választékosság és a tisztaság elérése a feladat és a követel-
mény egyben. Munkájukat hivatásos cenzorok, főleg nyelvta-
nírók segítik. Vaugelas alakja kiemelkedik nyelvtan- és szótáríró-
ként. Remarques sur la langue française [Észrevételek a francia 
nyelvre vonatkozóan] című művében elkülöníti a jó és rossz szó-
használatot (Hagège 1996). 

Franciaországban a többség még nem ezt a francia nyelvet be-
széli, hiszen a kb. 25 millióra tehető lakosság fele még csak dia-
lektusban tud kommunikálni. Ugyanakkor Angliában, Hollandiá-
ban, Kanadában, Lengyelországban, Portugáliában és Oroszor-
szágban a 16. századtól az uralkodó házakban jelentős szerepe 
van a francia nyelvnek (pl. királyi és arisztokrata családok házas-
sága; a diplomácia nyelve 18–19. század; a kereskedelem, bankok 
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nyelve). A franciáról, mint egyetemes nyelvről 1784 óta beszé-
lünk, amikor Antoine de Rivarol író és moralista pályamunkája, a 
Discours sur l'universalité de la langue française [Értekezés a 
francia nyelv egyetemességéről] elnyeri a Berlini Akadémia díját.  

Felmerül tehát a kérdés, hogy Franciaországban ki beszéli a 
francia nyelvet? A Nagy Francia Forradalom alatt a Közoktatási 
Bizottság megbízza Grégoire abbét a felméréssel. Így születik 
meg az ország első szociolingvisztikai felmérése, amelynek ered-
ménye a Jelentés a dialektusok kiirtásának szükségességéről és 
módozatairól, valamint a francia nyelv általánossá tételéről (Rap-
port sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'uni-
versaliser la langue française, le 4 juin 1794). „Egy egységes és 
feloszthatatlan köztársaságban kötelező a szabadság nyelvének 
kizárólagos használata.” – írja Grégoire abbé (saját fordítás). A 
Nagy Francia Forradalom tehát nyelvi terrorral válaszol, miszerint 
semmilyen regionális nyelvet nem szabad használni. Ez a Máso-
dik nyelvtörvény (Le décret du 2 Thermidor, 1794), amely ki-
mondja, hogy a francia Európa legszebb nyelve és ez az a nyelv, 
amely arra hivatott, hogy elterjessze a világban a szabadság fo-
galmát. Másfél évszázadot kell várni a Deixonne (1951) tör-
vényre, amely lehetővé teszi a regionális nyelvek állami oktatá-
sát.  
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Megszületik tehát a modern francia nyelv, amely látványos fej-
lődésen megy keresztül a 19. majd a 20. században, melynek vé-
gén két nyelvtörvényt is bejegyeznek. A 3. nyelvtörvény Bas és 
Lauriol nevéhez fűződik (1975), amelyben a következőket írják 
elő: kötelező a francia nyelv használata az üzleti életben, a keres-
kedelmi feliratokon, minden hivatalos dokumentumban, így a 
használati útmutatókban, a jótállási jegyeken, a reklámokban, a 
televízióban, a rádióban, a munkaszerződésekben, a cégszabály-
zatban és a tömegközlekedési eszközök feliratain. A 4. nyelvtör-
vény Toubon nevét viseli (1994), ez részletesebb és pontosabb, 
mint a Bas és Lauriol törvény, hiszen az Alkotmány 1992-ben le-
szögezte, hogy a Köztársaság nyelve a francia, minden rendezvé-
nyen és konferencián is (tudományos konferenciákat is beleértve 
– megelőzendő az angol nyelv túlzott térhódítását). Ez a törvény
komoly kísérletet tesz az angol nyelvi szavak visszaszorítására 
mind az írott szövegekben, feliratokon, mind pedig a sajtó nyel-
vében.  

A leírtak szellemében a francia intézményrendszer kialakítása 
fontos belpolitikai döntés eredménye, amely hatással lesz az ok-
tatásra és a nyelvművelésre. Olyan bizottságok és szervezetek 
jönnek létre, amelyek vigyáznak a francia nyelv tisztaságára és 
használatára az országon belül, pl. Haut comité de la langue 
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française (1966), La Délégation générale à la langue française et 
aux langues de France (1989), Conseil supérieur de la langue 
française (1989), Commission d'enrichissement de la langue 
française (1996).  

4. Külpolitika

A volt gyarmatok önállósodása után a francia diplomácia és kul-
túrpolitika az 1960-as évektől olyan intézményrendszert hoz 
létre, amely foglalkozik a francia nyelv és kultúra terjesztésével 
Európában és a világban. Létrejön a frankofón világközösség po-
litikai, gazdasági, oktatási struktúrája: pl. Agence universitaire de 
la Francophonie (1961), Conseil international de la langue 
française (1967), Fédération internationale des professeurs de 
français (1969), Organisation internationale de la Francophonie 
(1970), Haut Conseil de la francophonie (1998). Onésime Reclus 
földrajztudós ugyan már 1871-ben megalkotta elméletét a fran-
kofónia nyelvi alapú területi felosztásáról, a szótárak azonban 
csak 1968-tól, egy évszázaddal később tüntetik fel nomenklatú-
rájukban a ’frankofónia’ szócikket. A szót kettős értelemben 
használjuk. Egyrészt jelenti a francia nyelvet beszélő népek és or-
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szágok együttesét, másrészt a francia nyelv és kultúra terjeszté-
sét és fejlesztését célzó törekvést. A továbbiakban ez utóbbi cél 
megvalósítási formáinak egy-egy elemét emelem ki. 

A mai tendenciák a francia nyelv a világban elfoglalt helyének 
további térnyerésére irányulnak. 1907 óta működnek Francia 
Kulturális intézetek a világban. A 20. század elején egyetemi kez-
deményezésként születtek, a 20. század második felétől már ál-
lami intézmények. Jelenleg 143 intézet működik Franciaországon 
kívül, tevékenységük sokrétű: a francia nyelv oktatása; művészeti 
és kulturális események szervezése és támogatása (film, kiállítás, 
koncert, stb.; könyvtár és információ szolgáltatás a francia kultú-
ráról; a franciaországi felsőfokú továbbtanulás elősegítése. Ezen 
túlmenően a Francia Intézet egyben a Francia Nagykövetség Kul-
turális és Együttműködési osztálya, amely állandó jelenlétet biz-
tosít a technikai, tudományos és egyetemi együttműködések te-
rén, valamint tudományos konferenciákat, találkozókat, könyv-
bemutatókat és vitaesteket szervez szakmabelieknek és a nagy-
közönségnek egyaránt. Komoly feladat hárult a Budapesti Francia 
Intézetre abban az időszakban, amikor a magyar tisztviselőket ké-
pezték francia nyelvre, hogy az egyes európai intézményekben 
megállják helyüket. 2010 óta Párizsban egy intézmény fogja ösz-
sze és harmonizálja az összes külföldi intézet tevékenységét.  
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Az Alliance Française hálózat eredendően a francia nyelv és 
kultúra oktatását tűzte ki céljául, ez nem változott a mai napig, 
azonban ma már a Francia Kulturális intézetekkel szorosan 
együttműködve tevékenykedik. Az Alliance Française egyesületet 
Párizsban alapították meg, 1883-ban Louis Pasteur, Ernest Renan 
és Jules Verne, világhírű franciák közreműködésével. Feladata a 
francia nyelv és kultúra népszerűsítése minden oktatási szinten. 
Ma 137 országban több mint 800 ilyen egyesület működik. 2010-
es adatok szerint 33 Latin-Amerikai országban 274 egyesület mű-
ködött, 169 675 diákkal; 30 Ázsiai országban 78 egyesület 114 
615 diákkal; Európában 33 ország, 354 egyesülete 88 801 diák 
részvételével 2.  

A két tannyelvű oktatás a másik lehetőség egy nyelv tudatos 
és magas szintű elsajátítására. Magyarországon a 18. században 
a Miasszonyunk iskolanővérek rend Iskoláját és a Jezsuiták kollé-
giumát kell kiemelni. A 20. században Klebelsberg Kunó, az okta-
tásért felelős miniszter támogatásával pl. a Premontrei rend gon-
dozásában a Szent Norbert Gimnázium két tannyelvű tagozata 
jött létre Gödöllőn. A mai értelemben vett két tannyelvű oktatás 
1990-től kezdődött meg hazánkban. A két tannyelvű oktatásnak 

                                                           
2 Statisztika: https://fr.wikipedia.org/wiki/Français 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
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a magyar oktatási rendszer az alapja, ugyanakkor a célnyelv ala-
pos elsajátításán kívül komoly képzést kapnak a diákok egyéb, 
francia nyelven tanított tantárgyból, mint pl. a matematika, a fi-
zika, a földrajz vagy a biológia, nem beszélve a kulturális ismere-
tek széles köréről. 

Számos előnye között megemlítendő a felsőfokú nyelvvizsga 
elérése a többség számára, a célnyelvi országokban tett tanul-
mányutak és iskolai csereprogramok nyelvi hozama. A frankofón 
országokban továbbtanuló, vagy kettős diplomát megcélzó diá-
kok nyelvi kompetenciái vitathatatlanok. Jelentős segítséget 
nyújt a Francia Nagykövetség és a Belgiumi Francia Közösség 
(Wallonie–Bruxelles International), anyanyelvi lektorok bevoná-
sával, szótárak, tankönyvek, ismeretterjesztő könyvek és folyó-
iratok finanszírozásával, valamint a középiskolai tanárok rendsze-
res továbbképzésének biztosításával.  

5. Magyarország és Közép-Kelet-Európa

A 20. század utolsó évtizedében, amikor az orosz nyelv kötelező 
státusza megszűnt a magyar iskolákban, ez a többi idegen nyelv 
malmára hajtotta a vizet. A francia, az olasz, a spanyol előretö-
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rése jelentős volt, pl. a franciául tanulók száma megsokszorozó-
dott, egyes helyeken 3-4-szeresére nőtt a gimnáziumokban és az 
egyetemi szakokon is. 

Létrejöttek a két tanítási nyelvű (filières d'excellence) egye-
temi szakok Csehországban, Lengyelországban, Albániában, Lit-
vániában, Fehéroroszországban, Romániában, Bulgáriában, or-
szágonként más-más prioritással és szakokkal. Magyarországon 
főként a műszaki, jogi és gazdasági képzés került előtérbe francia 
nyelven. 

A Közép-Kelet-Európai régióban 1990 és 2007 között 24 új tag-
gal gyarapodik a Frankofónia Nemzetközi Szervezete (OIF), ebből 
a fele európai : Albánia, Bulgária, Horvátország, Litvánia, Mace-
dónia, Moldávia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna. 

Amikor 2004-ben Magyarország belép az Európai Unióba, a 
francia nyelvi tanszékek szembesülnek a kétoldalú kapcsolatok 
árnyoldalaival: Franciaország anyagi megfontolásokból vissza-
hívja anyanyelvi lektorait, két évvel később Belgium követi ezt a 
példát, csak a fővárosban és a két tannyelvű osztályokban marad-
nak meg a státuszok. A Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány (Fon-
dation Franco−Hongroise pour la Jeunesse) lektorai részben tud-
ják csak pótolni ezt az űrt. Ez a magyar és a francia állam által 
közösen finanszírozott szervezet megalapítása óta (1992) segíti a 
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magyarországi alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények-
ben a francia nyelv tanítását. A francia nyelvpolitika prioritásai 
egyre inkább az ázsiai és dél-amerikai térség felé tolódnak, ahol 
nagy tanulólétszámmal lehet számolni és politikai, gazdasági, kul-
turális előnyei is vannak a nyelvi együttműködésnek. 

Kutatásunk a francia nyelvre fókuszál Magyarországon és a Kö-
zép-Kelet-Európai régióban, két jelentős, már önmagában is 
aszimmetrikus periódus összevetésével. Az első a 16–20. századi 
tendenciák vizsgálata, a második pedig a 20–21. századi jelenlét 
elemzése. 

Kiindulópontunk az, hogy Közép-Kelet-Európa speciális nyelvi 
helyzetben van geopolitikai, kulturális és nyelvpolitikai szem-
pontból is. Célunk az, hogy rávilágítsunk, milyen kihívásokkal kel-
lett és kell megküzdeni az egyes országokban a nyelvi tervezés 
területén? Milyen nyelvpolitikai döntések születtek az elmúlt szá-
zadokban és évtizedekben és milyen tendenciákat lehet jelenleg 
tapasztalni? Az internacionalizáció milyen hatást váltott ki az 
egyes országok döntéshozatalában? 

A másik fő kérdés az, hogy az 1990-es években tapasztalt je-
lentős fellendülést követően miért esett vissza a francia nyelvet 
tanulók számának növekedése a Közép-Kelet-Európai régióban? 
Miként lehet megfordítani ezt a jelenséget, milyen harcokat kell 
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megvívni azért, hogy a francia nyelv visszavegye jogos helyét glo-
balizációs világunkban? Milyen lehetőségek és megoldások van-
nak az Európai Unió keretein belül? 

A francia, mint világnyelv jelenléte az öt kontinensen vitatha-
tatlan, státusza azonban változott. Véleményünk szerint Európá-
ban a francia nyelv továbbra is meghatározó szerepet kell, hogy 
betöltsön. Az erőfeszítések ennek értelmében a következők: a 
korai nyelvoktatás segítése, a kétnyelvű osztályok támogatása a 
középiskolában, egyes szakmákban prioritás a francia nyelvnek, 
az egyetemi francia nyelvi tanszékek jelentőségének növelése, a 
francia nyelvű egyetemi oktatás és a kutatóközpontok segítése.  

6. Konklúzió és aszimmetria 

Franciaországon belül több periódust emelek ki vizsgálatunk 
szempontjából: 1) A Reneszánsz (16. század) idején a latin és a 
francia nyelv harcát látjuk. Míg a nagyhírű 1253-ban alapított Sor-
bonne a latin védőbástyája, addig a szintén a mai napig működő 
Collège de France (1530-), az innováció fellegvára, a francia nyel-
ven folyó oktatás és kutatás színtere. Egyedi és nyitott egyetem, 
ahol a fejlődésben lévő tudományok és a modern felfedezések 
azonnal megjelennek az előadásokban a legkiválóbb kutatók és 
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előadók tolmácsolásában. Kiemelkedő laboratóriumaiban szá-
mos fiatal tehetség kap szakmai segítséget, akár Nobel-díjas tu-
dóstól is. Ebben a korszakban születik meg az első nyelvtörvény 
(1539), amely a francia kizárólagosságát hirdeti minden más 
nyelvvel szemben. 2) A 17. század kimagaslik a francia nyelv le-
írása szempontjából. Megalakul a Francia Akadémia 40 halhatat-
lannal, akik célja a nyelv védelme, a szép, elegáns nyelv létreho-
zása és őrzése a barbár és közönséges nyelvvel szemben. 3) A 18. 
század vége a Nagy Francia Forradalom nyelvtörvényét hozza, 
amely a világos stílust hirdeti a nem elegáns, érthetetlen nyelvvel 
szemben (tájnyelvek). Ez a második nyelvtörvény (1794), amely a 
dialektusok kiirtására született. 4) A 20. század mindkét törvénye 
az idegen nyelvek szavainak beáramlása ellen született, így a Har-
madik nyelvtörvény (Bas–Lauriol, 1975): francia vs. idegen nyel-
vek; és a Negyedik nyelvtörvény (Toubon, 1994): francia vs. angol 
nyelv. Minden esetben érintettek a közalkalmazottak és a média 
(rádió, televízió, írott sajtó) képviselői, akiknek kötelességük a 
tiszta, elegáns, hibátlan francia nyelv használata, szemben a nem 
elegáns nyelvi rétegekkel. 1992. június 23-án a francia Kongresz-
szus kiegészíti az Alkotmányt a következő mondattal: „A Köztár-
saság nyelve a francia.” És azóta feltünteti az összes nyelvvel kap-
csolatos dokumentumon. 
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A francia külpolitikában a következőket állapíthatjuk meg: 1) a 
Reneszánsz korban Franciaország hadban állt Itáliával, de a had-
járatok kulturális és nyelvi eredményeket is hoztak. A francia ki-
rályi udvarba érkező olasz művészek által rengeteg olasz szó 
árasztotta el a francia nyelvet, e szavak beáramlása ellen léptek 
fel a nyelvészek. 2) A 18. század aszimmetriáját két pontban lehet 
összefoglalni: gyarmatpolitika vs. belső gondok; Franciaország vs. 
Anglia. Québec angol fennhatóság alá kerül a Párizsi szerződés 
következtében: semmi nyelvi kitétel nem születik a francia nyelv 
érdekében, holott a lakosság 99%-a francia ajkú (1763). 3) A 
19−21. század a frankofónia fogalmának és realitásának elterje-
déséről szól: francia nyelv vs. világnyelvek; a francia nyelv Euró-
pában vs. a francia nyelv és annak változatai többi kontinensen. 
Az angol nyelv világnyelvvé válásának ténye új helyzetet jelen-
tett, amelyre megoldást kellett találni. A francia nyelv jelenleg 
mind az öt kontinensen jelen van, több mint 60 országban, önál-
lóan, vagy más nyelvvel/nyelvekkel osztozva, különböző minő-
ségben: anyanyelv, hivatalos nyelv, az oktatás nyelve, a kultúra 
nyelve. A Frankofónia Nemzetközi Szervezete (Organisation in-
ternationale de la Francophonie) adatai szerint 2010-ben 220 
millióan beszélték a francia nyelvet, azaz a Föld lakosságának 3%-
a, minden 32. ember. 2014-re ez a szám 274 millió frankofón be-
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szélőre nőtt, és az előrejelzés 2050-re 700 millió fő a Föld 9,1 mil-
liárd lakosának 8%-a, azaz minden 13. ember. A francia nyelv foly-
tatja tehát azt a kettős tendenciát, amit a Francia Akadémia és a 
nagy szótárkiadók – Larousse, Robert – követnek, a hagyomá-
nyok őrzését és a haladó szellemiséget. 

Irodalom 

Cerquiglini, B. 1999. Les langues de la France. Rapport au Mi-
nistre de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Tech-
nologie, et à la Ministre de la Culture et de la Communication. 

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/langreg/rapport_cerqu
iglini/languesfrance.html 

Hagège, C. 1996. Le français, histoire d’un combat. Paris: Éditions 
Michel Hagège. 

Organisation internationale de la Francophonie 
http://www.francophonie.org/ Estimation-des-
francophones.html 

Walter, H. 1988. Le français dans tous les sens. Paris: Robert Laf-
font. 

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/langreg/rapport_cerquiglini/languesfrance.html
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/langreg/rapport_cerquiglini/languesfrance.html
http://www.francophonie.org/%20Estimation-des-francophones.html
http://www.francophonie.org/%20Estimation-des-francophones.html

	Itt fejezzük ki köszönetünket a kötet lektorainak:
	Előszó 14
	Plenáris előadások
	Workshopok
	A magyaroktatás kihívásai a 21. században
	Propaganda és manipuláció a digitális korban
	Társas egyenlőtlenségek mindennapi társalgásokban és kutatásukban: a Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz
	Szekcióelőadások
	Fordítás és tolmácsolás
	Nyelvelméletek
	Média- és kommunikációkutatások
	Terminológia
	Pragmatika
	Anyanyelvi kutatások
	Antropológiai nyelvészeti kutatások
	Pszicholingvisztika
	Idegennyelv-kutatások

	ELŐSZÓ
	Vevők és eladók, őszinték és hazugok a kommunikáció örök (aszimmetrikus) piacán
	1. Bevezetés
	2. A formális jelentéstan kezdetei
	3. A dinamikus szemantika
	4. A (eALIS diskurzusábrázoló elmereprezentációja
	5. Grice-i maximák és austini expozitív beszédaktusok
	6. Az öt mondattípus modalitási szimmetriarendszere
	7. Összefoglalás
	Irodalom

	Hatalom a nyelv felett
	1. Bevezetés: a terminológiai szabvány nyelvszabályozó eszköz
	1.1. A szabvány, mint szabályozóeszköz
	1.2. Különféle szabványok
	1.3. Szabvány és intézmény
	2. Szabványosság és szabványosítás
	2.1. Az időmérés és a naptár
	2.2. A mértékek egységesítése
	2.3. A számábrázolás
	3. A terminológiai szabvány
	3.1. Terminológiaegységesítési törekvések
	3.2. Terminológiai szabványok
	3.2.1. Az adatfeldolgozás fogalmai szabvány
	3.2.2. A szabványkészítés folyamata
	3.2.3. A honosítás folyamata
	3.2.3.1. A honosítás munkamódszere
	3.2.3.2. Hardware-software
	3.4. Az eredmény sorsa
	4. A nyelv feletti hatalom őstörténete
	Irodalomjegyzék

	Jelnyelvi korpuszok a grammatikaoktatásban 16F
	1. Bevezetés
	2. Módszertan
	3. Eredmények
	4. Összegzés
	Irodalom

	Csoda vagy hiú remény? A cochleáris implantáció metaanalízise17F17F17F
	1. Bevezetés
	2. Módszertan
	3. Eredmények
	3.1. Az áttekintett anyagok általános jellemzői
	3.2. Sikeresség és az implantációhoz való hozzáállás
	3.3. Objektivitás és megbízhatóság
	3.4. Az implantáció kockázatai és korlátai
	3.5. Nyelvi fejlődés, nyelvhez való hozzáférés
	4. Következtetés
	Irodalom

	A figyelem fő aspektusai az oktatásban: az oktatás, a nyelv és a kognitív pszichológia metszéspontjai18F18F18F
	1. Bevezetés
	2. Az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja és a NyelvEsély projekt
	3. A figyelem általános leírása
	4. A figyelem módszertani vonatkozásai az oktatásban és a tanulásban
	5. A tanulásbeli figyelem tágabb kontextusa: társas és érzelmi tényezők
	6. A figyelem aspektusa a siket gyermekek nevelésében és oktatásában
	7. Összegzés
	Irodalom

	Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációjának rejtett tényezői19F19F19F
	1. Bevezetés
	2. Adatgyűjtés és kutatási módszerek
	3. Eredmények
	4. Következtetések
	Irodalom

	Az anyanyelvoktatás kihívásai a diaszpórában
	1. Bevezetés
	2. A diaszpóra becsült létszáma
	3. Különbségek, eltérések, egyenlőtlenségek – aszimmetriák
	4. A hétvégi iskolák mint az anyanyelvoktatás bázisai
	5. A többségi iskolák mint az integrálódás helyszínei
	6. Továbbgondolásra
	Irodalom

	Származásnyelvi aszimmetriák
	1. Bevezető gondolatok
	2. A bevándorlókat érintő alapvető aszimmetriák
	3. A főbb csoportok és jellemzőik
	4. Két példa a Károli Gáspár Református Egyetem Hungarológiai Műhelyéből
	5. Összefoglalásul
	Irodalom

	Fogalmak, fogalmi rendszerek a közoktatásban és a tankönyvekben
	1. Az anyanyelvű oktatás Magyarországon
	1.1. Az oktatás aszimmetriái
	1.2. Aszimmetrikus ismeretátadás és képességfejlesztés
	2. A fogalmak az iskolában
	2.1. A fogalomalkotás
	2.2. A nyelv, az anyanyelv szerepe a fogalomalkotásban
	3. Fogalomalkotás a tananyagban. Egy anyanyelvi tankönyv fogalmai
	4. Az anyanyelvű fogalomalkotás és a nyelvstratégia
	Irodalom

	Aránytalan nyelvhasználat az idegen nyelvi órákon, nyelvoktatásunkban
	1. Bevezetés
	2. A fordítás szerepe idegennyelv-oktatásunkban
	3. Az idegen nyelvi kompetenciák köznevelésünkben és felsőoktatásunkban
	3.1. Az idegennyelv-oktatás kezdetei: az óvoda és az alsó tagozat
	3.2. Óraszámbeli keretek és idegen nyelvi mérés a felső tagozatban
	3.3. A középiskolai óramegoszlás és az idegen nyelvi tankönyvek
	3.4. Felsőoktatásunk idegennyelv-oktatásáról tömören
	4. Irodalom az (idegen) nyelvi órákon
	Irodalom

	A propaganda visszaszorításának intézményi-szabályozási keretei27F27F27F
	1. Demokratikus közvélemény és propaganda
	2. A politikai üzenetekre vonatkozó jogi szabályozás
	3. A kormány üzeneteinek jogi minősítése a gyakorlatban
	4. Propaganda a közösségi médiában
	Irodalom

	A kritikai médiaműveltség fejlesztése 31F
	1. Bevezetés
	2. Médiapedagógia
	3. Álhírek
	3.1. Álhírek új dimenzióban
	3.2. Mi tekinthető álhírnek?
	3.3. Befogadás – szűrés
	4. A kritikai műveltég fejlesztése
	4.1. Koncepcionális keret – fejlesztési területek
	4.2. Dilemmák, nehézségek
	5. A Drón program
	5.1. A Televele Médiapedagógiai Egyesület oktatási csomagja
	5.1.1. A harkály hátán utazó menyét
	5.1.2. Digitális önkifejezés – Mémek
	5.1.3. Digitális média működése – az Algoritmus
	6. Záró gondolatok
	Irodalom:

	„A mágia hatalom” − A propaganda ábrázolása a young adult alkotásokban
	1. Bevezetés
	2. A young adult
	2.1. A Harry Potter és Az éhezők viadala
	3. A propaganda
	3.1. A propaganda fogalma
	3.2. A Harry Potter és a náci propaganda
	3.3. Az éhezők viadala propagandája
	3.4. Az éhezők viadala az oktatásban
	4. A valóság és a fikció viszonya
	Irodalom
	Források

	Bevezető a Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpuszhoz45F
	1. Bevezetés
	2. A BEKK előzményei
	3. Módszereink
	4. A korpuszról
	5. Melléklet – A BEKK átírási konvenciói
	Irodalom

	Nemi jelentések konstrukciója a szexszel kapcsolatos megnyilatkozásokban
	1. Bevezetés
	2. Nem-szexuális téma szexualizálása
	3. Fiktív szexuális élmény
	4. Konkrét szexuális élmény
	5. Összegzés
	Irodalom

	A maszkulinitás konstrukciói kollégiumi társalgásokban
	1. Bevezetés
	2. A maszkulinitás szociokonstruktivista megközelítése
	3. Elemzések
	4. Összegzés
	Irodalom

	Elképzelt cigány beszédmódok fiatalok társas interakcióiban
	1. Bevezetés
	2. Dinamikus etnicitás-meghatározás(ok) a nyelvi gyakorlatokban
	3. A hétköznapi társalgásokban megjelenő cigány beszédmódok
	4. Összegzés
	Irodalom

	Nyelvi regiszterek megítélése és megjelenése budapesti kollégisták hétköznapi társalgásaiban
	1. Bevezetés
	2. A korpuszról
	3. Nyelvi regiszterek a hétköznapi diskurzusokban
	4. Laikus beszélők a nyelvi regiszterektől
	5. Területi változatok a diskurzusokban
	6. Összegzés
	Irodalom

	Az értelmezős szerkezetről beszélt nyelvi adatok tükrében
	1. Bevezetés
	2. Az értelmezős szerkezet lehetséges megközelítése
	3. Az adatok mennyiségi jellemzése
	4. A BEKK adatai
	4.1. Sikeres referálás és javítás
	4.2. Diskurzusjelölő az értelmezős szerkezetben: az izé
	5. Összegzés
	Irodalom

	Hozzászólások  a „Társas egyenlőtlenségek mindennapi társalgásokban és kutatásukban: A BEKK” c. workshop előadásaihoz
	Irodalom

	Az aszimmetria hipotézis kiterjesztése a honosítás/idegenítés dichotómiára
	1. A nyelvek közötti aszimmetriától az aszimmetriahipotézisig
	2. Kiterjeszthető-e az aszimmetria hipotézis a kultúrára?
	3. Van-e összefüggés a kulturális aszimmetria és a honosítás/idegenítés dichotómia között?
	4. Az aszimmetria hipotézis vizsgálatának lehetséges módszerei
	5. Az álvisszafordítás
	6. A vizsgált mű
	7. Különböző kulturális háttértudások ütközése
	8. A fordítás elemzésének eredményei
	9. Konklúzió
	Irodalom
	Források

	Változó fordítási normák egy magyar regény angol fordításában
	1. Bevezetés: normák és fordítási normák
	2. Fordítási normák és fordítási műveletek
	3. A fordítói normák változása
	3.1. A fordítási normák változása magyar−angol műfordításban
	3.2. Az Úri muri angol fordítása
	3.3. Milyen mértékben változott a norma?
	4. Kulturálisan kötött kifejezések vagy reáliák?
	4.1. A kulturálisan kötött kifejezések kategóriái
	4.2. Mely kategóriákban tér el az Úri muri angol fordítása a korábbi magyar−angol fordításoktól?
	5. Következtetések
	Irodalom
	Források
	Jegyzetek

	Aszimmetrikus grammatikai kohéziós viszonyok a tolmácsolásban.
	Eltolódások a nyelvtani kohéziós eszközök használatában angolról magyarra blattolt és konszekutívan tolmácsolt célnyelvi szövegekben
	1. Bevezetés
	2. Anyag és módszer
	3. Eredmények
	4. Összegzés
	Irodalom

	A deklaratív tudás és a szakmai kommunikációs készség jelentősége a fordításban
	1. Bevezetés
	2. A kognitív mechanizmusok fordításspecifikus facilitáló és inhibitáló hatásai
	2.1. Az észlelési, figyelmi és emlékezeti mechanizmusok pozitív hatásai
	2.2. Az észlelési, figyelmi és emlékezeti mechanizmusok negatív hatásai
	3. A kognícióval kapcsolatos deklaratív tudás kommunikációs relevanciája
	4. Konklúzió
	Irodalom

	Fordító- és tolmács mesterképzésben, valamint jogi szakfordítóképzésben részt vevő hallgatók fordításainak összehasonlító elemzése
	1. Bevezetés
	2. A kutatás elméleti háttere
	3. A globális hibatipológia
	4. Az analitikus hibatipológia
	5. A hipotézisek
	6. A kutatás módszerei és eszközei
	6.1. A minta
	6.2. A kutatás eszközei
	7. Eredmények
	7.1. Értékelők közötti egyezések
	7.2. A fordítás egészének minősége és a hibatípusok gyakorisága
	7.3. A bölcsész és jogász csoportok fordításainak összehasonlítása
	8. Az eredmények elemzése
	9. Következtetések
	10. További kérdések
	Irodalom

	Fordítás és optimalitás: magyar–angol fordítási műveletek az Optimalitás elméleti keretében
	Példa 1.: Magyar jogi szaknyelvi szöveg:
	Példa 2.: Magyar jogi szaknyelvi szöveg angol célnyelvi fordítása:
	Példa 3.: A forrás-és célnyelvi szöveg öt szegmensi bontásban:
	Irodalom

	Nem professzionális TED fordítók explicitációs stratégiái
	1. Bevezetés
	2. Az explicitáció definíciója és típusai
	3. A feliratozás főbb jellegzetességei
	4. Kutatási korpusz és módszer
	5. Eredmények
	6. További kutatási irányok
	Irodalom

	Beszédaktusok kontextuális tényezőinek jelölése az angol−magyar filmfordításban
	1. Bevezető
	2. Elméleti háttér: kontextuális tényezők és pragmatikai elmozdulások
	3. A vizsgálat adatai és módszere
	4. Pragmatikai elmozdulások a kontextuális tényezők jelölésében
	5. Konklúzió
	Irodalom
	Filmográfia, források

	Terminusfordítási stratégiák szakfordító hallgatók képesítőfordításaiban
	1. Bevezetés
	2. A kutatás tárgya, a vizsgált populáció
	3. A kutatás célja és jelentősége
	4. A kutatás kérdései
	5. A kutatás módszere
	6. Eredmények
	6.1. Az 1. és a 2. kutatási kérdés eredményei
	6.2. A 3. kutatási kérdés
	6.3. A 4. kutatási kérdés
	6.4. Az 5. kutatási kérdés
	7. Hallgatói kutatás bemutatása
	Irodalom

	Az univerzális kvantor aszimmetriája a magyar grammatika rendszerében
	1. Bevezetés
	2. Kétdimenziós operátorzóna a magyarban
	3. Kísérlet a kettős karakterrel bíró kvantorok elkülönítésére
	4. Összefoglalás és kitekintés
	Irodalom

	Az átfogó forrásnyelvtanok módszertani kérdései
	1. Bevezetés
	2. Rendszerszerű adatközlés: a [(humán] jegy a névmási visszautalásban
	3. Hasonló felépítés, új szemlélet: A főnévi komplementumzóna
	4. Hova vezetnek az adatok: a -nAk ragos birtokos előtti nem birtokosi pozíció
	Irodalom

	A HCI: az ember és számítógép kapcsolatának mesterséges, aszimmetrikus nyelve57F
	0. Témafelütés
	1. Bevezetés
	2. Motiváció, példák
	2.1. A zavarosság egyik forrása a hiányos mondat
	2.2. A zavarosság másik forrása a funkciószavak hiánya
	3. A kutatás előzményei
	4. A digitális ökoszisztéma modellje.  A HCI nyelv alapjai
	4.1. Alsó szint: az objektumok
	4.2. Középső szint: Műveletek az objektumokon59F59F59F  (operations)
	4.3. Felső szint: Kommunikáció (communications)
	5. Kiragadott kérdések a kutatás feladatai közül
	5.1. Az elemzés modellje
	5.2. A HCI struktúrája
	5.3. A linearitás kérdése
	5.4. A (formális) rekurzivitás
	5.5. Az interaktív virtuális tér, az alsó HCI-szint
	6. Polémia: evolúció vagy intelligens tervezés
	7. Összegzés
	Irodalom

	Kiterjesztett kommunikáció: az új paradigma
	1. Bevezetés61F61F61F
	2. Virtuális kommunikáció
	3. „Leszűkített kommunikáció”: A nyelv és a tudomány kommunikációja
	4. A kiterjesztett kommunikáció
	5. Konklúzió
	Irodalom

	Az Észak-Magyarországon élő német nemzetiség többnyelvűsége és identitása
	az 1989−2017 között megjelent német és magyar−német nyelvű sajtóban
	1. Bevezetés
	2. Elméleti keret: Identitás és kisebbségi sajtó
	3. Kutatási kérdések, módszerek és célok
	4. Az Észak-Magyarországon megjelent periodikák
	4.1. PESTERZSÉBET SOROKSÁR
	4.2. Szendehelyi hírek – Nachrichten von Szende
	4.3. Mi újság Vértesacsán?
	4.4. Isztiméri hírmondó
	4.5. A kutatás eredményei
	5. Összegzés, kitekintés
	Irodalom
	Források

	A dokumentáció a terminológiában: elvek és oktatási vonatkozások
	1. Bevezetés
	2. A dokumentáció (dokumentum-menedzsment) kapcsolata a terminológiával és a fordítói gyakorlattal
	3. Oktatási vonatkozások
	4. Következtetések
	Irodalom
	Források

	Idegen szavakkal és nyelvi formákkal kapcsolatos nyelvi ideológiák vizsgálata orvosok és orvostanhallgatók nyelvről szóló vélekedéseiben
	1. Bevezetés
	1.1. Az orvosi nyelv sztenderdizációja
	1.1.1. Története
	1.1.2. Főbb tevékenységi körei
	1.1.3. A(z orvosi) nyelv tudományos és népi megközelítésmódja
	1.2. Nyelvi ideológiák
	2. Orvosok és orvostanhallgatók nyelvi reflexióinak elemzése
	2.1. Kutatási előzmények
	2.2. Módszertan
	2.3. Eredmények
	2.3.1. A mai magyar orvosi nyelv általános állapotáról szóló állítás
	2.3.2. Idegen terminus helyett magyar terminus
	3. Összegzés
	Irodalom

	A diagnózis jelentése és jelentősége a beteg szemszögéből
	1. Bevezetés
	1.1. Az orvos-beteg kapcsolat megítélése a büntetőjogban
	1.2. Az orvos-beteg kapcsolat megítélése a polgári jogban
	2. Kutatási terv és módszerek
	3. Eredmények
	4. Az eredmények értelmezése66F66F66F
	5. Összefoglalás
	Irodalom
	Források
	Függelék:

	Aszimmetrikus viszonyok – aszimmetrikus megszólítások
	A társas deixis szerepe a személyközi viszonyok alakításában68F68F68F
	1. A megszólítások és a társas viszonylatok
	2. Az elemzés módszere és adatai
	3. A tegezés és nemtegezés aszimmetriája
	4. A V változatainak aszimmetriája
	5. A nominális megszólítások aszimmetriája
	6. A viszonylatok dinamikus alakításának lehetőségei és korlátai
	7. Összegzés
	Irodalom
	Források

	A pletyka pragmatikai megközelítése
	1. Bevezetés
	2. Bulvárpletykák
	3. A vizsgálat
	4. Eredmények70F70F70F
	4.1. A pletykálóra irányuló értékelések
	4.2. Az esemény és a témaszemély értékelése
	4.3. Az agresszió megjelenése a hozzászólásokban
	4.4. A pletyka továbbszövése
	4.5. Értékközvetítés
	5. Összefoglalás és a kutatás további iránya
	Irodalom
	Források

	Az orvosról alkotott kép
	1. Bevezetés
	2. A vizsgálat
	3. A vizsgálat elméleti háttere
	4. Az elemzés
	4.1. EG
	4.2. AO
	5. A vizsgálat eredményei
	6. Diszkusszió
	Irodalom

	Szimulációs orvos-beteg kommunikáció – hatékonyságvizsgálat fókuszált interjúk alapján
	1. Bevezetés
	2. Az orvosi kommunikáció fejlesztésének jelentősége az orvosképzésben
	3. „Anamnézisfelvétel színész páciensekkel” kurzus a pécsi orvoskaron
	4. Az interjúk bemutatása
	4.1. Az interjúk készítésének körülményei, interjúalanyok
	4.2. Az interjú kérdései
	5. Hipotéziseink
	6. Eredmények
	6.1. A motiváció
	6.2. A visszajelzések megítélése
	6.3. Az anamnézisfelvétel műfaji sajátosságainak gyakorlásához kapcsolódó nyereségek
	6.4. A szakmai személyiség jellemzőinek fejlődése
	6.5. A kommunikáció és az orvossá válás folyamatának összefüggései
	7. Megfontolások, további célkitűzések
	Irodalom

	A kérés aszimmetriája
	A „lesz egy…” típusú kérések elemzése mozi-büfés diskurzusokban
	1. Bevezetés
	2. Szakirodalmi áttekintés
	3. Módszerek
	(1.) Saját gyűjtött korpusz 2 000 megnyilatkozással
	(2.) Értelmező teszt 21 alany részvételével
	(3.) A mozialkalmazottakkal végzett online-kérdőív
	3.1. A kérdőív
	4. Záró gondolatok
	Irodalom

	A negatív emotív elemek vizsgálata a pszichológiai és a szemantikai motiváció szempontjából72F72F72F
	1. Bevezetés
	2. A negatív emotív elemek egy lehetséges rendszerezése
	3. A negatív emotív elemek használatát befolyásoló pszichológiai tendenciák
	4. A negatív emotív elemek használatát befolyásoló szemantikai tendenciák
	5. A negatív emotív elemek lexikai szintű és aktuális szemantikai tartalma
	6. Diszkusszió
	Irodalom
	Források

	Diplomatikus diplomaták
	1. Bevezető
	2. Elméleti háttér: nyelvi udvariasság a kommunikációs célok kifejezésére
	3. A vizsgálat adatai és módszere
	4. Ritualizált megnyilatkozások
	5. Félig ritualizált megnyilatkozások
	6. Konklúzió
	Irodalom
	Internetes hivatkozások

	Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok az udvarias interakcióban: bók és válasz kontextusában
	1. Bevezetés
	2. A vizsgálat elméleti kerete
	3. Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok
	3.1. A vizsgálati korpusz
	3.2. Aszimmetrikus viszonyok a vizsgálatokban
	3.3. Aszimmetrikus viszonyok a bókra adott válaszokban
	4. Összegzés
	Irodalom
	Mellékletek:
	Melléklet 1: Diskurzuskiegészítő teszt
	Melléklet 2: Példák

	Nyelvészeti paradigmák hatásai a nyelvtantípusokra és a nyelvtan osztálytermi tanítására: az elméleti nyelvtantól a pedagógiai nyelvtanig
	1. Bevezetés
	2. Nyelvészeti paradigmák
	2.1. Hagyományos nyelvtan
	2.2. Strukturalista nyelvtan
	2.3. Transzformációs-generatív nyelvtan
	2.4. Funkcionális nyelvtan
	3. Nyelvtantípusok
	4. Pedagógiai nyelvtan
	5. Összegzés
	Irodalom

	Aszimmetria az újszerű nyelvhasználatban: neologizmusok a közlő és a befogadó oldaláról
	1. Bevezetés
	2. Hipotézis
	3. Kulcsfogalmak
	4. Az elemzett neologizmusok grammatikai szerkezete
	5. Kommunikációs jellemzők neologizmusok használatakor
	6. Kommunikációs jellemzőkre ható tényezők neologizmusok használatakor
	7. Aszimmetrikus kommunikációt előidéző jellemzők neologizmusok befogadásában
	8. Konklúzió
	Irodalom

	Aszimmetria a gyermekirodalom névelőhasználatában
	1. Bevezetés
	2. Korábbi szakirodalmi megállapítások
	3. Az általam vizsgált adatok tulajdonságai
	4. Kísérletek a magyarázatra
	5. Az elérhetőség
	6. Összefoglalás
	Irodalom
	Források

	Szövegfeldolgozás az alsó tagozaton
	1. Bevezetés
	2. Az olvasás fogalmának megközelítései
	3. Olvasásmodellek a pszicholingvisztikában
	4. Az olvasástanulás modelljei
	5. Elmélet és gyakorlat
	5.1. Az olvasási stratégiák és a reciprok tanítás
	5.2. A tanítás mint természetes kogníció
	6. Összegzés
	Irodalom

	Társalgás a kutyával
	A gazdinyelv néhány jellemzője beküldött videófelvételek alapján
	1. Bevezetés
	2. Szakirodalmi áttekintés
	3. Kérdések, vizsgált jellemzők
	4. Módszerek
	5. Eredmények
	5.1. Felhívó funkció
	5.2. Társalgási karakter
	5.3. Szupraszegmentális szint: Hangszín, hangmagasság, intonáció, hangzónyújtás, tempó.  Hiperartikuláció és hipoartikuláció
	6. Konklúzió
	Irodalom

	Szófaji és szóhasználati jellemzők ember–állat kommunikációban
	1. Bevezetés
	1.1. A tanulmány célja, a vizsgálat szempontjai
	1.2. A családi állatokkal való „beszédről”
	1.3. A kísérlet
	2. Szófajok és szóhasználat ember-állat kommunikációban
	2.1. A teljes anyag szófaji jellemzői
	2.2. Az egyes szövegek szófaji jellemzői
	2.3. A teljes anyag szóhasználati jellemzői
	2.4. Az egyes szövegek szóhasználati jellemzői
	3. Az eredmények összegzése, kitekintés
	Irodalom

	Bánáti eredetű hibrid létigék a beás nyelvváltozatokban
	1. Bevezetés
	2. A román létigei paradigma
	3. Létigék beás közösségek nyelvváltozataiban
	4. A bánáti paradigma komponensei
	5. Az igesor magyarázata és „hiányzó” elemei
	6. Hibrid alakok az imperfektumban
	7. Összefoglalás
	Irodalom

	A szép és a csúnya. Nyelvi értékítéletek vizsgálata egyetemi hallgatók körében
	1. A kutatás, célok
	2. Alkalmazott módszerek, adatközlők
	2.1. Módszerek
	2.2. Az adatközlők
	3. A vizsgálat eredményei
	3.1. A nem területhez köthető szép és csúnya magyar nyelvhasználat megítélése
	3.1.1. Kik beszélnek a legszebben magyarul?
	3.1.2. Kik beszélnek legcsúnyábban magyarul?
	3.2. A területhez köthető ítéletek
	3.2.1. A szép beszéd területi jellemzése
	3.2.2. Területek, ahol a legcsúnyábban beszélnek magyarul
	4. Összegzés
	Irodalom

	Egy magyar nyelvű spontán beszélt nyelvi korpusz (HuTongue) létrehozásának tapasztalatai82F82F82F
	1. Bevezetés
	2. A pletyka azonosítási lehetőségei a HuTongue korpuszban
	3. A feldolgozott szöveganyag bemutatása, a munka előkészítő lépései
	4. A feldolgozói munka első fázisa, a munka alapelvei, eszköze és módszere
	5. A feladat részletes ismertetése
	6. A munka jelenlegi állása
	7. Összegzés
	Irodalom

	A beszélő személy testmagasságának szubjektív becslése hangja alapján
	1. Bevezetés
	2. Anyag és módszer, a kísérlet körülményei
	2.1. I. kísérlet: az indexikus kapcsolatok vizsgálata
	2.2. II. kísérlet: hallgatói stratégiák, sztereotípiák feltárása
	2.3. III. kísérlet: a becsült és a valós testmagasságok összehasonlítása
	3. Következtetések
	Irodalom

	Rövid beszámoló felnőtt dadogó férfiak beszédprodukcióiról
	1. Bevezetés
	2. A dadogó beszédről
	3. Hét felnőtt dadogó férfi beszédprodukcióinak vizsgálata, három beszédműfajban
	4. Az eredmények rövid összefoglalása
	5. Következtetések
	Irodalom

	A negatív emotív elemek szóasszociációs adatbázisa84F84F84F
	1. Bevezetés
	2. A szóasszociációs adatbázisok, mint a kutatás és fejlesztés eszközei
	3. Az adatfelvétel anyaga, eszköze és módszere
	4. Az adatelemzés módszere
	5. A vizsgálat hipotézisei
	6. Az adatbázis alapvető statisztikai adatai
	7. Az adatbázis vizsgálati eredményei
	8. Összegzés és a kutatás további tervezett lépései
	Irodalom

	Sikerre ítélve (?), avagy mi jellemzi az angol szakost tanulmányai kezdetén: egy hallgatói kérdőív tanulságai
	1. Bevezetés
	2. Előzmények
	3. A felmérés résztvevői, a kérdőív
	4. A kérdőív eredményei
	4. Összegzés
	Irodalom
	Kérdőív

	Angol szakos hallgatók írásbeli szövegalkotásának fejlesztése
	Egy akciókutatás eredményei
	1. A kutatás háttere
	2. Írásos szövegalkotási kompetencia: elméleti megfontolások
	3. Az akciókutatás menete
	4. Kutatási eredmények
	4.1. A kérdőíves felmérés eredményei 1: folyamatközpontúság
	4.2. A kérdőíves felmérés eredményei 2: tanári útmutatás
	4.3. A kérdőíves felmérés eredményei 3: szövegalkotási kompetencia érzékelt fejlődése
	4.4. Szövegelemzés: diskurzusjelölők alkalmazása
	5. Összegzés
	Irodalom
	Függelék: A hallgatói kérdőív kérdései

	Én állok, ők ülnek. És minden szem rajtam...
	Prezentáció a nyelvórán nyelvszakos egyetemisták érzelmi reakcióinak tükrében
	1. Bevezetés
	1.1. Miért a prezentáció?
	2. Kutatási kérdések:
	3. Módszerek
	3.1. Résztvevők
	3.2. A kutatás menete
	4. Eredmények
	4.1. Mekkora izgalommal járt, milyen érzés volt, milyennek érzi szereplését?
	4.2. Az izgulás mint téma a reflexiók tükrében
	AGGÓDÁS, FÉLELMEK (N=18)
	ÉRZELMI ÁLLAPOT (N=25)
	TESTI REAKCIÓK (N=17)
	TELJESÍTMÉNYRE GYAKOROLT HATÁS (N=33)
	LEGYEN MÁR VÉGE! (N=15)
	A KOMMUNIKÁCIÓS HELYZET (N=17)
	4.3. Izgulok, de jól érzem magam? − A prezentáció mint nyelvórai feladat
	5. Konklúzió
	Irodalom

	Látássérült (vak) gyermekek idegennyelv-tanulása / tanítása
	1. Bevezetés
	2. Jogszabályi környezet
	3. Látássérült gyermekek idegennyelv-tanulása
	4. A differenciált munka jellemzői
	5. Mit mutat a tapasztalat?
	Irodalom
	Jogszabályok

	Aszimmetrikus viszonyok a képzési és a munkaadói nyelvi elvárásokban
	1. Bevezetés
	2. Problémafelvetés: egy nyelvpedagógiai-nyelvhasználati aszimmetria
	3. A nyelvi képzési és kimeneti követelmények – 2017. évi állapot
	4. A munkaerő-piaci elemzések tapasztalatai: nyelvi igények, nyelvtudásbeli elvárások
	5. A felsőoktatási nyelvoktató egységek teljesítése és viszonya a munkaerő-piaci elvárásokhoz
	6. A jövőkép: mi történik a 2020 januárját követő felvételi eljárások után
	Irodalom
	Törvényi, rendeleti, határozati források (PDF formában elérhető anyagok)

	Aszimmetria a nyelvpolitikában: Franciaország
	1. Bevezetés
	2. A jelenlegi állapot
	3. Nyelvpolitika a belpolitikában: intervenció a hatalom részéről a 16–20. században
	4. Külpolitika
	5. Magyarország és Közép-Kelet-Európa
	6. Konklúzió és aszimmetria
	Irodalom




