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A változás évtizede – Reflexiók a magyar és a szláv nyelvekr l, irodal-
makról és kultúrákról címmel 2002 márciusában nagyszabású nemzetközi 
konferenciát tartottak a Delhi Egyetemen, amelyen 12 ország közel hatvan 
szakembere vett részt. A 180 oldalas konferenciakötetben 26 el adás szöve-
ge jelent meg. Miel tt a nyelvészeti témájúakat bemutatnánk, érdemes meg-
ismerkednünk a rendez  intézménnyel, hiszen jogosan vet dik föl a kérdés, 
vajon miért részesültek ilyen megkülönböztetett figyelemben Közép- és Ke-
let-Európa országai. 

A mintegy 150 ezer hallgatót magában foglaló Delhi Egyetemen m kö-
dik a Szláv és Finnugor Nyelvek Tanszéke, amely a konferencia kezdemé-
nyez je és a kötet gondozója. A tanszék jórészt a szláv nyelvek oktatását 
végzi a horváttól a fehéroroszig, a lengyelt l a bolgárig, de legmélyebben és 
legáltalánosabban az orosszal foglalkoznak. A tanszék indiai munkatársai 
közül is ezt beszélik és kutatják a legtöbben, természetesen az angol mellett. 
Számos vendégtanár és lektor tevékenykedik az egyetemen, közöttük a ma-
gyar nyelv oktatója, Helmich Zoltán középiskolai tanár 2000-t l. Nem cso-
dálkozhatunk azon, hogy kevesen választják nyelvünk tanulmányozását, s 
minden egyes hallgatónak örülni kell. De nyelvünk és kultúránk közvetít je 
szerencsére nincs egyedül: Delhiben található a Magyar Kulturális Központ, 
melynek gazdag programkínálatát jelzi, hogy csak a konferencia hetében há-
rom rangos eseménynek adott otthont. A Magyar Nagykövetség is hozzájá-
rul a kulturális misszió teljesítéséhez, s további lehet séget látnak az oktatási 
kapcsolatok kiterjesztésére, hallgatói-oktatói cserék formájában. 

Ezek után a Ravi Nagpal tanszékvezet  szerkesztette kötetr l. Az angol 
nyelv  tanulmányok irodalmi, kulturális, politikai és nyelvészeti vonatkozá-
súak; a továbbiakban az utóbbiakat tekintjük át. A meghirdetett téma – az 
1990-es évek változásai – rendkívül id szer , s egyben biztosítéka annak, 
hogy a legfrissebb kutatási eredményeket tárják elénk a szerz k. Ráadásul 
kiváló összevetésekre adnak alkalmat a különböz  közép- és kelet-európai 
nyelvekr l szóló beszámolók.  

A horvát nyelv elmúlt évtizedének f bb változásaival két, tartalmában 
egymást er sít  és kiegészít  tanulmány foglalkozik. Albertina Josi  szerint 
az 1990-es évek politikai és társadalmi változásai a horvát nyelv számára pá-
ratlan lehet séget teremtettek, olyat, amilyenre eddigi történetében még nem 
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volt példa: államnyelvvé válhatott. Fontos leszögezni, hogy a horvát és a 
szerb két külön nyelv, még ha az utóbbi évtizedek jugoszláv gyakorlata ezt 
hatalmi szóval cáfolni igyekezett, ráadásul a különnyelv ség még nemzetkö-
zileg sem elég ismert. Az elmúlt évtized legf bb nyelvi feladata a nyelvújítás 
és a nyelvtisztítás, az idegen szavak, az anglicizmusok és a szerb kifejezések 
horvát megfelel vel való helyettesítése. Az el bbiek elfogadottabbak, gyor-
san terjednek, míg az utóbbiakat gyakran szám zik, és helyettük a nyelvújí-
tók el szeretettel folyamodnak a régi horvát szavakhoz. Nemcsak a szókész-
let módosult, átalakultak a megszólítási és üdvözlési formák, pl. a korábban 
általános zdravo köszönés helyett a kommunikációs helyzetet árnyaltabban 
tükröz  alakok jelentek meg, mint a német beugen-b l ered  bog és bok, 

vagy az angol-amerikai hi. Megszólításként családnév helyett gyakori a ke-
resztnév alkalmazása, valamint az úr és az úrn  horvát megfelel je. Befeje-
zésül meg kell említeni a szóhangsúlyozásban, a morfológiában és a helyes-
írásban bekövetkezett változásokat. A szerz  összegezésképpen megállapít-
ja, hogy a horvát nyelv önállósága nagy fegyvertény, és büszkeséggel tölti el 
a polgárokat. – Az iméntiek folytatásaként Marko Samardzija a horvát 
sztenderd nyelvváltozatot elemzi. Huszadik századi történetér l elmondja, 
hogy 1918-tól kísérlet történt az ún. makrosztenderd kialakítására, amit ma-
gyarul szerb-horvát, majd 1984-t l – köt jel nélkül írva – szerbhorvát nyelv-
nek neveztünk. A gondokat jól szemlélteti, hogy már a nyelv hivatalos meg-
nevezése sem volt egyértelm : srpskojrvatsko-slovena ki, srpskohrvatsko-

slovena ki, jrvatsko-slovena ki, srpskohrvatski, hrvatskosrpski. Az els  és 
második Jugoszlávia fennállása idején nem fordítottak figyelmet a szerb és a 
horvát nyelv különbségeire. De még ilyen körülmények közepette is voltak 
olyan szakmunkák, amelyek a két nyelv eltér  vonásait állapították meg: a 
harmincas évek végén két ún. különbségszótár készült. A folytatás csupán az 
1990-es években következhetett. A f  gond, hogy nehéz meghúzni a határ-
vonalat a két nyelv között, egyértelm  szabályok híján a nyelvészek szubjek-
tív megítélése is belejátszik a nyelvi és szókészleti elemek besorolására. A 
mostani sztenderdizációt nehezíti, hogy központi horvát norma híján a 20. 
században sok esetben teret nyert a nyelvjárási ejtésváltozat. A feladat nagy-
ságát jelzi, hogy 1990 és 2000 között nem kevesebb, mint 20 nyelvhasználati 
szótár, illetve kiadvány jelent meg. A nemzeti és a nyelvi öntudat vezérelte 
horvátosítás eredményeképpen a nyelvükben eddig használatos nemzetközi 
szavakat is számos esetben anyanyelvi megfelel vel helyettesítik, vagy visz-
szatérnek a korábbi horvát szóhoz: telegram – brzojav, funkcionar – 

duznosnik, ekonomija – gospodarstvo, system – sustav. Jellemz  az angol 
szavak lefordítása is: printer – pisa , computer – ra unalo, offside – zalede. 

A szókészlet átalakulása mellett számottev  módosulás figyelhet  meg a 
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hangsúlyozásban és a kiejtésben, ám morfológiai és szintaktikai változások-
ról nem beszélhetünk. 

Szintén ketten foglalkoznak a bolgár nyelvvel. Valentyina Sztojkova 
Todorova a bolgár nyelv kapcsán úgy fogalmazott, hogy nem egyszer en 
idegen hatásokról beszélhetünk, hanem legf bb tendencia a nyelvi 
nemzetköziesedés, a nyelvek internacionalizálódása. Ennek jelei a szókészlet 
b vülésében, a jelentésváltozásokban, az alaktanban érhet k tetten, de legin-
kább a bolgár szórend változásában, amelyet drasztikus mérték nek neve-
zett. B vebben a szókészlet sajátosságait bemutató példasorból idézünk. 
Másfél évtized alatt rengeteg angol elem, szakszó, szókapcsolat honosodott 
meg [itt az eredeti angol szó feltüntetésével]: action, broker, business, chip, 

holding, media, promotion, rackett. Szokatlanok és újszer ek az idegen 
nyelvi elemekb l létrejött szóösszevonások, összetételek [itt a bolgár szó la-
tin bet s átírásával]: Mobiltel, Mobikom, Radionet. A cirill bet s írásmód el-
lenére az angolhoz és más nyelvekhez hasonlóan itt is megjelentek azok a 
sajátos nagybet sítések, amikor az összetett szó (tulajdonnévi szóösszevo-
nás) második-harmadik elemét is nagybet vel írják [itt a bolgár szó latin be-
t s átírásával]: SzoFiaTaxi, SzofiMel. – A bolgár nyelvvel foglalkozó másik 
tanulmány szerz je, Galina Malhova szociolingvisztikai megközelítésben 
vizsgálta a szókészlet átalakulását, különös tekintettel a szlengre, az idegen 
elemekre és a bels  fejleményekre. Az utóbbi évtized nyelvhasználata sokkal 
változatosabb, mint a korábbi fél évszázadé volt. Több nyelvváltozat jelenik 
a sajtóban és az elektronikus médiában, a stílus oldottabb, nagyobb szerep 
jut a nyelvi humornak és az iróniának. A tájnyelvi és a szleng elemek széle-
sebb körben használatosak, mint korábban. A stílusváltozásra két példa: a 
korábban szleng csenge (‘zsaru’) mára egyenérték  lett a korábbi policáj 
(‘rend r’) f névvel, hasonlóan elterjedt a szleng ‘buli, összejövetel’ értelm  
kupon. Érdekes jelenség, hogy a bolgár szókészletben megújulnak bizonyos 
török szavak. Az ország ötszáz éven keresztül, egészen a 19. század végéig 
török uralom alatt állt, ám a 20, század folyamán a korábbi török kölcsön-
szók kikoptak a használatból, manapság viszont ismét el kerülnek.  

Krysztof Stro ski tanulmánya nem sz kül a lengyel szókészlet idegen 
elemeinek vizsgálatára, hanem szélesebb aspektusból általános következteté-
seket von le. Az idegenszer ségek átvétele elkerülhetetlen, és a nyelvi köl-
csönzés jelenti az els  lépcs t a kulturális egységesülés felé, s ez a folyamat 
egymástól távol es  nyelvek – például az angol, valamint Kelet-Közép-
Európa országainak nyelvei – között is megvalósulhat. Huszonegy jelentés-
tani osztályba sorolva elemzi az ún. archelexémákat (azokat a szavakat, ame-
lyek legalább három különböz  nyelvcsalád nyelveiben használatosak, pl. 
telefon, radio). Konklúzióként megállapítja, hogy a további kutatásoknak ér-
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demes föltárniuk azokat a mechanizmusokat, összefüggéseket, amelyek az 
újabb nemzetközi szók, archelexémák létrejöttében meghatározóak. 

Richa Bhushan, a Delhi Egyetem oktatója az orosz üzletemberek és me-
nedzserek (az ún. új oroszok vagy inkább újoroszok) rétegét sajátos rövid 
szövegelemzés segítségével mutatja be. A yuppiek és az újgazdagok keveré-
kének tekinthet  újoroszokról számos vicc született, melyek beszédesen val-
lanak mentalitásukról, értékrendjükr l. – A tanulmányok dönt  többsége a 
szókészleti elemek vizsgálatára összpontosított. Zimányi Árpád áttekintésé-
ben sorra veszi az angol nyelvnek a magyar kiejtésre, szóhasználatra, helyes-
írásra, névadásra, nyelvtani rendszerre, kommunikációnk nyelvi és nyelven 
kívüli eszközeire tett hatását, utal az EU-csatlakozás várható nyelvi követ-
kezményeire, és bemutatja a gazdasági reklámokra, üzletfeliratokra és köz-
érdek  közleményekre vonatkozó, 2001 decemberében elfogadott nyelv-
használati törvény lényegét. – Alena Korsuk a fehérorosz nyelvet vizsgálva, 
párhuzamba állítja a jelentésváltozásokat a kulturális átalakulással. 1986-ban 
és 1996-ban végzett kérd íves felméréseinek, attit dvizsgálatainak összeha-
sonlításából két tanulságos megállapítást érdemes kiemelni. Az egyik az, 
hogy a fehérorosz nyelvbe bekerült angol szavak elfogadottsága a nyelv-
használók körében annál nagyobb, minél közelebb áll jelentésük a fehér-
orosz megfelel höz. A másik egy felt n  adat. 1990 el tti évtizedekben ne-
gatív konnotációjú biznesz, karier, aktívnoszty szavak [itt latin bet s átírás-
sal] mára pozitív értékképzet vé váltak. A felmérésben kidolgozott elfo-
gadottsági mutató szerint tíz év alatt ez az érték 35–66%-kal javult, megíté-
lésük tehát sokkal kedvez bb. Az életviszonyok átalakulása tehát elkerülhe-
tetlen jelentésváltozásokhoz és a nyelvi norma változásához vezet, az utób-
biban azonban kimutatható a nyelvhasználók hozzáállása, értékítélete.  

Érdekes így egyszerre áttekinteni térségünk nyelvi jelenségeit. Kell  rálá-
tással ugyanis más megvilágításba helyez dnek a tények és a folyamatok. A 
tanulmányokból világosan kit nik, hogy a különböz  nyelvekben azonos 
módon, szinte törvényszer en folyik a nyelvi globalizáció. Okai megegyez-
nek, de még következményei is nagyban hasonlítanak egymásra. További 
elemzést érdemelne, hogy a környez  szláv nyelvekhez képest a felszíni je-
lenségeken kívül a mélyebb folyamatok is ugyanígy érvényesülnek-e nyel-
vünkben, vagy pedig az eltér  nyelvcsalád, az azonosságtudat képes-e mó-
dosítani az univerzális hatásokat. 

 
Zimányi Árpád 
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