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nagyobbszövegegységek 
határjelölésére. Gocsál Ákos annak a 
nemzetközi gyakorlatnak a 
helyességét kérdőjelezi meg, hogy az 
egyénre jellemző 
alaphangmagasságot az F0-adatok 
számtani középértékével és 
szóródásával adják meg. A 
kutatásban mért F0-értékek számtani 
középértékét, móduszát és mediánját 
megvizsgálva az eredmények 
nagyfokú aszimmetriát mutattak, így 
az általános gyakorlat valóban 
kevéssé megfelelő. A kutatás 
megállapítja még, hogy az izolált [+] 
hang esetében a férfiak F0-ja a 
spontán beszédből mért érték 
móduszához, míg a nőké az F0 
átlagértékéhez áll közel. 

Az utolsó fejezet a beszéd 
információtechnológiai 
vonatkozásaival foglalkozik. Beke 
András tanulmányában bemutatja, 
hogy Gauss-keverékmodell, 
valamint Gauss-keverékmodell – 
általános háttérmodell 
alkalmazásával a beszélőazonosítás 
eredményei jelentős mértékben 
javulnak, akár 13 s-os rész is 
elégséges ahhoz, hogy a beszélőket 
alacsony hibaaránnyal tudjuk 
automatikusan felismerni a 
beszédhang alapján. Olaszy Gábor a 
gépi beszéd-előállítás elmúlt 30 
évének törekvéseit, céljait és 
lehetséges fejlesztési irányait tekinti 
át. Az összefoglalóból kiderül, hogy 
a két oldalról jövő törekvések 
(mérnök és nyelvész irány) hogyan 
közelednek egymáshoz a részben 
ellentétes célhoz (hangbiztonság és 
emberi hangminőség) hasonlóan. 

A rövid ismertetésekből kiderül, 
hogy a kötet nagyon változatos 
nézőpontokból közelíti meg a 
beszéd, a beszédtudomány 
kérdéskörét. Helyt kap benne írott és 
hangzó, emberi és gépi beszéd, 
spontán és felolvasott szöveg, 
produkció és percepció. A beszéden 
kívül Gósy Mária kapcsolja még 
össze a tanulmányokat, hiszen kevés 
kivételtől eltekintve minden 
tanulmány végén megtalálhatjuk 
nevét a felhasznált szakirodalom-
jegyzékben. Így a tanulmánykötet 
valóban egyszerre tiszteleg az 
ünnepelt eddigi munkássága előtt, és 
ad helyzetjelentést a tudomány 
aktuális kérdésfelvetéseiről. 
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Ismét nőtt eggyel a Szegedi 
Tudományegyetem Alkalmazott 
Nyelvészeti Tanszéke kiadványainak 
a száma: a mesterszakos hallgatók 
képzését szolgáló kötet, oktatási 
segédanyag jelent meg – még tavalyi 
imprimatúrával ugyan – ez év (2012) 
elején. A Mesterfüzet-sorozatot azzal 
a szándékkal bocsátották útjára 
szerkesztői és szerzői, hogy 
jegyzetként funkcionálva, az oktatás 
követelményeihez rugalmasan 
alkalmazkodva szakirányok, 
tantárgycsoportok, kurzusok 
anyagáról nyújtson átfogó képet, 
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tájékoztatást, és egyúttal szervezett 
anyagokkal lássa el a hallgatót, 
ígysegítve az oktatás folyamatát, a 
diákok felkészülését. 

 Jelen kötet szerzője – elismert 
szakember a lexikológai-
lexikográfiai és szociolingvisztikai 
kutatások, a nyelv és hatalom, nyelv 
és politika összefüggéseit kutató 
nyelvészek körében – könyve első 
fejezetében (A hatalom 
szóteremtése) főként a totalitárius 
társadalmak lexikára gyakorolt 
hatását járja körül, veszi górcső alá. 
A hallgató/olvasó szinte beleláthat 
az új orosz nagyszótár (melynek 
egyik társszerzője kötetünk írója 
volt) szerkesztői munkálataiba, 
tanúja lehet annak, hogy poliszém 
szavak tucatjai – melyek a szovjet 
korszakban erőteljes 
jelentésszűkülésen mentek át (pl. 
kártevő, likvidálni, párt stb.) – 
hogyan kapják vissza (írásban is 
kodifikálva) régebbi jelentésüket is, 
hogyan változnak meg a hozzájuk 
kapcsolódó stílusminősítő 
terminusok: szavak, jelentések 
rehabilitációjának lehetünk ezáltal 
tanúi. Az olvasónak eközben 
nemcsak nyelvi ismeretei 
gyarapodnak, hanem a  
nyelvhasználatot befolyásoló 
társadalmi-politikai  háttérről is 
képet kap, enélkül ui. még 
fordításban is  nehezen érthetné  a 
Gulág-argó sajátos frazeológiáját, 
nyers és vaskos megfogalmazásait 
vagy a politika nyelvezetének 
porhintő eufémizmusait (vö. 
’halálbüntetés’ helyett ’első fokozatú 
büntetés’, mely idővel tovább 
finomodva ’társadalomvédelmi 

intézkedés’ lett stb.). A nyelv, mint 
látjuk, eszköz a hatalom kezében, s a 
kollektív tudat manipulálásanak 
hatásai a lexika szintjén jelennek  
meg a legészrevehetőbben (21.o.). 

Az Analógiák c. fejezetben a 
szerző kifejti, hogy a közel azonos  
módon lejátszódó társadalmi-
gazdasági változások, a hasonló 
hatalomgyakorlási módszerek 
nagyjából azonos nyomokat hagynak 
a különböző nyelvekben; gondoljunk 
csak a  francia forradalom  nyelvi 
hozadékára, a  Harmadik Birodalom  
és a szovjet korszak abbreviációkat 
gyártó, a konkrét jelentéseket 
elkendőző vagy azokat 
szántszándékkal homályban hagyó 
szóteremtésére, a nyelvi sablonok 
állandó sulykolására, a vezéreket 
magasztaló jelzők, a már irracionális 
szuperlatívuszok értékvesztésére stb. 
A történelmet ismerő olvasó azt 
veszi észre, az autokrata, totalitárius 
államok berendezkedése, 
hatalomgyakorlása szinte ugyanazt a 
forgatókönyvet követi mindenütt, 
talán csak az időtengelyen való 
előrehaladás  az, ami különbségeket 
okozhat a birodalmi 
nyelvhasználatban. 
A 3. fejezet címe – Az orosz-szovjet 
tolvajnyelv – első pillantásra azt 
sugallja, hogy itt az orosz 
börtönszlengről szerzünk majd 
ismereteket, de a helyzet ennél jóval 
bonyolultabb, és nem is csupán 
szociolingvisztikai kérdés. Ahogy a 
szerző megjegyzi (55.o.), az alvilág 
nyelve, a ’blatnoj jazik’ egy időben 
része lett az orosz és szovjet 
kultúrának, az egész szovjet 
civilizációnak. Egyszerre van jelen 
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benne a titkosság és a „szaknyelvi 
elem”, miközben a 
szociolektusokrajellemző klasszikus 
vonás, az elkülönülésre, a 
hermetikusságra való törekvés 
igénye egyre halványul; fordulatai 
átszövik a politika, a sajtó nyelvét, a 
közbeszédet, ily módon mintegy 
integrálódik a rendszerbe. Ez akkor 
válik érthetővé, ha ismerjük a ’30-as 
évek Szovjetuniójának életét: a  
Gulág-táborok lakói, a hatalmas 
építkezéseken dolgozó 
(kényszer)munkások serege,  a 
polgárháború után az országban 
csavargó gyerekek tömege mozgatja, 
gyűri, terjeszti, gazdagítja ezt a 
nyelvet, mely már nem is rétegnyelv, 
hanem egész nyelvhasználati 
rendszer. A durva beszéd, a nyelvi 
agresszió kvázi az általános norma 
szintjére emelkedik, így pl. nem is 
jelezheti egyértelműen 
használójának szociális státuszát. A 
nyelvészek egy része a tolvajnyelvi 
elemek elterjedésének és 
legalizálódásának másik okát az 
iskolázatlan elemek 
„felemelésében”, pozícióba 
kerülésében véli megtalálni, ők azok, 
akik fogékonyabbak a zsargon 
használatára (65.o.).  Ám nemcsak 
az élőbeszéd stílusa, az újságok 
nyelvezete is durvul, közben fakul és 
szegényedik is, ti. bizonyos 
főnevekhez csak bizonyos jelzők 
kapcsolódnak (miáltal az 
asszociációs bázis is szűkül): a  harc  
könyörtelen, a tiltakozás éles, a 
szatíra gonosz, a taps viharos, 
hosszantartó, Sztálin pedig 
hatalmas, zseniális, szeretett vezér. 

 Névadási szokások a hatalom 
szolgálatában (4.). Ismeretes, hogy 
különböző társadalmakban a 
neveknek már az ókortól lehetett 
státusjelző funkciójuk is; a 
háromelemű nevet viselő szabad 
római (pl. Marcus Tullius Cicero) 
rabszolgája Tiro, Ursus vagy Flora 
lehetett – egyelemű névvel. Az 
Árpád-kori Nyeste és Nyuszt, Lilium 
vagy Gyönyörű – az ún. 
dominanevek – mellett Vederey 
(’mosónő’) és Cuce 
(’szüsze/szöszöcske – szövőnő’) 
inkább ancillanévnek tűnik. A korai 
orosz társadalomban a Kijevi Rusz 
fejedelmei között olyan nevekkel 
találkozunk, mint Vlagyimir 
(’hatalom’+’béke’), Szvjatoszláv 
(’szent’+’dicsőség’) vagy 
Szvjatopolk (’szent’+’sereg’),  de 
még jóval később is ( kb. a 17. 
századtól a 20. század elejéig) 
észlelhető, hogy a nemesség és 
parasztság keresztnév-viselési 
szokása eltér egymástól: pl. 
Vaszilisza, Marfa és Praszkovja, 
illetve Mihajlo, Vaszilij és Iván 
nagyobb eshetőséggel tartoznak 
falusi közösséghez, mint Jelizaveta 
és Olga vagy Alekszandr és 
Nyikoláj, ezek a nevek inkább a 
nemesség és a gyér számú polgárság 
soraiban dívtak. 
 Ahogyan a francia forradalom 
annak idején erőteljes változásokat 
hozott a személynévadás terén – a 
köznevekből (évszakok, növények, 
tárgyak, elvont fogalmak stb.) 
született tulajdonnevek adása 
majdnem olyan gyakori volt, mint a 
keresztény neveké – , úgy a 
proletárforradalom győzelme után, 
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de különösen a ’30-as évektől 
kezdve valami nagyon hasonló 
folyamat játszódott le a 
Szovjetunióban is. Nemcsak a – 
egyház által addig nem preferált – 
kereszténység előtti nevekhez (Lada, 
Szvetozar, Rurik stb.) nyúltak vissza, 
hanem egyre gyakoribbá váltak a kor 
eszmevilágát tükröző nominációk is. 
Milyen nevet is kaphatott az 
újszülött? Szinte bármilyet, ez csak a 
szülők materialista 
meggyőződésétől, forradalmi 
hevületétől, fantáziájától vagy annak 
teljes hiányától függött; kiinduló 
pontnak nagyon megfelelt pl. a 
Mengyelejev-féle periódusos 
rendszer is (Titán, Volfram, 
Vanádij), de az erőteljes iparosítás is 
nyomott hagyott a névadáson 
(Traktor, Kombájn, Teksztil, 
Indusztrija). Marx, Engels, de 
különösen Lenin, majd Sztálin 
nevéből – anagrammák, 
összevonások, betűszavak útján – 
meglepő mennyiségű és változatú 
név született fiúnak, lánynak 
egyaránt [vö. Elem Klimov 
filmrendező nevében el=L(enin), 
em=M(arx); ám a tér szűk e 
példaanyag gazdagságának 
bemutatásához]. A romantika sem 
szorult teljesen háttérbe, a 
leánygyermek lehetett Berjoza 
’nyírfa’, Bjelaja nocs ’fehér 
éjszaka’, de akár Revoljucija 
’forradalom’ vagy Volga is. 
Fiúgyermeknek inkább a Dub 
’tölgy’, Altaj vagy Ararát név dukált 
(e sorok íróját és hallgatótársait 
annak idején – egy leningrádi 
részképzésen – Urál, egy baskír 
egyetemista felügyelte és 

gardírozta).  A ’60-as évekre ez a 
típusú névadási módszer lecsengett, 
viselőik egy része a szelídebb, 
elfogadhatóbb variációt megtartotta, 
ám sokan nevet is változtattak. 
(Hozzátehetjük: egyáltalán nem csak 
szovjet-orosz jelenségről van szó, az 
ún. nyugati demokráciákban is 
neveztek el gyermekeket Iljics 
tiszteletére vagy kapott Guerriero 
’harcos’ nevet az újszülött a ’40–
’60-as évek között, ám e nevek 
többnyire csak az anyakönyvben és a 
hivatalos iratokban szerepeltek, a 
család és a környezet megkímélte az 
egyént, aki a napi használatban Elio, 
illetve Giovanni lett.) 
Toponimák a hatalom 
szolgálatában (5). A „cuius regio, 
eius religio” elve régtől érvényes az 
emberi civilizációkra – még ha ez 
nem is mindig szó szerint értendő. A 
francia forradalom idején a saint 
előtagot kellett elhagyni a helynevek 
elől, a náci Németország a szláv 
eredetű földrajzi neveket 
germánosította előszeretettel, 
Szovjetunióban az egykori 
uralkodók vagy családtagjaik nevét 
őrző városneveket (s nem csak 
azokat) cserélték le – többnyire 
forradalmárnevekre vagy a kraszno- 
’vörös’ előtagra. Vannak köztük jól 
ismert, a köztudatban szilárdan 
beépült cserék: Szentpétervár–
Pétervár–Leningrád vagy Caricin–
Sztálingrád (mára viszont történelmi 
tény: a híres sztálingrádi csata 
emlékeit és színhelyét Volgográdon 
látogathatjuk meg); 
Jekatyerinburgból Szverdlovszk, 
Jekatyerinodarból Krasznodar lett, s 
vannak városok, melyek neve – a 



Alkalmazott Nyelvtudomány 
 

178 

személyi kultusz kiteljesedése és a 
terror fokozódása idején – többször 
is változott, ha az előző 
névadópersona non grata lett. 
Ugyanez persze megtörténhetett az 
utóddal is (vö. Jelizavetgrád > 
Zinovjevszk > Kirovográd). Lenin és 
Sztálin halála után a kényszerűen 
nevet változtató helységek száma 
felduzzad, de még hosszú 
évtizedekkel később (pl. Andropov 
és Brezsnyev halála után) is dívik az 
átnevezés, számtalan kisebb 
település és egy nagyobb iparváros, 
Ribinszk, illetve Naberezsnije Cselni 
kényszerül felvenni az elhunyt 
politikus nevét – majd sztornó. 

Új utcanevek – általában és jó 
esetben – akkor születnek, amikor 
maga az utca kialakul. A szovjet 
korszak azonban szinte rögtön a 
hatalmába keríti, új névvel látja el a 
már évszázada meglévő nagy, 
központi tereket, utcákat is: a 
táblákra a munkásmozgalom 
kiemelkedő személyiségeinek neve, 
az új rezsimhez kapcsolódó 
fogalmak, a vörös jelzővel 
felruházott foglalkozásnevek 
kerültek (Vörös szabók, Vörös írók, 
Vörös szántóvetők, Vörös 
nyomdászok stb. utcája), miközben a 
tisztogatás áldozatául esett 
politikusok, szakemberek neve 
helyére – akárcsak a városnevek 
esetében  –  egyre új utcanév táblák 
kerülnek. A folyamat időben egy 
kavalkád: gyakran nehezen 
követhető, és egy ekkora 
birodalomban egyáltalán nem 
könnyű megjegyezni, fejben tartani, 
aktuálisan mit, hogy hívnak. 
(Megjegyzendő: a Szovjetunió 

széthullása után megindult a 
visszanevezések sora, a folyamat ma 
is tart.) 

Az átkeresztelési járvány annak 
idején – talán valamivel kisebb 
mértékben – a szocialista tábort is 
kivétel nélkül megfertőzte, ti. akié a 
hatalom, azé a név is (vö. pl. Karl-
Marx-Stadt, Orasul Stalin; 
Dunapentele > Sztálinváros > 
Dunaújváros, utóbbi mintájára 
Leninváros sem kapta vissza a 
Tiszaszederkény nevet, 
Tiszaújvárossá avanzsált). Nálunk 
legjobban talán az utcanevek 
szenvedték meg a kétszeri (a ’49-es 
és a ’90-es fordulat utáni) váltást; a 
szerző megállapítása szerint ez az a 
folyamat, amely a leggyorsabban 
képet ad egy globális társadalmi-
ideológiai változás nyelvi hatásairól 
(93.o.). 
A rövidítések (6.). Abbreviatúrák, 
aztán új abbreviatúrák, majd még 
újabb abbreviatúrák – talán így 
lehetne jellemezni a szovjet hatalom 
első évtizedeit, amikor a szókincs 
bővülésének legelterjedtebb 
metódusa a különféle technikákkal 
(egyszerű betűszavakkal: GPU, 
kombinált, vegyes technikával: 
GULag, a kezdő szótagok 
összeolvasztásával) alkotott lexémák 
elburjánzása volt. A könyv bőséges 
példaanyaggal szolgál arra, hogy a 
társadalmi-politikai szférában 
mennyi fogalmat, kifejezést, a 
jogszolgáltatásban pedig egész 
törvénycikkelyeket helyettesítettek 
(szóban és írásban egyaránt) egy-egy 
betűszóval vagy egy betűhöz rendelt 
számmal. A rövidítések idővel 
lexikalizálódnak, új főnevek, igék 
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motiváló tövévé válnak, s nemcsak 
dekódolásuk okozott nehézséget 
(Milyen szerv, bizottság, 
intézménylehet mögötte? Vagy 
minek a rövidítése pl. a kom- előtag: 
kommunista, kommunális, komitét, 
kommandó?), hanem az állampolgár 
számára egyúttal a hatalom keltette 
homályos félelmet, 
bizonytalanságot, a „szervek” 
titkolózását, a dolgok 
áttekinthetetlenségét és 
szövevényességét is jelezték. Az 
életösztön, a  természetes nyelvi 
védekezés olykor ironikusan oldotta 
fel ezeket a rövidítéseket (hogy a 
sokból csak a legismertebb példát 
hozzuk  az olvasónak: CCCP= 
Szmerty Sztálinu, szpaszáj Rossziju, 
azaz Halál Sztálinra, mentsd 
Oroszországot; 109.o.). E fejezet 
megértését – csakúgy, mint a 
legtöbbét – képek is segítik, a 
vizuális megjelenítés olykor 
mélyebb tartalmak átadására képes, 
mint a szöveg. 

Az ellenség neve (7.). Ellenség 
nemcsak lesz, születik, keletkezik 
stb., hanem nyelvi eszközökkel is 
teremthető, megidézhető. Ha szó 
szerint nem is így, de lényegében ezt 
boncolgatja a fejezet, amely 
fejlődésében mutatja be, milyen 
szavakkal jelölhető (bélyegezhető 
meg) a hatalomnak nem tetsző 
egyén. Lehet az káer (kr = 
kontrevoljucionyér), a már említett 
(és eredetileg csak biológiai) 
kártevő, majd a nép ellensége (az 
utóbbi két megfogalmazás eléggé 
homályos és eléggé rugalmas is 
ahhoz, hogy abba az égvilágon 
mindaz beleférjen, amit bele 

kívánnak  tuszkolni), de idővel még 
ennél is tágabb lesz a kör: a 
megbélyegzés kiterjed a környezetre, 
a családtagokra is, az egyén 
bűnhődhet csupán azért is, mert a 
nép ellenségének felesége/rokona. 
(A kifejezés elég életrevalónak 
bizonyult, a gorbacsovi időkben  a 
peresztrojka ellensége  terminus 
tenyészett és virult.) A szerző 
megfogalmazása:  

A konkrét felől az 
általános irányába tartó 
mozgás, a szemantikai 
többértelműség óriási, a 
hatalom számára 
politikailag kiaknázható 
előnyöket rejtett magában.  

nem csupán a szovjet társadalmi 
berendezkedésre igaz, hanem 
általában is jellemző a hatalmat 
kézben tartó, a tömegeket  
manipulálni óhajtó társadalmakra. 

 Nagyon figyelemreméltók azok 
az illusztrációk (plakát- és 
fényképanyag, híressé vált 
filmkockák) is, amelyek a fejezethez 
tartoznak; ellenségábrázolás egyrészt 
a világ- és polgárháborúk, a 
kolhozszervezések idején és a 
„mieink” képe: a harcos 
mindennapok munkás hőse, a jövőbe 
tekintő kolhozparaszt, a kemény 
martinász, a világűr meghódítója – 
már-már maga a szovjet ikon.  

 
E kifejezéssel az utolsó (8.) 
fejezethez érünk, ahol a klasszikus 
Szent Miklós-ábrázolástól a 
fényképezőgép lencséje elé dermedt 
család és/vagy iskolai osztály, a 
szovjet korszakot szimbolizáló 
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szocreál képek, szobrok, egy-egy 
tárgy (katonasapka, jelvény) 
tudatosan vagy 
ösztönösenmegkomponált, önmagán 
túlmutató üzenetét látjuk. Itt 
viszonylag kevés (és majdnem 
fölösleges is) a szöveg, valóban a 
képek hatnak és beszélnek; 
szimbolikájuk – remélhetőleg – nem 
csak az idősebb nemzedék számára 
fejthető meg. 

A Felhasznált és ajánlott 
irodalom (9.), amely a 
szakmunkáknak többnyire csak 
obligát befejező része, ebben az 
esetben önálló szekcióként 
funkcionál, a Mesterfüzetek ugyanis 
hangsúlyozottan feladatának tekinti, 
hogy ne csupán a forrásanyag 
bibliográfiáját rögzítse, hanem az 
adott szakterület fontosabb műveit is 
látótávolságba hozza. Az olvasó – 
legyen laikus vagy szakember – így 
egy helyen tájékozódhat a téma 
bármely szegmensét érintő 
monográfia, folyóiratcikk, internetes 
forrás adatairól, elérhetőségéről. 
Ekkora adatbázis felmérhetetlen 
segítséget nyújthat szakdolgozó 
hallgatónak és kutatónak egyaránt, 
ti. a bőséges orosz és magyar 
szakirodalmon kívül megtalálhatók 
itt egyéb (angol, német, cseh stb.) 
nyelvű referenciamunkák adatai is. 
(A teljességhez hozzátartozik: a 
következő kiadásnál az illetékesek 
figyeljenek arra, hogy lehetőség 
szerint minden orosz szó és kifejezés 
mellett ott legyen azok fordítása 
vagy magyarázata, s az elírások, 
nyomdahibák se vonjanak le a 
tartalmas kötet értékéből! Azon is 
érdemes elgondolkodni, hogy – 

esetleg alcímként – kifejezésre 
jusson: bár az anyag pl. a francia, a 
német, a magyar stb. hatalmi 
rendszer szóteremtését is bemutatja, 
alapvetően a szovjet-orosz birodalmi 
nyelv világával foglalkozik.) 

Egy ismertetést a recenzens 
általában azzal zár, hogy felteszi a 
kérdést, ki(k)nek ajánlja a  művet. 
Ez a könyv, ahogy már említettük, 
oktatási segédanyagnak készült, de 
nem klasszikus jegyzet, önmagában 
is olvasmányos, ugyanakkor 
elgondolkodtató szakmai anyag, 
mintegy summázata a szerző tollából 
eddig megjelent hasonló témájú 
tanulmányoknak.  A tartalom talán 
egy kicsit közelebb állhat a 
nyelvész-, politológus vagy 
történészhallgatók érdeklődési 
köréhez, ám nem csupán azok 
profitálhatnak belőle; tekintélyes 
tényanyagot talál itt – példának 
okáért – a társadalmi viszonyok vagy 
a korabeli urbánus és lágerfolklór 
iránt érdeklődő olvasó, a 
szemiotikával, nyelvszociológiával 
foglalkozó kutató is. A fiatalabb 
korosztály olyan – a szókincsben, 
nyelvhasználatban is nyomot hagyó 
– világról olvashat benne, amelyet 
(hál’istennek) nem élt át, de 
furcsaságait, groteszk mivoltát így 
könnyebben megérti, a kissé idősebb 
nemzedék pedig ráismer a (nem 
rég)múlt nyelvi fordulataira, arra, 
hogy a mindenkori államrezon mi 
módon tudja árnyalni, befolyásolni 
és manipulálni a mindennapok 
szimbólumrendszerét, szókincsét és 
nyelvhasználatát.  
 

SULYOK HEDVIG


