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Az írás a Miskolcon, Magyarország negyedik legnagyobb városában, Borsod-Abaúj-

Zemplén megye székhelyén található köztéri feliratokat vizsgálja nyelvi szempontból, töb-

bek között a következő kérdésekre keresve a választ: hogyan tükröződik Magyarország 

európai uniós tagsága a város nyelvi tájképén? Mi a nyelvi hatása a multinacionális vállala-

tok jelenlétének (pl. Bosch, Takata)? Az angol mellett milyen egyéb nyelvek jelennek meg 

a feliratokon? A turizmus szféráján kívül jelen vannak-e egyéb nyelvek? Van-e példa az 

angol nyelv státuszszimbólumként való használatára? Az elemzés alapját képező korpusz 

tematikailag a városi élet fontosabb szféráit reprezentálja a közigazgatástól a gazdasági 

életen, a kereskedelmen és turizmuson át az oktatásig, a nemzetközi egyetemi város életéig. 

Kulcsszavak: nyelvi tájkép, nyelvi változatok, köztéri felirat, jogi szabályozás, globali-

záció, a nyelv mint státuszszimbólum 

 

The paper gives an analysis of public signs in Miskolc, the fourth largest Hungarian city 

and capital of Borsod-Abaúj-Zemplén county. The questions the paper seeks to find an 

answer to include the following: how is Hungary’s membership in the European Union 

reflected in the linguistic landscape (LL) of the city? What is the linguistic effect of the 

presence of the numerous foreign companies (e.g. Bosch, Takata etc.)? What languages 

other than English are represented in the signs? Are other languages present anywhere 

outside the spheres of tourism and travel? Are there any signs in the city’s LL of using 

English as a status symbol? Data collection covers public signs representing the major 

spheres of city life from public administration through economy, trade and tourism to edu-

cation and life in an international university campus. 

Keywords: linguistic landscape, language varieties, public signs, legislation, globalisa-

tion, language as a status symbol 

 

                                                           
1  „A bemutatott kutatómunka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt részeként az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” “This 

research was carried out as part of the TAMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 project with 

support by the European Union, co-financed by the European Social Fund.” 
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BEVEZETÉS 

Írásom tárgya a Miskolcon található, köztéren elhelyezett feliratok nyelvi vizsgálata. Mis-

kolc a negyedik legnagyobb magyar város, megyeszékhely és egyetemi város egyben. Az 

elemzés során a következő kérdésekre kerestem a választ: hogyan tükröződik Magyaror-

szág európai uniós tagsága a város nyelvi tájképén? Mi a nyelvi hatása a különféle multina-

cionális vállalatok (pl. Bosch, Takata stb.) jelenlétének, amelyeket a város, amelynek gaz-

dasági élete korábban elsősorban a vaskohászatra és az acélgyártásra épült, s amelyet emiatt 

az ország piacgazdaságra való áttérését követően súlyos gazdasági válság sújtott, hosszú 

ideje próbál gazdasági helyzetének stabilizálása érdekében idevonzani? Jelen vannak-e a 

feliratokon az angolon kívül egyéb nyelvek is a turizmus és utazás szféráján kívül? Milyen 

jellegzetes angol nyelvi sajátságok/változatok fedezhetők fel a feliratok szövegében? Van-e 

a város nyelvi tájképében jele annak, hogy az angol nyelvet státuszszimbólumként alkal-

mazzák, vagy éppen ellenkezőleg, van-e jele a Magyarországon hosszú hagyományokra 

visszatekintő és abból az aggodalomból eredő purizmusnak, hogy a nemzeti nyelvet a kor-

szak domináns nyelve/világnyelve létében fenyegetheti? Az elemzés alapját képező adat-

gyűjtés a város életének főbb tevékenységi területeit reprezentáló köztéri feliratokat ölelte 

fel a közigazgatástól a gazdaságon, kereskedelmen és turizmuson át az oktatásig és a nem-

zetközi egyetemi város életéig.  

 

1. MISKOLC RÖVID BEMUTATÁSA 

163 000 főnyi lakosságával Miskolc Magyarország negyedik legnagyobb városa (Központi 

Statisztikai Hivatal www.ksk.hu/docs/hun/hnk/hnk_2013.pdf, www.boon.hu/miskolc-a-

negyedik-helyre-csuszott/news-201001105-0944106).3 A város Magyarország északkeleti 

részén, az Alföld és az Északi-középhegység találkozásánál terül el. Megyeszékhely, térségi 

központ és maga is megyei jogú város. Demográfiai összetételét tekintve állandó lakosai-

nak túlnyomó többsége magyar (84,6%), a roma kisebbség aránya 3,2%, a németé 0,5%, a 

szlováké pedig 0,3% (www.miskolc.hu), ami nem utal különösebb többnyelvűségre. 

Azonban számos társadalmi, gazdasági, oktatási és kulturális tényező járult hozzá ah-

hoz, hogy Miskolcon több nyelv jelenjen meg. Az egyik a kereskedelmet erőteljesen meg-

határozó globalizáció folyamata, amely megnyitotta a határokat a külföldi befektetők előtt. 

A plázákban körülnézve és a főutcán végigsétálva számos világcég és világmárka nevével 

találkozunk. A másik fontos tényező az ország Európai Unióba való belépése volt 2004-

ben. E kettő együttesen vezetett oda, hogy Miskolcon megjelentek például az olyan multi-

nacionális vállalatok, mint a Bosch vagy a közelmúltban a japán Takata. Ugyanakkor az 

EU-tagságnak egyéb jelentős következményei is voltak: a különféle magyar intézmények és 

közösségek számára lehetővé vált, hogy az Európai Unió pályázati programjaiban részt 

vegyenek. Ebben a tekintetben két fontos pályázat volt, amely rajta hagyta a nyomát Mis-

kolc városképén: az egyik az Európa kulturális fővárosa 2010 címre beadott pályázat, ahol 

a város ugyan csak második lett a versenyben, de ezzel is forrásokat nyert el a pályázatban 

megjelölt projektek egy részének megvalósítására. A másik közelmúltbeli pályázat a Zöld 

Út projekt, amelynek célja a város villamosvonalainak mint a tömegközlekedés környezet-

barát formájának megújítása. 

                                                           
3  Nem állnak rendelkezésre teljesen egyértelmű adatok arra vonatkozólag, hogy Miskolc pillanat-

nyilag a harmadik vagy negyedik helyet foglalja-e el a magyar városok rangsorában. Annyi 

bizonyos, hogy a harmadik helyért szoros versenyben áll Szegeddel.  

http://www.ksk.hu/docs/hun/hnk/hnk_2013.pdf
http://www.boon.hu/miskolc-a-negyedik-helyre-csuszott/news-201001105-0944106
http://www.boon.hu/miskolc-a-negyedik-helyre-csuszott/news-201001105-0944106
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A fent említett két tényező egyéb következményekkel is járt: a város (1735-ben alapí-

tott) egyeteme az európai, de akár a világméretű oktatási tér részévé vált. Éppúgy, ahogy a 

magyar diákoknak ma már lehetőségük van arra, hogy tanulmányaikat külföldön folytassák, 

a magyar egyetemek is rendszeresen fogadnak külföldi diákokat többnyire az Európai Unió 

együttműködési programjai keretében (pl. Erasmus). Jelenleg a magyar kormány oktatáspo-

litikája arra sarkallja a felsőoktatási intézményeket, hogy egyre nagyobb számú külföldi 

hallgatót igyekezzenek magukhoz vonzani, ami a nemzetköziesítést aktualitássá teszi. Míg 

a szocializmus időszakában a külföldi diákok többnyire a keleti tömbbel jó kapcsolatokat 

ápoló harmadik világbeli országokból (pl. arab és afrikai országokból) érkeztek, és tanul-

mányaikat egy előkészítő nyelvi kurzust követően magyar nyelven végezték, manapság a 

cserediákoknak kínált kurzusok angol nyelven folynak. 

A város nyelvi tájképét formáló másik fontos tevékenységi terület a turizmus. Bár meg-

lehet, a médiában megjelenő hirdetésekben Miskolc nem szerepel az ország vezető turista-

látványosságai között (Budapest, a Balaton vagy a Hortobágy mellett), a város Tapolca 

nevű kerületében levő híres barlangfürdő elsősorban a régió országaiból nagyszámú turistát 

vonz, s a világhírű és a világörökség részeként elismert tokaji borvidék is könnyen elérhető 

innen. Mint az adatokból majd látható, a turizmus területén a nyelvi repertoár eléggé eltér a 

többi területtől. 

Az angol nyelvű feliratok számára „befogadó, értő közönséget” teremtő fontos oktatás-

ügyi változás volt a kétnyelvű általános és középiskolák létrehozása, ezek legtöbbjében 

második nyelvként az angol szerepel. 

 

2. AZ ADATGYŰJTÉS MÓDSZERE 

2014 májusától augusztusig 101 felvételt készítettem Samsung digitális fényképezőgéppel a 

város különböző részein, amelyeket olyan alapon választottam ki, hogy az 1. részben kivá-

lasztott tevékenységi területeket reprezentálják: így felvételeket készítettem a főutcának a 

városközpont területére eső részén, ahol két pláza és számos nevezetesség is található, az 

egyetemi városban, az előbb említett Tapolcán, a Bosch multinacionális vállalat telephelyé-

nek külső személyek számára is nyitva álló részén, valamint a villamos vonalának vasúti 

pályaudvarnál végződő szakaszán. A felvételek többségén olyan, szabadban levő felirat 

szerepel (68 db – ez az elkészült fényképek kétharmada), amely az egyszerű járókelő szá-

mára is látható. A belső felvételeken (33 db – ez az elkészült fényképek egyharmada) szin-

tén olyan feliratok láthatóak, amelyek középületek (pl. az egyetem, vasúti pályaudvar, plá-

zák) belsejében bárki számára megközelíthetőek. Ily módon, bár nem teljes, az írásom 

alapját képező kis adatbázis alkalmas arra, hogy Miskolc nyelvi tájképét reprezentálja.4 A 

szövegben az illusztrációkra a fényképezőgép szoftverje által a képhez rendelt kóddal uta-

lok (pl. SAM_001). Annak eldöntésére, hogy mit tekintsek egy tételnek vagy elemnek, 

Backhaus jól ismert meghatározását vettem alapul: „bármilyen, körülhatárolható keretben 

megjelenő írott szöveg” (BACKHAUS 2007: 56, fordítás tőlem).  Írásom témájának megfele-

lően azokat a feliratokat gyűjtöttem össze, amelyek a magyaron kívül más nyelven írott 

szöveget is tartalmaztak, vagy kizárólag idegen nyelvűek voltak. Mint az előre látható volt, 

az esetek többségében a feliratokon angol szöveg szerepelt (a nyelvek szerinti megoszlást 

lásd az 1. táblázatban). Az üzleti-kereskedelmi szektort illetően nem vettem figyelembe 

olyan feliratokat, amelyeken kizárólag csak márkanév, illetve nemzetközi vállalatok (rend-

szerint angol) neve vagy logója fordult elő.  

                                                           
4  A tanulmányban hivatkozott képek a http://www.mfi.uni-miskolc.hu/angol weboldalon érhetők el.  

http://www.mfi.uni-miskolc.hu/
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1. táblázat 

Idegen nyelvek előfordulása a Miskolcon rögzített köztéri feliratokon  

Nyelv 
Előfordulások  

száma 
Szektor/ tevékenységi terület 

angol 91 (26+55+8+2) 

oktatás, üzleti élet, turizmus, vendéglátás, 

szórakozás, fejlesztési projektek, hatósági 

szabályozás 

német 20 (0+8+10+2) turizmus, vendéglátás, hatósági szabályozás  

lengyel 10 (1+4+4+2) turizmus 

szlovák 10 (0+1+1+8) turizmus 

orosz 5 (0+1+1+3) turizmus, hatósági szabályozás 

ukrán  4 (0+0+0+4) turizmus 

francia 2 (0+0+1+1) turizmus, hatósági szabályozás  

egyéb (pl. kínai, 

görög, olasz)  
4 (0+1+2+1) turizmus, vendéglátás 

 

A táblázatot illetően nem annyira maguk a puszta számértékek, inkább az arányok érdeke-

sek. A francia és az orosz nyelv kivételével (noha a francia nyelv az angol mellett az Euró-

pai Unió másik munkanyelve, mindössze két előfordulással szerepel) a listán szereplő 

egyéb nyelvek döntően a regionális turizmus területén fordulnak elő.  Az „egyéb” rovatban 

szereplő nyelvek mindegyike mindössze egyszer vagy legfeljebb kétszer fordul elő a felira-

tokon. A kínai és a görög nyelv index jellege miatt került a listába: a kínai egy kifőzde 

cégtábláján fordul elő (SAM_0127), jelezve, hogy a városnak kínai nemzetiségű lakosai is 

vannak, míg görög szöveget a város egyik nevezetessége, az ortodox templom információs 

tábláján láthatunk. A templom építése a 18. században azért kezdődött meg, mert a város-

ban ekkor kereskedőkből és telepesekből álló, jelentős számú görög közösség élt 

(SAM_0111) 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentháromság_Görögkeleti_Ortodox_Templom_és_Egyházi

_Múzeum). 

A zárójelben szereplő számok a vastagbetűs számérték rangsor, illetve preferencia sze-

rinti felbontását adják meg. Ha első helyen szerepel adat, az két dologra utalhat: vagy arra, 

hogy az illető nyelv valamely feliraton önmagában (azaz egynyelvű feliraton) fordul elő, 

amire csak az angol esetében van példa; vagy arra, hogy a magyar nyelvvel együtt, de pre-

ferált kódként fordul elő. Az egyetlen másik nyelv, amelynél ezen a helyen nem nulla sze-

repel, az a lengyel, amely preferált kódként egy emléktáblán fordul elő (SAM_0030). Ösz-

szességében négy rangsorhelyet különböztettem meg: a negyedik rangsorhely negyedik, 

illetve azt követően akárhanyadik preferált kódot jelent. Amennyiben a második helyen 

számérték szerepel, az a következő három eset valamelyikét jelzi: a vonatkozó nyelv két-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentháromság_Görögkeleti_Ortodox_Templom_és_Egyházi_Múzeum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentháromság_Görögkeleti_Ortodox_Templom_és_Egyházi_Múzeum
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nyelvű feliraton, a magyar után második preferált kódként szerepel, vagy többnyelvű felira-

ton szerepel második preferált kódként, vagy alapvetően magyar nyelvű feliratba beilleszt-

ve, kódkeverés során fordul elő (ez utóbbira csak az angol nyelv esetében van példa). 

Az adatok rendezése során alapvetően a REH (2004), SPOLSKY és COOPER (1991), va-

lamint BARNI és BAGNA (SHOHAMY–GORTER [eds.] 2008: 132) által bevezetett kritériumo-

kat alkalmaztam.  

 

3. A FELIRATOK KÓDPREFERENCIA, ILLETVE A RAJTUK ELŐFORDULÓ NYELVEK  

STÁTUSZA SZERINTI ELEMZÉSE 

3.1. Valamely nyelv kizárólagos használata 

Természetesen nem meglepő, hogy bizonyos épületek elnevezése a feliratokon kizárólag 

magyarul szerepel. Mivel többnyire a város állandó lakosainak kell az önkormányzat irodá-

it, az ügyészséget, a városi bíróságot vagy a kincstárat ügyeik intézése céljából felkeresni-

ük, ezeknek az épületeknek a nevei csak magyar nyelven vannak kiírva (SAM_0027, 

SAM_0029), s még(?) nem jelzik, hogy az ország ténylegesen már egy nagyobb egységnek, 

az Európai Uniónak a része. Ugyanakkor ez minden valószínűség szerint részben az Unió 

nyelvpolitikáját is tükrözi, amely minden egyes tagállam nyelvét hivatalos nyelveként is-

meri el.  

Érdekesebbek azok a feliratok, amelyeken kizárólag valamely más nyelv szerepel, amire 

csak az angol nyelv szolgáltat néhány példát. Az egyik ilyen egy főutcai kávézó ablakában 

látható „Free WIFI” felirat, amelyet minden bizonnyal az indokol, hogy a szolgáltatás po-

tenciális felhasználói úgyis rendelkeznek az internet használatához szükséges alapszintű 

angol nyelvtudással (SAM_0033). Egy másik figyelemre méltó példa az oktatás területéről 

származik: a Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának bejáratán elhelyezett, TOEFL-

vizsgaközpontra utaló felirat (SAM_0019). Ebben az esetben az angol nyelv kizárólagos 

használata annak köszönhető, hogy a felirat elsősorban maguknak a nyilvánvalóan nagyon 

jó angol nyelvi kompetenciával rendelkező vizsgázóknak szól. Egy harmadik példa az 

egyetem épületében található plakát, amelyen a MOL vállalat hirdet versenyt egyetemisták 

számára. Ez utóbbi felirat két területet (üzleti-gazdasági, valamint oktatási) is képvisel 

(SAM_0082). 

 

3.2. Kódpreferencia két- és többnyelvű feliratok esetében  

KRESS és VAN LEEUWEN (1996: 208) feliratok felépítésére vonatkozó jól ismert modellje 

szerint a nyelvek két- és többnyelvű feliratokon való elhelyezése az adott közösség nyelvi 

kódok iránti preferenciáját jelzi. Alapvető a különböző nyelvű elemek fentről lefelé, illetve 

balról jobbra való elhelyezésének sorrendje (ami lényegében írásunk irányát tükrözi). Az 

adott nyelven írott szöveg elhelyezésében megnyilvánuló preferenciát gyakran a nagyobb 

betűméret vagy a különböző módszerekkel (vastagbetű, eltérő betűtípus) történő kiemelés is 

erősíti. Az olvasó számára a két kód közötti határvonalat eltérő színek is jelezhetik 

(SAM_0140). A kódpreferencia olyan formában is megnyilvánulhat, hogy a preferált nyel-

ven több információt közölnek, a rangsorban hátrább állókon pedig csak az alapvető tudni-

valókat. Ez utóbbira példa az a csónakázó tó mellett elhelyezett tábla, amely arra kéri a 

turistákat, hogy a tóban élő kacsákat csak megfelelő – vásárolt – eledellel etessék 

(SAM_0063). Az elmondottaknak megfelelően az alábbi, Tapolca turisták által látogatott 

részén felállított éttermi reklámtábla (SAM_0076), amelyen felül a magyar szöveg, alatta 

pedig az angol nyelvű információ látható, a magyar nyelv prioritását mutatja.  A magyar és 
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angol nyelvű részek összehasonlítása azt is feltárja, hogy a megrendelő figyelembe vette a 

magyar és külföldi vendégek eltérő igényeit: az angol nyelvű részben az étterem nevét 

követő első sornak (“traditional Hungarian surroundings”) magyar nyelven nincs megfele-

lője, mivel olyan sajátosságra, az étterem hagyományos, jellegzetesen magyar atmoszférá-

jára vonatkozik, amely elsősorban a külföldiek számára vonzó és releváns. Máskülönben az 

angol szöveg a magyar nyelvű rész fordítása, azonban az információk elrendezése eltér: a 

nyitvatartási idő előrébb szerepel a listában, az a tény viszont, hogy az étterem esküvők és 

más rendezvények szervezését is vállalja, itt lejjebb kerül, mivel ezt a szolgáltatást nyilván-

valóan jóval valószínűbb, hogy a helybeliek veszik igénybe. A Zöld Nyíl-projekt keretében 

beszerzett új, városi villamosokon látható feliratok is a fentről lefelé való elrendezést mutat-

ják (SAM_0036, SAM_0037). Ezeknél a betűméret is árulkodó: a magyar nyelv preferenci-

áját a magyar szöveg nagyobb betűmérete is jelzi. Az angol nyelv használata abban az 

értelemben mindkét esetben index jellegű (lásd pl. SCOLLON–SCOLLON 2003), hogy az 

Európai Unióra mint olyan nagyobb egység jelenlétére utal, amelynek az ország részévé 

vált. Ez különösen nyilvánvaló a második esetben, ahol EU-projekt keretében történő fi-

nanszírozásról is szó van.  

Balról jobbra haladó elrendezésű többnyelvű felirat látható a tapolcai barlangfürdő bejá-

ratánál (SAM_0056-SAM_0058): itt a nyelvek sorrendje és az egyes nyelvek számára biz-

tosított hely mérete világosan tükrözi a vendégek nemzetiség szerinti megoszlását. A regio-

nális megfontolások felülírják a globális szempontokat, valamint azt a tényt is, hogy a turis-

ták többsége ma már várhatóan rendelkezik valamilyen – legalább alapszintű – angoltudás-

sal: balról jobbra haladva a nyelvek az alábbi sorrendben követik egymást: magyar – len-

gyel – angol – német – szlovák – ukrán. Emellett bár a különböző nyelveken írott szövegek 

ugyanazt az információt tartalmazzák, az egyes részek mérete eltér, ami eltérő mértékű 

láthatósághoz vezet: az angol és német, illetve a szlovák és az ukrán rész együtt foglal el 

ugyanakkora helyet, mint amennyit a magyar és a lengyel szöveg egyedül. (A legfontosabb 

információ, a különböző szolgáltatások ára viszont mindegyik nyelven vastagbetűvel szere-

pel.)  

Az elülső-hátsó elrendezésnek a balról jobb felé haladóval való kombinációja látható az 

elsősorban a városközpontban elhelyezett, a turistát a fontosabb nevezetességek felé irányí-

tó útmutató táblákon: ezeknek az elülső, azaz a nyíltól balra eső oldalán mindig a magyar 

név, míg az attól jobbra levő, azaz hátsó részén az angol elnevezés szerepel (pl. 

SAM_0026, SAM_0028).   

Központ-periféria elrendezést mutatnak a vasútállomás elektronikus és hagyományos 

tájékoztató táblái, amelyeken középen a nagyobb betűméretű magyar szöveg szerepel, míg 

bal és jobb oldalán ugyanaz az információ olvasható német, illetve angol nyelven (ebben a 

sorrendben). Ez példát ad arra a ma már kevésbé gyakori esetre is, amikor a bal-jobb elren-

dezésben a német nyelv előnyben részesül az angollal szemben (SAM_0039-SAM_0041).    

Az adatgyűjtés idején a városban zajló EFOTT-rendezvény (Egyetemisták és Főiskolá-

sok Országos Turisztikai Találkozója) alatt ideiglenesen kihelyezett tájékoztató tábla, ame-

lyen minden, magyar nyelven megadott információ pontról pontra megismétlődik angol 

nyelven, a fentről lefelé és bal-jobb elrendezést kombinálja (SAM_0025). A magyar nyelv 

kódpreferenciáját, amely tükrözi, hogy a táblát elsősorban magyar diákoknak szánták, az 

eltérő betűtípus (vastagbetű) használata is mutatja. 

Minden olyan esetben, amikor a feliratok valamely idegen nyelv magyarral szemben va-

ló előnyben részesítését mutatják, ez a nyelv a fent említett emléktábla egyetlen kivételével 

(SAM_0030) mindig az angol nyelv. Ilyen például az a tábla (a villamosmegállókban szá-

mos token található belőle), amely a veszély esetén megnyomható segélykérő gomb mellett 
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van elhelyezve (SAM_0034). Ebben az esetben az angol szöveg felül és középen történő 

elhelyezésének kettős oka van: az egyik az, hogy a Help és S.O.S szavakat ma már talán 

nincs ember, aki ne értené, a másik pedig az, hogy valószínűbb, hogy külföldiek kerülnek 

olyan helyzetbe, amelyben segítségre szorulnak, mintsem hogy helybeli lakosokkal történ-

ne ilyen. Számos ilyen példa képviseli a gazdasági-üzleti szférát. A multinacionális vállala-

tok, ahol a belső kommunikáció nyelve az angol, az információkat először angolul közlik, s 

ezt követi az illető ország nyelve. Ez látható fentről lefelé haladó elrendezésben a Western 

Union pénzváltóhelyein elhelyezett táblákon: az angol nyelv preferált kód voltát a nagyobb 

méret és a nagybetűs írásmód is jelzi (SAM_0035). Balról jobbra történő elrendezésben 

ugyanez figyelhető meg a Kodak cégnek az egyik bevásárlóközpontban található tábláján: a 

minőségre vonatkozó információt először angolul közlik, majd azt követi a magyar szöveg 

(SAM_0093). 

 

3.3. Kódkeverés 

Azokban az esetekben, amikor egy kifejezésen belül két nyelv elemei kombinálódnak, 

mindig arról van szó, hogy egy alapvetően magyar nyelvű feliratba angol szavakat építenek 

bele.  Ennek az oka többnyire az üzleti presztízs növelésére irányuló törekvés. A beékelt 

elem minden esetben rövid, terjedelme a betűszótól (BBQ: SAM_0135) a szókapcsolatig 

terjed. A  SAM_0138-as fotó arra mutat példát, amikor egy magyar megfelelővel (számító-

gép) rendelkező, de a magyar szókincsbe beépült angol szó (computer) válik jelzőként 

(angolos írásmóddal) egy magyar nyelvű kifejezés részévé, és magyar toldalékot kap. Eh-

hez hasonló az egyik, mobiltelefonokat árusító üzlet tájékoztató táblája (SAM_0091), ame-

lyen a terméklistában egy angol helyesírással írott angol szó (headset) szerepel – magyar 

többesjellel ellátva.  

Olyan feliratok is előfordulnak, ahol az angol elemek a magyar szövegbe kétértelműsé-

get előidézve épülnek bele. Az egyik taxitársaságnak egy újonnan épült szálloda kerítésén 

elhelyezett reklámtábláján (SAM_0139) ez olvasható: Best of TAXI, ami egyébként a társa-

ság neve is.  

A hamburgert az amerikai életforma egyik jelképének tartjuk: erre épül a Bitang JOe 

(SAM_0121), valamint a McKalmár (SAM_0136, SAM_0137) nevekben rejlő szójáték. 

Mindkettő a belvárosban található éttermek neve. Az első, a Bitang JOe egyrészt értelmez-

hető olyan személynévként, amely magyar vezetéknévből és angol keresztnévből épül fel. 

A vezetéknév ún. „beszédes” név, vadnyugati hangulatot és képzettársítást kelt, hiszen a 

bitang egyik angol megfelelője a rascal. Ugyanakkor a szó melléknevek jelentését fokozó 

módosítószóként is használatos, akárcsak egyik lehetséges angol megfelelője, a bloody, s 

azáltal, hogy a JOe név első két betűje nagybetűs írásmóddal szerepel, a szókapcsolatban 

kis helyesírási engedményt téve a jó melléknév is megjelenik, az étterem tehát nevében is 

azzal büszkélkedik, hogy az általa felszolgált hamburger rettentő/bitang jó. A másik étterem 

neve, a McKalmár, világos utalás a McDonalds-ra. A kis étterem weboldalán az az infor-

máció szerepel, hogy családi vállalkozásról van szó: a Kalmár minden bizonnyal a család 

neve.  

 

3.4. Az angol (és más nyelvek) szimbolikus használata a gazdasági-üzleti szférában 

Scollon és Scollon alapvető jelentőségű munkájában a szimbolikus használatot a követke-

zőképpen definiálja: „Amikor valamely jel azáltal nyeri el jelentését, hogy valamilyen jelen 

nem lévő, ideális vagy metaforikus dologra utal, ezt a folyamatot szimbolizálásnak nevez-

zük…” (SCOLLON and SCOLLON 2003: 133, fordítás tőlem) Az angol nyelv mint lingua 
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franca gazdasági-üzleti szférában való szimbolikus használatának gazdag szakirodalma van 

(lásd pl.  KELLY-HOLMES 2000, GRIFFIN 2001, GRIFFIN 2004, SCHLICK 2002, STEWART and 

FAWCETT 2004, FRIEDRICH 2002). Szimbolikus használatban azonban nemcsak az angol, 

hanem más nyelvek is megjelenhetnek. A kozmetikai iparban hagyományosan a francia 

termékekben bízunk meg leginkább, a divat terén a francia és az olasz termékek rendelkez-

nek a legnagyobb presztízzsel stb. Az effajta vélekedéseknek gyakori következménye ese-

tünkben az, hogy teljes egészében magyar vállalkozások és cégek annak érdekében, hogy 

az ügyfelek számára vonzóbbak legyenek, idegen nyelvekből származó nevek alatt működ-

nek. A főutcán található, férfiak számára ruházati cikkeket árusító üzlet a Giorgio nevet 

viseli, bár nem olasz tulajdonú cég, hanem minden ízében magyar vállalkozás. A név nyil-

vánvalóan azért is vonzó, mert a vevők tudatában felidézi a híres divatcéget, a Giorgio 

Armani márkát. Az angol nyelv szimbolikus használatának példáiként említhetők a Ga-

laxy4 játékáruház (SAM_0084), a helyi futballklub DVTK Shop elnevezésű szurkolói boltja 

(SAM_0085), a Szöszy Fashion (SAM_0098) és a Dorothy’s fashion outlet (SAM_0032) 

női ruházati üzletek, a fitneszguru Schobert Norbert norbi update üzletlánca (SAM_0107), 

a Hair Trend Stúdió (SAM_0134) nevű fodrászat vagy a Best of TAXI taxitársaság. Az 

említettek közül öt esetben a név egy magyar és egy angol elemből tevődik össze. A ma-

gyar rész gyakran a tulajdonosra utal (DVTK, Szöszy, Norbi mint a Norbert becéző változa-

ta), míg a másik rész az üzletágat jelöli meg. 

A kereskedelem mellett a nemzetközi vállalatok is globális nyelvként használják az an-

golt. A Bosch német cég telephelyének nyilvános részén készített felvételek jó példát szol-

gáltatnak erre. A cég leányvállalatainak elnevezései újfent a kódkeverésre adnak példát 

(SAM_0116). Ezek egyike a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. Az elnevezés 

első eleme a tulajdonosra utaló német név, a középen található angol kifejezés azt az üzlet-

ágat írja le, ahol a cég tevékenykedik, míg az utolsó elem a vállalkozás típusára utaló ma-

gyar rövidítés. A jel a vállalat helyét indexként jelöli.  

Az Interspar hipermarketben lefényképezett tájékoztató tábla fentről lefelé haladó, az 

angollal szemben a német nyelvet preferáló elrendezése (SAM_0108) azt emeli ki, hogy 

német üzletláncról van szó.  

Az üzleti-kereskedelmi szféra és a szórakoztatóipar határterületén helyezkedik el a – 

felirat tanúsága szerint – hamarosan megnyíló New Orleans Music Pub (SAM_0120), 

amely jövendő vendégeinek kizárólag angol nyelven ígéri, hogy a vendéglátóhelyen a jazz 

és soul zenét élőben élvezhetik majd (jazz and soul live). A könnyűzene ismét olyan terület, 

ahol az angol lingua franca szerepe megkérdőjelezhetetlen.  

Az ezredfordulón az említettekhez hasonló köztéri feliratok miatt született meg az a pu-

rizmus szellemében fogant törvényjavaslat, amely előírta volna, hogy a köztéri feliratokon 

kizárólag magyar nyelvű szöveg használható, illetve legalábbis semmi olyan információ 

nem közölhető idegen nyelven, amely magyar nyelven nem szerepel. Végül a törvényhozás 

2001-ben fogadta el a XCVI. számú, a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes 

közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvényt. A reklámok esetében 

a törvény még azt is előírta, hogy a szlogent is le kell fordítani magyarra [1 § (1)]. A 2 § (2) 

úgy rendelkezik, hogy „Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény teljesíthető úgy is, 

hogy ugyanazon a feliraton az idegen nyelvű szövegen (szövegrészen) kívül annak magyar 

nyelvű megfelelőjét is megjelenítik, legalább ugyanolyan jól érzékelhetően, valamint leg-

alább ugyanolyan méretben, mint az idegen nyelvű szöveget (szövegrészt)”. A törvény 

azonban jelentős mozgásteret is biztosított azáltal, hogy kimondja: „a meghonosodott ide-

gen nyelvű kifejezések nem minősülnek idegen nyelvű szövegnek” [5 § (1)], a követelmé-
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nyek csak a szabadtéri feliratokra vonatkoznak [1 § (1)], illetve maga a vállalkozás neve 

idegen nyelvű elemeket tartalmazhat (uo.).  

 

4. A FELIRATOKON SZEREPLŐ ANGOL NYELVŰ RÉSZEK NYELVI ELEMZÉSE 

A különféle feliratokon szereplő angol szövegrészek változó terjedelműek: egyetlen betű-

szótól az eligazító táblák teljes mondatokból álló szövegeiig terjednek. A nyelvi elemzéssel 

kapcsolatban felmerülő egyik kérdés az, hogy felfedezhető-e a feliratokon valamely, a 

Standard English-től eltérő nyelvváltozat. A tapolcai bobpálya használatára vonatkozó 

utasításokat tartalmazó tábla szövegében (SAM_0064) két, az amerikai angolra jellemző 

sajátosság fordul elő: az egyik a metre szó egyszerűsített helyesírása: meter. A másik jel-

legzetesség a morfoszintaktika körébe tartozik: az alárendelt mellékmondatokban a kötő-

mód (mandatory subjunctive) használata figyelhető meg: pl.. We request that you follow all 

instructions given by our personnel. 

A MÁV információs tábláján (SAM_0047) olvasható szöveg alapvetően a sztenderd 

szabályait követi, de néhány eltérést mutat attól : pl. helyesírását (an other két szóba írva), 

az elöljárószók (operating e-Ticket machine on this station), illetve az igeidők használatát 

illetően (If you booked a domestic ticket, please board the train.).  

Valamely szónak hasonló helyesírású más szóval való helyettesítése szórványosan elő-

előfordul, de ritkán akadályozza meg, hogy a felirat a kommunikációs funkcióját betöltse. 

Természetesen ha egy étterem étlapján a pork (sertéshús) szó helyett a poultry (szárnyas) 

szó szerepel (SAM_0054), az angolul beszélő vendég panaszt tehet, amikor a megrendelt 

fogást kihozzák neki.  

 

ÖSSZEGZÉS 

Miskolc nyelvi tájképe kétséget kizáróan mutatja, hogy a városban az első idegen nyelv az 

angol. Legmarkánsabban a következő területeken van jelen: üzleti élet, kereskedelem (a 

globalizációnak köszönhetően), turizmus (a globalizáció, az angol nyelv lingua francaként 

és az Európai Unió egyik munkanyelveként betöltött szerepe miatt), uniós projektek végre-

hajtása. A műfajokat tekintve az útbaigazító és tájékoztató táblák kivétel nélkül tartalmaz-

nak angol nyelvű szöveget, s mindössze néhány olyan eset van, ahol üzleti vagy történelmi 

okokból, illetve regionális megfontolásokból vele szemben valamely más nyelv élvez prio-

ritást. A feliratok nyelvezete döntően a sztenderd brit angol szabályait követi. Bár 2001-ben 

a magyar törvényhozás elfogadta a XCVI. számú, a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, 

továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvényt, a 

jogszabályba épített engedményeknek köszönhetően a városban sétálva nem az a benyomá-

sunk, hogy olyan helyen járunk, ahol az anyanyelv védelme érdekében szigorú nyelvi elő-

írások érvényesülnek.  

A kutatás jövőbeli iránya lehet Miskolc nyelvi tájképének az ország olyan részeinek 

nyelvi tájképével való összevetése, ahol jelentős számú, valamely más uniós országból 

(rendszerint Németországból) származó népesség él, pl. a Balatonéval vagy Hajdúszobosz-

lóéval, vagy az ország leginkább multikulturális részének, a fővárosnak a nyelvi tájképével 

való összehasonlítása.  
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