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A japán–angol nyelvi kontaktus  
a Meiji-restaurációban:  
A yokohamai pidzsin

Bevezető

A dolgozat célja, hogy betekintést nyújtson a japán pidzsin nyelvek világába, 
különös tekintettel a yokohamai pidzsin nyelvre, amely Honshū-szigeten, 
a Tokiótól 30 km-re fekvő kikötővárosban, Yokohamában alakult ki a XIX. 
század közepe táján. A pidzsin fogalom tisztázása és a Japánban létező leg-
ismertebb pidzsin nyelvek rövid ismertetése után a dolgozat a yokohamai 
pidzsin nyelv kialakulásának történelmi hátteréről és nyelvi jellegzetességeiről 
számol be. A nyelvi jellegzetességek feldolgozását tartalmazó részben a dolgozat 
az ezzel kapcsolatos szakirodalomra, továbbá saját kutatásaim eredményeire 
támaszkodik.

A pidzsin nyelvek

A pidzsin és a kreol nyelvek vizsgálata mindössze néhány évtizede kezdő-
dött, mivel a nyelvészek érdektelennek tartották őket, és nagyon sokszor a ve-
lük kapcsolatos elképzeléseik is előítéletesek voltak. Más szóval, e nyelveknél 
inkább azokra a nyelvi jegyekre fókuszáltak, amelyek hiányoznak belőlük 
(névelő, kopula, ragozás), továbbá elfajzásoknak és nem kreatív módosulá-
soknak tekintettek őket, az embereket pedig, akik ilyen nyelveken beszélnek, 
megvetéssel kezelték. Mára már ez a megközelítési mód szerencsére megvál-
tozott, ami a pidzsin és kreol nyelvek vizsgálatai iránti nagy érdeklődésben és 
a velük szemben tanúsított attitűdben nyilvánul meg. A szociolingvisztikai 
kutatások között kiemelt szerepet foglalnak el a velük kapcsolatos kutatások, 
és bőséges irodalmat is találhatunk róluk.1 Mivel e dolgozat tárgya egy japán 
1 Ronald Wardhaugh, Szociolingvisztika, Bp., Osiris Századvég, 1995.
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pidzsin nyelvre korlátozódik, az alábbiakban csak a pidzsin nyelvről és a hoz-
zá kapcsolódó nyelvi jellegzetességekről lesz szó, a kreol nyelv ismertetésére 
nem kívánok kitérni.

A pidzsin nyelvek a XV–XVI. században jelentek meg először kontaktusvál-
tozatokként. Kialakulásuk oka a különböző kultúrájú, nyelvű és gazdaságilag 
nem egyenrangú embercsoportok kereskedelmi célú kapcsolata volt. A pidzsi-
nizálódás tipikus példáival a gyarmatosítók és bennszülöttek kapcsolatában 
és a rabszolgatartó társadalmakban találkozhatunk, és legnagyobb számban 
a Karib-térségben, Dél-Amerika északi és keleti partjainál és Afrika partjainál 
fordultak és fordulnak elő még ma is.2 A pidzsin nyelvek többnyelvű környezet-
ben kialakuló kontaktusnyelvek, amelyeknek nincs anyanyelvi beszélőjük.
Holmsnál a következőket olvashatjuk a pidzsin nyelvről:

a pidzsin redukált nyelv, közös nyelvvel nem rendelkező csoportok kiterjedt 
kapcsolatának eredménye, akkor alakul ki, ha e csoportoknak szükségük van 
talán a kereskedelem miatt valamilyen verbális kommunikációs eszközre, de 
társadalmi okokból – idetartozhat a bizalom vagy a szoros kapcsolat hiánya 
– egyik csoport sem tanulja meg egyetlen másiknak az anyanyelvét sem.3

A pidzsin nyelvek érdekessége, hogy struktúrájuk szempontjából észrevehe-
tően hasonlítanak egymásra, még akkor is, ha teljesen eltérnek azok a nyelvek, 
amelyekhez köthetők. A pidzsin nyelvek közös jellemzője, hogy egyszerűbb 
morfológiával (szószerkezetek) és grammatikai szerkezettel rendelkeznek, mint 
egy standard nyelv, fonológiájuk nagyon egyszerű, kevés bennük a morfofo-
nemikus eljárás, tolerálják a fonológiai változatokat, és sok szót kölcsönöznek 
a helybeli anyanyelvekből. Továbbá nem szabad megfeledkeznünk még egy 
fontos nyelvi jellegzetességről, és ez nem más, mint hogy az ő esetükben csök-
ken azoknak a funkcióknak a száma, amelyekben használják őket.4 Ahogy már 
a korábbiakban is szó esett róla, a legtöbb esetben csak a kereskedelmi célú 
kapcsolatokban használatosak, és ahogy Wardhaugh-nál olvashatjuk, nem 
valószínű, hogy valaki pidzsin nyelven próbál meg regényt írni.

A fent felsorolt, pidzsinekre vonatkozó közös jellemzőkből kiindulva szán-
dékozom górcső alá venni a yokohamai pidzsin nyelvi jellegzetességeit, de 
még mielőtt belekezdenék, fontosnak tartom, hogy néhány szót szóljak a leg-
ismertebb japán pidzsinekről.

2 Kiss Jenő, Társadalom és nyelvhasználat, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó,1995.
3 Wardhaugh, i.m. 56.
4 Wardhaugh, i.m.
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A Japánban létező pidzsin nyelvekről dióhéjban

Japán bővelkedik pidzsin nyelvekben, de csak keveset vetettek alá nyelvészeti 
vizsgálatoknak. Az alábbiakban azokról a japán pidzsin nyelvekről lesz szó, 
amelyek felkeltették a nyelvészek érdeklődését, és amelyekről olyan nyelvészeti 
munkák születtek, melyek fontos szerepet kaptak a pidzsin nyelvekről szóló 
kutatások szakirodalmában.

Az első pidzsin nyelvek a kikötőkben alakultak ki a XVI. század környékén 
Kyūshū-szigeten, ilyen például a nagasaki pidzsin (japán – spanyol – portu-
gál). 1543-ban (más források szerint 1542-ben) portugál kereskedők szálltak 
partra az ország egyik legdélebbi szigetén, Tanegashimán, majd 1546-ban egy 
dél-kyūshūi kikötőbe három portugál hajó érkezésével kezdetét vette a két or-
szág közötti több évtizedes monopolkereskedelem. Rövidesen Xavéri Ferenc5 
hittérítő kezdeményezéseivel nemcsak kereskedelmi érdekek által motivált, 
hanem vallási jellegű kapcsolatokat is kialakítottak a japánok a portugálokkal, 
majd pedig rövid időn belül (1587-től) a spanyolokkal is.6 A portugálok és 
spanyolok (nanbanjinek – „dél felől jött barbárok”) magukkal hozták a keres-
kedelmi árucikkeket, a kereszténységet, és ezekkel együtt a nyugati kultúrát és 
tudományokat is. A nyugati népekkel kialakult sokrétű kapcsolatok jelentős 
hatást gyakoroltak a japán nyelvre is, és nélkülözhetetlenné vált egy közvetítő 
nyelv megteremtése is, így alakult ki a nagasaki pidzsin. A portugál és spanyol 
alapú japán pidzsin Nagasakiban és a környező területeken beszélt közvetítő 
nyelv volt, amelyet a később érkező hollandok (kōmōnok – „vörös hajúak”) is 
használtak a japánokkal történő interakció során.7

A világszerte létező katonai pidzsin nyelvek egyikét Japán területén is 
detektálták (pl. yokohama pidzsin). A yokohama pidzsin a II. világháború 
után alakult ki Shizuoka tartományban Yokohama városban, 1950 körül. 
A Yokohamában állomásozó Amerikai Egyesült Államok Légierő (USAF) 
katonái és a japán lakosság között használatos közvetítő nyelvről van szó.8 
A hamamatsu pidzsin a következő domainekben volt használatos: kereskedelem 
(mindössze két bolttulajdonos tudott folyékonyan beszélni angolul, a többiek 
a hamamatsu pidzsint sajátították el), szórakozás (a kocsmárosok, örömlányok 

5 1549-től Japánban azon munkálkodott, hogy a japán népet a keresztény hitre térítse.
6 Janó  István: „A Nyugat és Japán közötti kulturális kölcsönhatások rövid története”. Farkas 

Ildikó (szerk.): Ismerjük meg Japánt! Bevezetés a japanisztika alapjaiba, ELTE Eötvös Kiadó, 
2009, 149–170.

7 John C. Maher, A Brief History of Pidgins and Creoles in Japan, 2004.
8 Uo.
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a hama matsu pidzsint használták), sport (az Amerikai Egyesült Államok 
Légierő [USAF] katonái és a Japán Légi Véderő [JASDF] katonái között 
rendszeresen megrendezésre került baseballmeccseken szintén e nyelvet 
használták), a diplomácia és a munka területe.9 Goodmannél olvashatjuk, 
hogy a hamamatsu pidzsin abban különbözik a többi japán pidzsin nyelvtől 
(és ezáltal egyben gazdagabb is), hogy nemcsak kereskedés és szórakozás 
alkalmával használták, hanem az előbb említett két domainben is: a diplomácia 
és a munka területén.10 Goodman leginkább olyan jellegzetességeket emel 
ki a hamamatsu pidzsinre vonatkozólag, amelyek japán területén található 
más pidzsineknél is ugyanúgy felfedezhetők. Nézzünk meg néhányat: kiemeli 
a reduplikáció meglétét, pl. testo testo (kivizsgál, analizál), mita mita (utána 
néz), saymo saymo (hasonló, megegyező); a hamamatsu pidzsin nyelv szavaira 
is jellemző a multifunkcionalitás, pl. a sayonara szót nem csak elköszönésnél 
használják, hanem jelentheti valaminek az eltűnését, elvesztését is, pl. „Jisu 
yu supiku sayonara” („Ez az, amire azt mondtad, hogy hiányzik?”); az igeidő 
kifejezésére időhatározószókat használnak, amelyek a legtöbb esetben az ige 
után következnek stb.11

A Japán partjaitól mintegy 1000 kilométerre elterülő 2300 fő lélekszámú, 
73 km²-es szigetcsoporton, az ún. Bonin-szigeteken vagy, ahogy a japánok 
nevezik: az Ogasawara szigeteken12 – amely területileg Japánhoz tartozik, 
de eredetileg egy „angol ajkú” (bonin angol) közösség lakhelyéül szolgál(t) 
– szintén találkozhatunk egy japán pidzsinnel. Nézzük meg, mi a története 
ennek a pidzsinnek. Az Ogasawara szigetcsoportot 1543-ban fedezte fel egy 
spanyol hajós, Bernardo de la Torre, 1670-ben kötöttek ki először a japánok 
az ekkor még mindig lakatlan szigetcsoportnál, 1876-ben viszont már nem-
csak kikötöttek, hanem el is foglalták azt. Kevésbé elfogadott források szerint 
az első telepesek hawaii tengerészek, más források szerint pedig a sziget első 
lakosai etnikailag kevertek voltak. Éltek itt angol, dán, francia, olasz, portu-
gál, hawaii és tahiti anyanyelvű emberek is. Ahogy a letelepedett különböző 
etnikumú lakosok kapcsolatba kerültek egymással, szükségessé vált egy közös 
nyelv kialakítása. A bonin angol – amely először mint pidzsin nyelv jelent 
meg, szupersztrátuma az amerikai angol, szubsztrátuma pedig több európai 

9 Tamaki Yuzo, Hamamatsu pijin wo megutte, 2001.
10 J. S. Goodman, „The Development of a Dialect of English – Japanese Pidgin”, Anthropological 

Linguistics, 9/6. (1967), 43–55.
11 Tamaki, i.m.
12 Harminc szigetből csak két sziget lakott: Hahajima és Chichijima.
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nyelv volt – kreolizálódással13 a sziget lakosainak közös nyelvévé és identitá-
sának erős szimbólumává vált. A japánok megérkezése után kialakult az oga-
sawarai pidzsin (ogasawarai japán), amelyet a bonin angol ajkúak és a japán 
anyanyelvűek között kialakuló közvetítő nyelvként definiálhatunk, és amely 
mondattanilag a japán nyelven, a szókincs szempontjából viszont az ún. bo-
nin angolon alapszik.14 Például: „We bought about two pounds gurai katte kita 
no.”  („Körülbelül két fontért vettük”); „Dakara face to name ga chigau kara.” 
(„Ez azért van, mert az arc/személy és a név nem egyezik”).15

Végezetül, de nem utolsó sorban a Japán területén előforduló pidzsin nyel-
vek közül megemlíthetnénk még a „gastarbeiter” (dekasegi) pidzsint is, amely 
a vendégmunkások körében látott napvilágot. Az utóbbinak több variánsa 
létezik, attól függően, hogy melyik dialektushoz idomult. Erről bővebben 
John Mahernél olvashatunk, aki személyes megfigyelései alapján összegezte 
e pidzsin jellemzőit.16

A yokohamai pidzsin

A yokohamai pidzsin kialakulásának történelmi háttere

Japán külvilágtól való, 250 éven át tartó elszigetelődése – amellyel sajátos törté-
nelmi körülményeket teremtett meg, pl. a társadalom hierarchikusan felépített 
rendszerben működött, szigorú rendeletekkel szabályozták az emberek életét, 
mindenféle külföldi kapcsolatot megszüntettek, csak Hollandiával folytattak 
korlátozott kereskedelmi kapcsolatot, a művészetet folyamatosan cenzúrázták 
stb. – 1853-ban ért véget. Matthew Calbraith Perry (1794–1858) amerikai sor-
hajókapitány közbenjárására Tokugawa Iesada sógun elhatározta, hogy véget 
vet országa elzárkózásos politikájának. 1860-ban a Perry által kezdeményezett 
kereskedelmi szerződés jóváhagyásával Japán hivatalosan is megnyitotta a ka-
puit a világ előtt. Ezzel egy teljesen új időszak köszöntött be a szigetország éle-
tében. Visszaállították a császári hatalmat, államvallássá tették a sintoizmust, és 
megnyitották az ország kikötőit. Az utóbbival lehetővé tették a nyugati hatások, 
13 Kreolizálódásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor egy pidzsin nyelv morfológiája és szintaxisa 

gazdagodik, megjelenik egy szabályozott fonológia, továbbá kialakul a szókészlet bővítésének 
racionális és stabil rendszere, vagyis egy közösség beszélt nyelveként kezd el funkcionálni 
(Wardhaugh, i.m.).

14 Maher, i.m.
15 Daniel Long, From English on the Bonin (Ogasawara) Islands, Durham, Duke University Press, 

2007.
16 Maher, i.m.
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művészetek, tudományok és különböző árucikkek szabad beáramlását. Ebben 
az időszakban több kikötőváros, többek között Yokohama is, nemzetközi keres-
kedelmi várossá nőtte ki magát.17 A Tokugawa sógunátus (majd a későbbiekben 
a Meiji kormány) engedélyt adott a külföldieknek, hogy földet béreljenek, épít-
kezzenek és kereskedelmet folytassanak, de kizárólag a külföldiek számára kijelölt 
helyeken (Yokohamánál nagyjából 108 hektárnyi terület volt erre fenntartva). 
Inoue tanulmánya alapján a Yokohama város megnyitását követő 6 hónapban 
összesen 44 külföldi telepedett le (angolok és amerikaiak), 18 év elteltével pedig 
e szám1370-re nőtt.18 A külföldiek legnagyobb része kereskedő vagy üzletember 
volt, de akadt köztük orvos, tanár és misszionárius is. A külföldiek és a japánok 
között rövid időn belül megjelent az egymás közti kommunikáció iránti igény, 
és ezen körülmények hatására alakult ki a yokohamai pidzsin (továbbiakban YP) 
– a szakirodalomban még a „yokohamese”, „japán kikötői nyelv”19 és a „yokoha-
ma kotoba”20 elnevezést is használják. Ez egy japán alapú érintkezési nyelv volt 
(mára már kihalt), amelynek használata nagyon nagy mértékben a kereskedelmi 
ügyvitelek lebonyolítására korlátozódott. Szókincsét 85%-ban japán szavak tették 
ki, de különböző angol eredetű szavak is helyet kaptak benne, pl. here (kutya), 
dollar (dollár), hotel (hotel), house (ház), Japan (Japán), so so ([meg]varr), wash 
(mos), sick-sick (beteg) stb., és nem kevés szó került be a kínai pidzsin angolból 
is (azaz a kínai alapú angol pidzsinből), pl. num wun (legjobb), bobbery (zaj), 
chobber chobber (étel).21 Erről a későbbiekben bővebben is lesz szó. Egyes nyel-
vészek azt feltételezik, hogy ezen a nyelven keresztül került be és rögzült a japán 
nyelv szókincsébe sok jövevényszó. Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy 
Yokohamában a japán alapú yokohamai pidzsinnel párhuzamosan létezett egy 
angol alapú japán pidzsin is, de ezt nem kezelhetjük yokohamai pidzsinként, 
mivel nemcsak ebben a városban, hanem Japán megannyi kikötővárosában 
használatos volt. Továbbá inkább azok a külföldiek tanulták meg, akik csupán 
néhány napra látogattak el a szigetországba kereskedés céljából.22

17 Edwin O. Reischauer, Japán története, Bp., Maecenas Könyvkiadó, 2000; Condrad C. Totman, 
Japán története, Bp., Osiris Kiadó, 2006.

18 Inoue Aya: „Grammatical Features of Yokohama Pidgin Japanese. Common Characteristics 
of Restricted Pidgins”, Japanese Korean Linguistics,  2007/15, 55–66.

19 Inoue, i.m.
20 Maher, i.m.
21 Sugimoto Toyohisa,  Meiji ishin no nichieigengo sesshoku. Yokohama no eigokei pijin nihongo, 

2010; Maher, i.m.; Ledbetter, i.m.; Inoue, i.m.
22 Leo J. Loveday, Language Contact in Japan, Oxford, Clarendon Press, 2003.
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A nyelvi jellegzetességek megállapítása során használt forrásanyag

Tudomásom szerint a yokohamai pidzsinről nem maradtak fenn nyelvészeti 
szempontból kimerítő és átfogó képet nyújtó feljegyzések. Csupán egyetlenegy 
fennmaradt kiadvány tüzetes vizsgálatával nyerhetünk betekintést az 1868 és 
1912 közötti években Yokohamában és környékén széles körben beszélt yo-
kohamai pidzsin nyelv rendszerébe. Ez nem más, mint az 1879-ben megjelent 
„Revised and Enlarged Edition of Exercises in the Yokohama Dialect”. Ez a mű – 
ahogy azt címe is mutatja – egy korábbi kiadvány javított és bővített változata. 
A szerző nevét sokáig homály fedte, de a későbbi kutatások szerint minden jel 
arra mutat, hogy a Kínában és Japánban is tevékenykedő amerikai kereskedő, 
Hoffman Atkinson tollából született meg.23 Nem egy tudományos munká-
ról van szó, hanem egy olyan rövid kis „nyelvkönyvről”, amely támpontként 
szolgált az olyan külföldi emberek számára, akik kereskedelmi céloktól hajtva 
kommunikálni kívántak a japánokkal.24 Összesen öt leckét foglal magába.25 
Az első lecke névmásokat (watarkshee/watarkoosh [én], oh my [te], acheera 
[ő]); igéket (serampan [eltör], champone [összekever]); többjelentéssel ren-
delkező szavakat (arimasu [van, akar, megérkezik stb.], piggy [eltávolít, elvisz, 
leszedi az asztalt stb.]); birtokos szerkezeteket (acheera sto caberra mono [az 
ő kalapja], Oh my tempo [a te pénzed]);  kérdő mondatokat (Mar arimasu? 
[van lovad?], Oh char arimasu [van teád?]); felszólító mondatokat (Jiggy-jig 
[Siess]); köszönési formákat (Ohio [jó reggelt, jó napot, jó estét]; Sigh oh nar-
row [viszlát]); módosítószavakat (sigh oh [igen], nem [nigh] hontoe [valóban] 
stb.); és néhány egyszerűbb szót (moods cashey [nehéz], ooso [téves, hibás] stb.). 
A második fejezetben már a tagadó alak is megjelenik (arimasen [nincs, távol 
lenni], walk-arimasen [nem érteni]); ezen kívűl találkozhatunk számnevekkel 
(stoats [egy], stats [kettő], meats [három] stb.); a mindennapi kommuniká-
cióhoz szükséges egyszerűbb szavakkal (sto [férfi], moose me [nő], baby san 
[gyermek] stb.); „összetettebb” kérdőmondatokkal (Oh my mar nanny eel oh 
arimasu? [milyen színű a lovad?], nanny sto arimasu, Watarkshee arimasen? [ki 
keresett, amikor távol voltam?] stb.); kereskedéskor használatos kifejezésekkel 
(ikoraah [mennyibe kerül?], tack sun [sok], mar ikoorah? [a ló mennyibe ke-
rül?]) stb. A harmadik fejezetben különböző foglalkozásokkal és munkakö-
rökkel kapcsolatos szavak (start here [szabó], coots pom pom otoko [ci pész]); 

23 Inoue, i.m.
24 Sugimoto, i.m.
25 A következőkben az Atkinson művéből idézett szakaszok egységesen nem a Hepburn-átírást, 

hanem e munka jelölését alkalmazzák. – A szerk.
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élelmisze rek (kashy [édesség], oshee chee chee [friss tej], pan [kenyér]); öltöz-
ködéshez köthető szavak (coots [cipő, csizma], cheese eye coots [papucs]) stb.  
fordulnak elő. A negyedik fejezetben tovább bővíti az olvasó szókincsét: köz-
lekedéshez kapcsolódó szavakat (kooromar [kocsi], koorah [nyereg]); ételeket 
és az ételkészítéssel összefüggő kifejezéseket (tory [csirke], eemo [burgonya], 
para para [forral], tates yakemasu [olajban süt]) stb.) időjáráshoz köthető 
szavakat (atsie [meleg], sammy [hideg]), foglalkozás fajtákat (bosan [pap], 
doctorsan [orvos]) tüntet fel. És végül az ötödik fejezetben a társalgás során 
gyakran előforduló szonte már sablonszerűen előforduló mondatokat ismertet 
(Your a shee cheese eye curio high kin [kíváncsi lennék valami különlegesség-
re/tudna nekem mutatni valami különlegességet], Sigh oh, high kin arimasu 
[Igen, nagyon szívesen megnézném]). A mű végén két gyakorló feladattal is 
találkozhatunk, az elsőnél az angolul megadott mondatokat kell yokohamai 
pidzsinre fordítani, a másodiknál pedig értelmezni kell a yokohamai pidzsin 
nyelven megadott szöveget. A szerző végül a nyelvtankönyvét a yokohamai 
pidzsin és a kínaik által beszélt japán pidzsin összevetésével zárja.

A következőkben e mű vizsgálatával és az erre vonatkozó szakirodalom fel-
dolgozásával ismertetem a yokohamai pidzsin nyelvi jellegzetességeit.

Nyelvi jellegzetességek

Vizsgálataim során elsősorban azon nyelvészeti megállapításokból indultam 
ki, melyek szerint a pidzsin nyelvek struktúrájukat tekintve közös jellem-
zőkkel rendelkeznek. Wardaugh és Inoue a pidzsin nyelvek között fellelhető 
közös jegyekre vonatkozó megállapításaira támaszkodva vetettem analízis alá 
a „Revised and Enlarged Edition of Exercises in the Yokohama Dialect” című 
forrásanyagot.26 Vizsgálataim eredményei alapján összesen hat olyan nyelvi 
jellegzetességet találtam a yokohamai pidzsinnél, amelyek a szakirodalom 
szerint a világon létező legtöbb pidzsin nyelvnél is megtalálhatók. Ezek a kö-
vetkezők.
1. Redukált toldalékok használata
A pidzsinekben szinte teljesen hiányzik a főnevek, az igék, a melléknevek és 
a határozók képzőkkel, ragokkal és jelekkel való ellátása. A yokohamai pidzsin-
nél is bőven találunk erre példát.

26 Wardhaugh, i.m.; Inoue, i.m.
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i) nem tesz különbséget az egyes és többes szám között
(1) YP: Watarkshee v. Watarkoosh jelentés: én, mi, (enyém, miénk) J: watakushi
(2) YP: Oh my jelentés: te, ti (tiéd, tietek) J: omae 
(3) YP: Acheera sto jelentés: ő, ők (övé, övéké) J: achira hito27

A japán nyelvben ez a következőképpen hangzik:
J: watashi/watakusi – én; watashitachi – mi; anata/omae – te; anatatachi – ti; 
kare – ő (férfi nem); karera – ők (férfi nem); kanojo – ő (női nem); kanojotachi 
– ők (női nem)

ii) az igék esetében hiányoznak az igeidők jelei 
Az igeidő vagy a kontextusból vagy az adott mondatban szerepeltetett idő-
határozó szóból következtethető ki.

YP: Oh my nangeye tokey tempo high kin nigh.
(4) (te)     (hosszú)(idő) (lát) (pénz) (nem)

Jelentés: Régóta nem láttam pénzt/Régóta egy fityinget sem láttam.28

YP: Tokio okee cadgee arimas.
(5) (Tokió)     (nagy) (tűz) (van/volt)

Jelentés: Tokióban nagy tűz van/volt.29

YP: Doko maromaro?
(6) (hova)     (megy)

Jelentés: Hova mész/ment?30

A japán nyelvben a jelen és a jövő időt ugyanazzal az igeragozással fejezzük 
ki, a múlt időt viszont külön időjellel jelöljük.

iii) a névmásoknak nincs esetük
Hiányzik az én–nekem, te–neked, ő–neki megkülönböztetése, azaz a név-
mások részesesete nem jelenik meg. A műben feltüntetett mondatoknál ki is 
maradnak a részes esetben lévő névmások.

27 Hoffmann Atkinson, Revised and Enlarged Edition of Exercises in the Yokohama Dialect, 
Yokohama, 1879, 15.

28 Atkinson, i.m., 19.
29 Atkinson, i.m., 21.
30 Uo.
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(7) YP: Boto motty koy Jelentés: Hozd ide (nekem) a csónakot J: Boto o motte kite31

(8) YP: Boto jiggy-jig Jelentés: Add ide nekem a csónakot J: Boto wo agete32

iv) nincs birtokos személyjel.
A birtokviszony kifejezésénél a YP-ben személyjelet és partikulát sem használ-
nak. A japán nyelvben a „no” partikulával tudjuk kifejezni a birtokviszonyt a kö-
vetkezőképpen: „birtokos + „no” + birtok, pl. anata no hon – a te könyved.

YP: Watarkshee mar
(9) (én)     (ló)

Jelentés: (az én) lovam J: watashi no uma

YP: Oh my oh char
(10) (te)     (tea)

Jelentés: (a te) teád J: Omae/anata  no ocha

YP: Watarkshee boto
(11) (én)     (csónak)

Jelentés: (az én) csónakom  J: watashi no boto33

YP: Watarkshee caberra
(12) (én) (kalap)

Jelentés: (az én) kalapom J: watashi no kaburimono34

v) a mondatokból hiányzik a tárgy ragja („wo” partikula). Itt azonban minden-
képpen meg kell említeni, hogy a japán beszélt nyelvben is gyakran előfordul 
a „wo” partikula elhagyása.

YP: Meeds motty koy
(13) (víz) (hoz)

Jelentés: Hozzál vizet.  J: Mizu wo motte kite kudasai35

31 Atkinson, i.m., 20.
32 Atkinson, i.m., 17.
33 Atkinson, i.m., 15.
34 Atkinson, i.m., 16.
35 Atkinson, i.m., 19.
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YP: Boy pumgutz
(14) (szolga) (büntetés)

Jelentés: Megbüntetni a szolgát   J: Kerai wo bassuru36

YP: Mado akerro
(15) (ablak) (kinyit)

Jelentés: Nyisd ki az ablakot   J:Mado wo akero37

(16)   YP: Tomango yotes para para
Jelentés: Négy tojást megfőz  J: Tamago wo yottsu yuderu38

(17)  YP: Boy pumgutz  Jelentés: A szolgát megbüntetni  J: Genin wo bassuru39 
2. Poliszémia
A pidzsin nyelvek szókészlete annyira redukált, amennyire azt a nyelv funkci-
ója megengedi. Éppen ezért a pidzsin nyelvek kevés szóval rendelkeznek, ezen 
jellegzetességükből pedig az következik, hogy különböző fogalmak, szituációk 
kifejezésére egyazon szót használnak. A YP nyelvben, amely szinte kizárólag 
a kereskedelemhez szükséges szavakat tartalmazza, a poliszémikus jellegű 
szavak szintén nagy számban mutathatók ki.

(18) YP: arimas  J: arimasu
Jelentés:  van, lesz, (meg)szerez, létezik, otthon van, megérkezik, 

szeretne (valamit) stb.40

(19) YP:  Ohio J: Ohayō
Jelentés: hogy vagy?, jó reggelt, jó napot, jó estét stb.41

(20) YP: piggy
Jelentés: eltávolít, elvisz, magával visz, letakarítja az asztalt stb.42

A piggy nem japán eredetű szó, egyes feltételezések szerint a kínai „buke” 
és a malajziai „pergi” szóból eredeztethető. Mindkét szó előfordult ázsiai ki-
kötőkben használt pidzsinekben. A „buke”-t Yokohamában használták a se-
lyem kereskedéskor, jelentése: „nem jó, nem megfelelő” volt, a „pergi” pedig 
Malajziában „megy”, „elmegy” jelentésben volt használatos.43

36 Atkinson, i.m., 22.
37 Atkinson, i.m., 24.
38 Atkinson, i.m., 24.
39 Atkinson, i.m., 22.
40 Atkinson, i.m., 16.
41 Atkinson, i.m., 17.
42 Uo.
43 Ledbetter, i.m.
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(21) YP: aboorah  J: abura
Jelentés: vaj, olaj, kerozin, hajkenőcs, (kenő)zsír stb.44

(22) YP: maromaro  J: mairu
Jelentés: elmegy, továbbhalad, nem tartózkodik otthon stb.45

3. A mondatok szintaktikailag egyszerűek
A mondatok szintaktikailag általában egyszerű tagmondatszerkezetekben 
jelentkeznek. A beágyazott mondatok nem jellemzőek, inkább a partikulák 
használata a gyakori.

i) a YP-ben sem találni beágyazott mondatokra példát.
ii) a YP-ben a tagadás a „nigh” szóval oldható meg, de előfordulnak olyan 

mondatok is, amelyekben  az „arimasen” (jelentése: nincs, házon kívül van) 
szó szerepel.46

YP: Watarkshee high kin nigh nang eye tokey tempo.
(23) (én)(pénzérme)(néz)    (nem) (hosszú) (idő)

Jelentés: Régóta nem láttam pénzt. J: Nagai aida okane wo mite inakatta.47

YP: Hanash arimasen.
(24) (mond) (nincs)

Jelentés: Nem uram, ő nem (mondta) J: Hanashimasen deshita.48

4. Megkettőző sémák használata (reduplikáció)
Wardhaugh-nál olvashatjuk, hogy 

a pidzsin szókészlete nagyon sok mindenben hasonlít annak a nyelvnek 
a szókészletéhez, amelyikkel összefügg. A fonológiai és morfológiai egy-
szerűsítések azonban gyakran odavezetnek, hogy a szavak formája némileg 
megváltozik. […] óhatatlan a megkettőző sémák használata.49 

A pidzsinben az így képzett szavakkal a legtöbb esetben pl. az „ismétlés” vagy 
„intenzívebbé válás” fogalmát fejezik ki.
44 Atkinson, i.m., 20.
45 Atkinson, i.m., 21.
46 Atkinson, i.m., 18.
47 Atkinson, i.m., 19.
48 Uo.
49 Wardhaugh, i.m., 63.
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A YP-ben is bőven találhatunk kettőzéssel keletkezett szavakat, de ez nem jár 
együtt semmilyen grammatikai funkcióval. Tehát sem ismétlődést, sem pedig 
intenzívebbé válást nem fejez ki.50 Ez azzal magyarázható, hogy a reduplikáció 
a japán nyelvben gyakran előforduló jelenség, tehát a reduplikációval létrejött 
yokohamai pidzsin szavak inkább a japán nyelv szóalkotási módjait követik, és 
nem pedig a reduplikáció által hordozott jelentéstöbbletet közvetítik.
Nézzünk meg néhány példát:
(25) YP: sick-sick Jelentés: betegség J:byōki51

(26) YP: parapara Jelentés: (fel)forr J: waku52

(27) YP: eroero Jelentés: sokféle J: iroiro53

(28) YP: maromaro Jelentés: elmegy stb. J: mairu54

5. A szókészlet forrása több nyelv
A pidzsinek szókészlete több nyelvből is származhat. Így van ez a YP-ben is.
i) Korábban már volt arról szó, hogy a yokohamai pidzsin szókészletét 85%-ban 
japán eredetű szavak alkotják, pl. eemo (imo – burgonya), kuroy (kuroi – fekete), 
tack eye (takai – drága), hontoe (hontō – valóban), ikoorah (ikura – mennyibe 
kerül), high ken (haiken – lát), tomango (tamago – tojás) stb.
ii) a japán eredetű szavak után az angol eredetű szavak fordulnak elő legna-
gyobb számban. Pl. baby san (baby – kisbaba, gyermek), so so (sew – [meg]
varr), sick-sick (sick – beteg), house (house – ház), bynebai (by and by – idővel) 
stb. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az angol eredetű szavak nem minden 
esetben tartották meg az eredeti jelentésüket, pl. boy (boy – szolga)
iii) a kínai pidzsin is hatással volt a yokohamai pidzsinre. Ezt tanúsítják a kínai 
pidzsinből átvett szavak, pl. num wun (legjobb), bobbery (zaj), chobber chobber 
(étel) stb.55

iv) Nagyon kis számban, de az angolon kívül más európai nyelvek szavai is 
feltűnnek a yokohamai pidzsin szókészletében. Pl. a shabone a francia „sa von” 
(szappan) szóból eredeztethető56 vagy a „chapeau”  (kalap), ami szintén a fran-
cia nyelvből származik.

50 Inoue, i.m.
51 Atkinson, i.m., 17.
52 Atkinson, i.m., 23.
53 Atkinson, i.m., 22.
54 Atkinson, i.m., 21.
55 Atkinson, i.m.
56 Inoue, i.m.
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6. Kevés azoknak a funkcióknak a száma, amelyekben a nyelv használatos
A yokohamai pidzsin nyelvet többnyire a külföldről érkezett kereskedők és ja-
pánok használták. Ezt alátámasztja a nyelvről fennmaradt egyetlen, 1879-ben 
megjelent „Revised and Enlarged Edition of Exercises in the Yokohama Dialect” 
címet viselő kiadvány is, mivel a benne feltüntetett szavak, kifejezések és mon-
datok tipikusan a kereskedelmi világ nyelvéhez tartoznak, továbbá az előszóban 
is külön szó esik arról, hogy ez a mű minden olyan ember hasznára fog válni, 
akinek van valami köze a kereskedelemhez: 

[…] this little work which will doubtless be found well worth studying 
by all persons engaged in Commerce both in China and Japan, whether 
as Merchants, Shipowners, Brokers, Auctioneers, Consul-bobbery-shots 
[…]57

Észrevétel

A japán nyelvet az onomatopoetikus kifejezések szempontjából a világ nyelvei 
közül az egyik leggazdagabbként tartják számon. Inose58 Yamaguchi Nakamira 
hivatkozva azt mondja, a japán nyelv több mint 1200 ilyen szóval büszkél-
kedhet, U. Sunderburg és E. Klintfors svéd nyelvészek pedig Noma Hideki 
vizsgálataira támaszkodva azt állítják, a japán nyelvben az onomatopoetikus 
szavak száma meghaladja a kétezret.59 Éppen ezért nem meglepő, hogy a yo-
kohamai pidzsin nyelvben is találhatunk ilyen kifejezéseket. Sugimoto szerint 
a pidzsinekben gyakori jelenség az onomatopoetikus szavak használata is.60 
A YP-ban is találhatunk erre példát, ezek a következők:

YP: Oh char para para Jelentés: Készíts teát J: Ocha o parapara (shite kudasai)
          (tea)      (forr)
YP: Coots pompom otoko Jelentés: cipész J: kutsuya
       (cipő) (csattog) (férfi)61

57 Atkinson, i.m., 9.
58 H. Inose, „Translating Japanese onomatopoeia and mimetic words”, Anthony Pym and Alexander 

Perekrestenko Translation Research Projects 1, Tarragona: Intercultural Studies Group 2008, 
97–116.

59 U. Sunderburg – E. Klintfors, „Acoustic characteristics of onomatopoetic expressions in 
child-directed speech”, Proceedings Fonetik, 2009.

60 Sugimoto, i.m.
61 Atkinson, i.m., 20.
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Összefoglaló

Zárásképp leszögezhető, hogy a yokohamai pidzsin az ország azon új politikai 
irányvonalának köszönheti megszületését, amelynek fő célja volt, hogy véget 
vessen Japán 250 évig tartó izolációjának, és megnyissa az ország kapuit a világ 
felé. A dolgozatban a yokohamai pidzsin nyelvre vonatkozó szakirodalom fel-
dolgozásával és a „Revised and Enlarged Edition of Exercises in the Yokohama 
Dialect” című forrásanyag analízisével a yokohamai pidzsinről megállapítottam 
és példákkal illusztráltam hat olyan nyelvi jellegzetességet, amelyek a pidzsin 
nyelvet kutatók elmélete alapján a pidzsin nyelvek közös jellemzői közé tar-
toznak, vagyis a világ legkülönböző részein található pidzsinekben is nagy 
valószínűséggel megtalálhatók. Ezek a következők:

1. Redukált toldalékok használata.
2. Poliszémia
3. A mondatok szintaktikailag egyszerűek
4. Megkettőző sémák használata (reduplikáció)
5. A szókészlet forrása több nyelv
6.  Kevés azoknak a funkcióknak a száma, amelyekben a nyelv hasz-

nálatos
A yokohamai pidzsin vizsgálatával fény derült arra is, hogy egyfelől kialaku-
lása és elterjedése nagy hatással volt a japán nyelvre, mivel „sok” jövevényszó 
ezen nyelven keresztül került be a szigetország nyelvébe, bővítve szókészletet. 
Ezt bizonyítják azok az angol eredetű szavak, amelyek használatosak voltak 
e pidzsinben, ugyanakkor a mai japán nyelvben is ugyanúgy megtalálhatók, 
pl. hotel (hoteru), dollar (doru), house (hausu) stb. Másfelől azt is láthattuk, 
mennyire fontos szerepet töltenek be a társadalmi tényezők a pidzsinek létre-
jöttében és elterjedésében.
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