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1. Bevezetés 

1.1. Előzetes gondolatok 

La communication universitaire aujourd’hui : mots, discours, représentations (Napjaink 

egyetemi kommunikációja: szavak, diskurzusok, reprezentációk)1 – talán kockázatos vállalkozás 

egy doktori értekezésnek ilyen címet adni, ez mégis tudatos választás eredménye. Valójában 

az aujourd’hui (napjaink  időhatározószó okoz némi problémát, hiszen deiktikus elemként 

munkánkat a jelenben rögzíti. Ugyanakkor mai megfigyeléseink nem biztos, hogy 

érvényesek lesznek holnap, és esetleg nem voltak érvényesek tegnap sem. Így tehát egyből 

a szinkron jellegű kutatások egyik fontos alapelvét érdemes tisztáznunk: az éppen aktuális 

helyzetet mutatjuk be és írjuk le anélkül, hogy azt egy korábbi állapottal összevetnénk, 

ahogy azt a diakrón kutatások teszik. Ennek értelmében az értekezés a felsőoktatási 

intézmények kommunikációjának aktuális, 2016-os/2017-es2 állapotát elemzi. Fontos 

megjegyezni továbbá, hogy a kutatás ráadásul az intézményi kommunikáció egyik speciális 

területét, az egyetemi weboldalakat vizsgálja, amelyek esetében az aktualitás fogalma 

különös jelentéssel bír. Mint köztudott, az interneten semmi sem örök, a webes tartalmak 

folyamatosan változnak. Így bármennyire is törekszünk az aktualitásra, a kutatás alapját 

képező korpusz kisebb vagy nagyobb mértékben eltérést fog mutatni ahhoz képest, amit 

ma3 ugyanezeken az egyetemi weboldalakon találunk. Szűk értelemben az értekezés az 

intézmények kommunikációjának azon állapotát elemzi, amelyet a szövegek letöltésének 

időpontjában figyelhetünk meg, azonban a megfogalmazott megállapítások a korpusz 

aktualitása miatt nemcsak az értekezés megvédésének időpontjában tarthatnak számot 

érdeklődésre, hanem a későbbiekben is, hiszen jövőbeli kutatások viszonyítási pontjaként 

szolgálhatnak. Az értekezés tehát az aktualitás jegyében született, gondosan mérlegelve 

az ilyen jellegű kutatások minden előnyét és hátrányát. 

                                                           

1 Az értekezés címe Michèle Monte és Sylvianne Rémi-Giraud (2013) tanulmányának címére utal (Les réformes 
dans l’enseignement supérieur et la recherche. Mots, discours, représentations). A részleteket lásd a bibliográfiában.  
2 A korpuszt képező szövegek  és  folyamán kerültek letöltésre. A letöltés pontos időpontja 
megtalálható az értekezéshez mellékelt CD-n. 
3 Ebben az esetben a ma időhatározószó használatával tudatosan utalunk az értekezés olvasásának időpontjára. 
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1.2. A kutatás motiváló tényezői 

Az értekezés fő célja, hogy a felsőoktatási intézmények kommunikációját műfaji-

szövegtipológiai és nyelvészeti szempontból francia-magyar kontrasztív összehasonlításban 

elemezze. Felmerül ugyanakkor a kérdés, miért érdekes e téma tanulmányozása, illetve 

miért fontos tudományos igényű leírása és elemzése. 

Napjainkban a felsőoktatás jelentős átalakuláson megy keresztül. A változások az 

intézményeket több szempontból is érintik: megváltozik a társadalomban betöltött 

szerepük, működésük, vezetői strukt’rájuk stb. Bár ezen változások elsősorban társadalmi, 

gazdasági és kulturális jellegűek, ’gy tűnik, jelentős hatást gyakorolnak az egyetemek 

kommunikációjára is. Érdeklődésünk középpontjában tehát az áll, hogy az intézmények 

kommunikációja mit árul el a változásokról. Különös figyelmet fordítunk a változások nyelvi 

vetületének elemzésére, és azt igyekszünk bemutatni, hogy a különböző nyelvi jellemzők 

miként hozhatók velük kapcsolatba. Reményeink szerint kutatásunk lehetőséget ad arra, 

hogy jobban megértsük a nyelv és társadalom kapcsolatának néhány különösen fontos 

aspektusát. 

Minden tudományos kutatás célja, hogy különböző módszerek alkalmazásával és 

pontos kritériumok betartásával új ismeretekkel járuljon hozzá az eddig felhalmozott tudás 

gazdagításához. Mivel a felsőoktatási intézmények kommunikációjának elemzése szinte 

teljesen kiaknázatlan terület, legalábbis ami a francia-magyar kontextust illeti, véleményünk 

szerint fontos és hasznos a tanulmányozása. Kutatásunk tehát azon tanulmányok sorába 

illeszkedik, amelyek az egyetemi kommunikációt elemzik, és azokat francia-magyar 

kontrasztív szempontból igyekszik kiegészíteni. 

1.3. Az értekezés felépítése 

Az értekezés nyolc fejezetből áll.  

A bevezető után, amelyben elsősorban a kutatás motivációjának okai kaptak helyet, 

a második fejezetben a gazdasági, társadalmi és kulturális kontextus kerül bemutatásra 

annak érdekében, hogy a kutatást elhelyezzük napjaink társadalmi közegében. Ebben a 

fejezetben szólunk a felsőoktatást érintő változásokról, az egyetemek megváltozott 

szerepeiről, a felsőoktatás európaizálódásának jelenségéről, valamint megosztunk néhány 

előzetes gondolatot az egyetemi kommunikáció jellemzőiről. 
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A harmadik fejezetben a témában korábban végzett jelentősebb kutatásokat 

ismertetjük. Az írott dokumentumokra és egyetemi weboldalakra koncentráló kutatások 

áttekintése lehetőséget ad arra is, hogy az értekezés tárgyát a többi kutatáshoz képest 

elhelyezzük és definiáljuk.  

 A negyedik fejezetben a kutatás módszertanát mutatjuk be részletesen, kitérve a 

kutatás elméleti kereteire (diskurzuselemzés, műfajelemzés, szociolingvisztika és kontrasztív 

nyelvészet), céljaira, a kutatás alapjául szolgáló korpuszra, az elemzési módszerekre és a 

kutatás korlátaira. 

A következő három fejezetben három olyan diskurzusműfajt elemzünk, amelyek 

véleményünk szerint hiteles képet adnak napjaink egyetemi kommunikációjáról. Az ötödik 

fejezetben a rektori köszöntők, a hatodikban a hallgatókat megszólító szövegek, a 

hetedikben pedig a képzésleírások elemzése található. A három különböző kommunikatív 

szituációt bemutató egyetemi diskurzusműfajt műfaji/szövegtipológiai és nyelvészeti 

vizsgálatnak vetjük alá. 

Az utolsó fejezetben az értekezést a kutatás konklúziójának ismertetésével zárjuk, 

valamint bemutatjuk, hogy az értekezés a maga szerény eszközeivel hogyan tud 

hozzájárulni a francia és magyar felsőoktatási intézmények kommunikációjáról alkotott 

ismereteink gazdagításához, és tágabb értelemben, a nyelv és társadalom kapcsolatának 

jobb megértéséhez. 

 

 

2. Kutatásmódszertan 

2.1. A kutatás céljai 

A kutatás fő célja, hogy napjaink egyetemi kommunikációjának műfaji és nyelvi 

jellemzőit nyolc francia és nyolc magyar felsőoktatási intézmény weboldalából álló 

korpuszon elemezze, és tanulmányozza a társadalmi, gazdasági és kulturális kontextus 

egyetemi kommunikációra gyakorolt hatását. A kutatás kvalitatív irányultságú és egy 

jelenség „alapos megértésére” koncentrál, így nem tűzi ki célul az „eredmények 

általánosíthatóságát”, inkább az adott jelenség „megértésének megkönnyítésére” helyezi 

a hangsúlyt (Poisson, 1991 : 12). 
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A kutatás konkrét céljait az alábbiakban a négy kutatási kérdés köré csoportosítva 

mutatjuk be. 

1) Milyen nyelvi eszközök segítségével jelennek az egyetemek és hallgatóik a 

szövegekben? 

Az első kutatási kérdés az intézmények és hallgatóik nyelvi megjelenítésére 

koncentrál. Figyelmet fordítunk az egyetemi élet két fő szereplőjének nyelvi leírására, 

jellemzőikre és arra a képre, amelyet a szövegek az egyetemekről és a hallgatókról alkotnak. 

2) Milyen kapcsolatot alakítanak ki az intézmények hallgatóikkal a szövegek által? 

A második kutatási kérdés a szövegekben megjelenő interperszonális jelentésréteg 

elemzését helyezi középpontba. Azokat a nyelvi elemeket tanulmányozzuk, amelyek az 

egyetemek és hallgatóik közötti kapcsolat létrehozásához járulnak hozzá, és azt elemezzük, 

hogy ezen nyelvi elemek segítségével milyen típusú kapcsolat rajzolódik ki az intézmények 

és hallgatóik között. 

3) Milyen intertextuális kapcsolatokkal rendelkeznek a szövegek? 

A harmadik kutatási kérdés a szövegek egyéb diskurzusokkal (pl. menedzsment és 

gazdasági, európai uniós stb.) fenntartott intertextuális kapcsolatainak feltérképezésére 

irányul. A kérdés megválaszolásához a különböző diskurzusok egyetemi kommunikációra 

gyakorolt hatását elemezzük. 

4) Milyen különbségek figyelhetők meg a francia és magyar intézmények weboldalai 

között? 

A negyedik kutatási kérdés célja annak elemzése, hogy vannak-e különbségek a francia 

és magyar egyetemek webes kommunikációja között. A nyelvi jellemzők kontrasztív 

elemzése lehetőséget ad a kommunikációs különbségek bemutatására, illetve adott esetben 

a két nyelv néhány tipológiai különbségének tanulmányozására. 

2.2. Korpusz 

Minden tudományos kutatás feltétele egy jól összeállított korpusz. Ezzel kapcsolatban 

Krieg-Planque (2014 :  a következőket jegyzi meg: „minden elemzés feltételezi, hogy 

releváns megfigyelési egységeket határozzunk meg, és az egyes tudományterületeket 

gyakran a kutatási kérdéseik megválaszolására alkalmasnak tartott megfigyelési egységek 
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által definiálhatjuk”4. A felsőoktatási intézmények webes kommunikációjának jelentőségét 

szem előtt tartva megfigyelési egységnek nyolc francia és nyolc magyar egyetem 

weboldalát választottuk. A korpusz homogeneitásának biztosítása érdekében két kiválasztási 

kritériumot határoztunk meg: az intézmények státuszát és földrajzi elhelyezkedését. A 

korpuszt alkotó valamennyi intézmény állami fenntartású és székhelye az adott ország 

különböző pontjain található. A kiválasztott egyetemek közül három a fővárosban vagy 

ahhoz nagyon közel található (egy Villetaneuse-ben, Párizshoz közel, kettő pedig 

Budapesten), a többi pedig elszórtan az országban. 

Az alábbi táblázatok a korpuszt alkotó intézményekről tartalmaznak néhány fontos 

adatot. Az 1. táblázatban a francia egyetemeket láthatjuk: 

 1. táblázat – Korpusz – Francia egyetemek 

Egyetem Székhely Weboldal 

Université Paris 13 Villetaneuse www.univ-paris13.fr 
Université de Strasbourg Strasbourg www.unistra.fr 

Université Savoie Mont Blanc Chambéry www.univ-savoie.fr 
Université Toulouse 1 Capitole Toulouse www.ut-capitole.fr 

Université de Toulon Toulon www.univ-tln.fr 
Université d Orléans Orléans www.univ-orleans.fr 

Université Paul-Valéry – Montpellier 3 Montpellier www.univ-montp3.fr 
Université Grenoble Alpes Grenoble www.univ-grenoble-alpes.fr 

Majd a magyar intézmények adatai következnek: 

 2. táblázat – Korpusz – Magyar egyetemek 

Egyetem Székhely Weboldal 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest www.elte.hu 
Pécsi Tudományegyetem Pécs www.pte.hu 

Debreceni Egyetem Debrecen www.unideb.hu 
Szegedi Tudományegyetem Szeged www.u-szeged.hu 
Budapesti Corvinus Egyetem Budapest www.uni-corvinus.hu 

Széchenyi István Egyetem Győr www.uni.sze.hu 
Kaposvári Egyetem Kaposvár www.ke.hu 
Miskolci Egyetem Miskolc www.uni-miskolc.hu 

                                                           

4 « Toute analyse suppose la capacité à identifier des observables pertinents, et les disciplines ou spécialités 
se définissent souvent à travers les observables qu elles se donnent comme étant appropriés à leurs objets 
et questionnements » (Krieg-Planque, 2014: 45). A magyar verzió a szerző fordítása. 
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Fontos megjegyezni, hogy a kutatás korpusza nem tartalmazza a teljes egyetemi 

weboldalakat, hiszen a rajtuk megtalálható szövegek elemzése túlfeszítette volna az 

értekezés kereteit. Ezért három, az intézmények weblapjain található diskurzusműfajt 

választottunk ki5: a rektori köszöntőt, a hallgatókat megszólító szövegeket és a 

képzésleírásokat. Ez a három műfaj alkotja azt a három alkorpuszt, amelyeket az ., . és . 

fejezetben elemzünk részletesen. Az említett három műfaj kiválasztásának fő oka az volt, 

hogy az egyetemi kommunikáció különböző arculatait mutatják be. A rektori köszöntők 

többek között a hallgatók köszöntésére és az egyetem bemutatására szolgálnak, a 

második alkorpusz szövegei a hallgatókat a felvételi vagy az évkezdés alkalmából szólítják 

meg, míg a képzésleírások az intézmények által kínált képzésekről tartalmaznak 

információkat. A három egyetemi diskurzusműfaj tehát a felsőoktatási intézmények 

kommunikációjának sokszínűségébe enged betekintést. 

2.3. Elemzési módszerek 

A korpusz bemutatása után az annak elemzéséhez alkalmazott módszereket 

ismertetjük. A három diskurzusműfaj rektori köszöntő, hallgatókat megszólító szövegek, 

képzésleírások  esetében néhány kivételtől eltekintve ugyanazokat az elemzési módszereket 

használjuk az eredmények jó összehasonlíthatósága érdekében.  

Először a szövegek műfaji jellemzőit tanulmányozzuk. A rektori köszöntők és a 

képzésleírások, hipotézisünk szerint, jól behatárolhatók műfaji szempontból, így 

esetükben a műfajelemzés fő szempontjait követjük (Swales, 1990, 2004; Krieg-Planque, 

Oger, 2010; Adam, Heidmann, 2004; Adam, 2012, 2017; Maingueneau, 2014). A hallgatókat 

megszólító szövegek azonban egy heterogén alkorpuszt alkotnak, így tanulmányozásukhoz 

a beszédaktusok elemzése tűnik célravezetőnek (Kerbrat-Orecchioni, 2014; Krieg-Planque, 

2014). 

A műfaji jellemzők elemzése után az egyes alkorpuszok nyelvi sajátosságaira6 

koncentrálunk. Tanulmányozzuk a megnyilatkozó és a megszólított szövegekben való 

megjelenését és a köztük létrejövő interperszonális kapcsolatot (Maingueneau, 1999; 

                                                           

5 Valójában három esettanulmányról van szó, amely a kvalitatív jellegű kutatások kedvelt kutatási formája 
(Poisson, 1991: 12). 
6 Fontos megjegyezni, hogy a hallgatókat megszólító szövegek esetében, ahol relevánsnak találjuk, a 
weboldalak vizuális megjelenését is figyelembe vesszük. 
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Keszler, 2000; Domonkosi, 2002; Riegel, Pellat, Rioul, 2004). A képzésleírások esetében 

elemezzük az imperszonalizáció eszközeit is (személytelen szerkezetek, nominalizáció, 

passzív szerkezetek), amelyek a szövegek tényközlő jellegét erősítik (Benetti, Corminboeuf, 

2004; Riegel, Rioul, Pellat, 2004; H. Varga, 2015). Ezután megvizsgáljuk az idő- és térdeixis 

elemeit az alkorpuszokban, hogy megállapítsuk, hogyan járulnak hozzá a megnyilatkozások 

adott beszédhelyzetben való rögzítéséhez (Maingueneau, 1999). A nyelvi modalitások 

elemzése különösen fontos szerepet kap a kutatásban, mivel lehetőséget ad a 

megnyilatkozó saját megnyilatkozásához, illetve a megszólítotthoz való viszonyának 

tanulmányozására (Bally, 1950; Keszler, 2000; Le Querler, 2004; Gosselin, 2010). Majd 

figyelmet fordítunk a szövegeket alkotó mondatok aktánsok szerinti elemzésére, és 

meghatározzuk az általuk betöltött szemantikai szerepeket (Blanche-Benveniste, 2002; 

Riegel, Rioul, Pellat, 2004). A téma-réma struktúra vizsgálatának segítségével azt elemezzük, 

hogy a megnyilatkozó miként szervezi az információ elosztását megnyilatkozásában 

(Yaguello, 2003; Riegel, Rioul, Pellat, 2004). Végül a nyelvi sajátosságok vizsgálatát a 

szövegekben megjelenő nyelvi regiszterek elemzésével zárjuk, és rámutatunk, ezek 

hogyan járulnak hozzá az egyetemkép megalkotásához, illetve a hallgatók megszólításához 

(Szabó, 1997; Calvet, 2011). A hallgatókat megszólító szövegek esetében az intézmények 

megnevezésére használt betűszavakat, mozaikszavakat és rövidítéseket (Barats, 2011) is 

megvizsgáljuk, illetve az anglicizmusokat is bevonjuk az elemzésbe. 

A műfaji és nyelvi jellemzők után a rektori köszöntők esetében az egyéb diskurzusból 

(menedzsment- és gazdasági diskurzus, európai uniós felsőoktatási diskurzus, szlogenek, 

latin eredetű kifejezések és idézetek  átvett elemeket tanulmányozzuk (Cussó, 2008; 

Gaspard, 2013). A szlogeneket és idézeteket a hallgatókat megszólító szövegekben is 

elemezzük, mivel azonban ezek esetében nem kölcsönzésről van szó, így a nyelvi 

sajátosságok között tüntetjük fel őket. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az általunk alkalmazott megközelítés számos 

elemzési szempontot egyesít annak érdekében, hogy az egyetemi kommunikációt minél 

pontosabban tudja leírni, és ezáltal be tudja mutatni a társadalmi, gazdasági és kulturális 

közeg felsőoktatási diskurzusra gyakorolt hatását. 
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3. Kutatási eredmények 

3.1. Visszatekintés a kutatási kérdésekre 

A kutatási eredmények összefoglalása érdekében visszatekintünk arra a négy 

kérdésre, amelyek a kutatást végigkísérték. 

 

1) Milyen nyelvi eszközök segítségével jelennek meg az egyetemek és hallgatóik a 

szövegekben? 

Az első kutatási kérdés az egyetemi élet két főszereplőjének, az intézménynek és 

hallgatóinak, nyelvi megjelenítésére irányult. A kérdés hatékony megválaszolásához 

elemeztük a szövegek műfaji jellemzőit retorikai mozzanatok és tematikus egységek , az 

anaforák használatát, a koreferencia jelenségét, az egyetemek betűszavak, mozaikszavak 

és rövidítések általi megnevezését, a megnyilatkozások téma-réma struktúráját, valamint 

a szövegekben megjelenő különböző nyelvi regisztereket.  

Általánosságban megállapítható, hogy a különböző műfaji és nyelvi sajátosságok 

hozzájárulnak egyrészt a pozitív és vonzó egyetemkép megalkotásához, másrészt egy 

olyan előnyös hallgatókép megteremtéséhez, amely a hallgatókat az egyetemi közösség 

részeként ábrázolja. Ami a műfaji jellemzőket illeti, a rektori köszöntők retorikai 

mozzanatai és a képzésleírások tematikus egységei jól szemléltetik, milyen fontos szerepet 

tölt be az egyetemi kommunikációban az intézmény által ny’jtott előnyök hangs’lyozása. 

A rektori köszöntőkben az anaforák és a koreferenciát biztosító főnévi csoportok az 

egyetemeket és hallgatóikat különösen pozitív módon értékelik. A hallgatókat megszólító 

szövegekben az intézmény betűszó, mozaikszó vagy rövidítés általi megnevezése 

könnyebb megjegyezhetőséget biztosít, és az egyetemi márkaidentitás kialakításához járul 

hozzá. A megnyilatkozások téma-réma szerkezetének elemzése ráirányítja a figyelmünket 

arra, hogyan kommunikálja az egyetem azokat a tevékenységeket és szolgáltatásokat, 

amelyekben részesülhetnek a hallgatók tanulmányaik során rektori köszöntők  vagy az 

évkezdés alkalmával (hallgatókat megszólító szövegek). Ezenkívül a téma-réma szerkezet 

tanulmányozása arra is rámutat, hogyan mutatja be az intézmény a képzések magas 

színvonalát, amelynek köszönhetően a hallgatók ’j ismereteket szerezhetnek és ezáltal 

könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon képzésleírások . Végül a szövegekben 
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megjelenő különböző nyelvi regiszterek arról tanúskodnak, hogy a rektori köszöntőkben 

komoly intézményi identitás (irodalmi és választékos nyelvi regiszter), a hallgatókat 

megszólító szövegekben modern és „menő” egyetemkép (bizalmas nyelvi regiszter és az 

élőbeszéd néhány jellemzője , a képzésleírásokban pedig néhány informális vonást mutató 

komoly intézménykép (irodalmi, választékos és bizalmas nyelvi regiszter, illetve zsargon) 

jelenik meg. 

Összegzésként elmondható, hogy a szövegek nyelvi sajátosságainak köszönhetően 

mindhárom diskurzusműfaj különösen pozitív módon ábrázolja az intézményeket és 

hallgatóikat. A szövegekből tükröződő egyetemkép esetében különbséget figyelhetünk 

meg a három elemzett diskurzustípus között, és ez összhangban van a hallgatók 

megszólításának módjával (lásd alább a második kutatási kérdést). 

  

2) Milyen kapcsolatot alakítanak ki az intézmények hallgatóikkal a szövegek által? 

A második kutatási kérdés az egyetemek és hallgatóik között létrejövő interperszonális 

kapcsolat elemzését tűzte ki célul. E kapcsolat tanulmányozásához számos nyelvi jellemzőt 

figyelembe vettünk: beszédaktusok (a hallgatókat megszólító szövegek esetében), a 

megnyilatkozó és megszólított szövegben való jelenléte, az idő- és térdeixis elemei, a nyelvi 

modalitások típusai és az aktánsok által betöltött szemantikai szerepek. 

Amint azt fentebb már említettük, a három diskurzusműfaj esetében különbségek 

figyelhetők meg az egyetem és hallgatói között létrehozott kapcsolat tekintetében. A 

rektori köszöntőkben a megnyilatkozó leggyakrabban T/ -ben jelenik meg, így a teljes 

egyetemi közösség tölti be a megnyilatkozó szerepét, és ez utóbbi közvetlenül szólítja meg 

a hallgatókat. A hallgatókat megszólító szövegekben a megnyilatkozás szintén 

leggyakrabban T/1-ben történik, de ritkábban az E/  is megjelenik, amely lehetővé teszi a 

jövőbeli  hallgatók számára, hogy azonosulni tudjanak a megnyilatkozóval. A hallgatókkal 

való kapcsolat kialakítása érdekében e szövegek a magázást és tegezést egyaránt használják, 

és a kapcsolatfelvételben a beszédaktusok is különösen fontos szerepet játszanak. Fontos 

megjegyezni, hogy a képzésleírásokban a megnyilatkozó ritkán jelenik meg, e szövegek 

informatív és tényközlő jellegét a személytelen szerkezetek, a nominalizáció és a passzív 

szerkezetek is tovább erősítik, amelyek egy’ttal hozzájárulnak a szövegek 

imperszonalizációjához. 
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Az idő- és térdeixis elemei, amelyek sokkal gyakoribbak a hallgatókat megszólító 

szövegekben, mint a másik két diskurzusműfajban, a megnyilatkozást időben és térben 

(valós, illetve a hallgatókat megszólító szövegek esetében virtuális térben) helyezik el, 

egyúttal aktualitást és közelséget jelölnek. 

A nyelvi modalitások szintén mutatnak különbséget az egyes diskurzusműfajok között. 

A rektori köszöntőkben a deontikus modalitás az egyetemekre vonatkozik, az intézmények 

vállalnak kötelezettségeket, míg az episztemikus modalitás segítségével jelennek meg 

mindazok a lehetőségek, amelyekből a hallgatók profitálhatnak. A hallgatókat megszólító 

szövegek és a képzésleírások esetében is számos lehetőséget kínál az intézmény a 

hallgatóknak (episztemikus modalitás), de utóbbiaknak kötelezettséget is kell vállalniuk 

(deontikus modalitás) tanulmányaikkal és képzésükkel kapcsolatban. 

Az aktánsok szerinti elemzés rámutat, hogy a rektori köszöntőkben és a hallgatókat 

megszólító szövegekben az intézmény ágens szerepben jelenik meg, míg a hallgatók az 

egyetem tevékenységének kedvezményezettjei (beneficiens szerep). A képzésleírások az 

említettekhez képest kisebb eltérést mutatnak, mivel ezekben az intézmények által kínált 

képzések különböző aspektusai instrumentum szerepet töltenek be, a hallgatók pedig a 

képzések kedvezményezettjeiként, beneficiens szerepben jelennek meg. 

5sszegezve megállapíthatjuk, hogy az egyetemek és hallgatóik között létrejövő 

kapcsolatot részben befolyásolja az adott diskurzusműfaj. A rektori köszöntők és a 

képzésleírások kevésbé személyes hangvételt öltenek, mint a hallgatókat megszólító 

szövegek, ez utóbbiak az intézmény és hallgatók közötti egyenrangú viszony megteremtésére 

koncentrálnak. 

 

3) Milyen intertextuális kapcsolatokkal rendelkeznek a szövegek? 

A harmadik kutatási kérdés a három diskurzusműfaj intertextuális kapcsolatainak 

tanulmányozására koncentrált. Ennek érdekében elemeztük a három diskurzusműfaj műfaji 

jellemzőit, valamint az egyéb diskurzusból kölcsönzött elemeket. 

Elemzésünk azt mutatja, hogy a rektori köszöntők különösen kiterjedt intertextuális 

kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. A menedzsment és gazdasági diskurzusból kölcsönzött 

elemek jól példázzák a felsőoktatás fogalmának gazdasági modell szerinti újradefiniálását. 

Az európai uniós felsőoktatási diskurzusból átemelt kifejezések az intézmények európai 

felsőoktatási térséghez tartozását jelenítik meg, míg a szlogenek egy eredetileg promóciós 
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gyakorlat egyetemi diskurzusban való meghonosodását szemléltetik. Végül a latin eredetű 

kifejezések és az idézetek az egyetemi hagyományok jelentőségét emelik ki. A hallgatókat 

megszólító szövegek a rektori köszöntőkhöz képest kevesebb intertextuális kapcsolattal 

rendelkeznek. A szlogenek ebben az esetben is a szövegek promóciós funkcióját mutatják, 

az anglicizmusok pedig az intézmények azon szándékát jelenítik meg, hogy minél jobban 

közelítsenek a hallgatók által használt nyelvhez, és egy modern, nemzetközi és „menő” 

egyetemképet közvetítsenek. Ami a képzésleírásokat illeti, ezek a szövegek az adott 

képzéshez tartozó tudományág szakszókincséből merítenek.  

Összefoglalásként fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a három diskurzusműfaj 

között jelentős különbségek figyelhetők meg az intertextuális kapcsolatok tekintetében. A 

rektori köszöntők számos más diskurzusból kölcsönöznek elemeket, a hallgatókat 

megszólító szövegek az előbbi diskurzusműfajhoz képest kevesebb intertextuális 

kapcsolattal rendelkeznek, míg a képzésleírások az adott tudományterületből emelnek át 

kifejezéseket.  

 

4) Milyen különbségek figyelhetők meg a francia és magyar intézmények weboldalai 

között? 

A negyedik kutatási kérdés a francia és magyar egyetemek webes kommunikációjának 

különbségeire irányult. A továbbiakban azokat a műfaji és nyelvi jellemzőket vesszük sorra, 

amelyek különbséget mutatnak a francia és magyar szövegek között. 

Műfaji szempontból csak néhány kisebb különbség figyelhető meg a weboldalak 

között. A rektori köszöntők esetében az „üdvözlés” « souhaiter la bienvenue ») és az 

„intézmény megtekintésére való felhívás” « inviter à découvrir l établissement ») retorikai 

mozzanatai gyakrabban fordulnak elő a magyar szövegekben. A francia nyelvű képzésleírások 

gyakrabban közölnek információt a felvételi feltételekről, ezen információ a magyar nyelvű 

szövegek felében nem található meg. További különbségek az ismeretellenőrzés módjáról, 

a beiratkozás menetéről és a szakváltás lehetőségeiről szóló információk teljes hiánya a 

magyar képzésleírásokban, valamint a tanulmányok folytatásának lehetőségét részletező 

szövegrészek markánsabb jelenléte a francia képzésleírásokban. A képzésleírások kapcsán 

meg kell említeni még egy fontos különbséget: míg a szövegek minden francia intézmény 

esetében megtalálhatók a weboldalon, a magyar egyetemek közül négy a weboldalon, 

négy pedig letölthető PDF formátumban jeleníti meg a szöveget. 
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A francia és magyar szövegek nyelvi jellemzői közötti legmarkánsabb különbség a 

megnyilatkozó jelenléte. Általánosságban elmondható, hogy a megnyilatkozó (leggyakrabban 

az egyetemi közösség  gyakrabban szerepel mindhárom magyar nyelvű diskurzusműfajban. 

Továbbá a magyar szövegekben a megnyilatkozó birtokviszonya is gyakrabban jelenik 

meg. A megszólított szintén többször szerepel a magyar szövegekben, mint a franciában. 

Az egyetlen kivétel e tendencia alól a megszólított birtokviszonya, amely gyakrabban jelölt 

a francia nyelvű hallgatókat megszólító szövegekben. 

Az idő- és térdeixis elemeivel kapcsolatban két kisebb különbség figyelhető meg. 

Egyrészt az időt jelölő deiktikus markerek gyakrabban jelennek meg mindhárom magyar 

nyelvű diskurzusműfajban. Másrészt a képzésleírások esetében a térdeixis elemei csak a 

magyar szövegekben vannak jelen. 

A francia és magyar szövegekben található nyelvi regiszterek között szintén 

tapasztalható némi különbség. Fontos kiemelni azonban, hogy az elemzéshez használt 

három szótár7 nem ugyanazokat a minősítési kategóriákat használja, így összehasonlításuk 

kisebb nehézséget okoz. A rektori köszöntők esetében az irodalmi regiszter jelenik meg a 

köznyelv mellett a francia nyelvű szövegekben, míg a magyar nyelvűekben a köznyelv 

mellett a választékos regiszter elemei találhatók meg. A hallgatókat megszólító francia 

nyelvű szövegekben a köznyelv mellett a bizalmas regiszterhez tartozó elemek fedezhetők 

fel, a magyar nyelvűekben ugyanakkor a köznyelv és a bizalmas regiszter mellett az 

irodalmi és a választékos regiszter is megjelenik. Érdemes hozzátenni, hogy a hallgatókat 

megszólító francia nyelvű szövegek az élőbeszédből is több elemet tartalmaznak, mint a 

magyar nyelvűek. A képzésleírások esetében a francia szövegek a köznyelv mellett az 

irodalmi és bizalmas regiszterből vagy oktatási zsargon) merítenek, a magyar 

szövegekben pedig a köznyelv mellett a választékos regiszter elemei találhatók meg. 

Végül érdemes felhívni a figyelmet az elemzett szövegekben található kifejezésekre 

és idézetekre. Egyrészt a magyar nyelvű rektori köszöntők tartalmaznak olyan latin eredetű 

kifejezéseket, amelyekkel az intézmények az egyetemi hagyományokat, történetüket és 

hírnevüket helyezik a középpontba. Másrészt a francia nyelvű hallgatókat megszólító 

szövegekben olyan idézetek találhatók, amelyek a hallgatókra irányítják a figyelmet 

szimpátiájuk elnyerése érdekében. Bár két különböző diskurzusműfajról van szó, a 

                                                           

7 Le Nouveau Petit Robert de la langue française (2011), Magyar értelmező kéziszótár (2014) és Magyar-francia 
kéziszótár (2005). A részleteket lásd a bibliográfiában. 
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különbségek jól szemléltetik, hogy a magyar intézmények komoly hangsúlyt fektetnek az 

egyetemi hagyományok bemutatására, míg a francia egyetemek a hallgatók megszólításának 

tulajdonítanak nagy jelentőséget. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a francia és magyar intézmények weboldalai 

között néhány lényeges különbség figyelhető meg. Míg egyes sajátosságok (pl. 

megnyilatkozó jelenléte, nyelvi regiszterek  az adott nyelvre jellemző tipológiai okokból 

adódnak, más jellemzők pl. retorikai mozzanatok, tematikus egységek, latin eredetű 

kifejezések, idézetek) az intézmények azon szándékát mutatják, hogy magukat a 

felsőoktatási palettán minél hatékonyabban tudják pozícionálni. 

3.2. Záró megjegyzések és további kutatási lehetőségek 

A kutatás eredményeinek bemutatása után szeretnénk nagyvonalakban felvázolni 

néhány olyan kutatási tervet, amelyek jelen munka folytatásának tekinthetők. Ezek közül 

egyes ötleteket saját további kutatásainkba tudunk bevonni, míg a többi felvetés más 

kutatók számára is érdekes kutatási lehetőséget jelenthet. 

A korpusz méretének statisztikailag reprezentatív mintává való növelése lehetőséget 

adhat az eredmények általánosíthatóságára. Hosszú távon a diakrón szempont kutatásba 

való bevonása is jó eredménnyel járhat, és rámutathat a három diskurzusműfajban 

bekövetkező változásokra. Ez a diakrón elemzés lehetővé tenné, hogy a felsőoktatás 

átalakulásának nyelvi vetületét minél pontosabban nyomon tudjuk követni, és a jelenségről 

árnyalt képet kapjunk. Ezenkívül a vizuális elemek kutatásba való bevonása megmutathatja, 

hogy a különböző szemiotikai módok textuális és vizuális  hogyan egészítik ki egymást a 

koherens üzenet létrehozása érdekében. Továbbá a kutatás más nyelvekre való kiterjesztése 

is hasznos lenne annak érdekében, hogy tágabb kontextusban legyenek megfigyelhetőek a 

különbségek és hasonlóságok. E néhány kutatási terv több szempontból is kiegészíthetné az 

értekezésben bemutatott kutatást és hozzájárulhatna a felsőoktatási intézmények 

kommunikációjának alaposabb megértéséhez. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy értekezésünk az első lépés a francia és magyar 

egyetemek kommunikációjának eddig meglehetősen elhanyagolt, de véleményünk szerint 

nem elhanyagolható területén. Az értekezésben azt igyekeztük bebizonyítani, hogy az 

intézményi weboldalakon található szövegek műfaji és nyelvi elemzése sokat elmond 
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napjaink felsőoktatásának átalakulásáról, illetve arról a társadalomról, amelyben élünk. Ez a 

kutatási terület számos olyan további lehetőséget rejt magában, amely még felfedezésre vár. 
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