
Budinszky Júlia

Nyelvváltozás tűzszünetben

Bevezetés

A koreai nyelvet a világon ma több mint 77 millióan beszélik,1 ám kérdés, 

hogy valóban mindannyian ugyanazt „a koreai nyelvet” beszélik-e, meddig 

tekinthetjük a különböző nyelvváltozatokat egy nyelvnek, és meddig védhe-

tő az a hivatalos dél-koreai álláspont, mely szerint a koreai egységes nyelv?2 

Ezen kérdések megválaszolása, nyelvváltozat és nyelv máig vitatott határának 

meghúzása3 természetesen nem lehet célja e dolgozatnak. Mindössze arra sze-

retnék kísérletet tenni, hogy egy jövőbeli kutatást megalapozandó az észak- és 

dél-koreai nyelvváltozatok (nyelvek?) alapvető szókincs-, helyesírás-, kiejtés- és 

intonáció-, valamint stílusbeli eltéréseit bemutatva és összefoglalva felvázoljam 

a problémát.

A koreai nyelv genetikai besorolása nem eldöntött kérdés a nyelvészek köré-

ben. A legtöbben az altaji nyelvcsaládhoz, annak is a tunguz ágához sorolják. 

Ezt azzal az érvvel támasztják alá, hogy a többi altaji-tunguz nyelvhez hasonlóan 

a koreai is agglutináló nyelv, megfigyelhető benne a magánhangzó-harmónia, 

szórendje kötött, SOV szerkezetű. Mások nem értenek egyet ezzel a besorolás-

sal, a japánt és a koreait önálló nyelvcsaládba tartozó nyelveknek tekintik, mivel 

nagyon sok bennük a hasonló morféma, és szókincsük számos közös elemből 

áll. A harmadik elképzelés szerint a koreai nyelv nem tartozik az altaji nyelv-

családhoz, és nem alkot egy újabb nyelvcsaládot a japán nyelvvel sem, hanem 

rokonnyelv nélkül, önálló szigetként úszik a többi nyelv tengerében.4

1 Lewis M. Paul – Gary F. Simons – Charles D. Fenning (szerk.), Ethnologue: Languages of the 

World, Seventeenth edition, SIL International, Dallas, Texas, 2014.
2 Vö.: Lee Inje, „Tongil hangukeui gukeo gyoyukgwa gyoyuk gwajeong tonghapeui panghyang”, 

Gukeogyoyuk, Gukeogyoyukhakhoe, 2005, 117–232.
3 Bővebben ld.: Bartha Csilla, A kétnyelvűség alapkérdései, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

1999, 14–16.
4 Bővebben ld.: Lee Moon-Ki & Robert Reamsay, A History of the Korean Language, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2011, 13–30.
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A nyelv tipológiai és szerkezeti besorolása már sokkal egyértelműbb. 

Tipológiailag, mint azt az alábbi példa is mutatja, agglutináló nyelvről be-

szélünk:

(hakgyo+eseo)

A példában az ’iskola’ jelentésű hakgyo a szótő és az eseo egy ’-ban/-ben’ jelen-

tésű rag. Így a példaszó jelentése: ’iskolában’. 

A nyelv mondatszerkezete igen kötött, SOV felépítésű. Ezt mutatja be a má-

sodik példa:

.

(Jeoneun dangsineul saranghamnida)

A példában a jeoneun az alany (jeo’én’, neun topik partikula), a dangsineul 

a tárgy (dangsin ’ön’, eul ’-t’ tárgyrag) és a saranghamnida a mondatot záró ige, 

állítmány (saranghamnida ’szeretem’ formális udvarias beszédszinten). Tehát 

a mondat jelentése ’Én önt szeretem.’

A koreai nyelv igen fontos része és a koreai nemzeti öntudat egyik leglénye-

gesebb eleme, jelképe a koreai írás, azaz a (hangeul). A Koreai-félszigeten 

az i.e. II. századtól a kínai írást használták, ám ennek nehézkes elsajátítása, vala-

mint a koreai és a kínai nyelvek közti alapvető hangtani és szerkezeti különbség 

(koreai: SOV, kínai: SVO) igencsak megnehezítették a nyelv lejegyzését. Így 

a 15. században Szedzsong király tudósok egy csoportjának parancsot adott, 

hogy alkossanak egy olyan, teljesen új írásrendszert a koreai nyelvre, amelynek 

olvasását és írását az egyszerű emberek is meg tudják tanulni. A király elsődleges 

célja tehát az analfabetizmus felszámolása volt, erről emlékezett meg az UNESCO 

is, amikor megalapította a Szedzsong király díjat.5 A tudóscsoport munkájának 

az eredményeként született meg 1446-ban a (Hunmin Jeongeum),6 

amely bemutatja az új koreai írás betűit, és ismerteti ezek használatát. Ez az írás, 

bár viszonylag sok változáson ment keresztül, a mai hangeul alapja. A hangeul egy 

24 betűből és ezek kombinációjából álló írás, amit nagyon könnyű megtanulni. 

A koreai nyelvtanárok kedvelt mondása szerint: „Írni és olvasni egy hét alatt meg 

lehet tanulni.” (Arról többnyire hallgatni szoktak, hogy mennyi idő kell ahhoz, 

míg meg is értjük azt, amit leírunk, illetve elolvasunk.)

5 Vö.: Csoma Mózes, Korea – Egy nemzet, két ország, Napvilág Kiadó, Budapest, 2008, 16.
6 ’A nép helyes kiejtésre tanítása’ – a mű címéből tudható, hogy az új írás megalkotásával a király 

egy további célja a kínai szótagok addig ingadozó kiejtésének egységesítése volt.
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A koreait ma hivatalos nyelvként két, egymással szomszédos országban 

beszélik: Észak- és Dél-Koreában. A félszigeten a második világháborút kö-

vetően kitört a koreai háború, amely 1950. június 25. és 1953. július 27. között 

zajlott. A háborút a két ország közötti tűzszüneti egyezmény zárta le, amely 

máig érvényben van. A két Koreát ma a demarkációs zóna (DMZ) választja 

el egymástól, amely a 38. szélességi fok mentén, annak közelében húzódik, 

mind a két ország területén 2-2 kilométer szélességben. Északon a szocialista 

személyi kultusz erősödött meg, vált uralkodóvá a háború óta eltelt években, 

az országot ma az alapító Kim Irszen  (Kim Ir Szen) unokája, Kim Dzsongun 

(Kim Dzsong Un) vezeti. Ezzel szemben délen kapitalista piacgazdaság és 

demokrácia van, az ország kulturálisan nyitott, és igen szoros kapcsolatokat 

ápol az Egyesült Államokkal. Észak- és Dél-Korea között a háború utáni igen 

ellenséges hangulatú évtizedekhez képest a feszültség sokat enyhült. A két or-

szág között (Kim Dedzsung dél-koreai elnök 1990-es évek végi és 2000-es évek 

eleji „Napfénypolitikájának” köszönhetően) gazdasági és politikai kapcsolatok 

is vannak.7 Ennek ellenére Észak-Koreából minden évben egyre több mene-

kült érkezik Dél-Koreába. A dél-koreai Országegyesítési Minisztérium adatai 

szerint a 2000-es évektől megugrott az országba érkező regisztrált észak-koreai 

menekültek száma, és ez a növekedés mindössze az utóbbi két évben torpant 

meg – ld. az 1. ábrát.8 A délre érkező észak-koreaiak társadalmi beilleszke-

dése, bár különböző szervezetek és intézmények, például a Nambugeoullim 

Teanhagkyo9 is segítik, mégsem zökkenőmentes. Integrációjukat több tényező 

is nehezíti, ezek egyike a nyelvi probléma, hiszen bár hivatalosan a két ország 

népe egy nyelvet beszél, a valóságban az észak-koreai menekültek délen mégis 

komoly nyelvi különbségekkel néznek szembe. A továbbiakban az e jelenség 

hátterében álló okokat szeretném bemutatni.

7 Ld.: Csoma, i.m., 71−115.
8 Dél-Koreai Országegyesítési Minisztérium, http://www.unikorea.go.kr
9 Az intézmény keresztény támogatással alapított és üzemeltetett bentlakásos iskola, ahol az Észak-

Koreából érkező diákoknak lehetőségük van önkéntes tanárok segítségével különböző tárgyakat 

tanulni, (pót)érettségi és egyetemi felvételi vizsgákra felkészülni. Ezzel nagy segítséget kapnak 

a sikeres beilleszkedéshez. Az iskola igazgatója: Kang Siran. A dolgozat több példája is az ebben 

az iskolában tanuló diákok elmondásán alapul. (A dolgozat szerzője 2012 áprilisa és decembere 

között önkéntes angoltanárként dolgozott az intézményben.)



338 Budinszky Júlia

0
500
1000
1500
2000
2500
3000

19
98
-ig

20
03

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14
.0
3.

(b
ec
sü
lt)Év

Fő

Menekültek száma

1. ábra – A Dél-Koreába lépéskor regisztrált észak-koreai menekültek számának változása

Az észak- és a dél-koreai nyelv

A dél-koreai nyelvészek hivatalos álláspontja szerint10 nem beszélhetünk észak- 

és dél-koreai nyelvről. A két Korea nyelvét egységesnek kell tekintenünk, mi-

vel megegyezik a mondatszerkezetük, a szókincs döntő része, valamint nincs 

jelentős hangtani és kiejtésbeli különbség sem. 

Egy koreai szó, a (kugeo) északi és déli jelentését megvizsgálva azon-

ban máris árnyaltabbá válik a kép. A kugeo eredetét tekintve sino-koreai szó, 

az ’ország’ ( ’ ’) és a ’nyelv’ (  ’ ’) jelentésű szótagok alkotják. A szó 

jelentése tehát, ’az ország nyelve’ – a magyar ’egynyelvű szótár’ koreai megfe-

lelőjében is ez található: (Kugeo sajeon), azaz ’az ország nyelvének 

szótára’. Ahogy a legtöbb sino-koreai szónak, a kugeonak is megvan a koreai 

megfelelője, ám ez már különbözik északon és délen. Dél-Koreában a saját 

nyelvüket -nak (hangugeo) nevezik a beszélők, míg az északiak 

-nak (josoneo). Az elnevezések különbsége természetesen még nem bizo-

nyíték a két nyelv elkülönülésére, hiszen a hivatalos nyelv eltérő megnevezése 

mögött inkább politikai-kulturális, semmint nyelvi okok állnak. A különbség 

valójában az országok eltérő önmegnevezésére vezethető vissza, a déli Hanguk 

jelentése a magyar ’Dél-Koreának’, az északi Joseon pedig ’Észak-Koreának’ 

feleltethető meg.11

10 Lee, i.m., 181.
11 A koreai háború után létrejött két ország önelnevezése történelmi-politikai okokra vezethető 

vissza. A déli Hanguk a koreai nép nevére utal, valamint homonim szóként ’egy ország’, illetve 

’nagy ország’ jelentéssel is fordítható. A han népnév egészen a Három Királyság koráig visszave-

zethető. Az északi Joseon a félsziget első államának volt a neve  – a hivatalos elnevezés az állam 
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A két országban azonban nem csak a hivatalos nyelv megnevezése tér el 

egymástól, mindkét helyen saját sztenderd nyelvváltozatot is használnak. 

A dél-koreai sztenderd a Szöulban és környékén beszélt nyelvváltozatra épülő, 

az alapján kidolgozott (pyojuneo), míg az északi sztenderd a Phenjan 

környéki nyelvváltozatot alapul vevő  (munhwaeo).12 A két köznyelvi 

változat különbözik egymástól szókincs, helyesírás, kiejtés és intonáció, vala-

mint stílus tekintetében is.

Szókincs

Észak-Koreában nagyon erőteljes nyelvművelő mozgalom kezdődött a két 

ország elszakadása után. A mozgalom, (maldadeumgiundong) 

célja az volt, hogy kizárólag „eredeti, tiszta” koreai szavakat használjanak. 

Ennek érdekében a legtöbb sino-koreai eredetű szó helyett megpróbáltak újakat 

alkotni, és az új jövevényszavak meghonosodását is gátolni igyekeztek. Ezzel 

szemben Dél-Koreában máig is rengeteg sino-koreai szót használnak, és egyre 

több az idegen (főleg angol) eredetű jövevényszó is. A szókincsnek ez a kü-

lönbsége természetesen komoly nehézséget okoz a Dél-Koreába érkező észak-

koreaiaknak is. Jeong Jongnam Észak-Koreában született és nevelkedett, majd 

nyelvész professzorként hagyta el az országát, és menekült délre. Személyes 

élményei alapján így írt az északi és déli szókincs különbségéről: „a dél-koreai 

újságokat olvasva vagy a televíziót nézve sok szóval először találkoztam, így 

gyakran előfordult, hogy a tartalmat csak nagyjából, találgatva értettem meg, és 

haladtam tovább”.13 Jeong 3300 olyan, kizárólag sino-koreai szót számolt össze, 

melyeket a dél-koreai médiában használnak, ám megértésük nehézséget okoz-

hat az észak-koreai menekültek számára. Nagyban összecseng ezzel a számmal, 

hogy a dél-koreai Nemzeti Nyelvtudományi Kutatóintézet 2000-es felmérése 

szerint14 a dél-koreai médiában megjelenő szavak közül a kutatásban részt vevő 

észak-koreai menekültek 3717 szót nem értettek, ezek 74,79%-a sino-koreai 

eredetű, 17,51%-a idegen eredetű jövevényszó volt. Ennek alapján nagyon 

hosszú történelmét hangsúlyozva az északi kormányzat legitimizációjának is fontos lépése 

volt. (Vö.: Osváth Gábor, Észak- és Dél-Korea eltérő nyelvhasználata, Terebess Elektronikus 

Könyvtár, é.n.)
12 A munhwaeo egy újabb összetett szó, a ’kultúra’ jelentésű munhwa és a ’nyelv’ jelentésű, már 

tárgyalt, eo morféma alkotják. A pyojun jelentése ’sztenderd’.
13 Jeong Jongnam, Nambukhan hanjaeo ottohke dareunga, Euljisojeok, Szöul, 1999, 6. idézi: Lee, 

i.m., 182. 
14 Idézi: Mun Geunhye, „Nambukhan ohui ijilgwa yasang”, Eomunhak, Hangugeomunhakhoe, 

2012, 65–91.
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valószínű, hogy az északi és a déli médiában használt politikai-kulturális szó-

kincs komoly eltéréseket mutat. Ugyanakkor az északról menekült diákoknak 

elsősorban – a dél-koreai kortársaik nyelvhasználatában nagy arányban meg-

jelenő – angol eredetű jövevényszavak és az angol eredetűnek tűnő, ám koreai 

szavak (yeongeooeraeeo és konglis) okozzák a nehézségeket.15

Az északi és a déli köznyelv szókincsének különbségét mutatják be az alábbi 

példák (baloldalon, félkövérrel a déli, jobb oldalon az északi szó szerepel):16

– délen használt sino-koreai és jövevényszavak, szemben az északi nyelv-

művelő mozgalom alkotta „tiszta koreai” szavakkal:

 ( , gyomok) –  (kinamu) ’magas, lombos fa’

 (rekodeu) –  (soripan) ’hanglemez”

– „tiszta koreai” szavak, amelyeknek a déli szókincsben nincs párja:

 (sengnungil) ’havas út, amelyen még senki nem járt’

– kizárólag a sztenderd változatban kimutatható eltérések:

 (deulleuda) –  (deullida) ’betérni, beugrani’

 (gwaenchanta) –  (iroptta) ’rendben van’17

– a mássalhangzó hosszúság különbsége:

 (naljja) –  (nalja) ’dátum’

– a passzív alak különbsége:

 (palphida) –  (palphiuda) ’rálépve lenni’

– a sino-koreai alak eltérése (északon is használnak még néhány sino-koreai 

szót, ám előfordul, hogy ezek különböznek a délen, megegyező jelentéssel 

használtaktól):

 ( , gyeolgwa) – ( , hugwa)

– átírási különbség (délen az angol, míg északon eredetileg az orosz átírást 

tekintették kiindulási alapnak; délen ez ma is változatlan, míg északon minden 

nyelv saját kiejtését próbálják figyelembe venni):

 (budapeseuteu) –  (budappesyutteu)

– eltérő jelentés (legtöbbször politikai–kulturális okokra vezethetők vissza): 

 (eobeoi) D: ‘szülők’ É (összetételben):‘mélyen tisztelt és szeretett 

vezér’, ‘szülők’.

15 Angol eredetű jövevényszó például az ’energia’ jelentésű koreai gieun helyett gyakran használt 

eneji. Angol elemekből összeállított, de egészen új jelentésű, konglis kifejezés az ai syoping, azaz 

’nézelődés, kirakatnézés’ (bővebben ld.: Min 1999 és Kim 2007).
16 A példák többsége a Nemzeti Nyelvtudományi Kutatóintézet honlapjáról származik (http://

www.hangeulmuseum.org).
17 Délen is használt kifejezés, de jelenleg eltérő jelentéssel ’1. haszontalan, szükségtelen, 2. szük-

ségtelen aggódni miatta, foglalkozni vele’ Vö.: NAVER Egynyelvű Koreai Szótár.
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Helyesírás
A jelenleg hatályos helyesírási szabályzatokat mindkét országban a 80-

as évek végén adták ki. Délen 1988-ban , 

(Hangeul matchumbeop, pyojuneo gyujeong, ’Koreai helyesírás, a sztenderd 

nyelv szabályai’) címen jelent meg, míg északon 1987-ben 

(Jeoseonmal gyubeomjip, ’Az észak-koreai nyelv normáinak gyűjteménye’) címen 

publikálták a máig irányadó szabályzatokat. Ezek vonatkozó paragrafusainak 

összehasonlításával kimutathatók különbségek a következő témakörökben:

– az ábécé sorrendje és a betűk elnevezése,

– a szókezdő mássalhangzó, likvida,

– a köztes siot ( [t]),

– a ragok elnevezése,

– az egybeírás-különírás.18  

Az ábécé sorrendje és a betűk elnevezése

A dél-koreai ábécében a betűk a mássalhangzó, hehezetes mássalhangzó, 

magánhangzó, feszes mássalhangzó sorrendet követik, míg északon a más-

salhangzókat összegyűjtötték az ábécé elejére, és utánuk következnek a magán-

hangzók. 

A mássalhangzók elnevezésének szabálya az ábécé megalkotásakor a követ-

kező volt: első szótag: mássalhangzó és [i] magánhangzó, második szótag: 

[ɯ:] magánhangzó és mássalhangzó. Így például a  [n] mássalhangzó 

neve: [niɯ:n]. Bár a koreai ábécét eredetileg a kínai írás helyett hozták 

létre, a betűk elnevezésére mégis kizárólag létező kínai karaktereket használtak. 

Probléma csak három mássalhangzó (illetve ezek feszes párjainak19) elnevezése 

esetén lépett fel, hiszen [ɯ:k], [ɯ:t] és [ɯ:t]20 olvasatú írásjegyek nem léteztek. 

Ezért ezek (és feszes párjaik) kivételes, a szabálytól eltérő nevet kaptak, így lett 

a [k] mássalhangzó neve: [kijə:k], a  [t] mássalhangzó neve: 

[tigɯ:t] és a [sh/ɕʰ/t] mássalhangzó neve: [ɕʰio:t].21 Észak-Koreában 

18 Vö.: Hwang Gyeongsu, „Nambukhaneui eoneo gyubeom”, Inmungwahakireon, 2005, 75–94.; 

Kim Tekgu, „Nambukhan eoneo gyubeomeui pigyowa tongilpanganeui mosek”, Inmunhak 

Yeonguwon, 2001, 27–79.; Kwon Inhan, „Nambuk matchumbeopeui pigyowa geomto”, 

Gukeomunhwahakgyo,  Guknipgukeoyeonguwon, 1992, 35–47.; Min Hyeonsik, Gukeo 

jeongseobeop yeonguwon, Taehaksa, Szöul, 1999.
19 A feszes mássalhangzók elnevezése is különbözik az észak- és dél-koreai köznyelvben. Északon 

a feszes mássalhangzó nevében  [doen] ’erős’, délen  [ssang] ’dupla, mindkettő’ előtagot 

kap.  
20 Az itt szereplő első [ɯ:t] koreai megfelelője , míg a másodiké: .
21 Min, i.m., 566.
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a nyelvi reform során ezeknek a mássalhangzóknak (és feszes párjaiknak) 

a nevét, összhangban a sino-koreai szavak és a kínai írásjegyek ignorálásának 

politikájával, átírták; ezek a szabályhoz igazodó elnevezéseket kaptak. Így lett 

a [k] mássalhangzó neve: [kiɯ:k], a [t] mássalhangzó neve:  

[tiɯ:t] és a  [sh/ɕʰ/t] mássalhangzó neve:  [ɕʰiɯ:t].22

A szókezdő mássalhangzó, likvida problémája

A déli szabályzat szerint23 a kiejtés megkönnyítése érdekében a szó  [l], vala-

mint  [i] és [j] előtt nem kezdődhet  [n] betűvel. A szabályozás elsősorban 

a sino-koreai szótagok koreai átírása miatt volt szükséges. Ezzel áll szemben 

az észak-koreai 25. paragrafus,24 amely kimondja, hogy minden sino-koreai szót 

„hangról hangra” kell átírni. Így lesz a ’nő’ jelentésű írásjegyek ( ) átírása 

délen (yeoja) északon viszont  (nyeoja); a ’paradicsom’ jelentésű

( ) délen  (nagwon), míg északon  (ragwon).

A köztes siot ( [t])

A régi koreai nyelvben birtokos jelzőként használt, mára már csak néhány szóban 

előforduló köztes siot használatára délen bonyolult szabályok vonatkoznak,25 

elsősorban hagyományőrző jelleggel még ma is használják, míg északon, kevés 

kivételtől eltekintve,26 teljesen eltörölték.27 Így például a ’tengerpart’ jelentésű 

szó délen (padatga), míg északon (padaga).

A ragok elnevezése

Annak ellenére, hogy a ragokra vonatkozó paragrafus az északi szabályzatban 

jóval részletesebb leírást tartalmaz,28 mint déli megfelelője,29 mindössze két kü-

lönbség mutatható ki a két változat között. Egyrészt északon a „határozószóvá 

vált” szavak esetén minden esetben a hibásként megjelölt alak az, amelyet délen 

22 Joseonmal gyobeomjip, Joseonminjujuuiinmingonghwaguk Gukeosajeonguiwonheo, 

Sahoegwahakchulpansa, Phjongjang, 1988.
23 Min, i.m., 569.
24 Joseonmal gyobeomjip, 26.
25 Min, i.m., 581–582.
26 A félreértések elkerülése érdekében nem törölték el például azon szavak esetében, ahol homo-

nimák jöttek volna létre például a  (bitparam), azaz ’eső közben fújó szél’ és a  

(biparam), azaz ’eső és szél’ szavak esetén. 
27 Vö.:  Kim, i.m., 35. és Joseonmal gyobeomjip, 28.
28 Csoszonmal kjubomcsib, 15–16.
29 Min, i.m., 573.
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használnak, például: a ’végül, végre’ jelentésű szó északon (deudiyeo), 

délen  (deudieo). Másrészt északon ’rag’ jelentésben a  (to), míg délen 

az (eomi) – és  (josa) szavakat használják.

Egybeírás-különírás

A dél-koreai nyelv egyik legrészletesebben és legbonyolultabban szabályozott 

kérdése az egybeírás, így a két szabályzat egybevetése igen nehézkes, a leglé-

nyegesebb pontokat kiemelve a következő mondható el. Mivel már a ’különírás’ 

jelentésű szó írásmódja is eltérő a két szabályzatban,30 így nem meglepő, hogy 

az egybeírás-különírás alapszabálya is különbözik. Délen lehetőség szerint 

a mondat minden szavát külön kell írni,31 míg északon a „különleges szavak” 

egybeírását is megköveteli a szabályzat.32 Továbbá a számlálószavakat délen 

külön írják a számtól, míg északon ezeket egybe kell írni. Így például az ’egy 

madár’ jelentésű kifejezést délen (se han mari), míg északon 

 (se hanmari) formában írják le.33 Bizonyos igei szerkezetek („kiegészítő 

szerkezetek”) írásmódja is eltér a két országban – míg délen az elvárt különírás 

mellett megengedett az egybeírás is, addig északon ezeket a szerkezeteket 

minden esetben külön kell írni. Ezek szerint az ’Úgy néz, ki esni fog.’ mondatot 

délen kétféleképpen írhatjuk: (biga ol deuthada) vagy

(biga oldeuthada), de északon csak az előbbit fogadják el.34 A számokat 

délen tízezres egységenként írják külön,35 míg északon két helyértékenként 

az egységeket külön kell írni.36 Ezek szerint 123 456 789 betűvel leírva délen 

  (ireok icheonsambaeksasipoman 

yukcheonchilbaekpalsipgu) lesz, míg északon ugyanez  

 (ireok icheon sambaek sasipoman yukcheon chilbaek 

palsipgu). A személy- és tulajdonnevekre, valamint a titulusokra vonatkozó 

kiinduló szabály ugyan megegyezik északon és délen – egybeírandók –, ám 

délen, amennyiben szükséges, megengedik a különírást is.37 Északon is van 

hasonló szabály,38 eszerint amennyiben nem világos a szó jelentése, külön is 

30 Északon: (tteuyeosseugi), délen:  (ttuieosseugi).
31 Min, i.m., 565.
32 Joseonmal gyobeomjip, 28.
33 Vö.: Min, i.m., 586–587. és Joseonmal gyobeomjip, 45.
34 Vö.: Min, i.m., 587–588. és Joseonmal gyobeomjip, 46–49.
35 Min, i.m., 587.
36 Joseonmal gyobeomjip, 43–44.
37 Min, i.m., 588.
38 Joseonmal gyobeomjip, 29–36.
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lehet írni a nevet és a titulust.39 Eredeti koreai főnevek esetében délen, bár 

„szintenként különírandók”, mégis megengedik esetenként az egybeírást, ezzel 

szemben északon ezek mind egybeírandók. Így délen ’Kim Jeongnim tanár úr’

 (kimjeongnim seonsaengnim) lesz, északon viszont 

(kimjeongnimseonsaengnim); a Szöuli Egyetem Pedagógiai Kara pedig 

délen (seouldaehakgyo sabeomdaehak), míg északon 

 (seouldaehakgyosabeomdaehak).

Kiejtés és intonáció
A két ország köznyelvi kiejtésének a legjelentősebb különbsége abban rejlik, 

hogy míg délen az ejtéskönnyítés a kiejtés alapelve, addig északon minden 

leírt betűt ki is kell ejteni. Ezt rögzíti az észak-koreai helyesírási szabályzat fent 

említett 25. paragrafusa is, mely szerint a sino-koreai szavakat hangról hangra 

kell átírni, és ennek megfelelően kell kiejteni is. Így Észak-Koreában kiejtik 

a délen elhagyott, szókezdő alveoláris-nazális [ɾ] és [n] hangokat, például:

a  ’nő’ jelentésű szó kiejtése délen [jodʑa], míg északon [njodʑa].

Továbbá délen hasonulnak a palatális szótagzáró magánhangzók, míg észa-

kon ezeket hasonulás nélkül kell kiejteni. Ezek szerint az ’együtt’ jelentésű 

szót délen [katɕʰi], északon pedig [kathi] kiejtéssel használják.40

A két köznyelv eltérő intonációjáról elmondható, hogy északon, politikai-kul-

turális okok miatt jellemző a katonás beszédmód, erősebbek a hangsúlyok és 

magasabb a hangmagasság.41 

Stílus
Yeon Jaehoon szerint42 az északi köznyelv stilisztikai jellemzői a következő 

7 pontban foglalhatóak össze:

– rövid mondatokat használnak,

– mindössze 3 beszédszintet43 használnak aktívan,

39 ’Titulus’ északon: (chingho), délen: (hoching).
40 Hwang, i.m., 82. – Osváth Gábor tanár úr szíves közlése szerint, a szótári instrukciókkal el-

lentétben, északon is a déli kiejtést használják.
41 Yeon Jaehoon, „Korean Dialects – A General Survey”. Nicholas Tranter (szerk.): The Languages 

of Japan and Korea, Routledge, Abingdon és New York, 2012, 168–185. 
42 Yeon, i.m., 185.
43 A beszédszinteket elsősorban a társadalmilag meghatározott különbségeket megjelenítő ige-

végződésekként lehet definiálni. Vö.: Sándor Angelika, „Amit az udvariasságelmélet nem 

tud”. Takó Ferenc (szerk.): „Közel, s Távol” II. Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves 

konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2012, 143–150.
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– gyakori, szinte soha nem marad el a -si- infixum,

– előnyben részesítik a felszólító és felkiáltó mondatokat,

–  több igei szerkezetet használnak (a sino-koreai szavak mellőzése 

miatt),

– általában ismétléssel hangsúlyoznak és nyomatékosítanak,

–  előtérbe kerül a beszélt nyelvi stílus az írott nyelvivel szemben,

pl.: plakátok.

A déli köznyelvről e hét szempont alapján stilisztikai szempontból elmondható, 

hogy az északi köznyelvet beszélőkkel szemben délen nagyon sok hosszú mon-

datot használnak. Mind a hat beszédszint jelen van a diskurzusokban – négyet 

a beszélők többsége aktívan használ a mindennapokban, a maradék kettő 

elsősorban az idősebbek nyelvhasználatában jelenik meg, valamint irodalmi 

művekben. A -si- infixum, ahogyan más ragok is, a fiatalok nyelvhasználatában, 

főleg a beszélt nyelvben, gyakran elmarad. Nagyon sok kérdő és kijelentő mon-

datot használnak – kifejezetten udvariatlannak tartják a felszólító mondatok 

használatát, az esetek többségében indirekt módon, kérdésekkel szólítanak 

fel. Sokkal több névszói szerkezetet használnak. Elmondható továbbá, hogy 

bár az utóbbi időben kezd előtérbe kerülni a beszélt nyelvi stílus, az irodalmi 

stílus szigorú szabályai máig meghatározzák az írott megnyilatkozások formá-

ját, ezektől nem lehet eltérni – amennyiben mégis, akkor az eltérés minden 

esetben többletjelentéssel járul a leírt szöveghez.

Összefoglalás

Dolgozatomban több szempontból hasonlítottam össze az észak- és dél-koreai 

köznyelvet, a téma ismertetésén kívül elsősorban azzal a céllal, hogy megvizsgál-

jam, vajon valóban magabiztosan és minden kétséget kizáróan kijelenthető-e, 

hogy a „koreai egyetlen, egységes nyelv”.  A szakirodalomban44 a nyelvváltozat 

meghatározásánál, bár a fogalomnak nincs egységes definíciója, mindig ki-

emelik, hogy a sztenderd is csak egy változat az adott nyelvben. Kérdés, hogy 

mi történik akkor, amikor „egyetlen, egységes” nyelvben két, egymástól több 

ponton eltérő sztenderd nyelvváltozatot különböztetnek meg? Milyen hatása 

van ennek? Lehet-e két sztenderd egy egységes nyelvben, vagy választani kell? 

Mi alapján lehet kiválasztani a közéletben használandó preferált változatot? 

Melyik lesz az első számú sztenderd, a pyojuneo vagy a munhwaeo? Meddig 

beszélhetünk két nyelvváltozatról, és mikortól két nyelvről?

44 Vö. Bartha Csilla, A szociolingvisztika alapjai, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 1998, 17−20.
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Sok tehát a kérdés és sok a lehetséges válasz is, ám tekintve, hogy a hivatalos 

nyelv, illetve talán már a sztenderd köznyelv kérdése is sokkal inkább nyelv-

politikai, mint tisztán nyelvészeti probléma, ezek a válaszok sem mentesek 

a különböző ideológiáktól. A dél-koreai nyelvészet mai válasza, az ország 

politikájával összhangban, egyértelműen az egységességet hangsúlyozza. 

Tény, hogy a kommunikációban (egyelőre) nincs áthidalhatatlan akadály 

a két köznyelvi változatot beszélők között – ugyanakkor itt említhetnénk meg 

a norvég és a svéd nyelv beszélőit is, akik bár kölcsönösen megértik egymást, 

mégis két külön nyelvet beszélnek.45 Az is teljesen biztos, hogy az észak-koreai 

menekültek integrációját és asszimilációját (ami a koreai kollektivista kultú-

rában létszükségletnek tekinthető) megnehezíti a két köznyelv különbsége. 

Ugyanakkor ez ellen az állítás ellen felhozható az az érv, hogy egy esetleges 

állásinterjún, de már akár az egyetemi beilleszkedésnél is a dél-koreai nyelv-

járásokat beszélők is hátrányban vannak a szöuli, pyojuneo változatot beszé-

lőkkel szemben, és éppen ezért ők is minél hamarabb igyekeznek elsajátítani 

a köznyelvet. Mindenesetre érdemes lenne a jövőben szociolingvisztikai 

szempontból vizsgálni, hogy az északi és a déli nyelvváltozat beszélői mit 

gondolnak a kérdésről. (Természetesen a kutatást mindenképpen nehezítené 

és valószínűleg komoly hatással lenne az eredményre, hogy az észak-koreai 

beszélők közül csak a külföldön, Dél-Koreában élő menekülteket lehetne 

bevonni a vizsgálatba.)

Egyértelmű és helyes válasz tehát eddig nem létezik – ha születhet egyáltalán 

ilyen, hiszen a nyelv(ek) dinamikus fejlődése, alakulása és változása miatt talán 

nem is lehetséges meghúzni a határt. (Hacsak nem úgy, ahogy a két ország 

határát is meghúzták: térképen, vonalzóval… Azt hiszem, ez senkinek nem 

lehet érdeke.) Egyelőre nem tudhatjuk, hogy mi lesz a két ország sorsa, nyelvi 

szempontból azonban mindenképpen érdemes a két köznyelvet és ezek különb-

ségeit vizsgálni, hiszen egy esetleges országegyesítés esetén az anyanyelvoktatás 

számára (is) létszükséglet lesz majd a sztenderdizáció, és ez komoly kihívás 

elé fogja állítani a koreai nyelvvel és annak változataival foglalkozó koreai és 

külföldi nyelvészeket egyaránt.46

Természetesen érdemes lenne még megvizsgálni a Kínában és Oroszországban 

nagy számban élő koreai kisebbségek által használt nyelvváltozatokat is, össze-

vetni ezeket is mind az észak-koreai, mind a dél-koreai köznyelvvel, ám mivel 

45 Vö.: Bartha, i.m., 14.
46 Az északi és déli nyelvészek jelenleg is dolgoznak egy közös értelmező szótár elkészítésén Ld.: 

Osváth Gábor, „Észak- és Dél-Korea közös szótára lehetséges-e?” Zimányi Árpád (szerk.): 

„A tudomány nyelve – A nyelv tudománya”, MANYE XIX. 6. köt., Eger, 2009.
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ezen országok egyikében sincs hivatalos nyelvi státusza a koreainak, ez túlmutat 

e dolgozat célkitűzésén.
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