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Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom témavezetőmnek, Bárdosi Vilmos professzor úrnak, aki nem csupán
a disszertációm megírása során látott el értékes szakmai tanácsokkal, útmutatással, de a
doktori képzésem során, sőt már alapszakos és mesterszakos egyetemi éveim alatt is
mindig számíthattam a segítségére.
Köszönettel tartozom Giampaolo Salvi professzor úrnak, a Romanisztika program
vezetőjének, aki szívesen fogadta témaválasztásomat.
Hálával tartozom szüleimnek, akik lehetővé tették számomra, hogy felsőfokú egyetemi
tanulmányokat folytathassak, és biztattak értekezésem elkészítésében.
Köszönöm barátaim értékes észrevételeit és segítségét.
Külön köszönöm és hálás vagyok Kristofori Annának, aki inspirálólag hatott rám,
megszerettette velem a tanulást, az iskola világát és a humán tudományok felé terelte
érdeklődésemet.
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2.

Bevezetés

Ebben a fejezetben ismertetem, hogy miért választottam disszertációm témájának a francia
nyelvi tervezést és nyelvpolitikát, kitérek a terület néhány sajátosságára. Röviden szólok az
értekezés írásának előzményeiről, a disszertáció nyelvének megválasztásának okairól,
továbbá arról, hogy a korábban írt cikkeim miként segítették gondolataim strukturálását.
Ismertetem az anyaggyűjtés folyamatát, valamint a felhasznált irodalom és források
típusait, végül pedig a disszertáció felépítését mutatom be.
2.1 A témaválasztásról
A téma kiválasztásában több szempont játszott szerepet. Már mesterképzésem során is
felmerült bennem az igény, hogy olyan szakdolgozat témát válasszak, mely lehetővé teszi
számomra szakpárom ötvözését. A romanisztika nyelvészeti doktori program végzése
során is célom volt, hogy olyan alapvetően nyelvészeti területtel foglalkozzak, mely
lehetőséget biztosít számomra francia és történelem szakos ismereteim ötvözésére, s
minthogy a képzésem során folyamatosan oktattam, és a doktori tanulmányaim előtt tanári
mesterképzésben vettem részt, szerettem volna, ha témám kapcsolódási pontot jelentene a
francia nyelv oktatás-módszertani kérdéseivel is. Tudomásom szerint eddig nem született
hasonló írás magyarországi nyelvtudományi doktori képzés keretein belül. Így esett a
választásom a francia nyelvi tervezés és nyelvpolitika témakörére. Egyrészt ebben a
témában rendkívül hangsúlyos szereppel bír a történelmi és politikai kontextus, másrészt a
nyelvi tervezés egyik ágát képző nyelvelsajátítás és nyelvterjesztés a francia nyelv oktatásmódszertani kérdéseivel is szoros kapcsolatban áll.
2.2 A téma néhány sajátosságáról
A téma megnevezéséből is kitűnik, hogy olyan területről van szó, mely nem „tisztán”
nyelvészeti, azonban napjainkban a legtöbb kutatás interdiszciplináris, multidiszciplináris
természetű, így a nyelvtudományi munkák is bőven merítenek és támaszkodnak más
bölcsészettudományi és társadalomtudományi diszciplínák ismereteire és eredményeire is.
A nyelvi tervezés és a nyelvpolitika természetéből adódik, hogy dolgozatomban sokszor
nyitok nem klasszikus értelemben vett nyelvészeti kérdések irányába.
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2.3 A disszertációírás előzményeiről
A disszertációhoz történő anyaggyűjtés és a disszertáció tematikájának kidolgozása során e
nagyobb lélegzetvételű mű előzményeként született meg A francia nemzeti nyelv
megteremtése, az anyanyelvoktatás történetének főbb állomásai és kihívásai című
tanulmányom. Ezt követően a frankofón nyelvtervezésben fontos szerepet játszó Kanada és
Belgium nyelvi tervezéséről írtam A francia mint anyanyelv múltja és jelene Kanadában és
A Franciaországon kívüli európai frankofón államok; a francia mint első nyelv
Belgiumban és Luxemburgban című cikkeimben. Ezen írások sokat segítettek gondolataim
strukturálásában, kérdéseim megfogalmazásában. Számos pontban támaszkodom a cikkek
elkészítése során feltárt irodalomra.
2.4 A disszertáció nyelvéről
Az írás előzményeinek tekinthető cikkek, melyek publikálására az Anyanyelv-pedagógia
folyóiratban kaptam lehetőséget, magyar nyelven íródtak. A dolgozat magyarországi
egyetemen születik, részben magyar nyelvű szakirodalomból is merít. A dolgozat
elsősorban francia nyelvű szakirodalomra és forrásokra épül, másodsorban a szintén
jelentős angol nyelvű nemzetközi szakirodalomból is válogattam. Úgy gondolom, hogy
hozzáadott értéket jelent, ha francia nyelvi tervezésről és nyelvpolitikáról magyar nyelven
nyújtok átfogó képet, így munkám szélesebb közönség számára válik elérhetővé.
2.5 Az anyaggyűjtésről, a felhasznált irodalomról és forrásokról
Az előző pontban említettek szerint elsősorban a francia nyelvű, de nem kizárólagosan
Franciaországban készült szakirodalomra támaszkodtam, másodsorban az angol nyelvű
nemzetközi szakirodalomból és magyar nyelvű művekből is merítettem. A téma
interdiszciplináris jellegéből adódóan nem csupán nyelvészeti műveket használtam fel. A
szakkönyvek és szakcikkek mellett primer forrásokat is elemeztem, többek között
törvényeket, rendeleteket, irodalmi és filozófiai művek részleteit, körleveleket, beszédeket.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén
elvégzett szabadon választott kurzusomon, valamint a doktori program során az Université
Bordeaux-Montaigne egyetemen tapasztaltak alapján bátran támaszkodtam internetes
forrásokra, online elérhető könyvekre és dokumentumokra, ugyanakkor a hagyományokat
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tiszteletben tartva törekedtem arra, hogy ne szoruljon háttérbe a nyomtatott, papír alapú
szakirodalom. A dolgozatban szereplő idézetek eredeti francia változata is helyet kapott.
Lábjegyzetben jelzem, ha egy idézetet, intézménynevet, folyóirat címet stb. magam
fordítottam. Bizonyos címek, intézménynevek esetében a fordítás helyett, vagy mellett
magyarázó körülírást adtam meg. A hivatkozott forrásokat rendszerint az egyes
bekezdések végén – illetve az adott gondolatmenetet lezáró bekezdés végén – tüntetem fel.
Az internetes hivatkozásokat zárójelben lévő számok jelzik a szövegben, például: (1).
2.6 A disszertáció felépítéséről
A disszertációban először bemutatom a középkori Franciaország nyelvi képét, azon
középkori

eseményeket

és

tényezőket,

melyek

az

Île-de-France

régió

egyik

nyelvváltozatának, a francien-nek egyre nagyobb befolyást biztosítottak. A kronológia
fonalát követve mutatom be a francien, a francia nemzeti nyelvváltozat kialakulásának
főbb állomásait és kihívásait.
A középkori előzmények bemutatását követően elemzem, hogy a XVI. századi
Franciaországban, a központosító politika, a királyi rendeletek kibocsátása, az
irodalomművelésben bekövetkezett változások, a nyomtatás mind szélesebb körű
elterjedése, az egyre több tudományterületet felölelő, francia nyelven megjelentetett művek
gyarapodása, a vallási életben kibontakozó változások – mindenek előtt a reformáció – és
az elsősorban felekezetekkel összekapcsolódó oktatás miként kedvezett a francien
előretörésének.
Ezt követően a XVII. századi, egységesítésre törekvő abszolutista Franciaország
nyelvpolitikáját elemzem, mindenek előtt a Francia Akadémia hatását, a normatív
nyelvtanok és a szótárak szerepét a normalizált, standardizált nemzeti nyelvváltozat
megszületésében.
A XVIII. században bekövetkező, elsősorban az enciklopédisták munkájával
összefüggő tudományos szakszókincs megteremtésének bemutatása mellett, ismertetem
azokat a tényezőket, melyek a francia egyre szélesebb körökben történő terjedését lehetővé
tették. Külön fejezetben tárgyalom a század végére eső, 1789-ben kirobbant forradalom
nyelvpolitikáját. A forradalom idején született nyelvtörvények és törvényjavaslatok
részletes bemutatását követően a napóleoni korszakot tárgyalom.
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A nyelvi tervezés és nyelvpolitika szempontjából a XIX. század legfontosabb
mozzanata a kötelező, ingyenes és laikus oktatás megteremtése volt. A korszakban
megszülető modern nyelvtudomány hatásáról, a második gyarmatbirodalom kiépítésének
nyelvpolitikai vetületéről, a dialektológiai kutatásokról, és a napjainkban is ismert,
nyelvtanokról és szótárakról is szólok.
A XX. századi és kortárs nyelvpolitika bemutatása során elemzem a
tömegkommunikációs eszközök nyelvre gyakorolt hatását, a francia nyelvpolitika
regionális nyelvekhez való viszonyát, a regionális nyelvek védelmét szolgáló
dokumentumokat. Ezt követően a szélesebb értelemben vett francia nyelvpolitikát mutatom
be. Szólok a frankofón nyelvpolitika sajátosságairól, valamint Franciaország uniós
nyelvpolitikájáról, az angol nyelvhez való viszonyáról, a nemzetközi intézményekben
betöltött szerepéről, s ezekkel összefüggésben a nyelvi diverzitás megőrzése mellett
felsorakoztatott érvekről.
A dolgozatban helyet kap olyan részben, vagy egészen nyelvpolitikai természetű
kérdések tárgyalása, mint a foglalkozásnevek és titulusok nőneműsítése és az azt övező
viták, a francia technológiai terminológia fejlesztése, a politikailag korrekt kifejezések
megalkotása, és a használatukkal kapcsolatban felmerülő kérdések, a helyesírási reformok,
valamint a francia nyelv oktatásával kapcsolatban felmerülő néhány probléma.
Terjedelmi okokból, illetve a bemutatandó téma áttekinthetősége, kezelhetősége
miatt lemondtam az utóbbi néhány év – egyelőre nem is teljes mértékben kibogozható,
megfelelő távlatok híján kevéssé értékelhető – nyelvpolitikájának bemutatásáról.
Ugyanakkor a dolgozat véglegesítésekor felmerülő néhány aktuális kérdésre és
problémára, mint például a 2024. évi párizsi nyári olimpiai játékok szlogenje körüli vitákra
és a brexit nyomán kialakuló új európai nyelvi helyzetre is reflektálok.
A dolgozathoz nem készítettem külön fejezetet alkotó fogalomtárat, mert
meglátásom szerint célravezetőbb a különböző fogalmakat – például: nyelvi tervezés,
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nyelvpolitika, diglosszia, hivatalos nyelv, nemzeti nyelv, státusztervezés, korpusztervezés,
nyelvterjesztés, elsajátítás-tervezés, nyelvi vitalitás stb. – nem elszigetelt fejezetben, hanem
kontextualizálva bemutatni.
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3.

A távoli előzményektől a királyi rendeletek koráig

Az alábbi fejezetben kapnak helyet a disszertációban használt legfontosabb fogalmak
meghatározásai. Többek között ismertetem a nyelv, a nyelvváltozat, a dialektus, a
diglosszia, a standardizáció és a normalizálás fogalmát. Bemutatom a nyelvi tervezés és a
nyelvpolitika legfontosabb területeit, valamint a közöttük fennálló kapcsolatrendszert.
Felvázolom a középkori Franciaország nyelvi képét, ismertetem a francien
fogalmát, a meghatározásával kapcsolatban felmerülő kérdéseket, továbbá elemzem a
franciaországi nyelvjárásokhoz és a latin nyelvhez való viszonyát. Végül a francien
presztízsének kialakulását és előretörésének okait vizsgálom.
3.1 Nyelv, nyelvváltozat, dialektus
A középkori Franciaországot a regionális tagoltság és nyelvi sokszínűség jellemezte. E
megállapítás kifejtéséhez több fogalom és jelenség tisztázására is szükség van. Amikor egy
adott nyelvközösség nyelvét azonosnak, vagy épp különbözőnek tartjuk egy másik
nyelvközösség nyelvétől, a nyelvazonosság kérdését vetjük fel.
Egyetlen nyelv nyelvváltozatainak tekinthetjük azon változatokat, melyeket a
beszélők kölcsönösen megértenek. A kölcsönös megértés részben a két változat
hasonlóságán alapszik, azonban ez a hasonlóság szubjektív, másrészt a kölcsönös megértés
nem csupán a két változat hasonlóságának a mértékétől függ, hanem többek között attól is,
hogy a két beszélő mennyire motivált egymás megértésében. A nyelvazonosságot gyakran
politikai szempontok határozzák meg (Kálmán–Trón 2007: 34).
Két kölcsönösen megérthető változatot tekinthetünk külön nyelveknek azért, mert
két különálló állam beszélőközössége használja, például a szerb és a horvát nyelvek
esetében. Két kölcsönösen nem, vagy alig érthető változatot is tekinthetünk egy nyelv
változatainak azért, mert egyetlen országon belül használatosak, például az olaszországi
dialektusok esetében. Tehát az önálló nyelv nem nyelvészeti, inkább politikai és
kultúrtörténeti fogalom (Kálmán–Trón 2007: 34).
A nyelv gyakran identitást képző elem, sokszor egy nemzet egy másik nemzettől a
nyelve által különbözteti meg magát. Mivel a nyelv nemzeti identitást formáló erővel
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rendelkezhet, a közösség nemzeti büszkeségéből, öntudatából adódóan szívesebben tartja
önálló nyelvnek azt, amit használ, semmint egy a nyelv fogalma alá rendelt dialektusnak.
A nemzeti identitást formáló erővel bíró, a népesség jelentős hányada által
folyékonyan beszélt, a mindennapokban hivatalos és nem hivatalos helyzetekben használt
nyelvet nemzeti nyelvnek nevezzük. Ebből a megközelítésből következik, hogy a
nyelveket nem tekinthetjük egyszerű kommunikációs eszköznek, hanem egyúttal a kultúra
közvetítőjének és hordozójának is.
Mivel a francia nyelv nem csupán Franciaországban használatos, a francia nemzeti
nyelv kifejezésen – főleg többes számú francia nemzeti nyelvek (les français nationaux)
alakban – szokás más francia nyelvű államok, régiók francia nemzeti nyelvváltozatairól is
beszélni. Disszertációmban a fogalom azonban a franciaországi francia nemzeti nyelvet
jelöli, melyet hexagonális nemzeti nyelvnek is neveznek, ez utóbbi kifejezés azonban nem
foglalja magába sem Korzikát, sem Franciaország tengeren túli területeit, ezért döntöttem a
francia nemzeti nyelv fordulat használata mellett (Bartha, 2005: 51, 53, Lodge 1997: 32–
33, Perret 2008: 71).
3.2 A középkori Franciaország nyelvi képe
A történelmi nyelveket és nyelvjárásokat földrajzi, társadalmi és etnikai alapon
különböztethetjük meg egymástól. A területi változatokat szokás dialektusoknak, azaz
tájnyelveknek nevezni.
A nyelv és a dialektus viszonya egyfajta halmaz-részhalmaz viszonyként, illetve
rész-egész viszonyként is értelmezhető, melyet egyrészt koncentrikus körökkel, másrészt
halmazokkal szokás ábrázolni. A nyelv az általánosabb kifejezés, mely több dialektust
foglal magában. Másképpen megfogalmazva, egy dialektus tekinthető egy olyan
nyelvváltozatnak, melyet a teljes nyelvközösségnek csupán egy kisebb része használ egy
jól

körülhatárolható

földrajzi

területen.

A

nem

territorializálhátó

nyelvek

és

nyelvváltozatok, ahogy nevük is mutatja, nem határozhatók meg területi változatokként. A
Néhány nyelvi tervezéssel és nyelvpolitikával összefüggő aktuális oktatásügyi és
módszertani kérdés című fejezetben térek vissza a Franciaországban létező nem
territorializálható nyelvekre.
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1. ábra: A nyelv, a nyelvjárás és a tájnyelv viszonya1

Valójában maga a nyelv is történetileg egy dialektus, mindenki egy dialektust
beszél, akkor is, ha az adott dialektus épp a standard nyelv. A nyelv és a dialektus fogalma
között nyelvészeti szempontból semmiféle értékítéletet nem lehet megfogalmazni. (Gadet
2003: 7, Kálmán–Trón 2007: 34, Lodge 1997: 29, Walter 1988: 15).
Területi alapon három nagy nyelvjárási régiót különíthetünk el Franciaországban:
az északi d’oïl nyelvjárást (picard, francien, wallon, normand, champenois stb.), a déli
d’oc nyelvjárást (limousin, alpin, gascon, stb.) és a Kelet-Franciaországban a két terület

1

Saját készítésű ábra.
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közé ékelődő Dél-Burgundia, Franche-Comté déli része, Dauphiné északi területe és
Szavoja alkotta franko-provanszál zónát. Az oc, vagy másképpen okszitán kifejezés már a
XIII. század végén megjelent, de a franco-provençal terminust csupán XIX. század utolsó
évtizedeiben vezették be. Az oïl és az oc nyelvterületek elnevezése a latin hoc ille kifejezés
eltérő hangfejlődési törvényeken történő átalakulására vezethető vissza. Az északi
nyelvterületen a hoc ille az oïl ’igen’, a dél nyelvterületen az oc ’igen’ alakot vette fel. A
franco-provençal fordulat az oïl és az oc közötti átmenetet fejezi ki. (Picoche MarchelloNizia 1996: 14–15, Walter 1988: 15, Abalain 2007: 148, Bárdosi – Karakai 1996: 106).

2. ábra: Franciaország nyelvi térképe (Abalain 2007: 148). A gascon és a languedocien
közötti határvonal déli részét módosítottam, hogy Val d’Aran a gascon-i
nyelvjárásterületre essen.

A nyelvjárások közötti határvonalak pontos megrajzolása nem lehetséges, hiszen
elhelyezkedésük a történelem során folyamatosan módosult. Másrészt a nyelvazonosság
14

meghatározásának problematikájából adódóan nincs teljes egyetértés a dialektológusok
között a tekintetben, hogy mely változatok tekinthetők külön nyelvnek, ráadásul az egyes
tájnyelvek besorolásában sincs teljes konvenció (Abalain 2007: 12).
A peremvidéken, a határok közelében találhatók a nem latin eredetű nyelvek: a
kelta eredetű breton, a germán flamand és elzászi, valamint a nem indo-európai baszk. A
dialektusok tovább bonthatók, úgynevezett patois-kra, tájnyelvekre melyek a dialektusnál
kisebb területen elterjedt változatok. Henriette Walter definíciója szerint a patois-k a
beszélt latin Gallia különböző területein létrejött változatai voltak. Miképp a nyelv és a
dialektus fogalma között sem lehet értékítéletet felállítani, úgy a patois és a dialektus
fogalma sem áll egymással nyelvészeti szempontból hierarchikus viszonyban. A fentebb
megfogalmazottak szerint a két fogalom közötti különbség földrajzi szempontból
ragadható meg. A parler patois kifejezés a párizsi standard nyelvhasználattól eltérő
beszédmódot jelenti. A patois kifejezés etimológiája nem teljesen tisztázott, valószínűleg a
patte ’láb’, ’mancs’ főnévből, illetve a patoyer ’kézzel-lábbal beszél, gesztikulál’ igéből
eredeztethető. A helyi nyelvjárásokról, és magához a patois szóhoz történő viszonyulás
alakulásáról a francia forradalom nyelvpolitikájának tárgyalásakor szólok részletesebben.
(Walter 1988: 15, Picoche Marchello-Nizia 1996: 7, Bárdosi – Karakai 1996: 100).
A nyelvváltozatokat csoportosíthatjuk aszerint is, hogy mely társadalmi réteg
beszéli, ekkor a szociolektus kifejezést alkalmazzuk. Az egyénre jellemző beszédmódot,
pontosabban beszédmódokat nevezzük idiolektusnak. Akár földrajzi, akár társadalmi
alapon különböztetjük meg a nyelvváltozatokat, mindenképp fel kell hívni a figyelmet arra,
hogy a határok nem élesek, a szociolektusok és a dialektusok is kontinuumot alkotnak. A
francien fogalmának meghatározáshoz fontos, hogy a nyelvváltozatot földrajzi és
társadalmi megközelítésben is megvizsgáljuk (Lodge 1997: 2931).
A IX. században az oïl területeket még nem jellemezte a nagymértékű dialektális
töredezettség. A későbbi századok folyamán a feudális rendszer, a széttagozódás a nyelvi
sajátosságoknak, a nyelvi elkülönülésnek kedvezett. Az, hogy mekkora eltérések alakultak
ki a szomszédos dialektusok között, függött részben a természetes földrajzi határoktól, a
hűbérurak közötti kapcsolatok minőségétől és élénkségétől, az egyházi határoktól és a két
terület közötti lakosság kommunikációs lehetőségeitől, például attól, hogy volt-e a két
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terület beszélői számára találkozási pontot biztosító vásár (Picoche

Marchello-Nizia

1996:18; Tritter: 2003: 27, Walter 1988: 81).
3.3 A francien meghatározása
A francia, vagy Gaston Paris 1889-ben megalkotott szakkifejezésével élve a francien az
Île-de-France régióban, Párizsban és annak környékén elterjedt feltételezett középkori
dialektus volt. Ez a legelterjedtebb és a legtömörebb definíció. A francien meghatározása
azonban több pontosítást igényel. Fel kell tenni azt a kérdést, hogy hogyan jött létre a
szóban forgó nyelvváltozat. Ebben nincs teljes egyetértés a nyelvészek között. Az
alábbiakban Gaston Paris meghatározásán túl, a téma két kiemelkedő szakértőjének Juliette
Picoche-nak és Bernard Cerquiglini-nek az álláspontját ismertetem. A francien presztízse
(c.f. 3.5., p. 20.) alfejezetben azonban rávilágítok arra, hogy a témánk szempontjából nem
kell állást foglalni a francien kialakulása körüli vitákban.
A dialektusokra tagolódás ellenére is számos közös forma, jelenség kapcsolta össze
az oïl nyelveket. Juliette Picoche szerint francien úgy jött létre, hogy a különböző oïl
dialektusokat használó írnokok, hivatalnokok a kölcsönös megértés érdekében törekedtek
arra, hogy azon formákat használják, melyek a dialektusokban közösek, tehát a különböző
dialektusokat beszélők számára kölcsönösen érthetők. Földrajzi helyzetéből, központi
pozíciójából adódóan, valamint amiatt, hogy a királyi udvar, a központi adminisztráció és a
Sorbonne megalapítását követően (1252) a tudományos élet központja Párizsban volt, a
vallási élet székhelye pedig Saint-Denis lett, ez a kölcsönös megértési kényszer Párizsban
és környékén jött létre. Így született meg az a párizsi szociolektus, melynek presztízse és
fokozatos terjedése a XIII. század végétől vitathatatlan (Picoche – Marchello-Nizia 1996:
23–25).
A francien, tehát nem csupán egy földrajzi régióhoz köthető, nem csak
dialektusként, hanem szociolektusként is értelmezendő, hiszen nem az Île-de-France, vagy
Párizs lakosságának összessége használta ezt a nyelvváltozatot, csupán a művelt, tanult
réteg. A továbbiakban a francien kifejezést a középkori és XVI. századi, formálódó
standard francia nyelvváltozat jelölésére használom. A XVII. századtól pedig a francia
kifejezést használom a standard francia nyelvváltozat értelemben. A standardizáció
fogalmával a későbbiekben foglalkozom.
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Bernard Cerquiglini a La naissance du français [A francia nyelv születése] és az
Une langue orpheline [Egy árva nyelv] 2 című munkáiban fogalmazta meg a francien
kritikáját. Rávilágít arra, hogy a XIX. században létrehozott francien fogalma a
megalkotásakor uralkodó pozitivista szemléletet, a tényeken alapuló gondolkodásmódot
tükrözte, s nem a kora középkori nyelvi valóságot. Cerquiglini sokakkal vitatkozva
kimutatta, hogy a strasbourgi eskük (842) keletkezése óta létezett egy interregionális
scripta, egy a papság által kidolgozott és ápolt, az oïl nyelvterületen mindenütt érthető,
írott, esztétikai értéket képviselő francia. A nemzeti nyelvváltozat tehát Cerquiglini
álláspontja szerint az irodalomban, az írásbeliség által jött létre, keletkezése nem
kapcsolható egy adott földrajzi területhez, az Île-de-France-hoz. A közös írott francia
megjelenése, a normatív írott nyelvváltozat terjedése tehát korábban kezdetét vette, mint a
Capeting monarchia Île-de-France régióba költözése, mely a XI. században történt. A
normát nem a királyi hatalom hozta létre, de az egyre erősödő Capeting-dinasztia, valamint
Párizs egyre növekvő befolyása a XII–XIII. században kétségtelenül hozzájárult a norma
terjesztéséhez (Cerquiglini 2003b: 73–75, 2007: 165–210).
3.4 A francien előretörése az érett és a késő középkorban
La langue française. Passions et polémiques [A francia nyelv. Passiók és viták] című
könyv megfogalmazását idézve « une langue nationale ne surgit pas ex nihilo » azaz [egy
nemzeti nyelv nem a semmiből bukkan fel] 3 (Paveau – Rosier 2008: 26). Politikai
egységre, kulturális kisugárzásra van szüksége egy dialektusnak ahhoz, hogy olyan
presztízsre tegyen szert, mellyel marginalizálhatja a többi nyelvet és dialektust.
Az alábbiakban azt fogjuk megvizsgálni, hogy minek köszönhetően tett szert a
francien a fentebb említett presztízsre, hogy miként vált nemzeti nyelvvé. Ennek
körüljárásához be kell vezetni a Ferguson nevéhez fűződő diglosszia fogalmát. A
középkori Franciaország nyelvi képe igen sokszínű volt. A francien-t nem csupán
dialektusként,

hanem

szociolektusként

is

meghatároztam.

Egy

adott

nyelv

szociolingvisztikai megközelítésben két alapvető variánssal rendelkezik: az emelkedett és a
közönséges változattal.

2

A szerző saját fordítása.

3

A szerző saját fordítása.
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A két változat között funkcionális megoszlás van, az előbbit a formális
helyzetekben, az utóbbit informális szituációkban alkalmazzuk. Előbbit, a vallás, az
oktatás, a jogi és közigazgatási élet területén és a klasszikus irodalomban, míg az utóbbit a
hétköznapi beszélgetések során, a populáris irodalomban és kultúrában alkalmazzuk. Az
emelkedett változatot szebbnek, logikusabb szerkezetűnek, a komolyabb gondolatok
kifejezésére alkalmasabbnak tartják. Irodalmi örökséggel rendelkezik, elsajátítása
intézményi keretek között zajlik, míg az közönséges változatot informális keretek között
sajátítják el. Az emelkedett változat kodifikált és uniformizált. Az közönséges változatra a
töredezettség, a sokféleség jellemző, vagyis kiejtése, nyelvtana és szókincse nem egységes.
Az emelkedett verzió a funkcióinak, azaz használati körének, irodalmi örökségének,
intézményes keretek között zajló oktatásának köszönheti presztízsét, elsajátítása a
társadalmi felemelkedés egyik záloga (Lodge 1997: 26–27).
A diglossziás helyzetre részben a stabilitás jellemző, ami annyit tesz, hogy a
diglosszia állapota hosszú évszázadokra nyúlik vissza. Ferguson elmélete szerint a
diglossziás helyzetben lévőknek megvan a képességük és lehetőségük arra, hogy a
változatok között szabadon válasszanak. Ehhez azonban hozzá kell tenni azt, hogy a
diglossziás helyzetben élők rendszerint nem azonos nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek
az egyik és a másik változat tekintetében. Fishman (1967) a diglosszia fogalmát egy olyan
kétnyelvű helyzet leírására alkalmazza, melyben az egyik nyelvről a másikra való áttérés
kötelező. A standard francia nyelvváltozat kötelezően megszabott használatát először az
Villers-Cotterêts-i királyi rendeletben fogalmazzák meg. Az egyik nyelvváltozatról a
másikra való kötelező áttérés legerőszakosabb megnyilvánulása a jakobinus diktatúra
idejére tehető, melynek okait és megnyilvánulási formáit a vonatkozó fejezetben tárgyalom
(Lodge 1997: 26–27).
Bár a diglosszia valóban jellemezhető a stabilitás jelzőjével, abból adódóan, hogy
hosszú évszázadokon át fennállhat, de ahogy maguk a nyelvek is állandóan változnak, a
diglosszia állapota sem statikus. Egyrészt változik a két nyelvváltozat is, másrészt
funkcionális megosztásuk, egymáshoz való viszonyuk is változhat. E változás igen széles
skálán mozoghat, előfordulhat, hogy az egyik nyelv, illetve változat teljesen kiszorítja a
másikat, ezt nevezzük nyelvelhagyásnak (Lodge 1997: 28).
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Ferguson 1968-ban különbséget tett a fejlettebb és a kevésbé fejlett nyelvek között.
Az előbbiek közé azok tartoznak, melyek rendelkeznek írásbeliséggel, melyeket
standardizáltak és modernizáltak. A standardizáció az egységesítést, a különböző
változatok kiküszöbölését, elhagyását jelenti. A standardizálás sosem egy adott történeti
pillanatban zajlik le, hanem folyamatszerűen megy végbe. A standardizáció van, hogy
spontán módon végbemegy és van, hogy irányított politikai megfontolások mentén
történik. Általában akkor kerül rá sor, amikor a beszélőközösség, illetve annak egy
írástudó, művelt, tanult rétege szükségesnek tartja, hogy bizonyos nyelvi normákat,
szabályokat rögzítsenek (Lodge 1997: 38, 301).
A szabályozás szükségességét indokolhatják szubjektív és objektív okok is.
Szolgálhatja a standardizációt szorgalmazó közösség presztízsének és befolyásának
növelését, de objektív célkitűzésnek tekinthető a nyelv funkcionális hatékonyságának
növelése, vagyis hogy kommunikációs funkcióját minden nagyobb földrajzi területen,
minél több ember között, minél hosszabb időn keresztül, minél kevesebb félreértéssel tudja
biztosítani. A modernizálás érintheti a nyelv szinte valamennyi szintjét, célja az, hogy a
nyelvet a fejlett városi társadalom szükségleteihez és igényeihez igazítsa (Lodge 1997: 38–
40).
Haugen Dialektus, Nyelv, Nemzet című munkájában (1966) fejti ki, hogy a
standardizáció két úton halad. Egyrészt társadalmi, másrészt nyelvészeti természetű. Kloss
nyomán szokás a nyelvi tervezést és a nyelvpolitikát két fő tevékenységkörre osztani: a
státusztervezésre és a korpusztervezésre. Az előbbi főként jogi, társadalmi kérdésekkel
foglalkozik, például hogy egy adott területen élő nyelvközösség számára mely nyelv,
illetve

nyelvváltozat

milyen

hivatalos

státusszal

rendelkezik,

milyen

hivatalos

helyzetekben lehet alkalmazni. A korpusztervezés pedig elsősorban nyelvészeti természetű,
egy adott nyelv szókincsét, morfológiáját, szintaxisát, helyesírását szabályozza. A
későbbiekben látni fogjuk, hogy a nyelvi tervezés e két fő terület mellett bővülni fog az
elsajátítás-tervezéssel és nyelvterjesztéssel. A nyelvi tervezés, illetve a nyelvpolitika
legfontosabb területeit az alábbi ábrával foglalhatjuk össze:
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3. ábra: a nyelvi tervezés és a nyelvpolitika legfontosabb területei4

A standardizáció folyamata során rendszerint először megtörténik egy dialektus
kiválasztása, a szelekció egy adott régión belül, melyből a privilegizált standard változatot
kívánják megteremteni, mely a gazdasági, politikai és közigazgatási élet nyelve. E változat
a társadalom vezető csoportjának nyelvváltozata, központi földrajzi elhelyezkedésének
köszönhetően egyfajta lingua franca-ként szolgálhat, azonban hatáskörét ki kell terjeszteni
a szomszédos régiókra. A domináns réteg vérrel és vassal növeli befolyását, és mintegy
exportként viszi magával nyelvét is, mely az új nemzeti identitás egyik szimbólumává
válik. Egyrészt belső kohéziós erőként szolgál, másrészt segít a nyelvhasználói csoportnak
megkülönböztetni magát a környező népektől (Haugen 1966: 930–934, Lodge 1997: 41–
42, Gadet 2003: 18).
A nyelvészeti természetű folyamatokhoz tartozik a kidolgozás és a kodifikáció.
Előbbi azt jelenti, hogy a nyelvnek a modern fejlett társadalom minden szükségletét ki kell
tudnia elégíteni. Ennek megfelelően ki kell dolgozni az írásbeliséget a helyesírási
szabályzatát, rögzíteni kell mondattanát és alaktanát, szókészletének pedig az élet
valamennyi területét le kell fednie, a nyelvnek valamennyi tudományág művelésére
alkalmassá kell válnia. A nyelvi kodifikáció szótárakban és preskriptív, azaz előíró
normatív nyelvtanokban rögzíti ezeket a szabályokat. Haugen megfogalmazása szerint a
standardizáció a normatív nyelv formai variációinak minimálisra csökkentése, míg a
változat használati funkcióinak maximalizálása. Tehát a normatív nyelvváltozatot a
modern társadalom az élet lehető legtöbb területén, például az oktatásban, a kutatásban és
tudományművelésben, a médiában, a közigazgatásban, a munka világában és a közéletben
is alkalmazza (Haugen 1966: 931, Lodge 1997:42–43).

4

Saját készítésű ábra.
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A francia nyelv kodifikációjának első lépései a középkorra nyúlnak vissza. Ez testet
öltött például a kancelláriák okleveleinek helyesírási és nyelvi egységesítésében. A szintén
a középkorban született glosszáriumok nem járultak hozzá a kodifikációhoz, céljuk
elsősorban a latin szövegek fordításának megkönnyítése volt. A XVI. században a
hatékonyabb kommunikációnak, a minél szélesebb körű kölcsönös megértés zálogának
tartották a kodifikációt és a kodifikált nyelvváltozat használatát. E változat a társadalmi elit
sajátja volt, így a felemelkedés záloga is a bon français, vagyis a ’jó francia’ elsajátítása. A
tudósok körében pedig célkitűzéssé vált, hogy a francia rangja, nemzetközi elismertsége a
latin, az ógörög és az olasz nyelvvel vetekedjen (Lodge 1997: 211–213).
A standardizáció inkább egy elképzelés, semmint a valóság, absztrakt normák
összessége, melyhez a nyelvhasználat többé-kevésbé szigorúan tartja magát. A
standardizáció, tehát egy adott nyelvállapot rögzítésére törekszik. Az egyik legfontosabb
nyelvi univerzálé kimondja, hogy az élő nyelvek folyamatosan változnak. Ennek
szépirodalmi leírását Victor Hugo fogalmazta meg az 1827-ben megjelent Cromwell című
művének előszavában
« ...la langue française n’est pas fixée et ne se fixera point. Une langue ne se fixe pas.
(…) Les langues sont comme la mer, elles oscillent sans cesse. Ȧ certains temps, elles
quittent un rivage du monde de la pensée et en envahissent un autre. Tout ce que leur
flot déserte ainsi sèche et s’efface du sol. C’est de cette façon que des idées s’éteignent,
que des mots s’en vont. Il en est des idiomes humains comme de tout. Chaque siècle lui
apporte et en emporte quelque chose. (…) C’est donc en vain que l’on voudrait pétrifier
la mobile physionomie de notre idiome sous une forme donnée. C’est en vain que nos
Josué littéraires crient à la langue de s’arrêter ; les langues ni le soleil ne s’arrêtent
plus. Le jour où elles se fixent, c’est qu’elles meurent. » [„…a francia nyelvnek nincs
rögzített formája, és nem is lesz. A nyelvnek nincs rögzített formája. (…) A nyelvek
olyanok, mint a tenger, szüntelenül hullámoznak. Adott időben elhagyják a gondolat
világának egyik partját és rázúdulnak a másikra. Amit pedig a tengerár ily módon
magára hagy, az kiszárad és eltűnik a földről. Így alusznak ki az eszmék, így múlnak ki
a szavak. Az emberi nyelvnek éppen az a sorsa, mint mindennek. Minden század
hozzátesz és elvesz belőle valamit. (…) Hiába próbálnánk tehát adott formában kővé
merevíteni nyelvünk változó arculatát. Hiába kiáltanának megálljt a nyelvnek irodalmi
Józsuáink; ma már a nyelvek sem állnak meg, a nap sem. Azon a napon, amikor
formájuk rögződik, meghalnak.”] Ford. Lontay László.
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Egy adott állapot fixálása nem lehetséges, csupán a változások lelassítására van
mód. Az írott nyelv könnyebben rögzíthető, mint a szóbeli nyelvhasználat ezzel
magyarázható, hogy sokáig az írott változatot tekintették a nyelv „legtisztább” formájának
(Milroy – Milroy 2012: 19, Kálmán – Trón 2007: 105, Lodge 1997: 13, Bárdosi – Karakai
1996: 408).
3.5 A francien presztízse
A következőkben a fent ismertetett fogalmak segítségével fogom bemutatni és elemezni,
hogy miért éppen a francien lett a kiválasztott nyelvváltozat, hogy miként tett olyan
presztízsre és hatalomra szert, mely lehetővé tette a többi nyelvváltozat fokozatos
marginalizálását, és hogy melyek voltak standardizálásának főbb állomásai.
A francien presztízse igen sok elemből tevődött össze. Amennyiben elfogadjuk
Bernard Cerquiligni megállapításait kijelenthető, hogy a normákkal és értékekkel
rendelkező rögzített francia története távolabbra nyúlik vissza, minthogy Párizs a királyi
hatalom és a közigazgatási élet központjává vált. Ismét felidézve Cerquiglini-t a nemzeti
francia az irodalomból és nem egy adott földrajzi régióból származik.
A francien keletkezése körüli vitában történő állásfoglalás nélkül elfogadható az a
megállapítás, miszerint a XIII. századtól kezdve a királyi közigazgatás, mely egyre
nagyobb területre terjed ki, hozzájárult a norma terjesztéséhez. Az uralkodó Capet-ház
székhelye, a királyi udvar és a központi adminisztráció a XIII. században Tours-ból
Párizsba helyeződött át. A vallási élet székhelye Saint-Denis volt. A tudományosintellektuális élet központjává a Sorbonne (1252) alapításának köszönhetően szintén Párizs
vált. Mindez egyre nagyobb tekintélyt biztosított az Île-de-France régiójában használt
nyelvjárásnak, a francien-nek (Cerquiglini 2003b: 74–75, Bárdosi – Karakai 1996: 177;
Perret: 2008: 58).
A régió gyarapodását segítette kedvező éghajlata, termékeny talaja, a Párizsimedence bő termése, gazdag folyóhálózata. A dinasztia részben katonai erejére
támaszkodva, részben házassági politikájával gyarapította birtokait. A terjeszkedés
Plantagenet-ház birtokainak megszerzésével vett nagy lendületet: Normandia, Maine,
Anjou, Touraine et Poitou (1205) elfoglalása, majd a déli hódítások, Auvergne (1211), a
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Toulouse-i grófság (1272) és Champagne (1284) elfoglalása gyarapította a birtokokat
(Walter 1988: 82, Lodge 1997: 168).
A hódításokat lelassította a százéves háború, melyből a győztesen kikerült francia
király a XV. században újult lendülettel folytatta a terjeszkedést, annektálta Gascogne-t,
Provence-ot,

Franche-Compté-t,

Bretagne-t.

Lotaringia

csupán

1766-ban

került

Franciaországhoz. Mindennek tükrében megállapítható, hogy a franciára különösen illik az
a Max Weinreich-nak tulajdonított, számos nyelvészeti munkában idézett mondás,
miszerint „nyelv az, amelyik mögött egy hadsereg és egy flotta áll”. (Lodge 1997: 168–170,
Kálmán – Trón 2007: 34, Weinreich 1945: 3–18). A királyi hatalom terjeszkedésének
legfontosabb állomásait az alábbi térkép illusztrálja.

4. ábra: A francia király hatalmának terjedése. A Párizs környéki fekete színű terület a
Capeting-dinasztia birtokait jelöli 987-ben. A világos szürke szín a X. századi
Aquitániai hercegséget jelöli, a sötét szürke terület pedig az ugyancsak X. századi
Burgundi hercegség birtokait. Az egyes nyilakhoz rendelt dátumok jelzik, hogy az adott
terület mikor került a francia uralkodó birtokába (Lodge 1997: 167).
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Az alábbiakban a francien használatának előretörésének első lépéseit mutatom be a
szépirodalomban és a különböző szakirodalmakban, tudományterületeken. A francien
írásban történő alkalmazása is rendkívül fontos presztízsformáló erő. A fentebb
megfogalmazottak szerint a standardizáció és a modernizáció egyik célja az, hogy az adott
nyelvváltozatot

valamennyi

tudományág

művelésére

és

szépirodalmi

szövegek

megalkotására alkalmassá tegye.
A folyamat értelmezéséhez vissza kell nyúlni a diglosszia fogalmához. Történeti
megközelítésben Franciaországot kétféle diglossziás helyzet jellemezte. Egyrészt a latin és
a különböző nem standard francia nyelvváltozatok közötti diglosszia állapot, melyben az
emelkedett nyelvváltozat funkcióit a latin nyelv töltötte be. A francien az évszázadok során
kiszorította a latin nyelvet, s átvette az emelkedett változat pozícióját. A másik, egészen a
XIX. század végéig fennálló diglossziás helyzet a francia és a franciaországi dialektusok
között létezett, sőt korlátozott mértékben, de létezik még napjainkban is (Lodge 1997: 16,
Perret 2008: 43).
A francien és a dialektusok közötti viszony alakulása az alábbiak szerint foglalható
össze: a középkorban a franciaországi beszélők java egynyelvű volt, egy dialektust beszélt,
majd a francien terjedésével kapcsolatba került a standard nyelvváltozattal, továbbra is egy
dialektust beszélt, de már a standard franciát is megértette. A későbbiekben a helyzet
megfordult, a standard franciát beszélte első nyelvként és a dialektust már csak passzív
nyelvhasználóként értette meg. Az utolsó stádiumban pedig, ahogy a kiinduló állapotban
ismét egynyelvű beszélővé váltak, első nyelvük a standard francia lett. Ezt a folyamatot
szokás a nyelvelhagyás, illetve a nyelvcsere fogalmával illetni. Mivel a franciaországi
történelmi dialektusok mindegyike nem tekinthető külön nyelvnek, nyelvelhagyás helyett,
nyelvváltozat-elhagyásról is beszélhetünk. A folyamatot az alábbiak szerint lehet
táblázatban összegezni Lodge nyomán:
Egynyelvű/kétnyelvű nyelvállapot

Az első nyelv

egynyelvűség

dialektus

kétnyelvűség

dialektus és standard változat (csak
megértés)

kétnyelvűség

dialektus (csak megértés) és standard
változat
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egynyelvűség

csak standard változat

1. táblázat: egynyelvűség és többnyelvűség Franciaországban (Lodge 1997: 255)

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy sem a standard nyelvváltozat, sem semelyik
nyelvváltozat nem homogén. Egy beszélő az adott kommunikációs helyzetnek megfelelően
képes különböző nyelvi regisztereket használni.

5. ábra: Nyelvi regiszterek Franciaországban (Bárdosi – Karakai 1996: 411–412)

A szupernormaként létező választékos irodalmi nyelv (français cultivé / soigné /
littéraire / choisi) kiejtésében, szókincsében, mondattanában is nagy eltéréseket mutat a
köznyelvtől (français courant) és a fesztelen társalgási stílustól (français familier). Ebben
a megközelítésben tiszta egynyelvűségről nem beszélhetünk (Bárdosi – Karakai 1996:
411–412, Lodge 1997: 300, 321, 338).
3.6 A francien, a latin és a tájnyelvek
A francia nyelv történetét, a francien előretörését gyakran harcok történeteként írják le. Jól
példázza ezt Claude Hagège könyvének címe: Le français, histoire d’un combat, azaz [A
francia nyelv, egy harc története]5.

5

A szerző saját fordítása.
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A harcokhoz ellenségekre, ellenségképre is szükség van. A francien első nagy
riválisai egyrészt a latin nyelv, másrészt a franciaországi dialektusok voltak. A hivatalos
nyelv fordulat nem középkori fogalom, mégis megfogalmazható, hogy körülbelül milyen
kritériumok alapján tekinthetünk egy nyelvet hivatalosnak. E nyelvet használták, a
törvényhozásban, a jogszabályok alkotásában, a közigazgatásban, az irodalmi és
tudományos művek is döntően e nyelven íródtak. Azon országok esetében, ahol az egyház
és az állam nem vált szét – ahogyan ez a korabeli Franciaországban volt – ott a
vallásgyakorlásban is (Perret 2008: 43, Bartha 2005: 48).
A kritériumok türkében elmondható, hogy reneszánsz koráig, illetve a reformáció
kibontakozásáig a nyelvek hierarchiájában a latin foglalta el az első helyet. A latin nyelv
lassú és fokozatos térvesztésének első nyomai a tours-i zsinat (813) és a Strasburgi Eskük
(842). Az utóbbi Kopasz Károly királyságának közvetítő nyelveként ismeri el a
nyelvtörténetileg ekkor még proto-francia állapotban lévő franciát (Perret 2008: 43–44).
Az 1252-ben alapított Sorbonne-on az oktatás nyelve a latin volt, de az egyetem
falain kívül is főként ezt a nyelvet használták az intellektuális érintkezések során, ahogyan
az intézménynek otthont adó Quartier Latin, azaz Latin negyed neve is sugallja.
Nemzetközi elterjedtségének, stabil, jól kidolgozott normatív rendszerének, pontos
terminológiájának köszönhetően ezt a nyelvet tekintették a tudományok művelésére
legalkalmasabbnak.
1500-ig bezárólag Európa szerte a nyomtatott könyvek 77%-át latinul írták.
Franciául, mely az olaszt és a németet követően a harmadik helyet foglalta el, csupán a
könyvek 5%-át nyomtatták. Az egyház számára, bár használta a népnyelvet a térítések
során, és a szentéleteket is főleg népnyelven mesélték el, a liturgia, a teológia és a filozófia
nyelve a latin volt. (Baggioni 197: 112, Picoche – Marchello-Nizia 1996: 26–27).
A tours-i zsinat (813) óta egyre több vallási szöveg nyelvéül választották a nép
nyelvét a latin nyelv helyett, hiszen a nép nem értette a latin nyelvet, így a vallási
tanításhoz és neveléshez elengedhetetlen volt a népnyelv használata. Az irodalom területén
is egyre nagyobb teret nyertek a francia dialektusok. Oïl nyelveken keletkezett hagiográfiai
irodalom szép példái a Cantilène de sainte Eulalie [Szent Eulália Éneke] és a Vie de saint
Léger [Szent Leodegár élete]. Az eposzok közül a leghíresebb az anglonormann
nyelvjárásban íródott Chanson de Roland [Roland Ének]. Említést érdemelnek az Artúr
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királyról szóló legendák is. Először oc nyelvterületen bontakozott ki a trubadúr költészet,
de az oïl nyelvterületen is megjelent a lovagi/udvari költészet. Az érett középkorban az
arisztokrácia érdeklődött a történelem, elsősorban saját őseinek múltja iránt és az irodalom
iránt is, mely a szórakozás egyik legfontosabb területe volt. Tudásuk azonban rendszerint
elmaradt a papságéhoz képest, latinul kevésbé tanultak meg írni és olvasni. Az
arisztokrácia hölgy tagjaival szemben is elvárás volt az etikett ismerete mellett az
énektudás és a francia nyelv és irodalom ismerete. A XIII. századtól jelentek meg
fokozatosan a prózai művek (Perret 2008: 44–45, Bárdosi – Karakai 1996: 178).
A párizsi királyi udvarban született alkotások nyelve a francien volt. A XIV.
századtól vett lendületet a nem szépirodalmi szakszövegek franciául történő megjelenítése,
melyek között lehet krónikákat, jogi és természettudományos műveket is találni. Például:
Philippe de Beaumanoir Coutumes du Beauvaisis című műve, Henri Mondeville
sebészeknek, borbélyoknak szóló La Chirurgie című alkotása. A francia nyelvű művek
számának gyarapodását segítette az ókori szerzők műveinek fordítása, melyet főként V.
Károly

szorgalmazott.

Bersuire

Titus-Liviust,

Oresme

Arisztotelészt

fordított.

Megjelentették a Codex Justitianus francia fordítását is (Perret:2008: 45, Herman 1966:
181).
Az alábbi irodalmi idézetek is jól tükrözik a francia presztízsét. Az alábbi sorokból
kiderül, hogy az emberekben kialakult egy olyan benyomás, hogy Párizsban, a politikai és
az intellektuális élet fővárosában jobban beszéltek. 1173 körül írta Guernes de Pont-SainteMaxence költő az alábbi sort:
« Mis languages est buens, car en France fui nez. »
[Nyelvhasználatom helyes, mert Franciaországban születtem.] Ford. Balogh Péter

Jean de Meun költő 1220 körül írt soraiban szabadkozott amiatt, hogy
nyelvhasználata nem a párizsi normát tükrözte:
« Si m’escuse de mon langage
Rude, malostru et sauvage;
Car nés sui pas de Paris. »
[Nyelvhasználatom bárdolatlan,
csiszolatlan és vad
mivel nem Párizsban születtem.] Ford. Balogh Péter
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François Villon a Balade des femmes de Paris [Ballada a párizsi nőkről] című
alkotásában írt a Párizs környéki nyelvjárás helyességéről: « Il n’est bon bec que ce de
Paris », azaz „Legjobb csőr a párizsi”6 (Cerquiglini 2003b: 73, Bárdosi – Karakai 1996:
178) .

6
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4.

Nyelvi tervezés és nyelvpolitika a XVI. századtól a francia
forradalomig

A XVI. században, a reneszánsz kori Franciaországban válik egyre általánosabbá a francia
nyelv használata. A korábbi évszázadokban megkezdett fordítási tevékenység folytatódott,
kiteljesedett, szinte valamennyi ókori görög és római szerzőnek lefordították a
legjelentősebb műveit. Charles Estienne Terenciust, Hugues Salel Homéroszt fordította
(Perret 2008: 46).
A középkort jellemző dialektális széttagozódás felszámolása a XVI. században
vette kezdetét. Herman József gondalatait idézve „A francia nyelv a XVI. század folyamán
behatol a szellemi tevékenység szinte valamennyi területére” (Herman 1966: 201). Az
alábbiakban arról adok számot, miként játszott szerepet a könyvnyomtatás elterjedése, a
reformáció kibontakozása, a reneszánsz és főleg abszolutista uralkodók politikája, a
különböző felekezetek által irányított oktatás, a reneszánsz irodalom, a nyelvtan- és
szótárírók munkássága a francien előretörésében többek között a tudományművelés, az
irodalomírás, az oktatás, a jogi és közigazgatási élet területén.
4.1 A francien előretörése a tudományos, intellektuális és vallási életben a kora
újkorban
A XVI. században láttak napvilágot az ógörög és a latin nyelv használata helyett a francia
nyelv széleskörű használatát propagáló művek. Az első Geoffroy Tory nyomdász 1529-es
Champfleury című alkotása, melyben diakritikus jelek szerepéről és a helyesírásról írt. E
területen a leghíresebb Joachim Du Bellay Défense et illustration de la langue française
című műve, mely a Pléiade nevű irodalmi kör programadó munkája. Du Ballay
megfogalmazása szerint a francia nemzet nagysága függ nyelvének és kultúrájának
fejlettségétől.
A mű ellentmondása abban áll, hogy a szerző szerint a francia nyelv ugyan minden
irodalmi műfaj művelésére alkalmas volt – s mint ilyen a latin és ógörög nyelvekkel
egyenrangú –, mégis ajánlásokat sorolt fel, hogy miként lehet a francia nyelvet
gazdagítani. A címben szereplő illustration kifejezés jelentése Du Ballay-nél ’gazdagítást’
jelent,

hiszen

tájnyelvi

kifejezések,

régebbi
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kifejezések

újbóli

bevezetésével,

szókölcsönzéssel kívánta gazdagítani a francia nyelvet. A nyelv gazdagításának
legfontosabb forrásává az olasz, spanyol, latin és görög szavak átvétele vált, csak kevés
szót sikerült megfiatalítani, például: affoler ’megőrjíteni’, un émoi ’izgalom’. Pierre de
Ronsard verses formában fogalmazta meg Du Bellay-hez hasonló nyelvújító programját
(Perret 2008: 46, Herman 1967: 209, Bárdosi – Karakai 1996: 96):
« Je vis que des Français le langage trop bas
Se traînait sans vertu, sans ordre ni compas;
Adonque pour hausser ma langue maternelle,
Indompté du labeur, je travaillai pour elle,
Je fis des mots nouveaux, je rappelai les vieux,
Si bien que son renom je poussai jusqu’aux cieux.
Je fis d’autre façon que n’avaient les antiques
Vocable composés et phrases poétique,
Et mis la Poésie en tel ordre qu’après
Le Français s’égala aux Romains et aux Grecs. »
[„Látván, hogy mily suta ez a francia nyelv,
Nincs benne csín, se rend, se irányt adni elv,
Hogy anyanyelvemet magas rangra emeljem,
Érte dolgozom és fáradozom szüntelen,
Születtek új szavak, újultak öregek
Tollam nyomán, hogy csak bámulnak az egek;
Megcsináltam, amit a régiek nem tudtak:
Művem sok összetett szó és költői mondat,
S elérem, hogy olyan szép legyen a mai
Francia vers, mint volt a görög, s római.”]
Ford Vajda András.

A szépirodalom területén is nagy mértékben terjedt a francia használata a XVI. század
során. Nem csak a klasszikus ókori művek fordításai készültek el, hanem egyre
gyarapodott az eredetileg is francia nyelven írt művek száma, ezzel párhuzamosan pedig
háttérbe szorult a latin nyelvű és többek között a komoly irodalmi hagyományokkal
rendelkező okszitán nyelvű irodalom is. 1515-ben a Consistori del Gai Saber (Jeux
Floraux de Toulouse) nevű okszitán nyelvű irodalmi társaság, melynek célja a trubadúr
költészet hagyományainak ápolása volt, felvette a Collège de rhétorique nevet, alkotói
pedig ettől kezdve áttértek a francia nyelvű irodalomművelésre. XVI. századi Pléiade nevű
költői kör szintén francien dialektusban alkotott, s ezt a változatot ajánlották az irodalmi
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művek

nyelvéül.

Joachim

Du

Bellay

és

Pierre

de

Ronsard

programjában

megfogalmazottakat, miszerint a francia nyelv alkalmas valamennyi irodalmi műfaj
művelésére, és a költők feladata, felelőssége a szókincs gazdagítása, a francia nyelv
dicsőségének öregbítése, a költői kör valamennyi tagja szem előtt tartotta, magáénak
érezte. A Pléiade programja előremutató volt, korát megelőzve a francia nyelv fejlesztését
szorgalmazta. (Perret 2008: 62, Picoche – Marchello-Nizia 1996: 27).
Henri

Estienne

Précellence

du

langage

françois

[A

francia

nyelv

kiválósága/elsőbbsége]7 című 1579-es munkájában már nem azt próbálta bizonygatni, hogy
a francia nyelv alkalmas az irodalom művelésére és a tudományos művek nyelvéül is
szolgálhat. Nem a latinnal és az ógöröggel próbálta egyenrangúvá tenni a franciát, hanem
nyelvi példákra támaszkodva azt próbálta igazolni, hogy az élő nyelvek közül – a spanyol,
illetve elsősorban az olasz nyelvvel szemben – a francia a legkiválóbb. E munka
elsősorban a XVI. századi patriotizmusról, illetve a francia nyelv presztízsének
növekedéséről tanúskodik. Nyelvészeti szempontból természetesen nem fogalmazhatunk
meg értékítéletet a tekintetben, hogy melyik nyelv a legkiválóbb (Herman 1967: 211).
Az első franciaországi nyomda 1469-ben nyitotta meg kapuit Párizsban. A XVI.
században ezután valamennyi nagy francia városban létesítettek nyomdát, melyek
rendszerint kiadóként is működtek. A könyvnyomtatás nagyban hozzájárult, ahhoz hogy az
egyre több területet felölelő francia nyelvű művek egyre gyorsabban terjedtek, és egyre
szélesebb közönséghez jutottak el (Herman 1967: 205).
A középkorban már létező, de marginális használatú Biblia-fordítások után
megszületett 1527-ben Lefèvre d’Étaples Újtestamentum fordítása, majd Pierre Robert
Olivétan átfogó francien nyelvjárású verziója (1535). Kálvin egyik fő műve a Keresztény
vallás rendszere francia nyelvű változata 1541-ben látott napvilágot. 1550-től a Protestáns
Egyház nyelve a francia lett (Perret 2008: 48, Abalain 2007: 36, Brunot 1911: 714).
A

francien

nyelvváltozaton

született

természettudományos

művek

sorát

orvostudományi művek nyitják. Ennek oka az, hogy a napjainkban az orvostudomány
részeként kezelt sebészetet akkoriban a borbélyok munkájához hasonlóan kétkezi
munkának tekintették. A sebészek nem részesültek komoly képzésben, így a latin nyelvet

7
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sem sajátították el. A XVI. században azonban már megérett az igény arra, hogy a latinul
nem tudó sebészeknek, borbélyoknak francia nyelvű elméleti könyveket írjanak.
Symphorien Champier készítette el a latin nyelvű humanista orvostudomány néhány
darabjának francia nyelvű fordítását. Jean Canappe pedig 1530-tól kezdve több részből álló
orvostudományi sorozatot publikált, melyben a sebészeti technikákat és az anatómiát
mutatta be francia nyelven (Herman: 1966: 181–182, Herman 1967: 205).
Ambroise Paré sebészek, borbélyok és patikusok számára íródott Méthode pour
traiter les playes faictes par harquebutes (1545) című munkája az első modern francia
nyelvű orvostudományi mű. Az 1568-ban megjelent a pestis kezeléséről szóló Traité sur la
peste című műve is franciául íródott. Laurent Joubert 1579-ben jelentette meg Guy de
Chauliac 1363-ban készült La Grande Chirurgie, azaz [A nagy sebészet] 8 munkájának
francia fordítását, s megfogalmazta azt a tényt, hogy a latin nem ad hozzá semmit az
orvostudományhoz, vagyis a francia is épp úgy alkalmas lehet egy orvosi szakkönyv
megírására (Tritter 2003: 34).
Nostradamus jóslatai is francia nyelven jelentek meg. A XVI. századtól
folyamatosan

születő

fizikai,

kémiai,

csillagászati,

matematikai

és

más

természettudományokat tárgyaló műveknek köszönhetően fokozatosan létrejött a francia
terminológiai szókincs (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 27).
A XVI. századi reneszánsz Franciaország Portugália, Spanyolország és Anglia
mellett belekezdett a Föld felfedezésébe és meghódításába. A gyarmati birodalom
kiépítésének első állomása Kanada felfedezése volt. A felfedezéseket vezető Jacques
Cartier hozzájárult a francia nyelv hajózásban, navigálásban való használatához. A Bref
recit de la nauigation faicte es isles de Canada [Kanada szigetei között tett navigáció rövid
elbeszélése]9 című 1545-ös munkáját franciául írta. (Walter 1988: 88).
A filozófiai művek sorában jórészt még latinul alkotó és levelező Descartes a
Discours de la méthode [Értekezés a módszerről] című művét kell megemlíteni, melyben
érveket is felsorakoztat a francia nyelv használata mellett a latin nyelvvel szemben:

8
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« Si j’écris en français, qui est la langue de mon pays, plutôt qu’en latin, qui est celle de
mes précepteurs, c’est à cause que j’espère que ceux qui ne servent que de leur raison
naturelle toute pure jugeront mieux de mes opinions que ceux qui ne croient qu’aux
livres anciens. Et pour ceux qui joignent le bon sens avec l’étude, lesquels seuls je
souhaite pour mes juges, ils ne seront point je m’assure, si partiaux, pour le latin, qu’ils
refusent d’entendre mes raisons, pour ce que je les explique en langue vulgaire. »
(Descartes 1966: 144-145) [„Franciául pedig, hazám nyelvén, inkább mint latinul,
tanítóim nyelvén, azért írok, mert azt remélem, hogy akik csupán tiszta, természetes
eszükkel élnek, jobban meg fogják ítélhetni véleményeimet, mint akik csak régi
könyvekben hisznek: akik pedig józan észjárást tanultsággal kapcsolnak egybe – s
csakis ilyeneket kívánok magamnak bírákul – azok, azt hiszem, csak nem pártolják
majd annyira a latin nyelvet, hogy okaimat, mert a nép nyelvén fejtem ki őket, ne
akarnák meghallgatni.”] Ford. Zemplén Jolán (1)

Az 1637-es francia nyelvű megjelentetést követően hét évvel később Descartes
kiadta a latin változatot is, hiszen a XVII. században még latinul kellett publikálni a
tudományos műveket ahhoz, hogy európai visszhangra találjanak (Perret 2008: 46, Brunot
1911: 714)).
4.2 A francien előretörése és az oktatás kapcsolata: az elsajátítás-tervezés
Az alábbiakban azt vizsgálom meg, hogy miként járult hozzá a francien előretöréséhez
annak az oktatásba történő fokozatos bevezetése. Elsajátítás-tervezésnek nevezzük a nyelvi
tervezés és a nyelvpolitika azon ágát mely azt szabályozza, hogy mi legyen az oktatás
nyelve, illetve, hogy az oktatásban milyen nyelveket és milyen módszerekkel mely
közösségeknek tanítsanak. Az elsajátítás-tervezés szoros összefüggésben van a
státusztervezéssel, hiszen az, hogy egy nyelv milyen szerepet tölt be egy adott tartomány,
vagy állam oktatásában nagyban meghatározza azt, hogy az adott területen a nyelv milyen
jogi státuszra tehet szert, hogy mennyire képes betölteni az emelkedett nyelvhasználati
funkciókat (Cooper 1989: 157–159).
A korpusztervezéssel is szoros kapcsolatban áll az elsajátítás-tervezés, hiszen
ahhoz, hogy egy nyelvet hatékonyan használhassanak az oktatás nyelveként, szükség van a
nyelv

morfológiai,

szintaktikai

struktúrájának,

lexikonjának,

helyesírásának

szabályozására, fejlesztésére. Az oktatás pedig lehetővé teszi a korpusztervezés nyomán
kialakított nyelvváltozat terjesztését, illetve a felsőfokú oktatás, illetve az oktatással
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összefüggő kutatások, tananyagfejlesztések hozzájárulnak a korpusztervezés további
kidolgozásához (Bartha 2005: 198).
Az elsajátítás-tervezés intézményes kereteket biztosít ahhoz, hogy egy nyelvet
generációról generációra átadhassanak, így megóvja a nyelvet a beszélők számának
drasztikus csökkenésétől, az esetleges eltűnéstől. Az elsajátítás-tervezés kulcsfontosságú
szerepet játszott abban, hogy a nemzeti nyelvváltozat egyre elterjedtebbé vált
Franciaország különböző vidékein. E szempontból a legmeghatározóbb időszak a XIX.
század, pontosabban a kötelező, ingyenes és laikus oktatás megszervezése (lásd később).
Másrészt a nyelvterjesztéssel összekapcsolódva meghatározó szerepe van a francia
nemzetközi elterjesztésében második nyelvként és idegen nyelvként. Ezeket a tárgyköröket
a későbbi fejezetek mutatják be (Cooper 1989: 157–159).
A XVI. századtól kezdve a francia fokozatosan egyre nagyobb szerepet követelt magának
az oktatásban. A felsőoktatásban azonban csak a XX. század elejére szorította végleg ki a
latint. A Sorbonne 1523-ban az összes szent szöveg fordítását tiltotta. Elítélték a népnyelv
használatát. Az egyik leghíresebb megtorlás Lefèvre d’Étaples plébános 1533-ban Condésur-Sarthe településén történő megégetése volt. A Sorbonne-on, és más, a középkori
szellemiséget és hagyományokat követő, a római katolikus egyházhoz kapcsolódó
intézményekben a francia használatát tiltották, elítélték és büntették. Ezzel szemben a
humanista és reneszánsz szemléletű Collège Royal de France megengedő volt a francia
használatát illetően. I. Ferenc 1530-ban alapította meg a Collège Royal de France-ot. Az
intézmény több tanára, köztük Ramus és Forcadel is franciául oktatott. Az intézmény
jelmondata még latinul íródott: Docet omnia [Mindent oktat], de már egy új szemléletet
tükrözött. A Collège Royal de France ugyanis helyet biztosított valamennyi tudományág
oktatásának. Olyan területek tanítására és kutatására is lehetőség nyílt, melyek addig a
többi európai egyetem profiljából, így Sorbonne-éból is kimaradtak, részben a katolikus
egyház tiltásának engedve. A Collège Royal de France kapui mindenki számára nyitva
álltak. Ezen iskola falai közül került ki a francia elit számos olyan tagja, akik miután
francia nyelvű és humanista, reneszánsz szemléletű képzésben részesültek, a latin helyett
francia nyelven működtek és alkottak. A francia nyelvhez való viszonyulás tehát
ellentmondásos volt, bizonyos körökben tiltották és büntették, másutt szorgalmazták az
oktatásban történő használatát A alábbi bekezdésekből kitűnik, hogy a református
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felekezetekben, bizonyos rendekben szintén egyre fontosabb szerep jutott a franciának a
XVI-XVII. századi oktatásban. (Tritter 2003: 34, Perret 2008: 48–49, Abalain 2007: 36).
A XVI. században a protestáns felekezetek által szervezett oktatás elemi szinten
latinul folyt, felsőbb szinteken a humanista szellemiségnek megfelelően a klasszikus ókori
nyelvek, a latin és az ógörög játszották a főszerepet. A humanisták azon célja, hogy a latin
nyelvet megtisztítsák a vulgarizmusoktól és a klasszikus cicerói nyelvállapotban
alkalmazzák kontraproduktív volt. A klasszikus ókori irodalmi latin nyelvváltozat
elsajátítása és szóbeli alkalmazása túl nehéznek bizonyult. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a
latin valóban holt nyelvvé váljon. Kezdett elterjedni az a szemlélet is, hogy a klasszikus
latin elsajátítása rendkívül nehéz, időigényes és kevéssé hasznos a diákok számára. A
világi elit oktatásával foglalkozó Oratoriánusok az elemi szintű képzésben bevezették a
franciát, igaz, csak másodlagos szerep jutott számára a latin mellett. (Baggioni 1997: 136,
Picoche – Marchello-Nizia 1996: 28)
A XVI. században kibontakozó Jezsuita rend oktatásában nem csak a tanórákon, de
a szünetekben, a diákok közötti kommunikációban sem jutott semmilyen szerep a
franciának a XVIII. század elejéig. A XVII. század végétől a Keresztény Iskolatestvérek
intézményeiben is francia nyelven folyt a nevelés. A Port-Royal janzenista szerzetesei által
létrehozott Kis Iskolákban (Petites Écoles) szintén francia volt a képzés nyelve. A XVIII.
század közepétől már nem írták elő a latin nyelv kötelező használatát a diákok közötti
társalgásban (Perret 2008: 48, Brunot 1911: 716).
Bár már a XVIII. elején, sőt már a XVII. század végén is felmerült az igény a
francia nyelv és a francia helyesírás oktatására, a francia, mint oktatási nyelv bevezetésére
egészen 1759-ig kellett várni. A sorèz-i Szent Benedek-rend 1759-ben indított először
teljes egészében francia nyelven folyó képzést nyújtó tagozatot. Az intézménybe
beiratkozott 220 diákból 36 választotta ezt a teljes egészében francia nyelven zajló képzést.
Ez egyrészt mutatja a francia nyelvű képzés iránti igényt és érdeklődést, másrészt tükrözi
azt, hogy bár a latin nyelvű képzéssel kapcsolatos kritikák évszázadokkal korábban
megjelentek, a latin nyelv és a hozzá kapcsolódó hagyományok csak rendkívül lassan
szorultak háttérbe (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 28).
1762-ben bezárták a Jezsuita rend kollégiumait, majd újraszervezték őket és
kidolgoztak egy javaslatot a XVII–XVIII. századi nyelvtankönyveken alapuló francia
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oktatás megvalósítására. A kollégiumokban az 1780-as évektől a matematika és a
természettudományok oktatása franciául zajlott (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 28).
Természetesen az írás-olvasás elsajátítását nyújtó vidéki iskolákban elengedhetetlen
volt a helyi dialektus bevonása a képzésbe. A fontosabb imaszövegeket megtanították
latinul, anélkül, hogy latin nyelvoktatás folyt volna, majd a helyi tájnyelven is, s egyre
gyakrabban francia változatban is (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 28, Perret 2008: 49).
Mivel azonban a képzésből sokak kimaradtak, s a falusi oktatók jelentős része maga
sem rendelkezett megfelelő nyelvtudással, a vidéki iskolák önmagukban nem garantálták a
franciásítást. A leányok oktatása, mely még szűkebb körű volt, már a XVII. század elejétől
franciául zajlott. Ebben azonban nem annyira a haladó szellemiséget lehet felfedezni,
hanem inkább azzal magyarázható, hogy számukra nem kívántak átfogó klasszikus
műveltséget nyújtani. A tananyag csupán az írás-olvasás elsajátítását, esetleg a történelem
főbb vonalait és az irodalmi kánon néhány darabjának megismerését ölelte fel. A
leánynevelés egyik meghatározó intézménye a Madame Maintenon által alapított
Institution des jeunes filles de Saint-Cyr [Saint-Cyr Leánynevelő Intézet]10 volt (Picoche –
Marchello-Nizia 1996: 29, Perret 2008: 49).
A vallási élet hosszú időn keresztül összefonódott az oktatással, az írásbeliséggel.
Összességében elmondható, hogy a protestáns felekezetekben a francia nyelv előretörése
és a latin nyelv háttérbe szorítása jóval gyorsabban zajlott le. A római katolikusok számára
az istentisztelet, a vallásgyakorlás nyelveként a francia csak a II. vatikáni zsinat (1963–
1965) döntései nyomán vált hivatalosan elfogadottá. A katolikus közösségekben a francia
nyelv oktatását indirekt módon a protestánsok mozdították elő, hiszen az általuk közzétett
munkák franciául születtek, azok olvasásához, valamint hitvita folyatásához a katolikus
oktatásban is egyre fontosabbá vált a francia. A katolikusok csupán 1680 körül kezdték el a
Szentírás egyes részeinek francia nyelvű kiadását (Perret 2008: 48).
4.3 A francien előretörése a politikai és közigazgatási életben
A politika és a közigazgatás is fontos szerepet játszott a francia előremozdításában. Ahogy
korábban említettem, a középkori dialektális töredezettség összefüggött Franciaország
feudális tagozódásával. A nagyvárosok kancelláriái francia nyelven szövegezték meg az
10
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iratokat. Az 1280-as évek után keletkezett párizsi karták már szinte teljesen mentesek
voltak a korábban jellemző dialektális változatoktól (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 29,
Lodge 1997: 169):

6. ábra: A párizsi írásrendszer elterjedésének folyamata (Lodge 1997: 169). Az északi
területeken a folyamat kezdetét és lezárulását is jelölik a dátumok.

A francia királyok központosítási törekvései, a feudális urak hatalmának
megtörésére tett erőfeszítések is hozzájárultak a francia nyelv terjesztéséhez. A királyi
akarat érvényesítésére számos rendelet született.
1490-ben bocsátotta ki VIII. Károly francia király az Ordonnance de Moulins-t,
vagyis a moulins-i királyi rendeletet, melynek célja a latin nyelv háttérbe szorítása volt, a
rendelet tehát nem a dialektusok használata ellen irányult. A rendelet a jogi kihallgatások
és a jegyzőkönyvek nyelvéül a franciát, illetve az anyanyelvet írja elő, vagyis azt a
dialektust amelyet a jogi aktus keletkezésének helyén a lakosok anyanyelvként beszéltek
(Picoche – Marchello-Nizia 1996: 29, Lodge 1997: 172).

37

XII. Lajos 1510-ben kiadott rendelete szintén a latin nyelv jogi életben való
használata ellen irányult. A rendelet értelmében mindennemű jogi dokumentumot a nép
nyelvén kellett megfogalmazni és nem latinul.
« Ordonnons que doresnavant tous les proces criminels et lesdites enquestes, en
quelque maniere que ce coit, seront faites en vulgaire et langues du pais (…) autrement
ne seront d’aucun effet ni valeur. » (Bárdosi – Karakai 1996: 103-104) [„Elrendeljük,
hogy ezentúl minden büntető eljárás és vizsgálat, bármilyen formában is történjen, a
vidék népének nyelvén íródjon (…), mivel egyébként semmilyen hatásuk és érvényük
nem lesz.”] (Bárdosi – Karakai 1996: 103–104)

I. Ferenc 1535-ös, kevésbé ismert rendelete az Ordonnance d’Is-sur-Tille úgy
fogalmaz a jogi aktusok nyelvhasználatával kapcsolatban, hogy a dokumentumokat
franciául, vagy legalábbis az adott terület népének dialektusában kell megfogalmazni
(Lodge 1997: 173).
Kiemelkedő szerepe van I. Ferenc 1539-ben kiadott rendeletének az Ordonnance de
Villers-Cotterêts-nek, melynek 111. cikke a francia nyelv használatát tette kötelezővé a
közigazgatási életben és az igazságszolgáltatásban (Bárdosi – Karakai 1996: 423). Ez a
rendelet több újdonságot tartalmaz a korábbiakhoz képest. A francia nyelv kötelező
használatát már nem csak a jogi életben tette kötelezővé, hanem kiterjesztette a
közigazgatási élet egészére.
Másrészt ez a rendelet már nem csak a latin nyelv háttérbe szorítására törekedett,
hanem vélhetőleg a dialektusok, Dél-Franciaországban az okszitán nyelv kiszorítására is. A
rendelet megfogalmazása egy ponton nem egyértelmű: a jogi és közigazgatási
dokumentumok francia anyanyelven történő megfogalmazását tette kötelezővé. Tehát
ebben a rendeletben már nem választották szét a francia nyelv és az anyanyelv fogalmát,
melynek következtében a jogi és közigazgatási életből fokozatosan kiszorultak a
dialektusok. E megfogalmazás olvasatában úgy tűnhet, mintha a rendelet értelmében
Franciaország valamennyi lakosának, vagy legalábbis a jogi és közigazgatási élet
valamennyi szereplőjének a francia lett volna az anyanyelve, a XVI. századi
Franciaországban azonban még távolról sem ez volt a helyzet. Sokak számára a francia
használata, vagyis a király anyanyelvének a használata a latin helyett nem jelentett
segítséget a dokumentumok értelmezésében (Lodge 1997: 173, Perret 2008: 61).
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« Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins
contenus esdits arrests, nous voulons d'oresnavant que tous, arrests, ensemble toutes
autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures,
soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres
quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés,
enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement. » (2)
[„És mivel hasonló dolgok (félreértések) gyakran előfordulnak a rendeletekben lévő
latin szavak értelmezését illetően, azt akarjuk, hogy ezentúl minden, a legfelső vagy
alsóbbrendű bíróságoktól származó rendelet vagy eljárás, legyen az jegyzék, vizsgálati
irat, szerződés, megbízólevél, jogi ügylet, vagy ami ezekkel összefügg, az érdekelt
feleknek francia anyanyelven és ne másképp hangozzék el, írassék le és szolgáltassék
ki.”] (Bárdosi – Karakai 1996: 423)

Ez a rendelet egy új nyelvi helyzetet teremtett: nagymértékben előremozdította a
kétnyelvűséget, hiszen kötelezővé tette a francia nyelv ismeretét azok számára, akik a jogi,
közigazgatási és politikai életbe be kívántak kapcsolódni. A rendelet kibocsátásakor már
minden bizonnyal rendelkeztek a királyi kancelláriával érintkezők valamilyen szintű
francia nyelvtudással. A rendelet kiadásában természetesen az is fontos szerepet
játszhatott, hogy a királyi adminisztráció tagjai közül már többen nem tudtak, vagy nem
elég jól tudtak latinul, vagyis az intézkedés a közigazgatás könnyebb, hatékonyabb
megszervezését, a hivatalnokok munkájának megkönnyítését is segítette. A klérus
adminisztratív életben betöltött szerepét is csökkentette a rendelet, az egyház ebben az
időben meglehetősen pontatlanul dokumentálta születések, esküvők, temetések időpontját
és helyszínét (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 29, Perret 2008: 47, 61), (44).
A végrendeleteket, peres ügyeket, bérleti szerződéseket írásos, azaz hivatalos
formában francia nyelven kellett rögzíteni. 1563-ban Roussillon-ban IX. Károly az
Ordonnance de Villers-Cotterêts hatáskörét kiterjesztette az egyházjogra. Egy 1685-ös
határozat értelmében minden közigazgatási ügyet franciául kellett intézni. A XVII.
században terjedtek el a rendeletben foglaltak többek között Elzászban és Flandriában is
(Abalain 2007: 108, Picoche – Marchello-Nizia 1996: 30).
4.4 Nyelvi tervezés és nyelvi változások
A XIV–XVI. század során több morfológiai, morfoszintaktika és szintaktikai változás is
végbement. Eltűnt a kétesetű főnévragozás, általánossá vált a determinánsok és az alanyi
hangsúlytalan személyes névmások használata. Mindez a nyelv természetes változásával,
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folyamatos átalakulásával magyarázható. Rövid idő alatt megszaporodtak az alárendelt
összetett mondatok, számos új alárendelő kötőszó terjed el: alors que ’amikor’
’noha’/’pedig’/’(a)míg’; attendu que,’tekintettel arra’/’minthogy’, afin que ’azért, hogy’,
supposé que, ’föltéve, hogy’, excepté que, ’kivéve hogy’, surtout que ’különösen, mert’. A
magasabb nyelvi regiszterben gyakoribbá válnak a vonatkozói mellékmondatok, főként a
lequel és annak összetételeivel képzett összetett mondatok (Lodge 1997: 188–190, Bárdosi
– Karakai 1996: 403–404.).
Lodge röviden összegzi a korábbi kutatók meglátásait, miszerint e mondattani
eljárásokban a latin nyelv hatását lehet felfedezni, ami az ez idő tájt megnövekvő
klasszikus ókori szerzők műveinek fordításával, a latin-francia irányú fordítások számának
növekedésével magyarázható. Az ekkoriban végbemenő gyors változások mögött –
melyekből

csupán

néhányat

említettem

a

nyelvtani

változások

sokféleségének

érzékeltetésére – tehát nem csak a természetes nyelvi változások álltak, hanem egy norma
kialakítására és az ahhoz történő ragaszkodáshoz fűződő igény is, melyet szükségesnek
tartottak a nyelvtanírók, az irodalomművelők, a tudósok, a központosító királyi hatalom
szolgálatában lévő hivatalnokok ahhoz, hogy a nyelv be tudja tölteni a funkcióit, vagyis
hogy alkalmas legyen a politikai, közigazgatási, jogi élet művelésére, használható legyen
az oktatásban, valamint a tudományok és a művészetek közvetítésében (Lodge 1997: 199–
191).
4.5 Normatív nyelvtanok, szótárak és helyesírás
A fordítók szépíteni és gazdagítani kívánták a francia nyelvet. A latin nyelv méltó utódjává
kívánták formálni. A nyelv változását, másképpen fogalmazva fejlődését egyesek egy
kastély szépítéséhez, építési folyamatához hasonlították, míg mások antropomorf
hasonlattal élve az emberi fejlődéssel, a gyermeki cseperedéssel vontak párhuzamot
(Lodge 1997: 190).
A fentebb bemutatott szakirodalom és szépirodalmi művek tehát egyrészt
hozzájárultak a francia szókincs bővítéséhez és standardizálásához, másrészt mintául
szolgáltak a helyes nyelvhasználathoz. A francia nyelv kodifikálásához, s a norma
megteremtéséhez azonban ezeknél is nagyobb hatást gyakoroltak a különböző szótárak,
helyesírási művek, fonetikai, nyelvtani munkák, hiszen ezek magával a francia nyelvvel, a
francia nyelvtannal foglalkoztak.
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4.5.1

A középkori művek

Már a XIII. században készültek művek, melyek a francia nyelvet, nyelvváltozatokat
igyekeztek leírni. Az első ilyen munkák nem Franciaországban, hanem Angliában láttak
napvilágot, hiszen a hastingsi csata óta (1066) az angol királyi udvar nyelve a francia,
pontosabban az angolonormann volt, mely az évszázadok során fokozatosan háttérbe
szorult. Angliát azonban számos szál kötötte Franciaországhoz, a kontinenssel való
kapcsolatot elsősorban a franciaországi gazdasági és politikai kapcsolatok jelentették, így
az angol arisztokrácia számára fontos volt az anglonormann helyett az anyaországban
egyre fontosabb szerepet betöltő francien elsajátítása (Bárdosi – Karakai 2008: 26, Herman
1967: 206).
E

munkák

nyelvtankönyveknek.

mai

értelemben

Meglehetősen

nem

tekinthetők

strukturálatlanok

és

nyelvkönyveknek,

vagy

hiányosak

nem

voltak,

rendelkeztek kidolgozott módszertani háttérrel. Az alaktanra, a kiejtésre, a helyesírásra
vonatkozó megjegyzéseket tartalmaztak, szólistákat és olykor társalgási mintákat is
(Herman 1967: 206).
A leghíresebb angolok számára írt francia nyelvtan Palsgrave 1530-ben megjelent
Éclaircissement de la langue française [A francia nyelv magyarázata]11 című munkája. A
mű fő érdemei közé tartozik, hogy a korábbi munkákhoz képest jóval bővebb szólistát
tartalmaz, a francia nyelv számos jelenségét helytálló nyelvtani szabályokban fogalmazza
meg, s ebben a kötetben jelentek meg először francia ragozási táblázatok (Perret 2008: 46,
Herman 1967: 207).
4.5.2

A XVI–XVII. századi nyelvtankönyvek

A XVI. században kiemelten érdeklődtek a nyelvtanírók a francia és a latin kapcsolata
iránt. Az első jelentős francia nyelvtan 1531-ben Jacques Dubois tollából született, címe In
linguam gallicam isagoge, una cum eiusdem grammatica [Bevezetés a francia nyelvbe,
latin-francia nyelvtan, héber, görög és latin szerzők szerzők nyomán] 12 . E mű egy
etimológiai nyelvtan, mely a franciát a latin nyelv romlott változataként határozza meg. A
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latin nyelvtani rendszere megtalálható a franciában, azonban rárakódtak a vulgáris elemek,
és szerinte a nyelvtaníró feladata az, hogy megtisztítsa a nyelvtant a vulgáris rétegtől.
Kronológiai sorrendben a következő fontos állomása a francia nyelvtanírásnak
Dorsai 1544-ben megjelent Grammaticae Quadrilinguis Partitiones [Négy nyelvre osztott
nyelvtan] 13 című munkája, mely a francia, latin, ógörög és héber közötti párhuzamokat
tárgyalja. Az első jelentős francia nyelven írt francia nyelvtan Louis Meigret tollából
született 1550-ben, címe Tretté de grammere françoèze [Értekezés a francia nyelvtanról]14.
Meigret a saját maga által kidolgozott helyesírással írta meg a könyvét. Ez a munka bár
szerkezetében követi a latin nyelvtanokat, de a francia nyelvtant már önmagában elemzi.
Nyelvi mintául a tanult emberek (gens bien appris) franciáját tekintette. Clément Marot
költő fogalmazta meg itáliai utazásai után az olasz nyelv hatására az avoir ’birtokol’
segédigével szereplő participe passé ’befejezett melléknévi igenév’ egyeztetésének
szabályát (Tritter 2003: 40, Herman 1967: 208).
E ponton nem célom valamennyi XVI. századi nyelvtankönyv felsorolása, a fentebb
idézett művek jól tükrözik azt az igényt és koncepciót, miszerint a francia nyelvtant oly
módon kell rögzíteni, olyan kikristályosodott nyelvtani rendszert kell kidolgozni, mint
amilyenekkel a latin, az ógörög és a héber nyelvek rendelkeznek. Később azonban ezek a
művek nagyban segítenek rávilágítani arra, hogy a holt nyelvek sajátossága a
változatlanság (Lodge 1997: 218).
4.5.3

A XVI–XVII. századi szótárak

A szótárírás területének meghatározó állomása Robert Estienne francia-latin Dictionnaire
françois-latin, contenant les motz et les manières de parler françois, tournez en latin
(1539) című szótára. Ez volt az első francia mű melynek címében megjelent a dictionnaire
’szótár’ kifejezés. Az 1539-es francia-latin szótár tekinthető az első kétnyelvű francia
szótárnak, mely a fentebb említett szemléletnek megfelelően képet ad a latin és a francia
nyelv közötti rokonságról (Tritter 2003: 37).
Az első egynyelvű szótár Nicot 1606-ban megjelent Trésor de la langue française
tant ancienne que moderne című munkája. A mű érdekessége, hogy szerzője nem tartozott
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azok közé az értelmiségiek közé, akik kerülendőnek tartották a tájnyelveket, hiszen szótára
normand és okszitán szavakat, régebbi kifejezéseket is tartalmazott (Tritter 2003: 237–
238).
Az akadémiai szótár megjelenését (1694) egy bő évtizeddel megelőzte Pierre
Richelet Genfben kiadott szótára. A Dictionnaire françois, azaz egész egyszerűen [Francia
szótár] címet viselő munkájában a szócikkek szerkesztése érdemel említést. Minden egyes
szó először alapjelentésében, majd átvitt értelmében használt jelentésével szerepel, s a
szerző megadja, hogy az adott szó mely nyelvi regiszterbe tartozik. Az akadémia szótárát
és Antoine Furetière munkáját később, a Francia Akadémia bemutatásakor tárgyalom.
Összességében a XVI–XVII. századi szótárakról meg kell jegyezni, hogy nem annyira a
nyelvi valóságot tükrözték, inkább az elérendő idealizált nyelvállapotot (Tritter 2003: 52,
Baggioni 1997: 136, Herman 1967: 276, Lodge 1997: 215–217).
4.5.4

A helyesírás megreformálására tett kísérletek

A nyelvtanírás és a szótárírás mellett a kodifikáció részét képzi a helyesírási rendszerek
kidolgozása is. A középkorban, hogy láthatóbbá tegyék, hogy a francia a latin nyelv
leánynyelve, a helyesírásba visszaültettek olyan betűket, melyek hangként a kiejtésben
nem jelentek meg. Így például a doigt ’ujj’ szó helyesírásában azért jelent meg a ’g’ betű,
hogy jobban tükrözze, hogy a szó etimonja a latin digitum. Volt azonban példa arra, hogy
tévesen állapították meg egy-egy szó etimonját, így mindenféle szempontból indokolatlan
betűk jelentek meg azok írásképében. A leghíresebb példa a savoir ’tud’ ige, melyet
sçavoir-ként írták, mert a scire igéből származtatták, pedig valójában a vulgáris latin
sapere alakjára vezethető vissza (Tritter 2003:30).
A XVI. századra egy „haszontalan mássalhangzókkal túlterhelt franciát írtak”,
másképp megfogalmazva a latin nyelv „megmérgezte a francia helyesírást”. Egyesek,
például Robert Estienne nyomdász, könyvkiadó kitartott a latinizáló, etimologizáló
helyesírás mellett, míg több nyelvtaníró az egyszerűsítés mellett érvelt. Dubois például az
’y’ eltörlését szorgalmazta, ugyanis az ’i’ betű helyetti megjelenésének oka, főként a
monoszillabikus szavakban, mint például a moy, ’én’, foy, ’hit’, roy ’király’, azzal
magyarázható, hogy a francia nyelv írásképét is esztétikusabbá kívánták tenni. Az’y’ betű
írásképe több fioritúrát, azaz díszíthetőséget tett lehetővé (Tritter 2003: 28, 31–32).
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Meigret valamennyi felesleges betű eltörlését javasolta, így többek között az ’n’
elhagyását a kijelentő mód, jelen idő többes szám harmadik személyű alakból, a főnevek
végén lévő ’d’ törlését. A felesleges betűk használatának megszüntetése mellett
egyszerűsítésekre is tett javaslatokat, például a diftongusok esetében. Pl.: parfait
’tökéletes’ alak helyett a parfet helyesírást szorgalmazta (Tritter 2003: 32).
Ramus is kifejlesztett egy helyesírási rendszert, mely azonban nem volt teljesen
koherens, s nem is terjedt el. Munkájában teljesen különválasztotta az alaktant és a
mondattant. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy egyre szélesebb körben váljon világossá
az, hogy a helyesírás milyen mértékben távol áll a fonetikai valóságtól (Herman 1967: 208,
Tritter 2003: 32).
A XVI. században tehát több olyan kísérlet volt, mely a kiejtést tükröző helyesírási
rendszer kidolgozását célozta meg, azonban az egyes szerzők más és más rendszert
dolgoztak ki, a nyomdászok pedig ódzkodtak bármelyik újonnan kidolgozott helyesírási
rendszer teljes átvételétől. Néhány helyesírási újítás azonban elterjedt: szisztematikusan
alkalmazták az accent aigu-t a zárt [e] hang jelölésére, az accent grave is megjelent, bár
kevésbé volt elterjedt, széles körben használták a cédille-t és a tréma-t; olykor az
aposztrófot is. Az accent circonflexe használata csak a XVII. században terjedt el egyrészt
egy megszüntetett betű – többnyire az ’s’ – helyettesítéseként, másrészt a magánhangzó
hosszúságának jelölésére, például âge ’kor’, jeûne ’böjtölés’ (Herman 1967: 215, 282).
4.5.5

A klasszikus irodalmi nyelv szabályainak kidolgozása

A klasszikus francia irodalmi nyelv szabályait Malherbe fogalmazta meg. Bár számos
nyelvre vonatkozó szabály és a nyelvhasználatot szabályozó elv már létezett, ő volt az első,
aki összegyűjtötte, valamint következetes és kötelező használatukat előírta. A tisztaság (la
pureté) vezérelve nyomán száműzni kívánta a franciából a latinizmusokat, az
archaizmusokat, a neologizmusokat, a tájszavakat, a szaknyelvek kifejezéseit, valamint az
általa piszkosnak (sale), vagyis alacsonyrendűnek ítélt kifejezéseket, melyek nem csupán
az obszcén szavakat ölelték fel, hanem a betegségekkel, testiséggel kapcsolatos
kifejezéseket, mindazt, amiről arisztokrata körökben és a királyi udvarban nem volt illő
beszélni (Herman 1967: 269–271).
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Másik vezérelve a világosság és a pontosság volt, mellyel célja a szavak
használatának szabályozása, a kétértelműség kiküszöbölése volt. A kifejezés és a gondolat
között pontos megfeleltethetőségnek kellett lennie. Egy bizonyos dolog kifejezéséhez
csupán egyetlen szót, a helyes szót lehetett csak használni. A világosság és a pontosság
mondattani kritérium is volt, a mondatoknak egyértelműnek és erőfeszítés nélkül
érthetőnek kellett lenniük. Victor Hugo 1827-ben megjelent Cromwell című művének
előszavában utasítja el a fenti elveket, szerinte, az irodalmi nyelvben helyük van a népi
szavaknak, a bizalmas stílusminősítésű szavaknak és a szakkifejezéseknek is (Herman
1967: 270; Bárdosi – Karakai 1996: 350–351, Perret 2008: 60)
4.5.6

A nyelvi tervezés és a nyelvpolitika hatása a nyelvre

A XVI. századtól sokszor nem könnyű kettéválasztani a nyelv természetes fejlődési
irányát, hiszen a nyelvtanírók a nyelv egységesítésére és fixálására törekedtek, és a
nyelvpolitika már a XVI. században is beavatkozott a francia fejlődési irányába. Bár a
nyelvtanírók az egységesítésre, a változatok megszüntetésére törekedtek, számos olyan
pont van, ahol a mesterséges beavatkozás nem vezetett egységhez.
Tudjuk azt, hogy a modern franciában bizonyos főnevek esetében halljuk az utolsó
mássalhangzót, például az enfer ’pokol’, mer ’tenger’ szavak esetében, addig más főnevek
esetében nem, pl.: cahier ’füzet’, fusil ’puska’, stb. A főneveken kívül például az igék sem
egységesen viselkednek az utolsó mássalhangzó kiejtésének tekintetében. Míg az aimer
’szeretni’, parler ’beszélni’ stb., azaz az -ER végű igék jelen idejű főnévi igenevének
véghangzója néma, addig a mourir ’meghalni’, pouvoir ’-hatni, -hetni’, partir ’elmenni,
elindulni’ stb. igék esetében kiejtjük az utolsó mássalhangzót. Nem tudunk felállítani
nyelvtani szabályszerűségeket például a szófajok vonatkozásában; nem mondhatjuk, hogy
a főnevek, vagy az igék esetében mindig néma, vagy éppen ellenkezőleg, mindig hallható
az utolsó mássalhangzó. Azt lehet megállapítani, hogy mindegyik szónak egyedi „sorsa”
van. Mai kiejtésük azt tükrözi, hogy mely alakot választották és rögzítették a nyelvtanírók
helyes alakként (Walter 1988: 89–90, Herman 280–281).
A XVI. század első feléből megmaradó nyelvtanokból egységes kép rajzolódik ki a
szóvégi mássalhangzók kiejtését illetően. Sosem ejtették ki azon szóvégi mássalhangzót,
melyet szintén mássalhangzóval kezdődő szó követett, és kötelező volt a szóvégi
mássalhangzó kiejtése, amennyiben magánhangzóval kezdődő szó előtt állt. Például:
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heureux père [øʀø pɛʀ] ’boldog apa’ heureux événement [øʀøz evnmɑ̃] ’szerencsés/boldog
esemény’ (Walter 1988: 90).
A XVI. század második felétől a nyelvtanírók a szóvégi mássalhangzók kiejtését
szorgalmazták, hozzá kell azonban tenni, hogy nem minden szó esetében, s a nyelvtanírók
között nem volt egyetértés abban, hogy mely szavakat érintse a szóvégi mássalhangzók
kiejtése. A XVII. században a puristák többsége ismét a szóvégi mássalhangzók
elnémítását szorgalmazta. Például a courir ’futni’ főnévi igenév[kuʀi] hangalakkal, a
mouchoir ’zsebkendő’ főnév pedig [muswa] hangalakkal való ejtését tartották helyesnek
(Walter 1988: 91).
A XVIII. században azonban több nyelvtan sok szó esetében vulgárisnak ítélte a
záró mássalhangzó némaságát, például a tiroir ’fiók” szó esetében. Az -ER végű igék jelen
idejű főnévi igenévi alakja néma szóvégi magánhangzóval él tovább, míg a többi
igeragozási csoportba tartozó ige jelen idejű főnévi igeneve a helyesírásukat tükrözve
hallható mássalhangzóra végződnek (Walter 1988: 92).
A nem -ER végű igék esetében a záró mássalhangzó kiejtésében szerepe lehetett
annak, hogy a XVIII. században a szóvégi /ǝ/ általános elnémulásának köszönhetően a
magánhangzó előtti mássalhangzó vált szóvégi mássalhangzóvá, például: père, [pɛʀ],
’apa’, dire, [diʀ], ’mondani’. Minden bizonnyal ez a jelenség is hozzájárult a szóvégi
mássalhangzók kiejtésének visszaállításához. Az -ER végű igék gyakoriságuknak
köszönhetően állhattak ellen a tendenciának (Walter 1988: 92, Herman 1967: 278-279).
Természetesen a mássalhangzók helyreállításához időre volt szükség,
nyelvtankönyvekben

megfogalmazottakat

természetesen

nem

rögtön

és

a

nem

maradéktalanul vette át a beszélőközösség. Például az -eur végződés záró hangja csupán a
XVIII. századra vált általánosan hallhatóvá, ugyanakkor monsieur ’úr’ szó minden
bizonnyal gyakori használatának köszönhetően megőrizte az /ʀ/ hang nélküli kiejtését.
(Walter 1988: 92).
Bizonyos jelenségek teljesen eltűntek. Például a XVI. században az elegáns Párizs
környéki hölgyek intervokális pozícióban az /ʀ/ helyett /z/ hangot ejtettek. A XVII.
századra e kiejtési mód azonban kikopott. Egyetlen gyakori szópár őrzi e kiejtési szokás
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nyomait a chaise ’szék’ és a chaire ’szószék’. Mindkét szó etimonja a latin cathedra
(Walter 1988: 93, Herman 1967: 226).
A XVI. századtól a leglátványosabb változás a szókincsben ment végbe. A
reneszánsz kori világ tágulása, a tudományos, intellektuális és irodalmi élet fejlődése
szükségszerűvé tette a francia szókincs bővítését. Ahhoz, hogy a francia nyelv új funkcióit
elláthassa új, kibővített szókincsre, terminológiai készletre volt szüksége. A modern
francia szókészlet nagy hányadát – Guiraud szerint Dauzat nevével fémjelzett Dictionnaire
étymologique [Etimológiai szótár] elemzése nyomán mintegy 43%-át – a XIV–XVI.
században integrálta a nyelv, Lodge ezt az adatot közli. (Lodge 1997:187) Ehhez a
legkézenfekvőbb megoldásnak a szókölcsönzés bizonyult. A legfontosabb forrásnyelvek a
spanyol, a holland, a német és mindenek előtt az olasz volt. Az olasz nyelv befolyása
magyarázható a reneszánsz Itália gazdagságával, befolyásával, és természetesen a Medicicsalád hatalmával a királyi udvarban. Íme néhány fontosabb XVI. században átvett olasz
eredetű szó: arcade ’árkádok, ívsor’, balcon ’erkély’, banque ’bank’, carnaval ’karnevál,
farsang’, courtisan ’udvaronc’, frégate ’fregatt’, gazette ’újság’.
A szomszédos országok, régiók nyelvei mellett ki kell emelni a klasszikus holt
nyelveket: az ógörögöt és a latint. A görög és latin szavak direkt átvétele, tükörfordítása
eredményezte a nagyszámú dublettek keletkezését. A dublett olyan szópár, melynek
mindkét tagja azonos eredetre vezethető vissza. Míg az egyik azonban természetes
fonetikai fejlődésen ment keresztül, gyakran jelentése is módosult, addig a másik a görög,
vagy latin szó direkt átvétele, egyfajta tükörfordítása. Például: amygdala > amande
’mandula’, amygdale ’garatmandula’, articulum > orteil ’lábujj’, article ’ízület’,
ministerium > métier ’mesterség’, ministère ’hivatal/minisztérium’, strictum > étroit
’keskeny’, ’szűk’ strict ’szigorú’, ’szoros’ (Lehman – Berthet 1998: 102, Lodge 1997:
186–187, Walter 1988:98).
A szókincs bővítésének tekintetében a XVIII. század játszott kiemelkedő szerepet.
Réaumur Histoire naturelle des insectes [A rovarok történetéről] és Fontenelle Entretiens
sur la pluralité des mondes [Beszélgetések a világok sokaságáról] című munkái is nagyban
hozzájárultak a természettudományos szakszókincs bővüléséhez Az enciklopédisták
munkásságának köszönhetően a Francia Enciklopédia megírásával létrejött a kor
valamennyi tudományágának és műveltségi területének kodifikált francia terminológiája.
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Ekkor születtek olyan kifejezések, mint például: exécutif ’végrehajtó hatalom’, plébiscite
’népszavazás’,

député

’választott/küldött

képviselő’,

bourse

’tőzsde’,

agio

’valutakülönbözet’, agronomie ’agronómia’, primeur ’primőr’, stb. A kodifikált
szakszókincs létrehozásának jelentősége az, hogy lehetővé tette bármely tudományág
francia nyelven történő művelését. A francia anyanyelvoktatás és a francia nyelvű oktatás
szempontjából pedig azért fontos, mert lehetővé tette bármely diszciplína francia nyelven
történő tanítását (Perret 20018: 46, Walter 1988: 114).
4.6 A helyes nyelvhasználat értelmezése
Már a XVI. században első felében megfogalmazódott, hogy csupán a gazdasági-politikai
hatalom által használt Párizs környéki nyelvhasználatot lehet francia nyelvnek tekinteni.
Ezt a változatot gyorsan igyekeztek átvenni a vidéki és városi elit tagjai, az irodalom
művelői, a gazdasági és kereskedelmi élet vezetői. A francia második nyelvként vált
használatossá azok körében, akiknek első nyelve egy dialektus volt (Tritter 2003: 28,
Perret 2008: 43)
A XVI. század folyamán és a XVII. század első felében nem mindenki értett egyet
azzal, hogy a királyi udvar nyelvhasználata testesíti meg a bon français-t, vagyis a ’jó
franciát’. Például Tory 1529-es Champfleury című műve szerint a bíróságok
nyelvhasználata a királyi udvaréval vetekedett. Robert Estinenne is hasonlóan vélekedett.
Párizs környékének fogalma kiterjedtebbé vált a Loire menti kastélyok megjelenésével.
Követendő nyelvhasználatnak a Szajna és a Loire közötti elit szolgált mintául (Lodge
1997: 223, 226–227).
A protestantizmus terjedése és a vallásháborúk kibontakozása is heterogénebbé
teszi a jó franciáról alkotott képet. A protestáns hívek nyelvi szempontból sem tekintették
követendő példának a királyi udvart. Medici Katalin idején az udvari nyelvhasználat
elolaszosodására panaszkodtak. IV. Henrik gascogne-i körét pedig a délies nyelvhasználat
jellemezte. Malherbe egyik célkitűzéseként fogalmazta meg a francia nyelv gascogne-i
fordulatoktól való megtisztítását; le akarta szoktatni a királyi udvart a gascogne-i
beszédmódról (dégasconner). Mindebből jól látszik, hogy nem a királyi udvar egésze
tekinthető nyelvi mintának, illetve a királyi udvar presztízse nyelvhasználat szempontjából
is folyamatosan változott a XVI–XVII század folyamán is (Lodge 1997: 226-228, Perret
2008: 60).
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A XVII. században születtek az úgynevezett pedagógiai nyelvtanok, melyek a
helyes nyelvhasználathoz kívántak mintául szolgálni. Másrészt a XVII. századtól kezdték
el kidolgozni az olyan francia nyelvtanokat, melyek nem feledkeztek meg a latin és a
francia nyelv közötti kapcsolatról, de a nyelvtani rendszert önmagában, vagy legalábbis a
latin nyelvtan „romlott” változataként vizsgálták (Lodge 1997: 217–218).
Malherbe a kodifikációban főleg a királyi udvari költészetnek akart mintául
szolgálni, Vaugelas azonban a beszélt nyelvhasználatra is ki kívánta terjeszteni javaslatait.
Vaugelas egy nyelven kívüli mérce szerint osztályozza a formákat helyes, helytelen
kategóriába, e mérce pedig nem más, mint a társadalmi hierarchia. Szerinte a bon français,
vagyis a ’jó francia’ nem más, mint a királyi udvar „legegészségesebb” (la plus saine
partie) tagjai által beszélt francia, ők pedig koruk „legegészségesebb” alkotóinak
írásmódját követik. Vaugelas művében is visszaköszön az a megállapítás miszerint a
királyi udvar sem tekinthető homogénnek nyelvhasználat szempontjából sem. Vaugelas a
nőket e tekintetben egyenrangúnak tekinti a férfiakkal, vagyis a nők beszédmódja is
lehetett mintaértékű. Elismerte továbbá, hogy a városi előkelőségek között is voltak, akik
kiváló franciát beszéltek, azonban a kor felfogását követve az elitnek nyelvi szempontból
is a királyi udvart tekintette. Vaugelas tulajdonképpen a privát szféra nyelvhasználatát nem
szabályozta, csupán a nyilvános érintkezések során, a közbeszédben követendő
szabályszerűségeket rögzítette a Remarques sur la langue française [Megjegyzések a
francia nyelvről] (1647) című könyvében (Lodge 1997: 232–235).
Ez a mű pedagógia nyelvtan műfajának kiemelkedő darabja, mely ahogy a címe is
jelzi, nem egy rendszerezett tematikus nyelvtankönyv, hanem a nyelvvel kapcsolatos
észrevételek, megjegyzések gyűjteménye. Preskriptív mű, a helyes nyelvhasználatot (le
bon usage) és a szép nyelvhasználatot (le bel usage), vagyis a követendő nyelvi normát a
királyi udvar nemeseinek és a párizsi szalonok látogatóinak nyelvhasználata határozta meg
(Herman 1967: 272-273). Vaugelas céljait a Remarques sur la langue française
előszavában is megfogalmazta:
« Ce ne sont pas icy des Loix que ie fais pour nostre langue de mon authorité priuée ; je
serois bien temeraire pour ne pas dire insensé ; car à quel titre et de quel front
pretendre vn pouuoir qui n’appartient qu’à l’Vsage, que chacun reconnoist pour le
Maistre et le Souuerain des Langues viuantes ? (…) Mon dessein n’est pas de reformer
nostre langue, (…) mais seulement de montrer le bon vsage... (…) ie ne pretens passer
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que pour vn simple tesmoin, qui depose ce qu’il a veu et oüi (…). » (Vaugelas 1647: 1)
[„Nem Törvényeket szeretnék itt nyelvünk számára alkotni saját tekintélyem által,
merész, hogy ne mondjam esztelen vállalkozás lenne ez, hisz milyen jogon és alapon
merném állítani, hogy oly hatalom birtokosa vagyok, amely csak a Használatnak van,
amit mindenki az Élő Nyelvek Mesterének és Uralkodójának ismer el. (…) Szándékom
nem megreformálni a nyelvet (…), hanem csupán megmutatni a helyes használatot …
(…) …egyszerű tanú szeretnék lenni, aki arról tanúskodik, amit látott és hallott (…).”]
(Bárdosi – Karakai 1996: 406)

Már a kortársak között is voltak, akik felismerték, hogy a preskriptív nyelvtanok
nem egységes nyelvészeti elméleti keretre épülnek, a megállapítások pedig nem a nyelvtani
szerkezetek sajátosságait tükrözik. A szép és helyes nyelvhasználat pontos betartására való
törekvést egyfajta nyelvi sznobizmusnak is tekintették. Molière ezt a nyelvhasználatot
parodizálja ki a Les précieuses ridicules [Kényeskedők] című darabjában. A komédia
azonban nyilván való módon túlzó, nem a valódi nyelvhasználatot tükrözi. A korabeli
társadalom művelt tagjai azonban törekedtek arra, hogy „vaugelas-ul” beszéljenek (parler
Vaugelas), figyelembe vették a nyelvtaníró által megfogalmazott, a szép és pontos
nyelvhasználatra vonatkozó tanácsait. Erről tanúskodik Molière Femmes savantes [Tudós
nők] című darabjának alábbi részlete is (Bárdosi Karakai 1996: 544):
« Et voilà qu’on la chasse avec un grand fracas
Ȧ cause qu’elle manque à parler Vaugelas. »
[„S nagy zajjal elűzik, vetvén ürügyül azt,
Hogy nem beszél még hibátlan Vaugelas-t.”] Ford. Illyés Gyula.

A XVII. században azonban léteztek a kényeskedő, modoros nyelvezetnek szentelt
alkotások, mint például Antoine Baudeau de Somaize nevével fémjelzett Grand
Dictionnaire des Précieuses [A kényeskedők nagy szótára] 15 (1660). A XVII. századi
burleszk irodalom is, mely előszeretettel alkalmazta a dialektális szavakat, a nyersebb és
durvább kifejezéseket és az archaizmusokat a klasszicista szabályok, a preskriptív
nyelvtanok elleni lázadásként jött létre (Herman 1967: 276).
4.7 Nyelvpolitika az abszolutizmus tükrében
Amennyiben a XVII. századi francia abszolutizmust egyetlen fogalom segítségével
próbálnánk megragadni, akkor az egységesség, az egységre való törekvés a legtalálóbb. Ez
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A szerző saját fordítása
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az elv a nyelvben is érzékeltette hatását. Az 1635-ben felállított Francia Akadémia
intézményes kereteket biztosított Malherbe elveinek további kidolgozásához. Az
intézmény 1635 februárjában kiadott statútumának (Statuts et Règlements) 24. cikke
fogalmazza meg az akadémia francia nyelvvel kapcsolatos feladatait (3):
« La principale fonction de l’Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la
diligence possibles à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure,
éloquente et capable de traiter les arts et les sciences » (3) [„Az Akadémia fő feladata
az lesz, hogy minden gondjával és igyekezetével azon dolgozzon, hogy biztos
szabályokat adjon a nyelvünknek, hogy megtisztítsa, ékesszólóvá tegye, s alkalmassá
arra, hogy értekezni lehessen rajta művészetekről és tudományokról.”]

A következő, a 25. cikk fogalmazza meg az Akadémia módszertanát, vagyis, hogy
miképp tisztítják meg és teszik ékesszólóvá és minden tudományterület és művészet
művelésére alkalmassá a francia nyelvet:
« Les meilleurs auteurs de la langue françoise seront distribués aux académiciens pour
observer tant les dictions que les phrases qui peuvent servir de règles générales… » (3)
[„A francia nyelv legjobb szerzőinek műveit szétosztjuk az akadémikusok között, azért,
hogy megfigyeljék a stílust és a mondatokat, melyek általános szabályok felállítására
szolgálhatnak...”]16

A 26. cikkelyben fogalmazták meg, hogy az akadémikusok munkájának egy
szótárban, egy nyelvtankönyvben, valamint egy retorikai és költészettani munkában kell
testet öltenie.
Az első akadémiai szótár munkálatai 1639-ben kezdődtek, a Dictionnaire de l’Académie
[Akadémiai szótár] 1694-ben látott napvilágot, 24.000 szót tartalmazott. A munkálatok
elhúzódásának több oka is volt, Vaugelas, akit a munkálatok irányításával megbíztak,
elhunyt. A nehezen beinduló munkálatok is lassan haladtak. Többek között az is vita
tárgyát képezte, hogy az ’a’ egy betű-e, vagy egy szó. Az egyik leghíresebb vitát Henriette
Walter is felidézi Le français dans tous les sens című munkájában [A francia nyelv
keresztül-kasul/minden szempontból 17 : Ménage 1650-ben az urbanité ’udvariasság,
csiszolt modor, városias jelleg’ szóról, melyet Guez de Balzac alkotott meg úgy ítélte meg,

16

A szerző saját fordítása.

17

A szerző saját fordítása.
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hogy bár valóban egy francia szó, nem hétköznapi, így véleménye szerint használatát havi
két-három alkalomra kell korlátozni (Walter 1988: 100–101).
Az első kiadás nem az alfabetikus elrendezés szerint szerveződött, a szavakat
szótövek köré csoportosították. A szóban forgó mű nem is enciklopédikus és nem is
etimológiai szótár, hanem a bel usage-t, azaz a ’szép nyelvhasználat’ szókincsét tartalmazó
mű. Ebből adódóan számos kifejezés, melyet népiesnek, elavultnak, vagy divatját múltnak
ítéltek nem került be a szótárba. A szakszavak szintén nem kaptak helyet a szótárban, az
udvari nyelvhasználatban is kerülendők voltak, azonban Thomas Corneille 1694-ben
publikált egy 15000 szót tartalmazó kötetet (Walter 1988: 100–101).
Az Antoine Furetière által szerkesztett szótár, az Essai d’un Dictionnaire universel
concernant généralement tous les mots français tant vieux que modernes, et les termes de
toutes les Sciences et Arts, ahogy a címe is sugallja, szembe ment az akadémia purista
szemléletével, célkitűzése volt, hogy a régi és modern kifejezések, valamennyi tudomány
és mesterség szókincse helyet kapjon benne. Furetière körülbelül negyven esztendőt
felölelő szerkesztő munkálatait XIV. Lajos is támogatta. Furetière-t 1685-ben kizárták a
Francia Akadémiából, mivel az intézmény számos nézetével nem értett egyet. Személyi
vitái, valamint az akadémia monopol helyzete miatt külföldön adták ki szótárát. Az
Antoine Furetière által szerkesztett szótár enciklopedikus jellegénél fogva a XVIII. századi
enciklopédiák előfutárának tekinthető (Bárdosi – Karakai 1996: 199–200).
Több nyelvtan is született a Vaugelas által megteremtett hagyomány nyomán,
például Bouhours Remarques nouvelles sur la langue française (1676) [Új megjegyzések a
francia nyelvről], Suite des Remarques sur la langue française (1692) [További
megjegyzések a francia nyelvről] és a Doutes sur la langue française proposez à Messieurs
de l’Académie françoise (1674) [A Francia akadémia urai számára előterjesztett kételyek a
francia nyelvről]18, című művei, melyekben nem csupán címében, hanem módszertanában,
felépítésében is Vaugelas műve köszön vissza. Bouhours nem dolgozott ki semmilyen
átfogó elméleti keretet, az egyes kifejezések, szerkezetek helyességének megállapítása
értékítéleteken nyugszik, melynek alapja az ízlés (le goût), vagyis az udvar és a szalonok
nyelvhasználata (Lodge 1997: 238, Herman 1967: 274).

18

A bekezdésben szereplő munkák címének fordítása a szerző saját munkája.

52

Kortársa, Ménage tekinthető a francia nyelvtörténet első kutatójának. Az Origines
de la langue française [A francia nyelv eredete] (1650, 1694) című művében a francia
szókincs számos elemének helytálló etimológiai magyarázatát adja. A század második
felében pedig Descartes munkássága nyomán és a racionalizmus elterjedésének
köszönhetően megjelennek a logikai szabályok mintájára megfogalmazott, a nyelvtani
szabályok segítségével leírt általános és ésszerű nyelvtanok, melyek közül Arnauld és
Lancelot Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal (1660) [Általános és ésszerű
nyelvtan] című alkotása a legsikeresebb.
A mű nem előíró szabályokat tartalmaz, hanem olyan általános törvényszerűségeket
fogalmaz meg, melyek azt bizonyítják, hogy a nyelvtani kategóriák az ész egyetemes
kategóriáinak

tükröződései,

a

különböző

nyelvek,

pedig

ennek

a

különböző

megnyilvánulási formái. A kivételek és a szabálytalan alakok létezését is általánosabb,
mélyebb szabályszerűségekre, összefüggésekre vezeti vissza. Antoine Arnauld és Claude
Lancelot a generatív transzformációs grammatika előfutárjainak is tekinthetők, mivel
nyelvtani magyarázataikban egy mélyebb struktúra és egy felszíni megnyilvánulás
létezését feltételezték. Lancelot például olyan mondattani megállapításokat tesz, hogy az
állítmány nélkül nincs alany, sem fordítva, nincs melléknév (jelző) főnév nélkül stb.
Lancelot oktatásmódszertani, pedagógiai tekintetben is komoly újítást hozott. Műveit a
tanuló, illetve az olvasó anyanyelvén írta, és nem a célnyelven, mert felismerte azt, hogy a
tanulás folyamata során könnyebb az ismerttől az ismeretlen felé haladni. (Herman 1967:
274, Tritter 2003: 58, Bárdosi – Karakai 1996: 218–219).
A nyelvtanírók az 1660-as évektől szakítottak a korábbi gyakorlattal. A helyes és
szép nyelvhasználat leírásához már nem ők merítettek az udvar, a szalonok
nyelvhasználatából és az irodalmi kánonból, hanem ők maguk határozták meg a követendő
normát.
A kiejtés sok ponton összefonódik a helyesírással. 1673. május 8-án fogadták el az
akadémikusok a kötelező és egységes helyesírási szabályzatnak a bevezetését, melynek
egyszerűsítésére és módosítására azóta is sok kísérlet született. Már a helyesírás
kodifikációját megcélzó akadémiai gyűléseken is vita folyt bizonyos egyszerűsítések
bevezetéséről, szinte valamennyi szó vita tárgyát képezte. A legtöbb esetben nem az
egyszerűsítés, nem a kiejtést jobban tükröző írásmód győzedelmeskedett. Úgy gondolták,
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hogy a régies, bonyolultabb helyesírás is alkalmas arra, hogy az értelmiségi elkülönítse
magát a tanulatlan társadalmi csoportoktól. Így aztán számos szóban etimológiailag ugyan
magyarázható, de a kiejtést egyáltalán nem tükröző mássalhangzók megmaradtak. Például:
corps, ’test’, temps, ’idő’ stb. Csupán néhány ellenpéldát lehet felsorolni, melyek esetében
az egyszerűsítés mellett törtek lándzsát. Például: debvoir > devoir ’kell’, febvrier > février’
február’ (Walter 1988: 101–102).
Bizonyos szavak esetében a nyelvhasználat ingadozott mind a kiejtésben, mind
pedig a helyesírásban. Hol /a/ hanggal, hol /e/ hanggal ejtették az alábbi szavakat:
asperge/asparge, ’spárga’, guérir/guarir, ’meggyógyít’, hargneux/hergneux, ’mogorva,
harapós’, marquer/merquer, ’jelöl, jelez’ stb. Ez előbbi felsorolás példapárjainak az első
tagjai a tovább élő alakok (Walter 1988: 102, Herman 1967: 220).
A kora újkor legismertebb helyesírási és kiejtési kérdése az úgynevezett ouiste-vita
volt. A vitában résztvevőket két táborra osztották, az ouiste pártiakra és a non-ouiste, azaz
a ’nem ouiste’ pártiakra. A vita nevét arról a kérdésről kapta, hogy egyes szavak /u/
hanggal ejtendők vagy /o/, /ɔ/ hanggal. Bizonyos szavak estében az ouiste párt, más
kifejezések esetében pedig a másik párt került ki győztesen. Az alábbi szavak esetében az
ouiste pártiak kerekedtek felül, vagyis azok /u/ hanggal élnek tovább: fourbu ’fáradt,
elcsigázott’, couleuvre ’sikló’, coussin ’vánkos’. Míg az arroser ’öntöz’, corbeau ’holló’,
se reposer ’pihen’ szavak esetében a non-ouiste pártiak szavazata nyert. E kérdésben is
látszódik tehát, hogy nem általános szabály mentén született egységes megoldás, minden
egyes szónak meg van a maga sorsa (Walter 1988: 102, Herman 1967: 217–218).
Fontos hozadéka a XVII. századnak, hogy sok szó jelentését pontosították,
meghatározták a rokon értelmű szavak közötti különbségeket. A sommeiller ’szundikál’, a
dormir ’alszik’, a souillé ’szennyezett’, a taché ’foltos, pecsétes’ jelentése rögzült. A
szavak jelentésének pontosításra való törekvés, tulajdonképpen Malherbe elveire vezethető
vissza. Egy-egy gondolathoz pontosan egy megfelelő szónak kellett társulnia. Ezt
nélkülözhetetlennek tartották ahhoz, hogy a nyelv precízen közvetíthesse a gondolatokat.
Mivel a szép és helyes nyelvhasználat a királyi udvar és a párizsi szalonok
nyelvhasználatára épült, kerülte a vulgáris, népies, régies kifejezéseket, nem meglepő,
hogy nyelvi illendőség jegyében a XVII. században rögzült a legtöbb udvariassági formula,
levélnyitó és levélzáró fordulat (Walter 1988: 103–104).
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Azon preskriptív szabályok, előírások a legsikeresebbek, melyek jórészt egybe
esnek a beszélőközösség gyakorlatával, a spontán nyelvfejlődéssel. Jó példa erre a tagadó
szavak és szerkezetek használata, és a használatukkal kapcsolatos sorrendi kérdések. A
XVI. század második felében az összetett tagadás jóval gyakoribb volt a Párizs környéki
franciában; Montaigne Essais. című. 1588-ban publikált munkájának 1595-ben kiadott
párizsi nyelvhasználatot utánzó és tükröző verziójában minden egyes önállóan használt ne
tagadó szót felváltotta a ne...pas összetett szerkezet (Herman, 1967: 258).
A főnevek, melyek eredetileg kis mennyiséget, vagy távolságot fejeztek ki, például:
mie ’morzsa’, goutte ’csepp’, point ’pont’, pas ’lépés’, eredeti szemantizmusuknak
megfelelő tagadó szerkezetek alkotásában vettek részt. Pl.: je ne bois une goutte. ’Egy
cseppet sem iszom.’, Je ne mange une mie. ’Egy morzsányit sem eszem.’ Je n’avance d’un
pas.’Egy lépést sem haladok.’ Azonban az idők folyamán szemantikailag kiüresedtek. A
pas, a mie és a point sokáig egymással rivalizáló, párhuzamosan használt alakok voltak,
végül a pas bizonyult a legidőtállóbbnak, szemantizmusát elveszítve egyszerűen ’nem’
tagadó értelemben vált használatossá és nem csak a mozgást kifejező igék után jelent meg.
A XVII. század végére kialakultak a tagadó szerkezetek sorrendi kérdéseire vonatkozó
máig érvényben lévő szabályok, illetve szabályszerűségek (Herman, 1967: 183, 258, 292,
Brunot – Bruneau, 1949, 515–516).
Másik hasonló példa a passé simple ’egyszerű múlt’ és az imparfait du subjonctif
’befejezetlen múlt kötőmódban’ történő használata. Már Vaugelas is megállapítja, hogy a
XVII. század elején is a passé composé használatát részesítik előnyben a beszélők, a
XVIII. század végre pedig a passé simple teljesen eltűnik a Párizs környéki beszélt
nyelvből. Ugyan ebben az időszakban szorul vissza az imparfait du subjonctif is, de míg a
passé simple írott elbeszélésekben a mai napig előfordul, addig az utóbbi szerkezet már
írásban is ritkán fordul elő. Használatát, sokszor nem egy kifinomult, árnyalt
kifejezésmódnak, hanem felesleges, cikornyás díszítő elemnek tekintik (Walter 1988: 112–
113).
A grammatikusok tekintélyét jól mutatja, hogy Racine, Boileau, La Fontaine a kor
nagy irodalmi alakjai rendszeresen fordultak azzal a kéréssel a fentebb említett Dominique
Bouhours nyelvtaníróhoz, hogy javítsa ki nyelvtani és stilisztikai hibáikat.
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« Je vous supplie, mon Révérend Père, de prendre la peine de les lire, et de marquer les
fautes que je puis avoir faites contre la langue dont vous êtes un de nos plus excellents
maîtres. » (Walter 1988: 103) [„Tisztelendő Atyám, nagyon kérem vegye a fáradtságot,
és jelezze azokat a hibákat, amelyeket elkövethettem azon nyelv ellen, melynek Ön az
egyik legkiválóbb mestere.”] (Bárdosi – Karakai 1996: 68)

Amennyiben az irodalmi alkotások nem feleltek meg az akadémikusok által előírt
normának, nem jelenhettek meg nyomtatásban, a színműveket pedig nem lehetett
bemutatni (Herman 1967: 273–274; Walter 1988: 103).
Az abszolutista nyelvpolitika központosító törekvései, az akadémia és a
nyelvtanírók munkái ellenére a falusi lakosság jelentős része a kora újkor folyamán
mindvégig, így a XVII-XVIII. században

is tájnyelven beszélt. Nem állnak

rendelkezésünkre felmérések, hiteles források a francia és a dialektusok beszélőinek
arányairól. Főként az utazási beszámolókra támaszkodhatunk, melyek közül a leghíresebb
Racine Lafontaine-nek írt 1661-es beszámolója Uzès városába tett látogatásáról:
« J’avais commencé dès Lyon à ne plus guère entendre le langage du pays, et à n’être
plus intelligible moi-même. Ce malheur s’accrut à Valence, et Dieu voulut qu’ayant
demandé à une servante un pot de chambre, elle mit un réchaud sous mon lit. Vous
pouvez imaginer les suites de cette maudite avenutre, et ce qui peut arriver à un homme
endormi qui se sert d’un réchaud dans ses nécessités de nuit.” (Bárdosi – Karakai 1996:
108) [„Lyontól kezdve egyre kevésbé értettem a táj nyelvét, és engem sem értettek az
emberek. Ez a kellemetlenség tovább fokozódott Valence-ben, ahol a sors úgy hozta,
hogy amikor egy éjjeli edényt kértem a szolgálólánytól, az melegítőt tett az ágyam alá.
Elképzelheti ennek az átkozott históriának a következményeit és azt, hogy mi történik
egy félálomban lévő

emberrel,

aki melegítőt használ éjjeli szükségletének

elvégzésére.”] (Bárdosi – Karakai 1996: 108)

Az oïl nyelvterületeken tett utazásokról szóló beszámolók kevesebb nyelvvel
kapcsolatos megjegyzéseket tartalmaznak, mint az oc nyelvterületen tett utazások során
született írások. Ennek oka minden bizonnyal az, hogy az oïl területeken nem ütköztek
megértési nehézségbe a standard változatot beszélő utazók (Picoche – Marchello-Nizia
1996: 29–30; Walter 1988:106, Lodge 1997: 257).
A standard nyelv használata, és a nem standard változattól való elhatárolódás a
társadalmi hovatartozást is kifejezte. Így a ’jó franciát’ használó előkelő utazók saját
társadalmi felsőbbrendűségüket is hangsúlyozhatták saját beszédmódjuk és a vidéki
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emberek beszédmódja közötti különbségeket kiemelve, olykor eltúlozva (Lodge 1997:
256).
4.8 A XVIII. század nyelvpolitikai vetülete
Az újfrancia korszak (le français moderne) első szakaszának végére, a XVII. század utolsó
éveire kristályosodott ki a klasszikus francia (le français classique), mely szintaxisának,
morfológiájának és hangkészletének tekintetében néhány apróságtól eltekintve megegyezik
a mai francia nemzeti nyelvváltozattal. A szintén klasszikus francia szakasznak tekintett
XVIII. század nyelvészeti szempontból vizsgálva nem hoz jelentős változást a XVII.
századi nyelvállapothoz képest (Herman 1967: 297).
A XVIII. századra a standard francia kodifikációja végbement. Lodge szerint a
kodifikálás ideológiája több pilléren nyugodott: az abba vetett hiten, hogy egyetlen legitim
nyelvváltozat létezik, s az összes többi nem standard változat helytelen. Másrészt az írott
nyelvhasználat előtérbe helyezésén, amelyet a szóbeli nyelvhasználat számára követendő
modellnek tartottak. A referenciaművek a XVII. század, azaz a „nagy évszázad”
klasszikussá vált alkotóinak darabjai. Az írott nyelv favorizálása nem meglepő annak a
tükrében, hogy a standardizáció eleve elsősorban az írott nyelvben ment végbe, mert az
írott nyelvet könnyebb egységesebb formába önteni, könnyebb kizárni a variabilitást, az
írásbeliség lassítja a nyelvekre jellemző változás folyamatát. A standard nyelvváltozat
legitimitását a neki tulajdonított világossága, logikussága és pontossága biztosította (Lodge
1997: 236, 240).
Arnauld és Lancelot 1660-ban megjelent Grammaire générale et raisonnée de
Port-Royal munkája nyomán a XVIII. században több nyelvelméleti munka látott
napvilágot, például Pierre Restaut Principes généraux et raisonnés de la grammaire
française [A francia nyelvtan általános és rendszerezett elvei] című 1730-as munkája.
Condillac Essai sur l’origine des connaissances humaines [Esszé az emberi ismeretek
eredetéről] című 1746-ban megjelent teoretikus munkájában szembement Port Royal
nyelvészeinek koncepciójával, szakított az arisztotelészi hagyományokkal, álláspontja
szerint a gondolat nem előzi meg a nyelvet. De Brosses szintén szakít Descartes
racionalista és Port Royal arisztotelészi szemléletével. Az 1765-ben publikált Traité de la
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formation méchanique des langues [Értekezés a nyelvek mechanikus kialakulásáról] 19
című munkájában azt fogalmazta meg, hogy a nyelv nem írható le a logika szabályaival. A
nyelv különböző jelenségei a nyelv történeti vizsgálatán keresztül értelmezhetők. E
szemlélete miatt a történeti nyelvészet egyik előfutárának is tekinthető (Lodge 1997: 241–
243).
A teoretikus művek hatása azonban elenyésző volt. Továbbra is a preskriptív
nyelvtanok voltak irányadók a helyes nyelvhasználat meghatározásában. E műfaj
legmeghatározóbb XVIII. századi darabjai Mauger 1706-os Nouvelle Grammaire françoise
[Új Francia Nyelvtan] és Lhomond 1780-ban megjelentetett Éléments de la grammaire
françoise [A Francia Nyelvtan alkotóelemei]20 című művei. Az évszázad két legfontosabb
szintetizáló műve Féraud Dictionnaire grammatical de la langue français [A Francia
Nyelv Nyelvtani Szótára] című 1761-ben megjelent alkotása és Domergue Grammaire
générale [Általános Nyelvtan] című műve (1778) (Lodge 1997: 243, 246).
A Francia Akadémia az 1740-es kiadású szótárában számos újítást, egyszerűsítést
vezetett be a helyesírást illetően. Számos etimológiai betűt eltöröltek, például a
mássalhangzók előtti ’s’ betűket (tousjours > toujours ’mindig’; sçavant > savant ’tudós’).
A szó végi ’y’-t felváltották az ’i’ betűk (toy > toi ’te’, roy > roi ’király’). Az 1762-es
szótárkiadásban felszámoltak számos dupla mássalhangzót, így az íráskép jobban tükrözte
a kiejtést (jetter > jeter ’hajít’, argille > argile ’agyag’), görög eredetű és görögös
helyesírású szavakat franciásították (phlegme > flegme ’flegma’). Ugyanakkor számos,
egyébként napjainkban is megmaradó következetlenség figyelhető meg főként a néma
mássalhangzók törlését és megtartását illetően. Míg a nid ’fészek’ szóban megmarad a
szóvégi néma ’d’ betű, addig a nu ’meztelen’ szó végéről törölték azt, a toit ’tető’ szóból
elhagyták a néma ’c’ betűt (toict > toit), addig az ’ujj’ szó továbbra is őrzi a ’g’ betűt: doigt
(Herman 1966: 242, Herman 1967: 300).
A XVIII. század legfontosabb eredménye a francia szókészlet bővítése. Fontenelle
Entretiens sur la pluralité des mondes (1686) és Réaumur Histoire naturelle des insectes
(1734-1742) című munkái is nagyban hozzájárultak a természettudományos szakszókincs
bővüléséhez (Perret 2008: 46). A jezsuiták munkálatainak köszönhetően megszületett a
19
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Dictionnaire de Trévoux, mely szintetizálta a XVII. század szótárait. Az enciklopédisták
munkásságának köszönhetően a Francia Enciklopédia megírásával, melynek köteteit
1751-től kezdték kiadni, létrejött a kor valamennyi tudományágának és műveltségi
területének kodifikált francia terminológiája. A felvilágosodás eszméje tehát le tudta
győzni a korábbi évszázadok hagyományait, a szakkifejezések is helyet kaptak a
szótárakban és az enciklopédiákban A Francia Enciklopédia jelentősége a francia
anyanyelvoktatás és a francia nyelvű oktatás szempontjából abban áll, hogy lehetővé tette
bármely diszciplína francia nyelven történő tanítását. A XVIII. században számos francia
nyelven oktató felsőoktatási intézményt hoztak létre: École militaire (Katonai Iskola),
École Polytechnique (Politechnikum), Conservatoire des arts et métiers 21 (Lodge 1997:
239, Walter 1988: 113–114).
4.9 A francia nyelv egyetemessé válása
A XVIII. századra létrejött a standard francia nemzeti nyelvváltozat, melynek használata a
fentebb bemutatott tényezőknek, valamint a kora újkori úthálózat bővülésének és a
társadalmi mobilitás növekedésének köszönhetően egyre szélesebb körökben terjedt el a
városokban. Említést érdemel a tour de France melynek célja a céhlegények szakmai
ismeretének bővítése volt. Ennek érdekében a céhlegények útra keltek, hogy az ország
különböző régióiban alkotó mesetereket felkeressék és tőlük tanuljanak. Számos
nagyvárosban kontaktusba kerültek a standard francia nyelvváltozattal. Nőtt a vegyes
házasságok száma is, mely szintén kedvezett a francia terjedésének, mert a kölcsönös
megértés érdekében a házastársak áttértek francia használatára, amennyiben az egyik fél
társadalmi hovatartozásának, tanulmányainak, utazásainak köszönhetően többé-kevésbé
ismerte a standard nyelvváltozatot. Az utazások legfontosabb célállomása Párizs és
környéke volt. Az ide érkező kisiparosok, kereskedők, idénymunkások és más utazók
természetesen nem csak a standard változattal, hanem a heterogén helyi változatokkal is
találkoztak (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 29–30; Walter 1988: 106, Lodge 1997: 261).
A francia már a XVII. század utolsó évtizedeiben is átlépte Franciaország határait,
Pierre Bayle 1685-ös meglátása szerint a francia vált a nemzetközi érintkezések
legfontosabb nyelvévé. A rastatti békeszerződés (1713) a franciát jelölte meg a nemzetközi
21
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diplomácia legfontosabb nyelvének, ezt a szerepét egészen az első világháborút lezáró
béketárgyalásokig megőrizte. Az 1919-es versailles-i szerződést azonban már a francia
mellett angolul is megszövegezték. A tárgyalások során pedig túlsúlyba került az angol
nyelv használata. A Saint-Germain-ben, Neuilly-ben és Sèvre-ben aláírt békeszerződések
esetében a francia szövegváltozatot tekintették mérvadónak (Bárdosi – Karakai 1996: 405,
Abalain 2007: 44, Hagège 2006: 19).
A francia nyelv XVIII. századi elterjedtségét az európai elit körében jól mutatja,
hogy II. Frigyes porosz király és udvara, Nagy Katalin, Oroszország cárnője, Habsburg
Mária Terézia is franciául társalgott, II. Rákóczi Ferenc is a francia nyelvet választotta
emlékiratai megszövegezéséhez. A Berlini Akadémia 1772-ben kiírt pályázatát is a francia
nyelvnek szentelte. A versenyen résztvevőknek arra kellett választ találniuk, hogy mi tette
a francia nyelvet egyetemessé Európában, hogy megérdemli-e ezt a kitüntetett szerepet, és
hogy meg tudja-e tartani ezt a pozícióját. Rivarol tollából származik a nyertes pályamű,
melynek címe Discours sur l’universalité de la langue française [Értekezés a Francia
nyelv egyetemességéről] (Abalain 2007: 39, Bárdosi – Karakai 1996: 180).
A francia nyelv tehát a XVIII. századra az európai elit és a nemzetközi diplomácia
nyelvévé vált. Azonban a vidéki Franciaország, a falusi lakosság jelentős része a XVIII.
században is tájnyelven beszélt. A XVII-XVIII. századi tájnyelvekről a nem standard
nyelvváltozatokról szóló úti beszámolók mellett, a burleszk irodalomból, például a Virgille
virrai en bourguignon-ból, mely Vergilius Aeneis című eposzának burgundiai dialektusban
íródott paródiája, a szatirikus alkotásokból, mint a Agréables Conférences de deux paysans
de Saint-Ouen et de Montmorency sur les affaires du temps [Két saint-ouen-i és
Montmorency-i paraszt kellemes megbeszélései az idő dolgairól]22 illetve az úgynevezett
poissard ’durva hangú/hangvételű’ költészetből nyerünk információt, melynek leghíresebb
képviselője Jean-Joseph Vadé volt (Lodge 1997: 258).
A XVI-XVII-XVIII. század folyamán végbement nyelvi-nyelvtani változásokról
átfogó tájékoztatást nyújtanak Brunot Histoire de la langue française [A francia nyelv
története]23 című munkájának vonatkozó kötetei.
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5.

A francia forradalom nyelvpolitikája: az „egy nemzet, egy
nyelv” mítosza

Az ancien régime idején nem volt általános és szisztematikus franciásításra irányuló
politika, sőt a hatalom kevés irányítója számára akár előnyös is lehetett a hatalom
megtartása és koncentrálása érdekében, hogy a tanulatlan alattvalók nyelvtudás híján ne
tudjanak kitörni feudális társadalmi kötelékeikből. Az 1789-es francia forradalom azonban
e tekintetben is változást hozott (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 30, Lodge 1997: 278).
Az alábbi fejezetben a forradalom előestéjétől Napóleon bukásáig mutatom be a
franciaországi nyelvi tervezést és nyelvpolitikát. Ismertetem az egy nemzet, egy nyelv
koncepciójának kialakulását, hogy miként vált a nyelv nemzeti üggyé. Kitérek a korszak
nyelvpolitikájának a francia nyelvre gyakorolt befolyására is.
5.1 A nyelv nemzeti üggyé válása
A francia forradalom során a nyelv és a nemzet fogalma összefonódott. A nyelv,
pontosabban a nemzeti nyelv kérdése az állam ügyévé vált. Nyelvpolitikai szempontból
három szakaszra tagolható a forradalom. Az első az 1789-1792 közötti girondista időszak
megengedő volt, a második szakasz, az 1793-1794 közötti jakobinus diktatúra
nyelvpolitikájában is diktatórikus volt, az utolsó szakasz pedig a jakobinus érához képest
enyhülést hozó, de a tájnyelveknek továbbra sem kedvező 1795-től Napóleon bukásáig
tartott. (4)
A forradalom kezdetben toleráns volt a tájnyelvekkel szemben. Ez nem is lehetett
másként, hiszen, ahhoz, hogy a forradalom eszméi eljussanak a francia nyelvet nem, vagy
csak alig ismerő vidéki emberekhez, nélkülözhetetlen volt a forradalmi eszmék és
programok tájnyelven történő terjesztése. (5)
1790. január 14-én François-Joseph Bouchette a Nemzetgyűlés képviselőjének
javaslatára a Nemzetgyűlés elhatározta, hogy a rendeleteket minden franciaországi
idiómára lefordítják, hogy mindenkinek lehetősége legyen azon a nyelven megismerkedni
a dekrétumokkal, melyet a legjobban szeret és ismer. A fordítások többsége Párizsban
készült, a fővárosból kezdték terjeszteni a dokumentumokat, azonban néhány megyében,
például Elzászban, Lotaringiában és Bretagne-ban is nyíltak fordítási feladatokat ellátó
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irodák. Azonban a fordítási munkálat időigényes és drága is volt. További nehézséget
okozott, hogy bizonyos modern kifejezések és politikai, jogi szakszavak nem is léteztek a
regionális nyelvekben. Másrészt megfelelő létszámú fordítót sem tudtak biztosítani minden
egyes tájnyelvhez. Így a „szabadság, egyenlőség, testvériség” eszméi nem sokáig
érvényesültek Franciaország nyelvei között ( De Certaeu et al. 1975: 10). (3), (4).
A forradalom idején a Grégoire apát, Blois püspöke, a Nemzetgyűlés egyik
képviselője indított útjára 1790-ben egy kérdőíves felmérést, hogy feltérképezze az ország
nyelvi helyzetét, valamint, hogy megállapítsa az országban használt tájnyelvek számát és
elterjedtségüket. A köztársaság valamennyi közösségébe 43 kérdést tartalmazó körlevelet
küldött (De Certaeu et al. 1975: 12–14, Walter 1988: 106).
Az első kérdés arra irányult, hogy általánosan elterjedt-e a francia nyelv a beszélő
lakhelyén. Ahogy fentebb megfogalmaztam, Franciaországban a francia nem volt
általánosan elterjedt, ez nyilvánvaló tény lehetett, hiszen a kérdőív rögvest arra kérdezett
rá, hogy a beszélő egy vagy több tájnyelvet használ-e. A kérdőív további pontjai is a
tájnyelvekre vonatkoztak, többek között az eredetre, a kelta, a görög és a latin nyelvvel,
valamint a francia nyelvvel való kapcsolatukra kérdezett rá (6).
Minden bizonnyal azon kérdések, melyek arra irányultak, hogy mutat-e az adott
tájnyelv rokonságot a franciával, s hogy miben tér el leginkább a tájnyelv a nemzeti
nyelvtől, arra próbáltak rávilágítani, hogy milyen könnyedséggel sajátítható el a francia.
Rákérdezett arra, hogy a környező városokban is tájnyelvet beszéltek-e, továbbá arra, hogy
a környező falvak tájnyelvei mennyiben tértek el a saját falujában használt változattól.
Konkrét nyelvi, nyelvtani alakok megadását is kérték (6).
Malherbe elveit tükrözik azok a kérdések, melyek arra vonatkoztak, hogy egy-egy
dolgot több szóval is jelölnek-e. Hiszen, ahogy fentebb bemutattam, Malherbe szerint egy
bizonyos dolog kifejezéséhez csupán egyetlen szót, a helyes szót lehetett csak használni.
Szintén Malherbe vezérelve, a tisztaság köszön vissza azon kérdésekben, melyek arról
tudakoznak, hogy vannak-e szemérmetlen, erkölcsöt sértő kifejezések. Sőt a beszélőknek a
tájnyelvekhez való viszonyát feltérképezendő megkérdezték azt is, hogy miben látnák a
tájnyelvek teljes eltörlésének politikai és vallási fontosságát. A modern nyelvhasználati
interjúkhoz hasonlóan Grégoire apát is rákérdezett arra, hogy a tájnyelvnek milyen szerepe
van a vallási életben (6).
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Azon kérdések, melyek arra vonatkoztak, hogy a tájnyelvnek milyen írásbeli
használati köre van, íródtak-e a tájnyelven jogi dokumentumok, krónikák, vallási szövegek
stb., valamint az oktatás nyelvére vonatkozó kérdés is arra engednek következtetni, hogy
Grégoire apát tisztában volt azzal, hogy egy tájnyelv számára az írásbeliség, az irodalmi
hagyományok, az oktatásban való használat komoly presztízst kölcsönöz. Így ezen
kérdések arra is rávilágíthattak némiképp, hogy az egyes tájnyelveket mennyire lehet nehéz
marginalizálni (6).
Grégoire apát 1790-ben és 1791-ben dolgozta fel a válaszokat, melyek arról
tanúskodnak, hogy a vidéki lakosság körében jelentős igény mutatkozott arra, hogy
elsajátíthassák a nemzeti nyelvet például iskolai kereteken belül. Grégoire apát a válaszok
elemzését követően keserűen állapította meg, hogy bár a régi Franciaország tartományait
felszámolta a forradalom, a tájnyelvek megmaradtak (5).
Ő maga egyébként körülbelül 30 tájnyelvet számlált össze. Többek között említést
tett a gascogne-i, a lotaringiai, a normand, a pikárd, a vallon, a flamand, a burgundi, a
lyoni, a katalán, a dauphiné-i nyelvjárásról, a korzikai olaszról és a rajnai német
nyelvekről. Említést tett a kolóniákon beszélt nyelvekről, azt természetesen még nem
állapította meg, hogy kreolt beszéltek a gyarmati szigetek bennszülöttei. E nyelveket és
nyelvváltozatokat szegénynek, parazitának minősítette. Nem adott meg támpontokat, arra
vonatkozóan, hogy milyen kritériumok szerint minősítette ezen idiómákat, de minden
bizonnyal a kor szellemiségének megfelelően, Malherbe és Vaugelas munkásságából
táplálkozó értékítéletről volt szó. Az egy nemzet, egy nyelv szellemiségének jegyében a
francia felsőbbrendűségét hirdette (5).
Az eredmények tükrében a korabeli Európa legnépesebb államának számító, közel
25 millió főt számláló Franciaország lakosságából körülbelül 6 millió fő egyáltalán nem
beszélt franciául és nem is értette azt, hasonló azoknak a száma, akik ugyan nem beszélték,
de megértették a franciát. Csupán szűk 3 millióra tehető azoknak a száma, akik az
Akadémia normáit betartva beszélték a nyelvet. A helyesen írni tudók száma természetesen
még ettől is elmaradt. A felmérés súlyos hiánya azonban az, hogy nem ad számot arról,
hogy a számításokban szerepeltek-e a nők és a gyermekek (Certaeu et al. 1975: 305,
Picoche – Marchello-Nizia 1996: 31; Walter 1988: 106–107). (5).
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5.2 A nyelvi terror
A forradalom előrehaladtával, a jakobinusok hatalomra jutásával, vezetőinek álláspontja
gyökeresen megváltozott. Nem voltak többé toleránsak a tájnyelvekkel szemben, melyek
többek között a feudális széttagoltságot, az ancien régime-et szimbolizálták. Hamar
elterjedt az a nézet, hogy Franciaországnak, melyet egy nemzet képez, csupán egyetlen
nyelve lehet. Talleyrand-Périgord, aki jól ismerte Grégoire apát kérdőívét 1791-es
jelentésében

(Rapport

de

Talleyrand-Périgord)

adott

hangot

megdöbbenésének,

megállapította, hogy míg a francia Európa szerte elterjedt nyelvvé vált, Franciaország
lakosságának jelentős része nem beszélte. A megoldást francia nyelven folyó oktatást
biztosító iskolák felállításában látta:
« Les écoles primaires vont mettre fin à cette étrange inégalité : la langue de la
Constitution et des lois y sera enseignées à tous; et cette foule de dialectes corrompus,
derniers restes de la féodalité, sera contrainte de disparaître : la force des choses le
commande. »

(5)

[„Az

általános

iskolák

véget

fognak

vetni

e

különös

egyenlőtlenségnek: az Alkotmány és a törvények nyelvét fogják azokban mindenkinek
tanítani, a feudalizmus utolsó maradványait képező romlott dialektusok tömege pedig
eltűnésre ítéltetik: így kívánja ezt a dolgok kényszerítő ereje.”] (4)

Richelieu-nek is szándékában állt a halála előtti években egy francia nyelvű
iskolahálózatot létesíteni, azonban a bíboros tervéhez hasonlóan Talleyrand-Périgord ez
irányú terve sem valósult meg, mert nem tudtak elegendő franciául tudó és oktatásinevelési feladatokat ellátni képes embert biztosítani (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 31).
François Lanthenas 1792-ben ismertetett egy elemi oktatási rendszer felállításáról
szóló projektet, mely azért érdemel külön figyelmet, mert nem jellemezte az a fajta
radikalitás, amely forradalom időszaka alatt kidolgozott többi projektet és dekrétumot.
Lanthenas elképzelése éppen azért lehetett volna nagyobb sikerrel kivitelezhető, mert
figyelembe vette azt, hogy nem állt rendelkezésre megfelelő létszámú, franciául jól tudó,
francia nyelvoktatást és francia nyelven történő oktatást biztosító tanár (5).
Azzal is tisztában volt, hogy a tájnyelveket nem lehet egyik napról a másikra
eltüntetni. Dekrétumának első cikkében leszögezte, a cél az, hogy a francia váljon az egész
Francia Köztársaságban az oktatás nyelvévé. Azonban a későbbi cikkek megfogalmazása
szerint azon területeken, ahol más nyelvet, tájnyelvet használt a nép – ő a német nyelvet
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emelte ki – nem nélkülözhető a helyi nyelv bevonása a tanításba. Természetesen a franciát
illette meg az elsőbbség, de a fontos ismeretek minél gyorsabban történő hatékony
átadásához, a forradalmi eszmék terjesztéséhez Lanthenas be kívánta vonni a helyi
idiómákat, egyfajta kéttannyelvű képzést javasolt (5).
Az 1793-1794 közötti Jakobinus diktatúra időszakát a nyelvi terror korának is
szokás nevezni. Ekkor alakult ki és terjedt el az a beszédmód, mely szerint csak a franciát
lehetett

nyelvként

emlegetni,

minden

más

Franciaországban

használt

nyelvet,

nyelvváltozatot a patois ’tájszólás, tájnyelv’ kifejezéssel illették (5).
A francia hagyományban egyébként a dialektus kifejezésnél elterjedtebb a patois
szó alkalmazása. Disszertációm korábbi fejezetében, A középkori Franciaország nyelvi
képe résznél a dialektust területi nyelvváltozatként definiáltam. A nyelv és a dialektus
viszonyát pedig egyfajta bennfoglalásként értelmeztem (Kálmán–Trón 2007: 34). A
dialektus és patois is bennfoglalásként értelmezhető. A patois kisebb földrajzi régióban
használatos, mint a dialektus. A további különbség a két kifejezés között a francia
forradalom nyelvpolitikája nyomán vált igazán markánssá. Mivel azon dokumentumokban,
melyekben a forradalom egyik legfőbb ellenségének a tájnyelveket jelölték meg, továbbá
melyek a tájnyelvek felszámolását célozták meg, s melyekben e nyelvi változatokat a
franciához képest alacsonyabb rendű, parazita, torz nyelvhasználatként határozták meg,
minden esetben a patois kifejezést alkalmazták, így a patois pejoratív kifejezéssé is vált,
míg a dialektus szó semleges, addig a patois negatív konnotációval bírt. A XX. században
azonban a dialektus fordulat is kerülendővé vált, helyette a regionális nyelvek kifejezés
vált elterjedté (5).
1794. január 27-én látott napvilágot Bertrand Barère de Vieuzac jelentése (Rapport
du Comité de salut public sur les idiomes). Ez az első olyan dokumentum, mely a
tájnyelvekkel szemben radikálisan lépett fel. Nem csupán a francia nyelv terjesztését
szorgalmazta, hanem a francia kizárólagossá tételét is, melyet híven tükröz a dokumentum
leghíresebb passzusa, mely szerint „Egy szabad nép nyelve egy és ugyanaz mindenki
számára”. Súlyos kritikát fogalmazott meg a forradalom korábbi éveiben a tájnyelvekkel
szemben tanúsított toleráns viselkedéssel kapcsolatban. Kiemelte a törvények, rendeletek
tájnyelvekre történő lefordításának nagy költségeit. Minthogy a tájnyelveket álláspontja
szerint a fanatikusok és az ellenforradalmárok használták, a tájnyelvi fordítások
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ellenforradalmárként történő definiálásában fontos szerepe volt az 1793 tavaszán Vendée
tartományból kiindult royalista felkelésnek, mely átterjedt Bretagne-ba és más szomszédos
tartományokba. Olyan vidék volt ez, ahol a tájnyelvek még nagyon elterjedtek voltak.
Ebből adódóan a jakobinus diktatúra a tájnyelvet beszélőket az ellenforradalmárokkal
azonosította (4), (7).
Szintén újdonság Bertrand Barère de Vieuzac jelentésében, hogy nem csupán a
tájnyelvek felett tör lándzsát, de a Franciaország határain belül beszélt külföldi nyelveket,
többek között a németet és az olaszt is a forradalom ellenségeinek tekintette:
Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton, l’émigration et la haine de la
République parlent allemand, la contre-révolution parle l’italien, et le fanatisme parle
basque. (7) [„A föderalizmus és a babona bretonul beszél, az emigráció és a köztársaság
elleni gyűlölet németül, az ellenforradalom olaszul és a fanatizmus baszkul.”] (4)

A következő mondatában pedig ezen nyelvek megsemmisítésére szólított fel.
Hazaárulásnak tartotta azt, ha nem teremtik meg a nemzeti nyelv elsajátításának
lehetőségét, és ha a nép nem tanulja meg a nemzeti nyelvet. A forradalom legfontosabb
mozgatórugójának tartotta a közös nyelv elterjesztését, mely lehetővé tette a forradalmi
eszmék terjesztését, a közgondolkodásba, a politikai életbe való bekapcsolódás eszközének
tartotta a francia nyelv egyetemessé tételét (7).
Gréogoire 1794. június 04-re készítette el a Konvent számára jelentését, mely a Rapport
sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser la langue française
[A tájnyelvek elpusztításának eszközeiről és szükségességéről valamint a francia nyelv
terjesztésének szükségességéről] címet viselte. A jelentés címe magáért beszél. Grégoire
apát célja az „egy nemzet egy nyelv” eszményének megvalósítása volt. A cím kifejező,
hiszen célja elérésének eszközeit is bemutatta, ráadásul a cél elérésének szükségszerűségét
is megmagyarázta. A jelentés külpolitikai kitekintést is tartalmazott. Grégoire apát igaza
alátámasztása végett az Amerikai Egyesült Államok nyelvi helyzetét idézte fel, melyet
példaértékűnek tekintett az angol nyelv általános elterjedése miatt az Amerikai Egyesült
Államok lakosságának körében. Ezzel szemben Franciaországot Bábel tornyához
hasonlította a sokféle tájnyelv vitalitása miatt. Legfontosabb meglátásait az alábbi idézetek
tartalmazzák (59).
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« Le peuple doit connaître les lois pour les sanctionner et leur obéir ». (8) [„A népnek
ismernie kell a törvényeket, ahhoz, hogy szentesítsék és betartsák azokat...”] (8)
« Tout ce qu’on vient de dire appelle la conclusion, que pour extirper tous les préjugés,
développer toutes les vérités, tous les talents, toutes les vertus, fondre tous les citoyens
dans la masse nationale, simplifier le mécanisme et faciliter le jeu de la machine
politique, il faut identité de langue ». (8) [„Mindabból, amit eddig elmondtunk, az
következik, hogy az előítéletek kiirtásához, mindenféle igazság, tehetség, erény
fejlődésének elősegítéséhez és ahhoz, hogy minden polgár egyesülhessen a nemzetben,
és hogy a politikai mechanizmus egyszerűbbé, a politikai gépezet működése könnyebbé
váljon, mindenkinek egy nyelvet kell beszélnie...”] (4)

A francia nyelv pozíciójának erősítését célozta meg Grégoire apát azon elvárása is,
mely a házasságkötés feltételeként a házasuló felek francia ismeretét követelte meg.
Álláspontja szerint a házasság, a gyermeknemzés nem csupán a fajfenntartást szolgálja.
Fontos, hogy a házasulandó, családalapító felek megfelelő erkölccsel rendelkezzenek,
alkalmasak legyenek állampolgári és szülői kötelességeik teljesítésére. Mindehhez pedig a
francia nyelv ismeretét nélkülözhetetlennek tartotta (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 31,
Gadet 2003: 11). (5)
A Célkitűzések közé tartozott az állami iskolák felállítása minden városban. A
szülők kötelessége lett volna a gyermekek iskolába járatása. Minden városban a lakosok
közül választottak volna egy tanítót, akinek elsődleges feladata a francia nyelv és a Emberi
és Polgári Jogok Nyilatkozatának (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen)
megismertetése a diákokkal. A francia nyelv ország szerte történő intézményesítését végző
szakemberek (instituteur) fizetését az Államkincstár finanszírozta volna, a tankötelezettség
pedig ugyanúgy érvényes lett volna a leánygyermekekre, mint a fiúkra (Picoche –
Marchello-Nizia 1996: 32). (5)
A Közjóléti Bizottság 1794. június 16-án kelt körlevelében is megerősítette a
dialektusok eltörlésének szükségszerűségét. Az 1794. június 20-án kiadott dekrétum
(décret du 2 thermidor, an II) szentesítette a nyelvi terrort. Az első cikkelye értelmében
bárminemű közokiratot a Francia Köztársaság teljes területén csakis franciául lehetett
megfogalmazni. A második cikk a magánjogi iratok, dokumentumok kizárólagos
nyelveként is a franciát határozta meg. A harmadik cikk minden köztisztviselőt,
közhivatalnokot, kormányzati tisztviselőt a francia nyelv használatára kötelezte
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munkájukban való eljárásuk során, legyen szó szerződések, jegyzőkönyvek, vagy ítéletek
megszövegezéséről. Azon tisztviselőket, akik munkájuk során valamelyik tájnyelvet
használták fél éves börtönbüntetésre ítélték. A következő cikkely hasonló büntetést
helyezett kilátásba, abban az esetben is, ha magánjogi aktusokban tájnyelvet használtak.
(5), (9)
1794. november 17-én a Konvent elfogadta Joseph Lakanal dekrétumát, melynek
negyedik fejezete foglalkozott az oktatással. 24.000 elemi iskola felállítását célozták meg.
A dokumentum nem tartalmaz újdonságot, inkább összegző jellegű. Az oktatás nyelve a
francia lett volna. A francia nyelvet oktató tanár feladata az Emberi és Polgári Jogok
Nyilatkozatának megismertetése, az állampolgári jogok és kötelességek megtanítása, a
köztársasági erkölcsök terjesztése. Azonban a helyzet változatlan volt: sem elegendő
francia nyelvet oktató tanár, sem megfelelő infrastruktúra, sem elegendő pénz, sem pedig
iskolaépületek nem álltak rendelkezésre (5).
Mindazonáltal a számos francia nyelvű képzés megvalósítását megcélzó dekrétum
és projekt kidolgozása nem volt hiábavaló. A projektek bukása, meg nem valósíthatósága
világított rá a hiányosságokra, mindenekelőtt a megfelelő mennyiségű és minőségű
oktatógárda hiányára (5).
Így elkezdték megszervezni a tanítóképzőt (École normale) és 1794-re sikerült
megszervezni azt az intézményt (École Normale Supérieure), melyek neve arra utal, hogy
a normát kell megtanítani ezen intézményekben, illetve ezen iskolák szolgáltak normaként
a később felállítandó intézmények számára. Ezen felsőfokú intézmények legfontosabb
feladata természetesen a megfelelő szaktudással rendelkező tanárok és kutatók kitanítása
volt. Ez egy hosszabb folyamat volt, több időt vett igénybe, az alacsony fizetések, a
szervezési nehézségek miatt sokáig nem sikerült megfelelő létszámú és minősítésű tanítót
és tanárt kibocsátani. (Walter 1988: 107–108).
5.3 A forradalom nyelvpolitikájának hatása a francia nyelvre
A jakobinus diktatúra ideje alatt született dokumentumok tartalmának ismertetése és
elemzése rávilágít arra, hogy nem túlzás a korszakot a nyelvi terror időszakának nevezni.
Több ellentmondás is van a korszak nyelvpolitikájában: a demokrácia jegyében kívánta
elterjeszteni a standard franciát, melyet a társadalomnak csupán kisebb hányada használt, s
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amely nyelvváltozat az egyáltalán nem demokratikus berendezkedésű ancien régime
„terméke”, ráadásul a nyelv terjesztésének módjában egyáltalán nem nyilvánultak meg
demokratikus elvek (Lodge 1997: 281), (5).
A forradalom ideje alatt született dokumentumokból drákói szigor olvasható ki,
azonban felmerül egy további kérdés: vajon mennyire lehet hatékony a forradalom és
főként a jakobinus éra nyelvpolitikája? A közéletből, a politikai diskurzusból rövid idő
alatt sikerült teljesen száműzni a tájnyelveket a rendkívül szigorú szankcióknak, a
terrornak köszönhetően. Ugyanakkor a francia általános használatának elterjesztése nem
csupán a jakobinusok érdeme, hiszen a francia előretörésének folyamata korábbi
évszázadokra nyúlnak vissza, melyet a korábbi fejezetekben ismertettem.
Másrészt a forradalom nem tudta felszámolni azt a franciaországi nyelvi helyzetet,
azt a bábeli állapotot, melyről többek között Gérgoire apát is beszámolt jelentésében,
hiszen a nyelvelhagyás és a nyelvcsere folyamata meglehetősen hosszú. Ekkoriban, ahogy
láttuk általános és kötelező francia nyelvű oktatás sem létezett. Így a jakobinus diktatúrát
követően a vidéki parasztság döntő többsége továbbra is patois-t használt. Kontraproduktív
volt az egyházellenesség a francia nyelv terjesztése szempontjából, hiszen az egyházi
iskolák bezárásával tovább csökkent az iskolázottság aránya (5).
Hozzájárult a francia nyelv terjesztéséhez az is, hogy a hadseregben a vezényleti
nyelv a francia volt. Így a parancsok megértéséhez és végrehajtásához nélkülözhetetlen
volt a francia nyelv megértése. A különböző vidékekről érkező és különböző tájnyelveket
beszélő katonák egymás közötti kommunikációját is megkönnyítette a francia használata.
A harcok után hazatérve a katonák otthon is használták a hadseregben elsajátított nyelvet.
Hasonló jelenség az I. világháború után is megfigyelhető. A francia nyelvű sajtó szerepe
sem elhanyagolható, mely egyebek mellett a forradalom eszméiről és vívmányairól adott
hírt. Természetesen a kötelező oktatás megszervezése híján az olvasói tábor még nem
öltött akkora méreteket, mint a mindenki számára kötelező ingyenes oktatás bevezetését
követően – melynek köszönhetően a lakosság csaknem valamennyi tagja megtanult írni és
olvasni – , melyről a XIX. századot bemutató fejezetben szólok (5).
A XVI–XVII. század elemzése, bemutatása során megállapítottam, hogy a
szakirodalmak egyetértenek abban, hogy nehéz kettéválasztani azt, hogy mely nyelvi
változások magyarázhatók a természetes nyelvi fejlődéssel, illetve nyelvváltozási
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tendenciákkal, s melyek magyarázhatók a normatív nyelvtanok, szótárak, irodalmi
alkotások, tudományos művek, filozófiai és vallási alkotások hatásával. A XVIII. század
nem sok változást hoz nyelvészeti szempontból a XVII. század második feléhez képest. A
francia forradalom alatt bekövetkezett, szinte kizárólag a lexikont érintő változások, jól
körülhatárolhatók, vagyis egyértelmű, hogy mely újítások, változások tekinthetők a
forradalom nyelvpolitikájának eredményének.
A lexikon változását egyrészt szokták belső nyelvészeti természetű okokkal
magyarázni, másrészt pedig külső tényezőkkel, mint például a tudományok fejlődésével, a
történelem múlásával és társadalmi berendezkedés változásaival A francia forradalom
során végbe ment változások is külső tényezőkkel magyarázhatók (Picoche – MarchelloNizia 1996: 327).
Az ancien régime bukását követően egy új társadalmi, politikai és gazdasági
berendezkedés jött létre Franciaországban. Ebben az új helyzetben pedig számos új
kifejezésre volt szükség. Nem csupán neologizmusok születtek, hanem korábban használt
szavakat új jelentéssel ruháztak fel, használatuk gyakorisága megváltozott, akárcsak
konnotációjuk, nem a vallási élethez, s nem is az ancien régime-hez kapcsolódtak, hanem a
laikus, polgári világhoz. Íme, néhány elterjedt, máig használatban lévő, a forradalomhoz
kapcsolódó kifejezés: patrie ’haza’, nation ’nemzet’, fraternité ’testvériség’, Assemblée
nationale ’Nemzetgyűlés’, contre-révolutionnaire ’ellenforradalmár’, antipatriotisme
’hazafiatlanság’, convention ’egyezmény’, anticonstitutionnaire ’alkotmányellenes’,
centralisation ’közponotsítás’, stb. (Heman 1966: 247), (5).
A madame/monsieur ’asszony/úr’ megszólítást felváltotta a citoyen/citoyenne
’polgár/állampolgár/polgártárs’ kifejezés hímnemű és nőnemű alakja, melynek használatát
sokkal megfelelőbbnek tartották egy polgári forradalomban, illetve egy annak nyomán
létrejövő polgári társadalomban. E megszólítás azonban nem bizonyult hosszú életűnek
(5).
A citoyen/citoyenne megszólításhoz hasonlóan szintén a forradalom eszméit
tükrözte az 1793. november 08-án keletkezett Décret sur le tutoiement obligatoire, vagyis
a [Dekrétum a kötelező tegeződésről]. Az alá-fölé rendelő viszonyt kifejező magázódás
elhagyása, az általános tegeződés a polgárok közötti egyenlőséget és testvériséget hivatott
kifejezni. 1795 júniusában azonban eltörölték a dekrétumot. A forradalmi tegeződés pedig
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természetesen a dekrétum eltörlését követően visszaszorult, hiszen egy több évszázados
hagyományt nem lehet egy rövid életű dekrétum segítségével semmissé tenni (5).
Az úgynevezett köztársasági naptár (calendrier républicain), melyet 1793.
november 24-én vezettek be, szintén új szavakat terjesztett el. Az új naptár és az új
időszámítás bevezetését is a forradalmi eszmék magyarázzák. A korábban használt juliánus
naptár, melyet Gergely pápa által bevezetett reformok nyomán, Gergely-naptárnak hívtak
szorosan összefonódott a római katolikus egyházzal. A forradalom azonban a laicitás
terjesztésére törekedett, így a valláshoz kapcsolódó időszámítás, a vasárnapi templomba
járás, a szentek ünneplése elfogadhatatlan volt (5).
Így új napneveket, új hónapneveket és új évszakneveket vezettek be, melyek
mentesek voltak bárminemű olyan konnotációtól, mely akár a keresztény vallást, akár az
ancien régime korszakára tehető szokást idézett fel. A forradalmi naptár ismertetése nem
tartozik a dolgozat témájához, azonban annyit mindenképp meg kell jegyezni, hogy
viszonylag bonyolult volt, és többek között amiatt is népszerűtlen, mert a heteket is
eltörölték, helyette tíz napos időszakokat vezettek be. Ez annyit tesz, hogy csupán
tíznaponként volt egy pihenő nap, nem pedig hétnaponként (5).
Így 1806. január 01-én Napóleon megszüntette használatát, helyette ismét a
Gergely-naptárt használták. Így a köztársasági naptár által bevezetett hónap és napnevek is
a feledés homályába merültek. Természetesen az iskolai történelem órák keretein belül a
francia diákok megismerkednek ezzel a naptárral, de a vendémiaire ’a szüret hava’,
brumaire ’a köd hava’, frimaire ’a dér hava’, nivôse ’a hó hava’, pluviôse ’az eső hava’,
ventôse ’a szél hava’, germinal ’a csírázás hava’, floréal ’a virágok hava’, prairial ’a rétek
hava’, messidor ’az aratás hava’, thermidor ’a fürdés hava’, fructidor ’a gyümölcs hava’
hónapnevek nem képezik az általános aktív szókincs részét. Thermidor (július 22augusztus 21) havának, azaz a ’fürdés’ havának nevét egy későbbi XIX. századi népszerű
recept neve, a homard thermidor ’thermidor-i homár/homár thermidor módra’’ őrzi (5).
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meghonosítottak a franciában, illetve már meglévő fogalmak jelentését egységesítették,
általánosan elterjedté tették. 1795. április 07-én alkották meg a törvényt, mely bevezette a
mètre ’méter’ és a kilomètre ’kilométer’ használatát. Ezt követően megalkották a
centimètre ’centiméter’ és a milimètre ’milliméter’ szavakat. Az új szavakkal való
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mihamarabbi megbarátkozás érdekében, gyakran tüntették fel az új mértékegységek mellett
a régebben használatos neveket (5):
Új mértékegység

Régebben használatos
mértékegység

Magyar megfelelő

litre

pinte

liter

kilogramme

livre

kilogramm

centimètre

doigt

centiméter

2. táblázat: A decimális mértékrendszer bevezetése24.

Az új mértékegységek használatát nem szokták meg gyorsan, hiszen némileg
félrevezető volt az is, hogy már a régebben használatos mértékegység nevek irányadást
nyújtottak az újonnan bevezetett és a régi mennyiségek között nem volt teljes egyezés,
tehát egy pint például nem egyezett meg egy literrel (5).
Azonban az új mértékegységeknek volt egy vitathatatlan előnye, melynek
köszönhetően nem csupán Franciaországban, de annak határain túl is elterjedtek, nevük
pedig az aktív szókincs részévé vált. Nevezetesen az, hogy minden egyes régióban,
községben ugyanúgy értelmezték a mennyiségeket. Egy kilogramm lisztet minden
községben 1000 gramm lisztként értelmeztek, míg a livre fogalma az ancien régime idején
területenként más és más mennyiséget jelölt (5)
A toponímia területén is számos újdonságot hozott a forradalom, hiszen körülbelül
minden tizedik község nevét megváltoztatták. Módosították azon földrajzi neveket, melyek
a saint ’szent’, roi ’király’, reine ’királyné/királynő’ noble ’nemes’, stb. kifejezéseket
tartalmazták, vagyis minden olyan földrajzi nevet, mely felidézte az ancien régime-t, vagy
a keresztény vallást. Helyettük semlegesebb nevet kaptak, például, ha kikötővel
rendelkezett a város, akkor a port ’kikötő’ szó került a nevébe, vagy pedig a forradalom
eszményeit idéző szavak, például: liberté ’szabadság’.
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Régi földrajzi név

A forradalom idején bevezetett földrajzi
név

Bourg-la-Reine

Bourg-l’Égalité

Bourg-Saint-Maurice

Nargue-Sarde

Grenoble

Grelibre

Mont-Saint-Michel

Mont-Michel

Nogent-le-Roi

Nogent-la-Haute-Marne

Versaille

Berceau-de-la-Liberté

Saint-Pierre-des-Corps

La Clarté Républicaine

Saint-Malo

Port-Malo

3. táblázat: Földrajzi nevek a forradalom idején25.

A tulajdonnevek között nem csupán a földrajzi neveket érintették a változások, hanem a
személyneveket is. A legelterjedtebb keresztény keresztnevek, mint a Jean ’János’, Marie
’Mária’, Pierre ’Péter’ neveket nem viselhették az ekkoriban született gyermekek. A
keresztény vallás helyett, az antikvitásból származó és a forradalmi eszmékre utaló nevek
váltak elfogadottá, valamint a semleges, laikus nevek, mint amilyenek a természetet,
növényeket és állatokat idéző nevek. Például: Brutus ’Brútusz’, Camélia ’Kamélia’,
Cerisier ’cseresznyefa’, César ’Cézár’, Fromentine ’Fromentine’, Germinal ’Germinal’,
Horace ’Horáciusz’, Libérathe ’Libérathe’, Lucrèce ’Lukrécia’, Messidor ’Messidor’,
Mucius ’Mucius’, Noizette ’mogyoró’, Prune ’Szilva’, Rose ’Rózsa’, Rossignol
’fülemüle/csalogány’, Violette ’Viola/Ibolya’, stb. (5).26
A helyesírás megreformálására, egyszerűsítésére a forradalom alatt is felmerült az igény.
Pierre Claude-François Daunau, Académie des inscriptions et belles-lettres tagja az Essai
sur l’instruction publique [Esszé a közoktatásról] című művében kezdeményezte a
25
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Amennyiben egy francia keresztnévnek nincs magyar megfelelője, a francia nevet tüntetem fel magyar

alakként is, vagy a magyar kiejtést tükröző magyarosított alakot. Például: Messidor ’Messidor’, Brutus
’Brútusz’ Amennyiben a keresztnév lefordítható, de a magyar nyelvben a kifejezést nem használjuk
tulajonnévként a fordítást kisbetűvel írom. Például: Rossignol ’fülemüle/csalogány’.
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helyesírás átfogó reformját. Azonban, mint a francia helyesírás megreformálására tett
legtöbb kísérletből, ebből sem lett semmi.
5.4 A napóleoni éra nyelvpolitikája
A korzikai születésű Napoléon Bonaparte, magyarosan Napóleon anyanyelve a korzikai
volt. Tizenéves korában sajátította el a francia nyelvet. Politikájában a francia nyelv
propagálása egyáltalán nem játszott olyan fontos szerepet, mint a forradalom idején, bár
korzikai volt, a tájnyelveket sem támogatta. Birodalmában, hadseregében azonban egyetlen
vezényleti nyelvet használt, a franciát. Az 1804-ben kiadott Code Civil [Polgári
Törvénykönyv] kiteljesítette a francia jogi nyelvhasználatot (Abalain 2007: 41) (5).
A XIX. század első évtizedeiben egyre nőtt a kétnyelvűek száma, egyre többen
sajátították el a franciát, miközben nem hagyták el szülőföldjük tájnyelvét sem, melyek
létezéséről és viszonylagos sokféleségéről Charles Coquebret de Montbret által 1807-ben
útjára adott felmérés adott hírt. Valamennyi közösségben lejegyezték a számneveket és A
tékozló fiú példázatát. A szövegeket a gyűjtést követően 24 évvel később adták ki.
Ekkoriban még nem létezett a napjainkban jól ismert nemzetközi fonetikai ábécé, a
szövegek átiratában következetlensége ellenére is szembeötlő a tájnyelvek sokfélesége
(Walter 1988: 115, Lodge 1997: 264).
Az oktatás állami monopóliummá vált. A napóleoni korszak alatt a latin nyelv
ismét nagyobb teret nyert az oktatásban és a tudományos életben. Bár a francia megtartotta
domináns szerepét az iskolákban, a sebészetet ismét latinul oktatták. A középiskola első
szakaszában ismét fontos szerepet töltött be a latin és a görög is kiszorítva az élő
nyelveket. Dél-Franciaországban a latin nyelvet oktató tanárok száma meghaladta a
képesítéssel rendelkező francia tanárok számát (Perret 2008: 50), (5).
Napóleon testvérének, Lucien Bonaparte-nak a javaslatára ismét felállították a
francia forradalom alatt minden más királyi akadémiával együtt bezáratott Francia
Akadémiát, mely az Institut de France (Francia Tudományos Akadémia) részét képezte.
Az akadémia feltámasztása pedig visszahozta a XVII. századi abszolutista korabeli
szemléletét. A nyelvet rögzíteni kívánták, a nyelvhasználatból száműzni akarták a
szakkifejezéseket, vagyis Malherbe és Vaugelas tanai új erőre kaptak (5).
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A napóleoni éra legjelentősebb nyelvtankönyve Charles-Pierre Girault-Duvivier
1811-ben megjelentetett Grammaire des grammaires, ou analyse raisonnée des meilleurs
traités sur la grammaire française [A nyelvtanok nyelvtana, avagy a francia nyelvtan
legjobb tanulmányainak rendszerezett elemzése]. A címből is sejthető, hogy egy
rendszerező, szintetizáló műről van szó. Az előszóban azonban a szerző ezt meg is erősíti,
nem újítóként kívánt fellépni, hanem megpróbálta rendszerezni és egyetlen kötetben
szintetizálni, példákkal illusztrálni a francia nyelvtan legkiválóbb ismerőinek korábbi
tanításait, megfigyeléseit (5), (10).
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6.

Nyelvi tervezés és nyelvpolitika a XIX. században

Az alábbi fejezetben Napóleon bukásától a XIX. század végéig terjedő időszak nyelvi
tervezését és nyelvpolitikáját mutatom be. A korszak legfontosabb eredménye a
nyelvpolitika szempontjából az elsajátítás-tervezés területén született: létrehozták a
kötelező, ingyenes és laikus oktatási rendszert. Kitérek a nyelvi tervezésen és
nyelvpolitikán kívül álló, de arra hatást gyakorló tényezőkre – mint például a társadalom és
a gazdaság modernizációja, a XIX. században született modern tudományok és a
nyelvészet hatása, a második ipari forradalom kibontakozása, a liberalizmus és a
nacionalizmus eszméjének terjedése, a második gyarmatbirodalom kiépítése –, melyek
jelentős hatást gyakoroltak a francia nyelvre és a standardizált nyelvváltozat terjedésére.
Ismertetem a legfontosabb, időtálló nyelvtankönyveket és szótárakat. Elemzem az egyre
szélesebb társadalmi köröket bevonó oktatás normalizált nyelvváltozatra gyakorolt hatását,
és a tájnyelvek a helyzetét a XIX. századi Franciaországban.
6.1 A Napóleon bukásától a kötelező, laikus és ingyenes oktatás megszervezéséig
Napóleon bukását követő időszaktól kezdve a II. Francia Császárság koráig tartó időszak a
liberális és a konzervatív tábor küzdelmeként írható le. Ez a francia nyelven is nyomot
hagyott. Míg a konzervatívok a nyelvtan szigorítását a szabályok pontosítását, a nyelv
fixálását tűzték ki céljuknak, addig elsősorban a liberálisabb szellemű, többek között
irodalmi alkotóknak köszönhetően a francia irodalmi nyelvhasználat, elsősorban
szóhasználat nem követte a nagy század merev szabályait. A romantika szemlélete szerint
minden szó egyenlő, s helye van az irodalmi nyelvben (Perret 2008: 60), (5)
A XIX. századi oktatáspolitika egyik fő célkitűzése az írás, az olvasás és a
számolás oktatásának általánossá tétele volt. A francia nyelv, irodalom és történelem
oktatása pedig a nemzeti egység, az állampolgári és erkölcsi, morális nevelés részét is
képezte. A század folyamán kibontakozó iparosodás, az infrastruktúra fejlődése lehetővé és
szükségszerűvé tette a nagyobb társadalmi mobilitást. A szülőfaluját elhagyó ember
számára szükségessé vált a francia nyelv ismerete a mindennapi érintkezések során és a
hivatalos ügyintézéshez. A következő térkép azonban jól tükrözi, hogy a francia nyelv
használata még az 1830-as évek közepén sem vált országszerte elterjedté.
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7. ábra A francia nyelv használatának elterjedtsége Franciaországban, 1835-ben (Lodge
1997: 265). A sötét szürkével jelölt területeken a francia nyelv használata már szinte
kizárólagos volt, a világos szürke területeken a francia nyelv használata ugyan elterjedt,
de bizonyos közösségek még megőrizték a tájnyelvüket is. A fehérrel jelölt területeken
a tájnyelvek használata dominált.

A 1832-től az Akadémia által kodifikált helyesírás ismerete és használata kötelező
volt a különböző vizsgákon, közigazgatási dokumentumok megszövegezésében, feltételévé
vált különböző közhivatali pozíciók betöltésének (Walter 1988: 116).
Guizot oktatásügyi miniszter 1833-ban döntött a központi felügyelet alatt működő
francia nyelvű elemi iskolahálózat létrehozásáról. Minden megyében egy école normale
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d'instituteurs, vagyis az újabb tanítók kiképzését biztosító intézmény felállítását célozta
meg, valamint minden közösségben egy elemi iskola létesítését. Guizot azonban nem csak
az iskola fontosságát ismerte fel. Úgy fogalmazott például Bretagne-nyal kapcsolatban –
mely csupán a XVI. században vált végleg Franciaország részévé, s mely periférikus
elhelyezkedése miatt sem vált az ország szerves részévé, megőrizte breton identitását –
hogy egy vasútvonal felállítása 10 év alatt hatékonyabban tanítaná meg a bretonokat
franciául, mint a legügyesebb tanítók (11).
« Un chemin de fer apprendra en dix ans plus de français aux Bretons que les plus
habiles insituteurs primaires. » (5) [„Egy vasútvonal tíz esztendő alatt több franciát
tanítana meg a bretonoknak, mint a legügyesebb elemi iskolai tanítók.”]27

A francia nyelv oktatása kötelezően François-Joseph-Michel Noël és Charles-Pierre
Chaspal 1823-ban kiadott Grammaire française [Francia nyelvtan] címet viselő művéből
történt, mely természetesen a bon usage-t tanította. A diákoknak számos aprólékos
szabállyal és kivételek sorával kellett megismerkedniük. A könyv sikerét mutatja, hogy
1889-ig több mint 80 kiadást élt meg, így ez a kötet vált a XIX. század egyik
legmeghatározóbb francia nyelvtanává (5), (11).
A francia nyelv oktatásához, a helyesírás tanításához 36.000 szót tartalmazó
Akadémiai Szótár 1835-ben kiadott 6 kiadása állt rendelkezésre. A szótár vulgárisnak ítélt
kifejezéseket továbbra sem tartalmazott. A néhány akkoriban még fennálló kisebb
bizonytalan helyesírási kérdést is felszámolták. Következetesen megjelent a helyesírásban
a néma szóvégi ’t’ betű az enfant ’gyermek’ típusú szavak többes számú alakjában is. Az
imparfait ’befejezetlen múlt/folyamatos múlt’ egyes számú harmadik személyű ragja (-ait
végződés) és a -ais végű melléknevek, mint a français ’francia’ ’-ois’ végződésű helyesírás
helyett a párizsi kiejtést jobban tükröző ’-ais’ írott alakkal rögzültek (Walter 1988: 116).
6.2 Az időtálló nyelvtanok és szótárak megjelenése
A XIX. században számos olyan nyelvtan és szótár született, melyek címe és szerzői
napjainkig is jól ismertek a franciául tanulók körében. A kifejezetten tankönyvnek szánt
Grammaire Illustrée [Illusztrált nyelvtan], mely ahogy címe is sugallja nyelvtani ismeretek
megértését segítő képeket, rajzokat is tartalmazott, 1837-ben jelent meg. A legfontosabb
27
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oktatásban is használható, illetve a francia anyanyelvoktatás számára irányt adó két mű a
Bescherelle testvérek által összeállított, 1855-ben kiadott Grammaire nationale [Nemzeti
nyelvtan] és Pierre Larousse 1872-es Nouvelle grammaire française [Új francia nyelvtan]
című kötete. Emile Littré kiadta a Dictionnaire de la langue française [A francia nyelv
szótára] (1859–1872) című szótárát, ezzel majdnem párhuzamosan 1866–1876 között
jelentette meg Pierre Larousse a Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle [A XIX.
század nagyszótára] című szótárat. A század utolsó nagy munkája Adolphe Hatzfeld,
Arsène Darmesteter és Antoine Thomas nevével fémjelzett Dictionnaire général de la
langue française du XVIIe à nos jours [A francia nyelv általános szótára a XVII. századtól
napjainkig] mely 1890–1900 között jelent meg28. (Abalain 2007: 40, Bárdosi – Karakai
1996: 394).
6.3 A kötelező, laikus és ingyenes oktatás megszervezése
A II. császárság idején, 1867-ben Victor Duruy létrehozott egy középiskolai tagozatot,
melyben egyáltalán nem oktattak sem latint, sem görögöt. Célja volt minden 500 főnél
nagyobb lakosú faluban az oktatás megszervezése. A leányok számára az 1881-es Camille
Sée törvény megteremtette a laikus középfokú leányoktatást, mely lehetőséget biztosított a
latin nyelv és a klasszikus műveltség megszerzésére, melyből a korábbiakban a leányok
döntőrészt kimaradtak (Abalain 2007: 42, Perret 2008: 51).
Jules Ferry közoktatási miniszter 1879-ben nyújtotta be tervezetét a kötelező, világi
és ingyenes oktatás bevezetéséről. Az új iskolarendszer 1886-ra épült ki, mely a tájnyelvek
rohamos visszaszorulását idézte elő. Az iskolában nem csupán a tanórákon, hanem a
szünetekben a diákok közötti párbeszéd kizárólagos nyelve is a francia volt. Egyébként
nemcsak a tájnyelvek vesztettek további teret, de 1880-tól megszűnt a latin nyelven történő
dolgozatírás és verselés, mint kötelező iskolai feladattípus (Walter 1988: 115–116, Perret
2008: 51, Lodge 1997: 283).
A világi oktatás célja az egyház és vele együtt a vallás száműzése az iskolákból. A
törvény második cikkelye meg is fogalmazta, hogy a szülőkre bízza a gyermekeiknek szánt
esetleges vallási tanítás, nevelés biztosítását, melyet az iskola falain kívül kell megoldani
(5).
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Az egyházi tanítók helyébe az École Normale falai között képzett laikus, világi
oktatók léptek, akiket fekete egyenruhájuk és jellegzetes sapkájuk miatt hussards noirs de
la République-nak, azaz a ’köztársaság fekete huszárjainak’ neveztek. Feladatuk a világi,
köztársasági erkölcsök átadása volt. (5)
Az oktatás kötelező is volt, hiszen a francia nyelv, a köztársasági erkölcsök és
értékek elterjesztését, Franciaország szeretetére történő tanítást tartották a nemzet legfőbb
kohéziós erejének. Az egységesülő Német Császársággal szemben elszenvedett vereség
után szükségesnek tartották a hazafias retorika minél szélesebb körben történő
alkalmazását (Lodge 1997: 283).
A francia nyelv tanórákon és tanórákon kívüli használata sokak számára nem
lehetett könnyű. Bizonyára sok diák számára nagy volt a kísértés, hiszen szívesebben,
ösztönösebben használták azt a tájnyelvet, amely az anyanyelvük volt, mint az általuk
többé, vagy kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert franciát. Ráadásul a dialektális
kontinuum miatt kis erőfeszítéssel, kis beszédmódosítással szomszédos tájakról érkezők is
megértették egymást patois-t használva. Az alábbi térképről (lásd. 8. ábra) könnyen
leolvasható, hogy a kötelező, laikus és ingyenes oktatás megszervezése előtt nem sokkal
még számos, Párizstól távol eső régióban csekély volt a francia nyelv használata (Walter
1988: 117, Lodge 1997: 267).
Így aztán a kötelező, laikus és ingyenes oktatási rendszer létrehozásakor rendkívül
szigorú szabályokat vezettek be annak érdekében, hogy teljesen kiszorítsák az iskolákból a
tájnyelveket. Aki tájnyelven szólalt meg egy kis megkülönböztető tárgyat (plaque) például
egy lapos kavicsot, pálcát, vagy feliratos táblát kapott, melytől akkor szabadulhatott meg,
ha valaki más szólalt meg tájnyelven. Az a diák, akinél a nap végén a tárgy volt, csak azt
követően hagyhatta el az iskolát, miután valamilyen büntetés gyanánt kiszabott feladatot –
például a tanterem kitakarítását – elvégezte.
Az ilyen jellegű megszégyenítő büntetőfeladatok azonban nem voltak újkeletűek. A
jezsuiták hasonló módszereket alkalmaztak elsősorban a latin nyelv oktatása során, így
kényszerítették a gyerekeket a latin használatára a tanórákon és a szünetekben egyaránt.
Nem meglepő, hogy a megalázó büntető feladatok miatt a tájnyelv használata sokakban
összeforrott a szégyenérzettel (Abalain 2007: 114–115, Walter 1988: 117, Lodge 1997:
283).
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8. ábra: Tájnyelveket használó megyék Franciaországban, 1863-ban (Lodge 1997: 267).
A feketével jelölt megyékben szinte senki nem beszélt franciául. A sötét szürkére
színezett megyékben a lakosság kb. 50%-a nem beszélt franciául. A középszürke
területeken a lakosság jelentős része – de kevesebb, mint 50%-a – nem tudott franciául.
A világos szürke színű megyékben csupán néhány közösség nem használta a franciát. A
fekete pöttyökkel fedett megyékben a tájnyelvek létezését a lakosság megemlítette. A
csíkozott megyékben a tájnyelvek és a francia nyelv használatának elterjedtsége
bizonytalan.

A büntetés és a szégyen elkerülése természetesen gyakorta arra sarkallta a
gyermekeket, hogy egymás elszólásairól a tanítót értesítsék. E magatartásformának
nyilvánvaló módon nem lehetett közösségépítő ereje. A szülők részéről a tájnyelvekkel
kapcsolatos szigor vegyes fogadtatásra lelt. Sokan belátták, hogy gyermekük társadalmi
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felemelkedésének kulcsa a francia nyelv tökéletes elsajátítása mind szóban, mind pedig
írásban. Ugyanakkor a gyökereiktől sokan nem tudtak és nem is kívántak megválni.
A tájnyelvekkel szemben nem csupán a Jules Ferry nevével fémjelzett
iskolarendszer volt intoleráns. Bár a XIX. századot nem jellemezte a jakobinus diktatúra
nyelvi terrorja, ezt az időszakot sem jellemezte a támogató attitűd. A korábbiakban
ismertetett okokból, az infrastruktúra fejlődésének, az úthálózat és a vasúti vonalak
kiépítésének, a nagyobb társadalmi mobilitásnak köszönhetően, az egyre szélesebb köröket
bevonó francia nyelvű oktatásnak, valamint amiatt, hogy egyre több állás betöltésének vált
feltételévé a francia nyelv tökéletes ismerete mind szóban, mind írásban egyre nőtt a
franciául beszélők száma. A regionális nyelvek ellen irányuló politika, a tájnyelvek
teljeskörű kizárása az oktatásból és a munka világából a tájnyelvek kiirtását (lingucide),
Franciaország nyelvi sokszínűségének felszámolását célozta meg, és egyfajta kulturális
genocídiumként (génocide culturel) is értelmezhető, hiszen nem csak a tájnyelvek, hanem
az általuk közvetített kultúrák háttérbe szorítására is törekedett. A francia vezetés hasonló
nyelvpolitikát és kultúrpolitikát folytatott a franciaországi regionális nyelvekkel,
etnikumokkal szemben, mint amilyet a gyarmati területein folytatott. A francia nyelv és
kultúra terjesztését ugyanis civilizáló missziónak tekintették (5).
6.4 A nyelvi tervezéssel és nyelvpolitikával összefüggő nyelvi változások a XIX.
században
A XIX. században a legnagyobb változás a szókincset érintette. A filozófia és a különböző
szellemi irányzatok a liberalizmus, a nacionalizmus, a pozitivizmus, a kommunizmus, az
anarchizmus mind nyomot hagytak a francia nyelvben. Ki kell emelni az ipari forradalmak
szerepét és a hozzájuk kapcsolódó tudományos és technológiai fejlődést. Az új
felfedezések számára új neveket kellett adni. Számos modern tudományág jött létre a XIX.
század során: a nyelvészet, az archeológia, a paleontológia, az etnográfia, a zoológia stb.,
melyek szintén megalkották a maguk szókincsét (5).
Már az első francia gyarmatbirodalom létrehozása során is megjelentek a francia
nyelvben az utazó szavak (mots voyageurs). A II. Francia Császárság idején új lendületet
vett

gyarmatosítás,

az

úgynevezett

második

gyarmatbirodalom

kiépítése

során

Franciaország létrehozta a történelem második legnagyobb gyarmatbirodalmát. Az utazó
szavak gyarmati területek, távoli tájak természeti, társadalmi jelenségeit fejezik ki. Például:
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az azték eredetű chocolat ’csokoládé’, a hindi eredetű pyjama ’pizsama’, az algokin totem
’totem’, a japán judo ’dzsúdó’ és az eszkimó anorak ’anorák’ (Picoche – Marchello-Nizia
1996: 341).
Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a normalizált, kodifikált francia valóban el tudta
látni az összes emelkedett nyelvváltozathoz kapcsolódó funkciót: bármely tudományterület
művelésére és oktatására, politikai és filozófiai diskurzus folytatására, gazdasági és
kereskedelmi művelet lebonyolítására is alkalmas volt, vagyis minden formális
kommunikációs helyzetben használhatták a francia nyelvet.
A

fentebbi

bekezdésben

említett

tudományos

fejlődéssel

összefüggő

szókincsbővülés mellett külön ki kell emelni, hogy a XIX. század második felében
bontakozott ki Franciaországban a modern nyelvtudomány. 1889-ben alkotta meg Gaston
Paris A középkori Franciaország nyelvi képe című részben ismertetett francien fogalmát.
Ugyanebben az évben, 1889-ben adta közre az 1886-ban Paul Passy által alapított
Nemzetközi Fonetikai Társaság (Association Phonétique Internationale) a Le Maître
Phonétique [A hangtan mestere] 29 című folyóiratban az általuk kidolgozott fonetikai
ábécét. (Bárdosi – Karakai 1996: 35).
A regionális nyelveket bár száműzni próbálták az oktatásból, a formális
kommunikációs helyzetekből, bizonyos körökben – főként a túl szigorú centralizálást
ellenző vidéki értelmiségek között – a regionális nyelvek iránti érdeklődés felerősödött.
XIX. századi romantika nem csupán a szókincs liberalizálásához járult hozzá. A romantika
szívesen merített a középkori kultúrából. A korszakban született új diszciplínák pedig új
perspektívákat nyitottak a középkorkutatásban is. Nem csupán a regionális nyelvekre
irányult az érdeklődés, hanem a különböző területek kultúrájának, történelmének,
folklórjának megismerésére, melyhez megfelelő nyelvismeretre is szükség volt. 1854-ben
hozták létre a Félibrige nevű társulatot, mely az okszitán kultúra ápolásán dolgozott. A
nyelvészet és a dialektológia pedig lehetővé tette a regionális nyelvek dokumentálását,
tudományos vizsgálatát. Mivel ezen tárgykörrel foglalkozó, a XIX. század végén kezdődő
munkálatok a XX. században teljesednek ki, a következő fejezetben mutatom be őket
(Abalain 2007: 122).
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7. A XX. századi és a kortárs nyelvi tervezés és nyelvpolitika
Az alábbi fejezetben részletesen tárgyalom a tájnyelvek helyzetét a XX. században.
Először további visszaszorulásuk okait mutatom be, majd a tájnyelvekkel kapcsolatos
kutatásokat. Elemzem a század közepétől születő, Franciaország tájnyelveinek védelmét,
oktatását, kutatását, közéletben és médiában való használatát támogató dokumentumokat.
Bemutatom a francia nemzeti nyelvváltozat védelmét és terjesztését támogató törvényeket
és dokumentumokat is, majd összevetem őket a tájnyelvek védelmével kapcsolatos
intézkedésekkel.
Ismertetem, hogy a latin nyelv és a tájnyelvek háttérbeszorítását követően miként
próbálja felvenni a harcot a francia nyelvpolitika az angol nyelv egyre növekvő
dominanciájával szemben. Elemzem a tömegkommunikáció standardizált nyelvváltozat
terjedésére gyakorolt hatását.
Jelen fejezetben kap helyet a francia nyelvi tervezés és nyelvpolitika egy újabb
területének, a francia nyelvterjesztésnek az ismertetése. A francia nyelvterjesztés a XX.
század második felétől vált igazán jelentőssé, s ekkortól nyugszik megfontolt, összehangolt
nyelvpolitikai elképzeléseken. Ugyanakkor a francia nyelvterjesztés jóval régebbre nyúlik
vissza, így a fejezeten belül egy visszatekintést is adok a nyelvterjesztés XX. század előtti
történetéről. Szintén a nyelvterjesztéssel összekapcsolva mutatom be a szélesebb értelembe
vett francia nyelvpolitikát, vagyis a Franciaország határait átlépő, a francia nyelv
terjesztésére és védelmére irányuló intézkedéseket. Ismertetem az Organisation
internationale de la Francophonie, azaz a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének
nyelvpolitikáját, továbbá a francia nyelv Európai Unióban és más nemzetközi
szervezetekben történő terjesztésére, védelmére irányuló lépéseket. Végül pedig kitérek a
francia nyelvpolitikának a nyelvi sokszínűséghez való viszonyára.
7.1 A latin és a tájnyelvek sorsa a XX. század első felében
A XIX. században több olyan nyelvpolitikával összefüggő folyamat vette kezdetét, mely a
XX. században teljesedett ki, zárult le. A latin nyelv végleg marginalizálódott az
elsajátítás-tervezésben, vagyis a francia oktatásban, a tájnyelvek visszaszorulása és
visszaszorítása pedig tovább folytatódott, részben a korábbi korszakok nyelvpolitikájának
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folytatása miatt, részben pedig újabb XX. századi jelenségek és események következtében,
mint például a világháborúk, a tömegkommunikáció és a tömegmédia megjelenése.
A korszak egyik első fontos állomása 1905 volt. A francia győzedelmeskedett a
felsőfokú képzésben is és végleg kiszorította a latint. A diplomamunkák és a védések
nyelvévé a francia vált. A késő középkorra és a kora újkorra visszanyúló folyamat zárult le.
A XX. század első éveitől kezdve a francia nyelv egyeduralkodóvá vált: az elemi oktatástól
kezdve egészen a felsőoktatási képzésig a francia lett az oktatás nyelve (Perret 2008: 51).
A

XX.

század

első

felét

a

tájnyelvek

visszaszorulása

jellemezte.

A

szociolingvisztikai vizsgálatok rámutattak arra, hogy a férfiak és a nők nyelvhasználata
nem azonos. Vauglas álláspontja szerint a nők nyelvhasználata is lehetett példaértékű. A
XVII–XVIII. századi előkelő művelt párizsi szalonokban is képviselték magukat az
asszonyok. E szalonok is a normatív nyelvhasználat mintájául szolgáltak. A nők számára
fontosabbnak tűnt a normák betartása, így egy adott közösségen belül a nők körülbelül egy
generációval előrébb jártak a tájnyelvek elhagyásában a XX. század elején (Lodge 1997:
310–311).
Az első világháború alatt a hadsereg egységeinek összeállítása során különböző
régiókból származó katonák kerültek össze. Így a kölcsönös megértés és a vezénylet
egyetlen nyelvévé a francia válhatott. Több évnyi szolgálati időt követően hazatérő
katonák közül sokan a mindennapi érintkezések során, a családi életben is megőrizték a
franciát, ami azért sem eshetett nehezére sok leszerelt, hazatérő katona számára, mert
gyermekeiket az iskolában szintén a francia használatára és a tájnyelv elhagyására
kötelezték.
Ugyanakkor a XX. század első felében még mindig felállítható volt egy olyan
ellentét, hogy míg a városi lakosok inkább franciául, addig a falusiak főként tájnyelven
beszéltek. Gaston Doumergue későbbi államfő 1910-es megnyilatkozása jól mutatja, hogy
a XX. első felében a tájnyelvekkel szembeni hivatalos álláspont nem változott (Abalain
2007: 114, Perret 2008: 62–63).
« La France est une, il n’y a qu’une France. Ses pensées, ses sentiments, ses traditions
s’expriment par une seule langue, la langue française. C’est elle qu’on enseigne dans
les écoles, et tous les patriotes comprennent que pour la grandeur de la patrie, c’est
avec le français qu’on doit élever les enfants. » (Abalain 2007: 114) [„Franciaország
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egy, csak egy Franciaország van, a gondolatait, érzéseit, tradícióit egyetlen nyelven
fejezi ki, franciául. Ez az a nyelv, amit az iskolákban tanítunk, és minden hazafi
megérti,

hogy

gyermekeket.”]

a

haza

nagyságának

érdekében

franciául

kell

felnevelni

a

30

7.2 A tömegkommunikációs eszközök hatása a standard normalizált francia
terjedésére
A standard szupernorma elterjesztésében és a regionális nyelvek visszaszorításában óriási
szerepet játszott a média, melyben a regionális nyelvek nem kaptak helyet. Az írott sajtó
egyre nagyobb példányszámban történő eladása mellett egyre jobban elterjedt a T.S.F.
Téléphonie Sans Fil ’rádiótávíró’, majd 1921-ben megkezdte adásainak sugárzását
Franciaországban a rádió. 1929-ben hangzott el az első reklám a rádióban. Az évtized
végére a rádióadások már jelentős számú hallgatói tábort tudhattak magukénak. 1939-ben a
41 millió főt számláló Franciaországban 5 millió rádió működött (Walter 1988: 120).
A rádióhallgatás, mely a mindennapok részévé vált, hatással volt a franciák
nyelvhasználatára. Az élő beszélgetések, a mindennapi érintkezések során a franciák a
saját régiójuk akcentusával beszélt, regionális elemeket is tartalmazó franciával
érintkeztek. Azonban a rádióból a standard franciát hallhatták. A műsorokban szereplő
értelmiségiek és a népszerű művészek beszédmódja követendő példának, referenciának
számított számos francia számára (Walter 1988: 120).
1927-ben felfedezték a hangosfilmet. A francia családok egyik legkedveltebb
szabadidős tevékenysége a mozilátogatás lett. A filmvászon figurái is a bon usage-t
követve szólaltak meg. Itt jegyzendő meg, hogy napjaink egyik fontos kihívása a francia
nyelvű mozi és filmgyártás támogatása. Az utóbbi években egyre több gyártó döntött úgy,
hogy a francia filmeket angolul forgatja le a nemzetközi piacokon való könnyebb
eladhatóság érdekében (Hagège 2006: 31–32, Walter 1988: 121–122).
1935-től kezdetét vette a rendszeres televíziós műsorsugárzás. 1949-ben pedig
Pierre Sabbagh műsorvezető közreműködésével levetítették az első francia televíziós
híradót. A televízió azonban csak az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején vált
igazán elterjedté. A televízió nyelve, akárcsak a mozi és a rádió esetében a francia volt.
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Jellemzővé vált egy semleges, minden akcentust nélkülöző beszédmód használata a
médiában. (Walter 1988: 121–122).
A sajtó, a hangzó és az audiovizuális tömegkommunikációs eszközök a standard
francia terjesztését segítették. Ugyanakkor történt egy komoly változás az írott és a beszélt
nyelv egymáshoz való viszonyában: az elektronikus, médiumok elterjedése előtt a mintául
szolgáló nyelvváltozat az írott nyelv volt, a standardizáció elsősorban az írott nyelvben
ment végbe. Ahogy a korábbi fejezetben megállapítottam ennek oka az volt, hogy az írott
nyelvet könnyebb volt egységesebb formába önteni, könnyebben ki lehetett zárni a
variabilitást. Az írásbeliség lassítja a nyelvekre jellemző változás folyamatát. A standard
írott nyelvváltozat legitimitását a neki tulajdonított világossága, logikussága és pontossága
biztosította

–

mely

egyrészt

az

irodalmi

referenciaművekből,

másrészt

a

nyelvtankönyvekből táplálkozott – azonban a XX. század közepétől a hangzó
médiumoknak köszönhetően a beszélt nyelvváltozat hatása és szerepe felértékelődött.
Franciaország nyelvhasználata, kiejtése a standard francia tömegkommunikációnak
köszönhető gyors terjedése ellenére sem vált egységessé. André Martinet és Henriette
Walter 1973-ban publikált Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel
[A tényleges francia kiejtés szótára]31 című kiejtésszótára felszámolta az egységes francia
kiejtés mítoszát (Walter 1988: 121, 158, Picoche – Marchello-Nizia 1996: 34).
A tömegkommunikációs eszközök szerepe nyelvészeti szempontból az utóbbi
évtizedekben megváltozott. Míg körülbelül az 1980-as évekig a szupernorma
terjesztésében játszottak fontos szerepet, az internetes nyelvhasználat, az SMS-ekben
alkalmazott rövidítések sokkal inkább a norma lazulását, áthágását idézik elő. Részben a
szóbeli nyelvváltozat előtérbe helyeződése az írásbeliséggel szemben, részben a beszélt
regiszterek között kialakuló egyre nagyobb különbségek miatt, valamint a francia nyelvnek
az angollal szembeni térvesztése miatt gyakorta beszéltek a puristák a francia nyelv
kríziséről, melynek elhárításához a normához, a normatív szabályokhoz való mind
szigorúbb ragaszkodást tartották a megoldásnak. Azonban nyelvészeti szempontból a
francia nyelv “romlásáról”, kríziséről nem beszélhetünk, csupán az átalakulásáról. A
nyelvészetben a puristák azon szemléletét, miszerint egy nyelv, illetve a nyelvhasználat
romlik klasszikus tévhitnek szokás nevezni. A későbbiekben pedig látni fogjuk, hogy a
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nyelvváltozatok, a nyelvhasználati sokféleség tagadása, a normákhoz való merev
ragaszkodás a beiskolázott gyermekek számára is gyakran problémát okozhat (Paveau –
Rosier 2008: 22, Kálmán – Trón 2007: 124).
A tömegkommunikációs eszközök és az informatika fejlődése hatására jelent meg
az 1980-as években a nyelvipar (industrie de la langue) nevű multidiszciplináris terület,
mely az informatika, a nyelvtudomány, a mesterséges intelligencia fejlesztés és a kognitív
tudományok eredményeit ötvözi. E terület termékei az elektronikus szótárak, francia
nyelvű szövegszerkesztők, táblázatkezelők, a francia nyelvű hibajavító programok,
fordítóprogramok és más francia nyelvű szoftverek is. E diszciplína több okból is fontos a
nyelvpolitika számára, egyrészt biztosítja a francia nyelv jelenlétét, terjesztését a
tömegkommunikációs fórumokon, az informatika világában, másrészt e területek művelése
során alakult ki az igény a vonatkozó francia terminológia létrehozására, melyet lentebb
részletesebben tárgyalok. (Calvet 1996: 74–75).
A XX. században a közúti és vasúti hálózat fejlődése, modernizálódása, a
légiközlekedés és az autók megjelenése, vagyis az infrastruktúra fejlődése mellett a városi
életmód, a modern, indusztriális, majd posztindusztriális gazdasági és társadalmi
berendezkedés, a történelmi régiók felszámolása, a régióhatárok többszöri módosítása
mind hozzájárultak az egyre nagyobb társadalmi mobilitáshoz, s ezzel együtt a regionális
nyelvek háttérbe szorulásához (Abalain 2007: 124).
Az Akadémia és a XVII. századi nyelvtanírók munkássága nyomán tehát létrejött a
francia szupernorma. Az iskolában a francia anyanyelvoktatás keretein belül és a francia
nyelven folyó közismereti tárgyak oktatása során is a tanárok ezt az elsősorban írott nyelvi
normát közvetítik a diákok számára. Az 1789-es francia forradalom óta egyre nagyobb
hangsúlyt kapott az „egy nemzet, egy nyelv” elve. A politika és az oktatási rendszer
műalkotásként, műemlékként, nemzeti intézményként tekintett a franciára, melyet minden
külső hatástól óvni kell. A XX. század első felének politikai életében, a médiában és az
oktatásban nem kívántak tudomást venni arról, hogy Franciaországban nem csupán
egyetlen nyelv és egyetlen nyelvváltozat létezik. Amennyiben szóesett a regionális
nyelvváltozatokról és tájnyelvekről, rendszerint, mint alacsonyabb rendű parazita
változatokként tekintettek rájuk, melyek esetleges hatásaival szemben meg kellett védeni a
francia nyelvet. Az alábbiakban a tájnyelvek védelmével, oktatásával és kutatásával
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kapcsolatos nyelvpolitikai intézkedéseket mutatom be és elemzem. (Marchand 1975: 17),
(5).
7.3

A tájnyelvek védelme, oktatása és kutatása

Jellemző módon a francia nyelvterületet érintő dialektális kutatások először nem a nemzeti
nyelvváltozat kizárólagos használatát előíró Franciaországban, hanem Belgiumban és
Svájcban születtek a XIX. század végén. Franciaország dialektális atlaszát, a 7 kötetes
Atlas lingustique de la France-ot Jules Gilliéron dolgozta ki, Edmond Edmont pedig az
anyaggyűjtést végezte 1897–1901 között. Biciklin járta be Franciaországot, 630 faluban
végzett gyűjtést, és 1500 kifejezés nyelvjárási változatait rögzítette fonetikai jelekkel. Az
összegyűjtött adatokat Gilliéron rendezte kötetbe Az atlasz köteteit 1902–1907 között
publikálták (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 33).
Az atlasz bővítésének és kiadásának tervét Gilliérion tanítványa, Dauzat készítette
el 1939-ben, azonban az érdemleges munkálatok csak a világháborút követően kezdődtek
el, az újabb kötetek az Atlas linguistique de France par régions, azaz [Franciaország
nyelvi atlasza régiókként] címet viselte. A dialektológiával kapcsolatos cikkek
publikálásának az 1925-ben felállított Société de linguistique romane [Romanista
Nyelvészeti Társaság] folyóirata biztosított elsőként jelentős teret. A regionális nyelvek
egyetemi kereteken belül történő kutatására, tanulására és tanítására a II. világháború utáni
időszakig kellett várni. A XX. század második felében már elég biztosnak ítélték a francia
pozícióját, így megengedőbbé vált a politika a regionális nyelvekkel szemben. Érdekes
adalék, hogy a Vichy-kormány megengedőbb attitűdöt tanúsított a tájnyelvekkel szemben.
A francia nacionalizmus térnyerése érdekében, a szülőföldhöz való ragaszkodás erősítése
végett lehetővé tették a tájnyelvek fakultatív tanulását A felszabadítást követően azonban a
bábállam ezen intézkedését is semmisnek tekintették32 (Picoche – Marchello-Nizia 1996:
33), (5).
A dialektális nyelvek iránt tanúsított elfogadóbb attitűd első megnyilvánulása az
1951. január 11-én megszavazott Maurice Deixonne nevével fémjelzett, és róla elnevezett
Deixonne-törvény, mely egyidejűleg nyelvi és oktatási törvénynek is tekinthető. Ez az első
törvény, mely hivatalosan elismerte a regionális nyelvek létjogosultságát. A törvény
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azonban nem csupán a regionális nyelvek védelmét célozta meg, hanem a francia nyelvét
is. Az első cikk a regionális nyelvek oktatásának előremozdítását biztatja azon területeken,
ahol valamelyik regionális nyelvet használják, azonban a második cikkely már kifejezi,
hogy a regionális nyelvek bevonásának egyik célja a francia nyelv oktatásának
megkönnyítése (12).
Ez a megközelítés egyébként nem újszerű, hiszen láttuk, hogy a XVI–XVII. századi
egyházi fenntartású iskolákban is bevonták a tájnyelveket az oktatásba, az írás-olvasás
tanítása először tájnyelven történt, mely megkönnyítette a latin és a francia elsajátítását is.
Úgy is lehet fogalmazni, hogy a Deixonne-törvény e régi hagyomány felelevenítése. A
harmadik cikkely rávilágít arra, hogy a törvény nem ad túl nagy teret a regionális nyelvek
oktatása számára, hiszen csupán heti egy óra szentelhető a regionális nyelveknek (12).
« Tout instituteur qui en fera la demande pourra être autorisé à consacrer, chaque
semaine, une heure d’activité dirigée à l’enseignement de notions élémentaires de
lecture et d’écriture du parler local et à l’étude de morceaux choisis de la littérature
correspondante. Cet enseignement est facultatif pour les élèves. » (12) [„Minden ezt
kérő tanító számára megengedhető, hogy heti egy órában a helyi nyelv olvasásának és
írásának alapvető szabályait oktassa és ennek megfelelően kiválasztott irodalmi
műveket tanítson. Ez az oktatás fakultatív a tanulók számára."] (44).

Részben pozitívumnak tekinthető, hogy a törvény kitér arra, hogy a nyelv mellett, a
regionális folklór, irodalom és kultúra számára is helyet kell biztosítani. Másrészt e
területek felfedezését is ugyanabban a heti egy órában kellett biztosítani. A törvény
értelmében a regionális nyelvek tanulása és tanítása fakultatív, mely függ a megfelelő
létszámú érdeklődő diákok jelentkezésétől és a tanáruk hajlandóságától. A törvény a
regionális nyelv és kultúra oktatását az elemi iskolában, a felső tagozatos oktatásban és a
gimnáziumban is lehetővé tette (12).
A regionális nyelvek és kultúrák oktatását biztosító tanárok képzése érdekében a
törvény lehetővé tette regionális nyelvek és kultúrák tanszékének felállítását, ezzel
kapcsolatos szakdolgozatok és disszertációk készítését és szakmai gyakorlatok szervezését.
A tizenegyedik cikk rendelkezett regionális nyelvvel és kultúrával foglalkozó egyetemi
szervezeti egységek felállításáról Rennes-ben, Bordeaux-ban, Toulouse-ban, Montpellierben, Párizsban és Aix-en-Provence-ban (12).
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Név szerint a breton, a katalán, a baszk és az okszitán nyelv tanítását engedélyezte a
törvény. A korzikai, az elzászi, valamint a flamand azért nem kapott helyet a törvényben,
mert ezeket az olasz, a német és holland nyelv dialektusainak tekintették. 1974-től kezdve
a korzikai nyelvvel is kiegészül az oktatható regionális nyelvek listája.
A Deixonne-törvény kiadását követően több körlevél látott napvilágot: 1966-ban,
1969-ben, 1971-ben és 1975-ben is bocsátottak ki regionális nyelvek védelmével
foglalkozó körlevelet, melyek regionális nyelvekkel foglalkozó akadémiai bizottság
felállítását, a regionális nyelv alap- és középfokú oktatásának biztosítását, az óraszámok
növelését, szakmai gyakorlatok szervezését célozták meg. 1972-ben úgy ítélték meg, hogy
Elzászt sikerült visszaintegrálni Franciaországba, így ismét engedélyezték az elzászi és a
német nyelv oktatását a régióban. A Deixonne-törvény megalkotása tulajdonképpen azt is
jelentette,

hogy

Franciaország

elismerte,

hogy

nem

egynyelvű.

Franciaország

többnyelvűségét az alábbi térkép illusztrálja. (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 34, Perret
2008:63, Lodge 1997: 285, Walter 1988: 198), (5) (12), 13).

9. ábra: Többnyelvűség Franciaországban, egy 1974–1978 közötti regionális
nyelvváltozatokat vizsgáló felmérés tükrében (Walter 1988: 118).
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Az 1975. július 11-én kiadott Haby-féle törvény tizenkettedik cikke az
iskolakötelezettség teljes időtartama alatt lehetővé tette a regionális nyelvek és kultúrák
oktatását:
« Un enseignement des langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de
la scolarité. » (14) [„A regionális nyelvek és kultúrák oktatása az iskoláztatás teljes
időtartama alatt biztosítható. "] (44)

1976-tól a regionális nyelveknek a középszintű oktatásban heti három órát is
lehetett szentelni, 1979-től pedig negyedik évfolyamtól (magyar oktatási rendszer
nyolcadik évfolyamának felel meg) fakultációs tantárgyként lehetett felvenni. (Abalain
2007: 129), (14).
A 1980-as években tovább bővült a regionális nyelvek és a kulturális sokszínűség
elismerését, oktatásba való bevonását megcélzó dokumentumok listája. 1981-ben a
Deixonne-törvényt kiterjesztették a haiti nyelvre, majd 1992-ben mind a négy melanéziai
nyelvre. Az 1982-ben kiadott Savary-féle körlevél megteremtette a regionális nyelveken
való kéttannyelvű oktatás lehetőségét. Az 1983-ban kiadott körlevél gazdagította az
érettségin elismert nyelvek számát az oïl területen, az Észak-Bretagne-ban beszélt gallóval,
és 1988-tól már elzászi nyelven is tehettek érettségi vizsgát a diákok. Az állami
intézmények mellett regionális egyesületek által létrehozott magániskolák is otthont
teremtettek a regionális nyelvek oktatása számára, pl. a bretagne-i Diwan, a baszkföldi
Ikaskola, a languedoc-i Calandreta iskolák (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 34–35,
Abalain 2007: 129).
Szintúgy Alain Savary nevéhez fűződik a felsőoktatással foglalkozó 1984-es
Savary-törvény, melynek hetedik cikkelye a francia nyelv és a regionális nyelvek
gazdagításáról,

előremozdításáról

szól.

A

törvény

regionális

örökség

Franciaország kulturális örökségének ápolásával is összekapcsolja.
« Il (Le service public de l'enseignement supérieur) veille à la promotion et à
l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il
participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et
régional. » (15) [„A felsőoktatás feladata a francia nyelv és a regionális nyelvek és
kultúrák gazdagításának és fejlődésének elősegítése. Részt vállal a nemzeti és regionális
kulturális örökség tanulmányozásában."] (15), (44).
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ápolását

Az 1989. július 10-én kiadott Jospin-törvény első cikkelye az általános iskolák, a
gimnáziumok és a felsőfokú oktatási intézmények feladatait fogalmazta meg. E cikkely
szerint ez többek között az ismeretek és a munkamódszerek átadásában, a nemek közötti
egyelőség biztosításában és a gazdasági, technológiai és a kulturális élet előremozdításából
tevődött össze. A képzés minden szinten magában foglalhatja a regionális nyelvek
oktatását, azaz ennek a törvénynek van egy olyan olvasata, hogy a regionális nyelvek
hozzájárulhatnak Franciaország gazdasági, technológiai, stb. fejlődéséhez (16).
1985. szeptember 23-án született meg a dekrétum, mely rendelkezett a Conseil
National des Langues et Cultures [A regionális nyelvek és kultúrák nemzeti tanácsa]
felállításáról. 1995. április 7-én adták ki a 95-086-os dekrétumot, mely megerősítette, hogy
a regionális nyelvek Franciaország kulturális örökségének részét képezik, ennek
megfelelően helyet kell biztosítani e nyelvek oktatása számára. A regionális nyelveknek
szánt heti óraszám továbbra is 1-3 között mozgott. Ez a körlevél is megerősítette a
kéttannyelvű oktatás biztosítását szülői igények szerint. A magasabb évfolyamokon, a felső
tagozatban és a gimnáziumban is lehetőséget biztosított a regionális nyelvek heti 1-3
órában történő tanulására, sőt ezen felül 1-2 tantárgy regionális nyelven való tanítására is
(Abalain 2007: 129).
2002. április 4-én is hoztak egy rendeletet, melyhez kapcsolódóan 2002. április 30án egy körlevelet bocsátottak ki. E dokumentumok a regionális nyelvek kéttannyelvű
oktatásának „bemerítéses programokkal” történő megvalósítását irányozta elő alsó és
felsőtagozaton és a gimnáziumban is. Azonban az Államtanács a rendeletben és a
körlevélben foglaltakat eltörölte, mert úgy ítélte meg, hogy csorbítanák a francia nyelv
használati körét az oktatásban. 2005-ben a Fillon-törvény 20. cikkelye erősítette ismét meg
a regionális nyelvek és kultúrák tanulásának lehetőségét a közoktatásban (Abalain 2007:
129).
7.4 A regionális nyelvek a médiában, a kulturális életben és a közéletben
Az 1980-as években vette kezdetét a regionális nyelvű televíziós műsorok sugárzása. Az
1982. július 29-én hozott törvény 5. cikkelye fogalmazza meg, hogy a közszolgálati
televízióknak programjuk összeállításában helyet kell biztosítaniuk a regionális
nyelveknek. Az 1986-os Léotard-törvény fogalmazza meg a kommunikáció, illetve az
elektronikus úton történő kommunikáció szabadságát.
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A 2000. augusztus 1-én született törvény kimondta, hogy a francia televíziónak és
rádiónak részt kell vállalni a regionális nyelvek és kultúrák közvetítésében. A France 3
csatorna a különböző régiókban a helyi nyelvjárásban sugározta több adását. Azonban a
regionális nyelveken történő műsorsugárzás alig kapott helyet azon idősávokban, amikor a
lakosság többségének lehetősége van televíziót nézni. A vasárnapi programok közül hamar
eltűntek a regionális nyelvű adások átadva helyüket bizonyos szezonális sportesemények,
például a Forma 1, a Roland Garros és a Tour de France közvetítéseinek, valamint mozi és
televíziós filmek és sorozatok sugárzásának. Az esti főműsoridőt a hazai helyzethez
hasonlóan a sorozatok, valóság show-k, tehetségkutató műsorok foglalják el, melyekben
nem kapnak szerepet a regionális nyelvek. Ráadásul 2005-ben számos állomást szüntettek
meg anyagi források hiányára hivatkozva (Abalain 2007: 133).
A rádióban több regionális nyelvű műsort lehet hallani, mint a televízióban. Számos
regionális rádió működik, melyek az adott régió nyelvein sugározzák adásaikat. Többek
között a Radio-Dreyeckland Elzászban, a Radio-Uylenspiegel Flandriában, a Radio Païs a
Pireneusok területén, a Radio Kerne, Kreiz Breizh Bretagne-ban, a Guze Irrata és a
Irulegiko Irrata Baszkföldön. A tengeren túli területeken is van helyi nyelveken rádióadás,
például az RFO, Réseau France Ouest-Mer [Nyugati Tengeri Francia Hálózat]33 jóvoltából
Francia Polinéziában, Wallis és Futuna területén (Abalain 2007: 134).
Bár az 1980-as évek előtt regionális nyelv ritkán csendült fel a rádiókban, mégis
vannak

archív

felvételek.

Több

kezdeményezés

történt

az

archív

felvételek

összegyűjtésére, rendszerezésére, melyek értékes források a regionális nyelvek nyelvészeti
tanulmányázásához. Az archív felvételek azért is bírnak különös jelentőséggel, mert egyes
tájnyelvek esetében dialektológusok nehezen találnak még a vidéki közegben is olyan idős
embereket, akik valódi interjúalanyai lehetnek az anyaggyűjtésüknek. A dialektológusok
körében már régóta kering egyfajta félelem. Sürgetettséget éreznek, a kevés és
előrehaladott korú dialektális beszélők miatt úgy vélik az utolsó előtti pillanathoz érkeztek
a tájnyelvek dokumentálásában (Abalain 2007: 134, Picoche – Marchello-Nizia 1996: 32).
Léteznek Franciaországban regionális nyelvű színházak, újságok (például: Ya !
Bretagne-ban, Setmana okszitán területeken), vannak regionális nyelven éneklő énekesek
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(Annie Ebrel, Claude Marti, Roger Siffer stb.), sőt rövid és hosszú filmek is készülnek
francia felirattal (Abalain 2007: 135, 311).
A bíróságokon továbbra is a francia nyelv használata a kötelező, néhány bíró
engedélyezi a regionális nyelvek használatát, bár erre semmi nem kötelezi őket. A posta
tett már annyi engedményt, hogy egy adott régióban a helyi nyelven megcímzett
borítékokat kézbesítik, így például Elzászban van lehetőség elzásziul megcímezni a
leveleket. További engedménynek tekinthető, hogy bizonyos régiókban, például Bretagneban, Elzászban megjelenhetnek a kétnyelvű közlekedési táblák is (Abalain 2007: 135–
136.)
7.5 A regionális nyelvekkel kapcsolatos dokumentumok értékelése és a regionális
nyelvekkel kapcsolatban felmerülő néhány nehézség
Több pedagógiai és módszertani nehézség merült fel a tájnyelvek oktatása kapcsán. Sok
tájnyelvnek nincs kodifikált helyesírása, morfológiája. A regionális nyelvek oktatása
mellett két alapvetően didaktikai érvet sorakoztatnak fel. Egyrészt a regionális nyelvek
használata, legalábbis a beiskolázás első időszakában fontosnak bizonyulhat azon
gyermekek számára, akik korábban, otthon nem találkoztak az iskolában használt standard
franciával. A regionális nyelv bevonása megakadályozhatná a tanulók nyelvi hátrányból
fakadó iskolai leszakadását (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 35).
Másrészt a regionális nyelvek egy jövőbéli szerepe az lehet, hogy egyfajta
ugródeszkaként szolgáljanak az idegen nyelvek tanulásához. Az elzászi nyelvek a német, a
korzikai az olasz, a katalán a spanyol nyelv tanulását könnyítheti meg. Természetesen nem
mindegyik regionális nyelv alkalmas ilyen szerep betöltésére, pl. a breton nyelvek sem.
Továbbá a tapasztalatok azt mutatják, hogy a regionális nyelv tanulása olykor átcsúszik
egy másik nyelv tanulásába, például az elzászi esetében gyakori az a megközelítés, hogy az
írott alakja a német, így a német nyelv hangsúlyosabb szerepet kap az órákon, mint az
elzászi. A szomszédos országok nyelvének tanulására való áttérést egyrészt motiválja az,
hogy hasznosabbnak ítélik meg őket, másrészt ez a gyakorlat összhangban van azzal az
európai nyelvpolitikai elképzeléssel, hogy a diákok lehetőség szerint egyik idegen
nyelvként valamelyik szomszédos ország nyelvét tanulják. A gyakorlat azt mutatja, hogy
ez csak azon országokban történik meg, ahol a szomszédos országok úgynevezett nagy
nyelveket beszélnek. Franciaország északkeleti régióiban sok tanuló választja a német
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nyelvet, délkeleten az olasz nyelvet, délnyugaton, pedig a spanyol örvend nagyobb
népszerűségnek. (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 35–36, Abalain 2007: 124, Szépe 2001:
23, 27–28).
Többek között az oktatásmódszertani és a motivációs nehézségek megoldásának
céljából született meg 2001-ben egy konzultatív regionális nyelvekkel foglalkozó tanács. A
regionális nyelvek és kultúrák ápolását, kutatását, oktatását segíti a számos alapítványt és
csoportosulást tömörítő tanács, a Conseil de Défense et Promotion des Langues de France
[A franciaországi nyelvek védelmének és fejlesztésének tanácsa]. Ezen intézmény magába
foglalja a Fondation culturelle bretonne-t [Breton Kulturális Alapítvány], a baszk nyelvet
és kultúrát ápoló Ikas-t, a korzikai nyelvet ápoló Scola Corsa-t, az elzászi Cercle René
Schickele-t [René Schickele Kör], a flandriai Cercle Michel de Swaen-t [Michel de Swaen
Kör], és az okszitán Union culturelle des Pays d’oc-ot [Az Oc Régió Kulturális
Egyesülete]. Mindennek köszönhetően 1989-2005 között 27.000 főről 270.000 főre
emelkedett a regionális nyelveket tanulók száma34 (Abalain 2007: 129–130, 311).
A regionális nyelvek védelmére és ápolására irányuló lépések részben
megkésetteknek, részben erőtleneknek bizonyultak. A regionális nyelvekhez és kultúrához
sokáig a kisebbrendűség érzete párosult, hiszen a XIX. században létrehozott kötelező,
laikus és ingyenes oktatási rendszer felállítása óta büntették azon diákokat, akik tájnyelven
szólaltak meg az iskolában. A közbeszédben a regionális nyelveket a francia nyelv parazita
változataként emlegették. Mindennek tükrében nem meglepő, hogy sok fiatal nem kívánt
élni a nyelvtanulás lehetőségével és a tanárképzésben résztvevő hallgatók között sem
elegen választották szakterületi specializációként a tájnyelveket. Gyakran megszakadt a
kontinuum a tájnyelvet beszélő generációk között. Hiátus jött létre az oktatott tájnyelvi
változat és az örökölt tájnyelvi változat között. Több riport számol be arról, hogy az
iskolában okszitánt tanuló unoka nem tudja megértetni magát okszitánt még anyanyelvként
elsajátító nagyszülővel, így a családi érintkezésekben is a francia nyelvet kell használniuk.
Ez pedig felveti a kérdést, hogy van-e egyáltalán értelme és van-e lehetőség arra, hogy egy
szociális funkcióitól immáron teljesen megfosztott tájnyelvet revitalizáljanak. A
felsorakoztatott tények tükrében azt mondhatjuk, hogy attól függ egy-egy regionális nyelv
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jövője, hogy van-e és lesz-e elegendő az elsajátításukban érdekelt és érdeklődő potenciális
tanuló (Garabato 2006: 277–279).
7.6 A fontosabb nemzetközi nyelvi jogokat biztosító dokumentumok és a francia
nyelvpolitika

viszonyulása

Regionális

vagy

Kisebbségi

Nyelvek

Európai

Chartájához
A nyelvi jogok a nemzetközi emberjogok, szabadságjogok, kisebbségjogok, oktatásjogok
bővítését és védelmét megcélzó nemzetközi egyezményekben bukkantak fel. A II.
világháborút követően 1945 után jelentek meg azok a dokumentumok, amelyekben
felbukkantak valamilyen szinten a nyelvi jogok. A különböző okmányok, egyezmények,
nyilatkozatok döntő többségének betartását a nemzetközi jog nem írja elő. A
dokumentumban megfogalmazott elvek, iránymutatások (Szépe 2001: 60, Bartha 2005:
202).
Az 1945-ben kiadott Egyesült nemzetek Alapokmányának 13. cikke az alapvető
emberi jogoknak és szabadságjogoknak többek között a nyelvre való tekintet nélküli
előremozdítását célozta meg. Az 55. cikkely pedig a nyelvi alapú diszkriminációt is
elutasította. (Bartha 2005: 202), (17).
A következő fontos állomást az 1976-os Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok
Nemzetközi Egységokmánya jelenti. E dokumentum is, ahogy bevezető sorai mutatják a
szabadság, az igazság és a nemzetközi béke feltételének tekinti a születésből származó,
emberi méltóságból táplálkozó emberi jogok betartását és bővítését. A 2.2 cikk fogalmazza
meg, hogy az egységokmányt elfogadó országok a dokumentumban foglalt jogok
gyakorlását nyelvre való tekintet nélkül biztosítják. (Bartha 2005: 202), (18).
A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egységokmányának egyik
fontos hiányossága, hogy a különböző jogokat minden esetben az egyén számára biztosítja,
a közösségek számára nem. Az 1975-ös Helsinki Záróokmány a közösségvédelem és a
kisebbségvédelem egyik legfontosabb alapdokumentuma (Szépe 2001: 154–155). Azonban
a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája az első olyan nemzetközi
dokumentum, mely valóban explicit módon összekapcsolja az emberi szabadságjogokat és
a nyelvi jogokat, a különböző jogosultságokat pedig nem csupán az egyén számára, hanem
közösségek, kisebbségek számára is megítéli. A Charta a preambulumában hivatkozik a
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fentebb bemutatott dokumentumokra, azok szellemiségére, majd az alábbiak szerint
fogalmaz:
« Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les
principes qui sont leur patrimoine commun; Considérant que la protection des langues
régionales ou minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent, au fil du
temps, de disparaître, contribue à maintenir et à développer les traditions et la richesse
culturelles de l'Europe; Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale ou
minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit imprescriptible,
conformément aux principes contenus dans le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques des Nations Unies, et conformément à l'esprit de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de
l'Europe. » (19) [„Az Európa Tanácsnak a jelen Kartát aláíró tagállamai, figyelembe
véve, hogy az Európa Tanács célja a tagjai közötti mind szorosabb egység létrehozása,
különösen a közös örökségüket alkotó eszmények és elvek védelme és elősegítése
végett, figyelembe véve, hogy Európa történelmi regionális vagy kisebbségi nyelveinek
– amelyek közül néhányat az esetleges eltűnés veszélye fenyeget – védelme hozzájárul
Európa kulturális gazdagságának és hagyományainak megóvásához és fejlesztéséhez,
figyelembe véve, hogy valamely regionális vagy kisebbségi nyelv magánéleti és
közéleti gyakorlásának joga az Egyesült Nemzeteknek a Polgári és Politikai Jogokról
szóló Nemzetközi Egyezségokmányában foglalt elveknek megfelelően és az Európa
Tanácsnak az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről szóló
Egyezménye szellemében elidegeníthetetlen jog…”] (19)

A különböző cikkek sorra veszik azon területeket, melyeken a regionális és
kisebbségi nyelvek használati lehetőségét biztosítani, támogatni és bővíteni kívánják. A
Charta szorgalmazza többek között a regionális vagy kisebbségi nyelvek magánéletben,
közéletben, akár írásban akár szóban való használatát. A regionális és kisebbségi nyelvek
alap, közép- és felsőfokú oktatásba való bevonását, az e nyelvekre irányuló kutatások
folytatását (19).
Fontosnak tartja a Charta, hogy megteremtsék annak a lehetőségét is, hogy a nem
anyanyelvi beszélők is megismerhessék a regionális és kisebbségi nyelveket. Bátorítja a
regionális és kisebbségi nyelvek használatát a médiában, a tömegtájékoztatásban, mind a
sajtóban, mind a rádióban és a televízióban. A Charta továbbá szorgalmazza a regionális és
kisebbségi nyelvek gazdasági életben, a közigazgatásban, az igazságszolgáltatás széles
köreiben és a kulturális életben történő alkalmazását (19).
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A fenti célok megvalósításához határozott támogató lépések megtételének
szükségességét fogalmazza meg a dokumentum. Fontos azonban leszögezni, hogy a
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának a célja a kulturális örökség, a
kulturális sokszínűség és a többnyelvűség megőrzése. Következésképen a regionális és
kisebbségi nyelvek támogatása semmiképpen sem történhet a hivatalos nyelvek
elsajátításának hátrányára. Ezt a Charta preambuluma explicit módon meg is fogalmazza:
« Soulignant la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme, et considérant que la
protection et l'encouragement des langues régionales ou minoritaires ne devraient pas
se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre. » (19)
[„…hangsúlyozva a kulturális kölcsönhatás és a többnyelvűség értékét, és tekintettel
arra, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelvek védelme és támogatása nem történhet a
hivatalos nyelvek és azok megtanulása szükségességének a hátrányára.”] (19)

A korábban ismertetett okok miatta a patois-t egy alacsonyabb rendű, romlott,
helytelen nyelvváltozatnak, beszédmódnak tartották, a dialektus is részben pejoratív
értelmű lett, így a politikailag korrekt beszédmód jegyében A Regionális vagy Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartája nyomán – melynek francia neve Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires – terjedt el széles körben langue régionale ’regionális nyelv’
fordulat.
A francia nyelvpolitika tájnyelvekhez való viszonyát jól tükrözte a Regionális vagy
Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája körüli vita. Az 1958-ban kikiáltott V. Köztársaság
alkotmányának 1992-ben módosított 2. cikkelye értelmében a köztársaság egyetlen nyelve
a francia.
« La langue de la République est le français. » vagyis [„A köztársaság nyelve a
francia.”]35 (20)

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját Franciaország 1999.
május 7-én írta alá. A miniszterelnök azonban pontosította, hogy a Charta által javasolt
kötelezettségek közül 39-et vállal csupán Franciaország. A Charta ratifikációja azóta sem
történt meg, ugyanis a Francia Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte meg a
dokumentumot, hiszen az alkotmány 2. cikkelyével szemben nem csupán a francia nyelv
35
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használatát tenné lehetővé az oktatásban, a gazdasági és politikai életben, illetve, más a
Charta tartalmának ismertetésekor bemutatott területen (5).
A Francia Közvéleménykutató Intézet (Insitut français d’opinion publique) 2000.
április 6–7-én szervezett felmérést 18 éven felüliek bevonásával, a megkérdezettek 82%-a
állt ki a Charta ratifikálása mellett, és 79% egyet értett azzal, hogy a ratifikálás érdekében
módosítani kell az alkotmányt. A 35 éven aluliak bizonyultak a legnyitottabbnak, 90%-uk
a Charta ratifikálása mellett volt. Ebben nyilvánvalóan szerepe van annak, hogy ez volt az
a generáció, mely a regionális nyelveket már nem „parazita” változatoknak tekintette,
számukra a használatuk már nem fonódott össze a szégyenérzettel, az iskolában
lehetőségük nyílt a regionális nyelvek megismerésére, a televízióban, a rádióban és a
színházban is hallhattak regionális nyelveket (Abalain 2007: 142, Bárdosi 2010: 8), (5).
A döntéshozatali pozícióban lévők nem vették figyelembe azt a tényt, hogy a
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája nem kívánta veszélyeztetni a
hivatalos nyelv pozícióit. Bernard Cerquiglini 1999-es jelentése szerint Franciaországban
75 regionális nyelv él még. A regionális nyelvek tehát annak dacára sem tűntek el, hogy
Franciaország hosszú időn keresztül próbálta felszámolni őket. (Abalain 2007: 144,
Cerquiglini 2003: 5–7 Baggioni 1997: 39.)
Bár a chartát Franciaország nem ratifikálta a nemzetközi közvélemény nyomására
korlátozott mértékben, de elismerte a regionális nyelvek létezését, mint a francia kulturális
örökség részét képző elemet, ennek azonban semmilyen jogi következménye nincs. Az V.
Köztársaság továbbra is érvényben lévő alkotmányának második pontja változatlanul
rendelkezik a köztársaság nyelvéről. Különös módon nem a 2. cikkelyt egészítették ki,
hanem a területi közösségekről szóló részhez tartozó 75. cikket bővítették ki 2008
júliusában az alábbi mondattal:
« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. » (20)
[„A regionális nyelvek Franciaország örökségének részét képezik.”]36

Ez a cikkely kevéssé értelmezhető előrelépésként, hiszen a Deixonne-törvény már
elismerte a regionális nyelvek létezését azáltal, hogy lehetővé tette oktatásukat. Kétséges,
hogy mennyire tartják becsben ezt az örökséget, hiszen 9 évnyi vitára volt szükség ahhoz,
36
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hogy az alkotmány 2. pontjának módosítása nélkül, csupán a 75. cikkben, egyetlen izolált
mondat tegyen említést a regionális nyelvekről.
A tájnyelvek revitalizálását célzó törvényekkel párhuzamosan születtek a francia
nyelv védelmét biztosító intézkedések. A francia politika első számú irányítói, a
mindenkori köztársági elnökök közül Georges Pompidou és Nicolas Sarkozy is a regionális
nyelvek ellenében foglaltak állást. 1976-ban Georges Pompidou a következőképpen
fogalmazott:
« Il n'y a pas de place pour les langues et cultures régionales dans une France qui doit
marquer l'Europe de son sceau. » (5) [„az Európában meghatározó szerepre hivatott
Franciaországban nincs helye a regionális nyelveknek”.] (Bárdosi 2010: 8)

Nicolas Sarkozy pedig elnöksége alatt amellett állt ki, hogy ne ratifikálják a
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, nyilatkozata szerint azok, akik a
kampányukban a ratifikálást ígérték csupán üres ígéreteket tettek. Álláspontja szerint is
alkotmányellenes volt a Charta, nemkívánatosnak tartotta, hogy uniós bírák, személyek
szóljanak bele olyan kérdésekbe, melyek véleménye szerint csak Franciaországra
tartoznak:
« Si je suis élu, je ne serai pas favorable à la Charte Européenne des Langues
Régionales. Je ne veux pas que demain un juge européen ayant une expérience
historique du problème des minorités différente de la nôtre, décide qu'une langue
régionale doit être considérée comme langue de la République au même titre que le
français. » (5) [„Ha megválasztanak, nem fogom támogatni a Regionális Nyelvek
Európai Chartáját. Nem akarom, hogy holnap egy európai bíró, aki a mienktől eltérő
történelmi tapasztalattal rendelkezik a kisebbségi problémákkal kapcsolatban úgy
döntsön, hogy egy regionális nyelvet a Köztársaság nyelvének kell tekinteni a francia
nyelvhez hasonlóan.”]37

2010 decemberében került a Nemzetgyűlés elé a 3008 számú törvényjavaslat,
melynek célja az volt, hogy törvényes státusszal ruházza fel a regionális nyelveket. A
törvényjavaslat elfogadását szorgalmazók úgy érezték, hogy Franciaország nem maradhat
ki a nemzetközi trendekből, s nem bújhat ki az elől az elvárás alól, melyet a nyelvi és
kulturális sokszínűséget támogató szomszédos országok támasztanak Franciaországgal
szemben. Többek között a regionális nyelvek sokrétű használatáról, az oktatásba és a
37
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közéletbe való bevonásról szól a törvényjavaslat. Valójában újdonságok kevéssé jelennek
meg benne, a korábban megfogalmazott igényeket sorakoztatja fel. A viszonylag hosszú
71. cikkelyből álló dokumentum részletes ismertetése részben azért indokolatlan mert
lényegi újdonságot nem tartalmaz, és főként azért, mert ezt a törvényjavaslatot is
elvetették. Megállapítható, hogy 2010 körül is elevenen élnek a centralista elvek, és
megdönthetetlen az „egy nemzet, egy nyelv mítosza” (5), (21).
A törvényjavaslat megalkotása arra enged következni, hogy a politikai életben is
kialakult egy haladóbb szemléletű, a tájnyelveket támogató csoport, ugyanakkor
kisebbségben vannak. Továbbra is úgy véli a politikai élet számos irányítója, hogy a
regionális nyelvek a köztársaság egységét veszélyeztetik. A Regionális vagy Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartája, valamint az annak szellemében íródott javaslatok egyenlő
bánásmódban részesítenék valamennyi regionális nyelvet. A regionális nyelvek széleskörű,
hathatós támogatása azonban meglehetősen nagy összegeket igényelne. Láthatóan a
mindenkori francia kormányok nem kívánnak jelentős forrásokat szentelni a regionális
nyelvek és kultúrák támogatására.
A regionális nyelvek védelmét biztosító dokumentumok közös vonása, hogy a
regionális nyelvek használatát semmilyen kontextusban nem teszik kötelezővé.
Használatukat nem a francia nyelv helyett kívánják biztosítani, hanem a francia nyelv
mellett felkínált fakultatív alternatíva a tájnyelvek használata. Ilyen áttételes módon a
francia nyelv védelmét is szolgálják ezen dokumentumok. Az alábbiakban a francia nyelv
védelmét célzó fontosabb dokumentumok elemző ismertetésére térek rá.
7.7 A francia nyelv védelmét célzó törvények
A megengedő, némiképp megkésett regionális nyelvek és kultúrák védelmét megcélzó
dokumentumokkal párhuzamosan, születtek kifejezetten a francia nyelv minél szélesebb
körű és kötelező használatát előíró törvények is. E törvények tartalmát megismerve
kitűnik, hogy a francia nyelv védelmét sokkal komolyabb ügynek tartották, mint a
regionális nyelvekét.
Az első legfontosabb törvény az 1975 legvégén született Bas-Lauriol-törvény mely
az eddig tapasztalt gyakorlatnak megfelelően szintén kidolgozóiról kapta nevét: Pierre Bas
és Marc Lauriol terjesztette elő a törvényjavaslatot (5), (22).
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Az első cikk a francia nyelv kötelező használatát írta elő az üzleti életben, az írott
és hangzó reklámokban, a használati útmutatók, számlák, stb. megszövegezésében, a
rádióműsorok és televízióműsorok ismertetőiben. A negyedik, ötödik és hatodik cikk
bővítette azon területek listáját, ahol a francia nyelv használata kötelező volt. Ide tartoztak
a munkaszerződések, a cégszabályzatok és más munkaügyi dokumentumok. Továbbá a
középületek, tömegközlekedési eszközök, közszolgálatot végző vállalatok feliratait is
franciául kellett megfogalmazni (22).
A törvény tett néhány engedményt, például a külföldi közönségnek szóló
műsorajánlók lehettek idegen nyelvűek, a közismert külföldi eredetű termékek nevei is
megjelenhettek. A francia nyelvű dokumentumoknak, feliratoknak készülhettek idegen
nyelvű fordításai. A munka világában a külföldi munkavállaló számára is készülhetett a
francia mellett külföldi nyelvű szerződés és munkaügyi dokumentáció (22).
A Bas-Lauriol-törvény hivatkozik az 1972. január 7-én kiadott dekrétumra, mely a
Terminológiai Bizottság munkálataival függött össze. Az idézett dekrétum a francia nyelv
gazdagítását tűzte ki célul. A Terminológiai Bizottságok feltárták azokat a területeket,
melyeken a francia nyelv nem rendelkezett teljeskörű terminológiával, majd új szavakat,
kifejezéseket alkottak, melyek alkalmasak voltak a külföldi, elsősorban angol szavak
lecserélésére. A törvény értelmében külföldi kifejezéseket – az előző bekezdésben említett
engedményeken túl – csak akkor lehetett alkalmazni, ha nem volt francia megfelelőjük. A
munkaügyi dokumentumokban azonban az esetlegesen előforduló külföldi kifejezésekhez
érthető francia nyelvű magyarázatot kellett fűzni (Linn – Neil – Gibson 2015: 32), (22).
A törvényben foglaltak megszegését csalásnak minősítették, mely büntetést vont
maga után. A törvény többek között a közhasznú üzemek működési engedélyének
bevonását és az állami támogatásban részesülőktől a támogatás megvonását helyezte
hatályba törvényszegés esetén (22).
A Bas-Lauriol-törvényt az 1994-ben megszavazott Toubon-törvény helyezte
hatályon kívül. Az utóbbi törvény nem csupán magában foglalta az elődjében
megfogalmazottakat, hanem azokat kibővítette, pontosította. A Toubon-törvény jogi
hivatkozási alapja az V. köztársaság alkotmányának 1992-ben elfogadott módosított
verziója, melynek második cikkelye egyértelműen megfogalmazta, hogy a köztársaság
nyelve a francia. A törvény kedvező fogadtatásra talált, ami teljesen érthető az alábbi
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felmérés eredményeinek tükrében: „a franciák 97%-a ragaszkodik anyanyelvéhez, 70%-uk
büszke anyanyelve nemzetközi elterjedtségére, 81–93%-a egyetért a törvényjavaslattal,
78% pedig az európai soknyelvűség megőrzése mellett tette le voksát az angol nyelv
általánossá válásával szemben (Baggioni 1997: 34, Bárdosi 2008: 110–111), (5).
A törvény első cikkelye az alkotmányból merítve fogalmazta meg, hogy a francia
nyelv az ország számára identitásképző elem és a nemzeti örökség részét képzi. Ebből
adódóan a franciának kell lennie az oktatás, a munka, a kereskedelem és a
közszolgáltatások nyelvének. Az első cikk harmadik pontja pedig túlmutat a nemzeti
kereteken, hiszen a francia nyelvet a frankofón közösséget összetartó kötelékként nevezi.
« Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un
élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. » [„A
köztársaság nyelve az alkotmány erejénél fogva a francia, mely Franciaország nemzeti
örökségének és arculatának egyik alapvető alkotórésze.”]
« Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services
publics. » [„A francia nyelv az oktatás, a munka, a közösségi megnyilvánulások és a
közszolgáltatások nyelve.”]
« Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie. »
[„A francia nyelv a Frankofónia közösségét alkotó államok közötti legfontosabb
kötelék.”]
« Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la
description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un
service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est
obligatoire. » [„Javak, termékek, vagy szolgáltatás leírásában, kínálatában, a
bemutatásában, az alkalmazási vagy használati útmutatójában, alkalmazási körének és
garanciális feltételeinek leírásában, akárcsak a számlákon és nyugtákon a francia nyelv
használata kötelező.”]

Ezt követően a Bas-Lauriol-törvényben foglaltakat ismétli meg és egészíti ki a
Toubon-törvény. A francia nyelv tudományos életben való minél szélesebb körű használata
érdekében a hatodik cikk értelmében a Franciaországban rendezett kollokviumokon,
kongresszusokon a francia nyelv használatát biztosítani kell a francia nemzetiségűek
számára. A hetedik cikkely az államilag támogatott idegen nyelvű folyóiratok, publikációk
francia nyelvű összefoglalóval történő ellátását írja elő (23).
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« Tout participant à une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France
par des personnes physiques ou morales de nationalité française a le droit de
s'exprimer en français. Les documents distribués aux participants avant et pendant la
réunion pour en présenter le programme doivent être rédigés en français et peuvent
comporter des traductions en une ou plusieurs langues étrangères. » [„Francia
állampolgársággal rendelkező természetes vagy jogi személyek által Franciaországban
szervezett rendezvényen, konferenciáján vagy kongresszuson minden résztvevő
személynek joga van franciául beszélni. A találkozó előtt és alatt a résztvevők számára
szétosztott, a programot bemutató dokumentumoknak francia nyelven kell íródniuk, és
tartalmazhatnak egy vagy több idegen nyelvű fordítást.”]38

A

Toubon-törvény

részletesebben

rendelkezik

az

oktatásban

történő

nyelvhasználatról is. Mind a magánintézményekben, mind pedig az állami intézetekben az
oktatás, a vizsgák, a diplomamunkák és disszertációk nyelve is a francia. Ez alól kivételt
képeznek a regionális nyelvekkel és kultúrákkal, idegen nyelvekkel és kultúrákkal
foglalkozó képzések, illetve a külföldiek számára fenntartott iskolák (23).
A tömegkommunikációs csatornák, a televíziók és rádiók nyelvhasználatát is
szigorította a törvény, hiszen a tizenkettedik cikk értelmében a műsorokat, beleértve a
reklámokat is, teljes egészében francia nyelven kell közvetíteni. A rádió- és
televízióműsorok, valamint reklámok nyelve a francia. Ezalól a Bas-Lauriol-törvényhez
hasonlóan e törvény értelmében is mentesülnek a teljes egészében idegen nyelven készült
műsorok, melyek például valamilyen oktatási célt szolgálnak (23).
A törvény hatékonyabbá tételét nem csupán az aprólékos kidolgozottságával
próbálták elérni, hanem a Bas-Lauriol-törvényhez képest részletesebb és szigorúbb eljárást
vázol fel a szabályok betartásának ellenőrzésével, a szabálytalanságok feltárásával
kapcsolatban, valamint a törvényszegőkkel szemben lefolytatandó eljárást és büntetést
illetően. A törvényt több dekrétum, körlevél és határozat egészítette ki, többek között
1995-ben, 1996-ban, 1998-ban és 2004-ben pontosították a Toubon-törvény alkalmazási
területét, a nyelvpolitika szempontjából az 1996. július 3-án kelt rendelet fontos, mely
megfogalmazza, hogy az államnak nem terjed ki a hatalma az állampolgárok
nyelvhasználatának befolyásolására, a korlátozásokat az állam önmaga számára írja elő, a
nyelvhasználók számára csupán javaslatokat tesz. 2005 óta törvény rendelkezik a
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franciaországi vállalatok nyelvhasználatáról. A releváns iratokat, vezetői döntéseket
kötelező francia nyelven dokumentálni (Bárdosi 2010: 12), (23), (24), (46).
A francia nyelv egyeduralkodóvá tételére nem csupán törvények, rendeletek
születtek. A nyelvhasználattal kapcsolatos közvélemény formálásában fontos szerepe van a
tudományos és kulturális elit civil kezdeményezéseinek is. Ilyen az 1999 óta működő
Académie de la Carpette anglaise [Angol Talpnyalás Akadémiája], mely egyfajta szégyen
díjat ítél oda azon befolyásos francia értelmiségieknek, üzletembereknek, politikusoknak,
akik akár Franciaországban, akár uniós keretekben az angol nyelv használatát helyezik
előtérbe a francia helyett. 2001 óta olyan külföldi személyeknek és vállalatoknak is
odaítélnek ilyen díjat, akik és amelyek nem tartják tiszteletben az európai többnyelvűséget,
és kizárólag angol nyelven kommunikálnak.
7.8 A francia nyelv új „ellensége”: az angol
A korábbiakban már idéztem azt a képet, miszerint a francia nyelv története harcok
története. A története során a francia nyelv legfontosabb „ellenségei” a latin nyelv volt és a
franciaországi regionális nyelvek, dialektusok. A purista, központosító nyelvpolitikának
köszönhetően a francia kiszorította a latin nyelvet az oktatásból, a jogi és közigazgatási élet
területéről és az irodalomművelésből, vagyis fokozatosan a francia vált a formális,
hivatalos érintkezések, az oktatás, a tudományos és intellektuális élet nyelvévé
Franciaországban. Szintén jórészt a purista, központosító nyelvpolitikának köszönhetően, a
korábbi fejezetekben tárgyalt módszerekkel a standard francia nyelvváltozat a
dialektusokat is visszaszorította, vagyis a francia – a standardizált írott változathoz és a
formális kommunikációs helyzetekben használt beszélt változathoz képest kötetlenebb
stílusregiszerben – vált dominánssá az informális érintkezések, a hétköznapi beszélgetések
során, a populáris irodalomban és kultúrában is. Már az első világháborút követően, de
főként a második világháború után azonban a franciának egy új „ellenséggel”, az angol
nyelvvel kellett szembenéznie, ezúttal nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi küzdőtéren.
A második világháborút követően az Amerikai Egyesült Államok gazdasági,
politikai, katonai dominanciája, valamint a populáris kultúrában betöltött vezető szerepe
vitathatatlanná vált. A Marshall-tervnek köszönhetően az amerikai-francia kapcsolatok is
egyre szorosabbá és sokrétűbbé váltak. 1960 és 1980 között 250%-al nőttek a
franciaországi amerikai befektetések. (Bárdosi 2010: 9).
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Az amerikai kapcsolatok gazdasági, kulturális és nyelvi lenyomatot is hagytak
Franciaországban. Az angolszász, mindenekelőtt amerikai jövevényszavak szaporodását,
valamint

az

élet

számos

terültén

jelentkező

amerikanizációt

nevezték

el

cocakolonizációnak (cocacolonisation), később mcdonaldizációnak (mcdonaldisation). Az
angol-amerikai kifejezésekkel tarkított beszédet pedig az angol és a francia szavak,
valamint a francia és az amerikai szavak összevonásából franglais-nak és francricain-nek
(Bárdosi 2010: 9).
Charles de Gaulle politikai programjának egyik legfontosabb célkitűzése az 1960as években az amerikai befolyás csökkentése volt. Franciaország önálló atomprogramba
kezdett, 1960-ban felrobbantotta első atombombáját, 1966-ban kilépett a NATO katonai
szervezetéből, az angolszász dominancia európai csökkentése érdekében 1963-ban és
1967-ben is megvétózta az Egyesült-Királyság közös piaci csatlakozását. A francia
nyelvpolitika egyik irányvonala elsősorban a francia nyelv nemzetközi pozícióinak
védelmét célozta meg főként az angol nyelvvel szemben. Ezért is fogalmazható meg, hogy
ez a küzdelem nemzetközi színtéren zajlott, hiszen a francia politika – és nyelvpolitika –
alakítói nemcsak az angol nyelv Franciaországban gyakorolt befolyását kívánták
csökkenteni, hanem törekedtek a francia nyelv nemzetközi gazdasági, kulturális és politikai
érintkezések során történő alkalmazásának előremozdítására is.
Az angol nyelv dominanciája vitathatatlan, de nem jelenti azt, hogy az angol nyelv
olyan veszélyforrást jelentene, mely a francia nyelv eltűnésével, vagy marginalizálódásával
fenyegetne. Ennek egyrészt vannak nyelvpolitikán és nyelvtervezésen kívüli okai, például
a frankofón közösség növekedése. Különböző demográfiai becslések szerint 2050-re a
frankofón beszélőközösség – főként az afrikai népességszaporulat miatt – 500–700 millió
főre fog nőni. Másrészt a francia nyelv biztos pozíciója a francia nyelvi tervezés és
nyelvpolitika eredményességét igazolja. Az 1960-as évek óta létrehozott intézményeknek,
bizottságoknak, a francia nyelv ápolását biztosító intézményes kereteknek, a nyelvi
törvények

nyújtotta

jogi

háttérnek,

valamint

a

frankofón

közösséggel

való

együttműködésnek köszönhetően a francia nyelv továbbra is fontos nemzetközi nyelv
(Phan – Guillou 2011: 56).
A XX. század második fele óta szaporodó angol jövevényszavak sem adnak okot
aggodalomra, hiszen a nyelveknek, így a franciának is megvan az a képessége, hogy
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integrálja az új kifejezéseket. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a XI. századtól egészen
a XVII század végéig az angol nyelvet érte jelentős francia befolyás, az idő múlása pedig
igazolta, hogy a francia befolyás nyelvészeti szempontból nem okozott semmiféle kárt az
angol nyelvben.
A francia nyelv integráló képességét illusztrálja az a tény is, hogy a korábbi
fejezetekben ismertetett reneszánsz kori olasz nyelvi befolyás vetekedett a XX. század
második

felétől

tapasztalható

angol

befolyás

mértékével,

azonban

az

olasz

jövevényszavakat is sikeresen integrálta a francia nyelv. A Terminológiai Bizottságoknak
köszönhetően, melyről a későbbiekben részletesebben szólok, számos új tudományos és
technológiai kifejezés francia alternatíváját alkotják meg, így az angol jövevényszavak
mennyisége korlátozható. Az angol jövevényszavak átvételét és integrálását a francia
szókincsbe megkönnyíti, hogy az angol tudományos és technológiai szókincs jelentős része
a franciához hasonlóan ógörög és latin eredetű etimonokon nyugszik (5).
7.9 A francia nyelvterjesztés
A nyelvi tervezésnek az eddig bemutatott területei, a státusztervezés, a korpusztervezés és
az elsajátítás-tervezés mellet a nyelvtervezés és a nyelvpolitika részének tekintjük a három
terület művelését segítő, illetve a három területtel összefüggő, a nyelv terjedését és
terjesztését befolyásoló

nyelvterjesztést. Az alábbiakban

bemutatott szervezetek,

bizottságok, intézmények, médiumok stb. megalkotása hozta létre a francia nyelvi
tervezésben a francia nyelvterjesztés politikáját.
7.9.1

A nyelvterjesztés távoli előzményeitől

Minthogy a francia nyelvterjesztés alapvetően a XX. század 60-as éveiben bontakozott ki,
dolgozatom ezen részében tárgyalom. Azonban szükségesnek tartom az egészen az érett
középkorig visszanyúló előzmények ismertetését.
A francia nyelv különböző változatai már a középkorban átlépték Franciaország
határait, illetve a francia király által birtokolt területek határait. Az 1066-os hastings-i csata
során győzelmet aratott Hódító Vilmos az angol uralkodó felett, az angliai normand
jelenlétnek köszönhetően az angol arisztokrácia, igazságszolgáltatás és a királyi udvar
nyelvévé az anglonormann vált. Az 1099-ben kezdődő keresztes hadjáratoknak
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köszönhetően a francia nyelv is terjedt a Földközi-tenger térségében, például Cipruson is
jelen volt az érett középkor végéig. A francia nyelv volt a szabir nyelv, a Földközi-tenger
medencéjében elsősorban a kereskedők által használt keveréknyelv egyik alkotója is. A
francia nyelv Itáliában is megjelent, Brunetto Latini franciául írta meg a Li Livres Dou
Trésor [A kincsek könyve]

39

. című, a korszak addigi ismereteit összefoglaló

enciklopédikus művét. Marco Polo szintén franciául diktálta le utazásainak kalandjait,
történeteit a Livre des Merveilles [A csodák könyve] 40 című munka őrzi. E középkori
előzményekben azonban még nem játszott szerepet a tudatos nyelvterjesztés (Hagège 2006:
16-17, Perret 2008: 66–67, Bárdosi – Karakai 1996: 179).
7.9.2

Nyelvterjesztés és gyarmatosítás

A francia nyelvterjesztés egészen a francia gyarmatbirodalom kiépítésének hajnaláig nyúlik
vissza. Franciaország Portugáliát, Spanyolországot és Angliát követően a XVI. században
kapcsolódott be a nagy földrajzi felfedezésekbe és a gyarmatosításba. A folyamat a XVII.
században gyorsult fel. A francia nyelv terjesztése összekapcsolódott a francia
abszolutista politikával és a vallási élettel. A különböző rendeknek, felekezeteknek,
például a Jezsuita Rendnek, az Orsolya Rend misszionáriusainak nem csupán a
keresztény vallás oktatása volt a feladatuk, hanem a bennszülöttek francia nyelvre
tanítása, francia nyelvtanok és francia nyelvű könyvek írása, a bennszülött lakosok
„franciásítása” (Picoche – Marchello-Nizia, 1996: 62).
Richelieu minden katolikus hitre és francia nyelvhasználatra áttérő bennszülöttet
franciának ismert el. Colbert az észak-amerikai, kanadai területek franciásítása
érdekében hozományt ajánlott azoknak a szegény és árva leányoknak, akik hajlandók
voltak az új kontinensen bennszülöttekkel házasságot kötni, a családalapítást követően
pedig francia ajkú gyermekeket nevelni. Ezeket a leányokat szokás a „király árváinak”
(les filles du Roy) nevezni (Picoche – Marchello-Nizia, 1996: 64).
A francia nyelv terjesztése egészen a XIX. század utolsó feléig szorosan
összekapcsolódott a misszionárius tevékenységgel. A második gyarmatbirodalom
építése során 1883-ban alapították meg a laikus Alliance Française-t [Francia
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Szövetség], melynek legfontosabb feladata a francia nyelv és kultúra terjesztése. A XX.
század elején, 1902-ben a Jules Ferry által megalapított francia oktatási rendszer
elveiből merítő Mission Laïque Française [Francia Laikus Misszió], a francia nyelv és
kultúra világban való terjesztését elsősorban a laikus francia nyelvű iskolák alapításán
és fenntartásán keresztül végzi. Napjainkban körülbelül 39 országban 111 oktatónevelő intézményt működtet, az óvodás kortól a érettségi vizsgáig bezárólag minden
korosztály számára. 1907-ben megnyitotta kapuit az első Francia Intézet az
olaszországi Firenzében (Calvet 1996: 99, Phan – Guillou 2011: 92), (25).
A francia állam a francia nyelv és kultúra, a francia nyelvű képzések
előremozdításába, a francia művészetek és irodalom terjesztésébe közvetlen módon
1909-től szólt bele a külügyminisztériumon, valamint a gyarmatügyi minisztériumon
keresztül. Ekkor állították fel a Service des Écoles et Œuvres françaises à l’étranger-t
[Francia Iskolák és Művek/Ügyek Külföldi Szolgálata]41, mely nem volt hosszú életű
ebben a formátumban. 1918-ban újjászervezték Service des œuvres françaises à
l’étranger [Francia Művek/Ügyek Külföldi Szolgálata]42 néven (Calvet 1996: 99).
7.9.3

Nyelvterjesztés a II. világháború után: Frankofónia és más francia nyelvű
szervezetek

A második világháború alatt a megszállás idején Londonban hozták létre a
külügyminisztérium részeként a Service des affaires administratives et consulaires et
des œuvres françaises-t [Közigazgatási és Konzuli Ügyek és Francia Ügyek Szolgálata],
mely Franciaország felszabadítását követően Direction générale des relations
culturelles et des œuvres françaises [Kulturális Kapcsolatok és a Francia Ügyek
Főigazgatósága] néven működött tovább, 1956-tól a Direction générale des affaires
culturelles et techniques [Kulturális és Műszaki Ügyek Főigazgatósága], majd 1969-től a
Direction générale des affaires culturelles, scientifiques et techniques [Kulturális,
Tudományos és Műszaki Ügyek Főigazgatósága]43 nevet viselte (Calvet 1996: 99–100).
A névváltoztatások az intézmény kompetenciaterületének módosulását, bővülését
fejezik ki. Jól látszódik, hogy nem csupán francia nyelv és kultúra, valamint a francia
41
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nyelvű művek terjesztése fonódott össze, hanem a tudományos és technikai élet
propagálása, illetve a francia nyelven zajló tudományos és technikai, technológiai művek
terjesztése is (Calvet 1996: 100).
Számos, a francia nyelv védelmét, terjesztését megcélzó kezdeményezés nem
Franciaországból indult ki, hanem más, francia nyelvet használó egykori gyarmati
országokból, régiókból. A francia politikai vezetés vitathatatlan érdeme azonban az, hogy
felismerte

e

szervezetek

jelentőségét,

és

valamennyi

szervezet

működésébe

bekapcsolódott, a „francia ügy” élére állt.
1952-ben hozták létre a Association internationale des journalistes de la langue
française-t [Francia Nyelvű Újságírók Nemzetközi Szövetsége], mely a színvonalas,
professzionális, gazdag tematikájú francia nyelvű újságírást segítette. Québec-i
kezdeményezésre jött létre az Union culturelle française [Francia Kulturális Unió], mely a
francia nyelvű kultúra ápolásán munkálkodik. 1958-ban pedig létrejött az Association
internationale des sociologues de la langue française [Francia nyelvű Szociológusok
Szövetsége]. 1960-ban állították fel az Association internationale pour la culture français
à l’étranger-t [A Francia Kultúráért Külföldön Nemzetközi Szövetsége], mely két évvel
később indította útjára a Culture française [Francia Kultúra] című folyóiratát. A kanadai
Montréal-ban 1961-ben hozták létre a francia nyelvű felsőfokú oktatást ápoló, illetve a
francia nyelvű tudományművelést biztosító, részben, vagy teljesen francia nyelvű képzést
nyújtó egyetemek szövetségét az AUPELF-t, vagyis az Association des uninversités
partiellement ou entièrement de langue française-t [Részben vagy Teljesen Francia Nyelvű
Egyetemek Szövetsége]44 (Le Marchand 2006: 8).
1966-ban hozták létre a francia miniszterelnök alá tartozó az Haut Comité pour la
Défense et l’Expansion de la langue française [A Francia Nyelv Védelmének és
Terjesztésének Legfelsőbb Bizottsága] nevű szerveztet, melynek feladatát az intézmény
neve jól mutatja. A Délégation générale à la langue française et aux langues de France [A
Francia Nyelv és a Franciaországi Nyelvek Általános Bizottsága] a francia kormány
nyelvpolitikáját

formálja.

Feladata

a

francia

nyelv

elsőbbségének

garantálása

Franciaországban, ezáltal a társadalmi kohézió biztosítása is, valamint a nyelvi és
kulturális diverzitás fenntartása a világban. Az intézmény ez utóbbi küldetésével szemben
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lehet megfogalmazni azt a kritikát, hogy a nyelvi és kulturális diverzitásért való küzdelme
valójában a francia nyelv nemzetközi szerepének előremozdításában merül ki. Másfelől
egyáltalán nem meglepő, hogy egy francia állami szervezet nem más országok nyelveinek
propagálásával foglalkozik. A regionális nyelvek azonban, mint láthattuk valóban
marginális szerephez jutnak Franciaországban (5), (26).
1970-ben hozták létre az Oganisation internationale de la Francophonie-t
[Frankofónia Nemzetközi Szervezete]. A frankofónia (francophonie) kifejezés – melyet
kisbetűvel is írhatunk, ha nem kifejezetten a tulajdonnevet, a nemzetközi szervezetet jelöli,
hanem a francia nyelvű beszélőközösséget – hosszú múlttal rendelkezik. A XIX. században
alkotta meg a fogalmat Onésime Reclus földrajztudós, aki a világ népeit nyelvük szerint
csoportosította. Így a kifejezés a földrajzi tudományon belül született, de részben nyelvi,
nyelvészeti természetű volt. A fogalom hosszú időn keresztül nem került be a köztudatba.
Számos alternatív kifejezés született, melyek közül a francitude ’franciaság’ bizonyult a
legidőtállóbbnak. A francitude fordulat egyszerre utal a francia nyelv használatára, illetve
a francia kultúrkörhöz való tartozásra (Le Marchand 2006: 6).
A nemzetközi szervezet megalapításakor, illetve a névválasztás folyamán felmerült
a Francia Nemzetközösség (Commonwealth à la française) kifejezés használata is, mely
kifejezésre juttatta azt a felismerést, hogy létezik egy az angol nemzetközösséghez hasonló
Franciaországhoz, illetve az egykori francia gyarmatbirodalomhoz fűződő politikai entitás.
A Francia Nemzetközösség elnevezés is kifejezésre juttatta, hogy a francia szervezet
létrehozását az angol nyelv, illetve az angolszász országok befolyásának ellensúlyozására
hívták életre. Végül azonban a névválasztáskor egy eredetibb, minden más országtól
független Frankofónia Nemzetközi Szervezete elnevezésre esett a választás (Calvet 1996:
105).
A frankofónia kifejezés Léopold Sédar Senghor szenegáli politikus és költő által
jegyzett 1962-ben az Esprit című folyóirat Le français dans le monde, [A francia a
világban] című különszámában megjelent cikke nyomán kerül be a köztudatba. Az
alapvetően földrajzi és nyelvi kifejezés jelentésgazdagodáson ment keresztül. A
frankofónia egyszerre vált, nyelvi, nyelvészeti, kulturális, politikai, geostratégiai és
szellemi fogalommá (Le Marchand 2006: 6, Phan – Guillou 2011: 16–17).
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10. ábra: A Frankofónia térképe (45). Narancssárga jelöli a Frankofónia Nemzetközi
Szervezetének tagállamait, magenta szín a társult államokat (korlátozott jogkörű
országok), zöld szín pedig a megfigyelő, a jövőben csatlakozni kívánó államokat.
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A Frankofónia Nemzetközi Szervezetének köszönhetően vált a francia az angol után
a második legelterjedtebb nemzetközi nyelvvé, ha azon országok számát vesszük
figyelembe, amelyekben a francia hivatalos státusszal rendelkezik, vagy ha azt vesszük
figyelembe, hogy hány ország használja a franciát a különböző ENSZ szervezetekben
történő felszólalásaik során.
A Frankofónia Nemzetközi Szervezetének tagjai a teljesség igénye nélkül:
Franciaország, Belgium, Svájc, Luxemburg, Monaco, Kanada, Mauritánia, Marokkó,
Algéria, Tunézia, Elefántcsontpart, Kamerun, Kongói Demokratikus Köztársaság, Burundi,
Guinea, Niger, Szenegál, Mari, Csád, Togo, Ruanda, stb. Ami a beszélők számát illeti
2014-es adatok szerint körülbelül 274 millió embert tekinthetünk frankofónnak. A francia
nyelv a világ 10 legbeszéltebb nyelve között szerepel (Calvet 1996: 103-104), (27), (28),
(45).
A frankofónia szó kisbetűvel írva a francia nyelvű beszélőközösséget jelöli.
Pontosan azonban nem lehet megállapítani, hogy hány ember – francia kifejezéssel élve –
osztozik a francia nyelven (le français en partage). A frankofón közösség nyelvi
kompetenciája nem homogén, ezért a közösségen belül különbséget szokás tenni a valódi
frankofónok (francophones réels), az alkalmi frankofónok (francophones occasionels)
között. Az előbbieknek a francia az anyanyelvük, vagy a második nyelvük, ennek
megfelelően rendszeresen használják a franciát különböző formális és informális
kommunikációs helyzetekben és anyanyelvi, vagy közel anyanyelvi kompetenciával
rendelkeznek. A második csoportba tartozóknak, bár frankofón területen élnek nem a
francia az anyanyelvük, vagy a második nyelvük. Nem minden kommunikációs helyzetben
a franciát használják, nyelvtudásuk igen különböző szintű lehet, de elmarad a valódi
frankofónok nyelvtudásától. Végül szokás (el)franciásodókról (francisants) is beszélni, e
csoportot azok alkotják, akik nem frankofón államokban élnek, de tanultak franciául, e
csoport nyelvtudása is meglehetősen heterogén (Phan – Guillou 2011: 17, Calvet 1996:
104), (27).
A Frankofónia Nemzetközi Szervezetének tagországaival szemben egyébként
elvárás a francia nyelv minél szélesebb körű használata a diplomácia érintkezések során, a
médiában és a munka világában. Természetesen ezek megvalósításának kulcsa az, hogy
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minél szélesebb körök számára biztosítsanak színvonalas francia nyelvtanítást, és francia
nyelvű oktatást (Phan – Guillou 2011: 264), (29).
A frankofónia keretein belül számos a francia nyelv védelmével, terjesztésével,
tanulmányozásával kapcsolatos tevékenységet folytatnak. Támogatják a francia nyelvű
mozit, évente öt kiemelkedő filmművészeti rendezvényt szerveznek. 1984 óta működik a
francia nyelvű TV5 televíziócsatorna. E nemzetközi csatorna 2006-ban módosította nevét.
A TV5 Monde megnevezés egyrészt megkülönbözteti más TV5 nevet viselő csatornáktól,
másrészt jól kifejezi nemzetköziségét. Az MTV-t követően, a BBC-t és CNN-t is megelőző
nézőközönséggel rendelkezik és a csatorna a francia nyelv oktatásához és tanulásához is
jelentősen hozzájárul. Több oktató jellegű műsora van, a honlapján pedig számos sokszínű,
színvonalas oktatói segédanyag, tananyag található, melyek közül számtalan az önálló
tanulás lehetőségét is kínálja. (Le Marchand 2006: 30–31).
A francia nyelvű rádióadók, többek között az RFI, a Radio France Internationale
nevű nemzetközi francia nyelvű rádió is fontos szerepet játszik a francia nyelv
terjesztésében és védelmében. Az 1978 óta működő Conseil international des radios et
télévisions d’expression française [Francia Nyelvű Rádiók és Televíziók Nemzetközi
Tanácsa]45 anyagi forrásokat is biztosít főként a szegényebb frankofón régiók számára a
francia nyelvű műsorok gyártásához. A francia nyelvű irodalom művelőit jutalmazza a
Prix des cinq continents de la francophonie [Az Öt Frankofón Kontinens Díja]46, melynek
célja a francia nyelvű szépirodalom ápolása. Az 1956-ba Svájcba emigráló Kristóf Ágota,
aki irodalmi munkásságának nyelvéül a franciát választotta, 1987-ben részesült A Francia
Írók Szövetségének díjában a Le grand cahier [A nagy füzet] című alkotásáért. (Abalain
2007: 103, Le Marchand 2006: 21, 29).
A már említett AUPELF-t (Association des uninversités partiellement ou
entièrement de la langue française) a francia nyelvű tudományművelést és felsőfokú
képzések megvalósítását biztosítja. Emellett azonban a szegényebb frankofón régiók,
elsősorban afrikai országok francia nyelvű elemi oktatásának megszervezését, valamint a
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francia nyelvű szakképzések indítását is támogatja a Frankofónia Nemzetközi Szervezete
(Le Marchand 2006: 43–44).
A francia nyelv tanulásának és tanításának előremozdítását célozta meg a
szegényebb régiókban az 1986-ban útjára indított „tanárokként egy szótár, diákokként egy
iskolatáska” 47 (un dictionnaire par enseignant et un cartable par élève) nevű program.
Természetesen a programban említett iskolatáskák nem üresek voltak, hanem tartalmazták
a szükséges tanfelszerelésnek legalább egy részét. A program továbbfejlesztése során
igyekeztek minél több diák számára is francia szótárt biztosítani. AUPELF irányításával és
az Hachette kiadó együttműködésével 1997-ben adták ki az átfogó Dictionnaire universel
francophone [Egyetemes Frankofón Szótár]

48

című szótárt, mely nem csupán a

franciaországi szókincset, hanem a különböző frankofón régiókban használt variánsokat is
tartalmazta. E szótárt a „tanárokként egy szótár, diákokként egy iskolatáska” program
keretein belül terjesztették (Phan – Guillou 2011: 279).
Látható, hogy a frankofón régiók milyen sok szállal kapcsolódnak egymáshoz. A
francia nyelv, a francia nyelvű televízió, rádió, sajtó, oktatásügy, ifjúságügy, sportügy, a
mobilitási programok, a frankofón városok közötti szolidaritási program, a különböző
miniszterek, polgármesterek szövetségei, konferenciái, a minden évben március 20-án
megrendezett Frankofónia Napja (Journée de la francophonie) mind a tagállamok közötti
minél többrétű együttműködés és kohézió kialakítását szolgálják.
1971 óta működik – a Bas-Lauriol-törvény és a Toubon-törvény is hivatkozik a
munkálataira, mint ahogy azt az idézett törvények bemutatások és elemzésekor láthattuk –
a francia minisztériumokhoz hozzárendelt Commission de terminologie [Terminológiai
Bizottság], melynek feladata a különböző szakterületek terminológiai hiányosságainak
pótlása, elsősorban az angol szakkifejezések helyett francia megfelelők létrehozása. A
megalkotott kifejezéseket a Francia Akadémia ellenőrzi, majd miniszteri rendeletekként a
Journal Officiel de la République française [A Francia Köztársaság Hivatalos Közlönye]
című újságban publikálják 1973 óta. A folyóiratban megjelent kifejezések használata
kötelező minden állami közigazgatási, oktatási, kutatási intézményben Franciaország szerte
(Bárdosi 2010: 10).
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A Terminológiai Bizottság egyik legnagyobb érdeme, hogy például az
informatikatudomány szókészletét franciásította. Ugyanakkor ezen munkálatok a trendeket
nem

tudták

megfordítani

nemzetközi

viszonylatban,

hiszen

a

nem

anglofón

tudományművelők között továbbra is az angol nyelven történő publikálás a jellemző. Íme
néhány példa a franciásított informatikai kifejezésekre:
Angol kifejezés

Franciásított alak

Magyar megfelelő

bug

bogue

számítógépes hiba

computer

ordinateur

számítógép

e-mail

courriel

drótposta

hard disk

disque dur

merevlemez

hardware

matériel

hardver

joystick

manche à balai

dzsojsztik/botkormány

SMS

texto

SMS

software

logiciel

program

to save

sauvegarder

(le)ment

web

toile

háló

@

arobase

kukac

4. táblázat: Franciásított informatikai kifejezések (Bárdosi 2010: 10, Hagège 2006: 99100, Abalain 2007: 46).49

Fontos szerepe van az új kifejezések terjesztésében a Banque des mots című francia
terminológiai folyóiratnak is, mely 2016 óta online és PDF formátumban érhető el
(Bárdosi 2010: 10), (30).
A francia terminológiai szókincs bővítése azonban nem a Terminológiai
Bizottságok létrehozásával kezdődött, hiszen például a Francia Enciklopédiának is abban
állt a legnagyobb jelentősége a nyelvi tervezés és a nyelvpolitika szempontjából, hogy
valamennyi tudományterület és műveltségi terület szókincsét kodifikálta.
49
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Napjaink igeragozási csoportosítását a 20. század elején dolgozták ki, egy 1910-es igei
nomenklatúrával összekapcsolódva. Ettől kezdve szokás a francia igéket három igeragozási
csoportra osztani. További lehetőségként kínálkozik az produktivitás szerint történő
csoportosítás. Igazi bővülés az -er végű igéket jellemzi. Korlátozott mértékben az -ss-el
bővülő -ir végű igéket is produktívnak tekinthetjük. 1912-ben jött létre az amerrir, azaz
’vízre ereszkedni’, később ’űrkapszulát tengerre bocsátani’ jelentéssel is használatos ige,
1921-ben pedig az alunir ’holdra szállni’ ige, majd az amarsir ’marsra szállni’. Mindegyik
új ige a finir típusú igék analógiájára ragozódik. Ezen igék megalkotását szintén a
technológia fejlődése, illetve a technológiai kifejezések franciásítására való törekvés hívta
életre. Az alábbiakban néhány további, betűrendbe sorolt példa illusztrálja a különböző
tudományterületek, üzleti ágak angol terminológiának sikeres franciásítását. A 4. és 5.
táblázatban feltüntetett kifejezések jelentős mértékben elterjedtek a köznyelvben,
használatuk gyakorisága azonban egyéntől, életkortól, iskolai végzettségtől, foglalkozástól,
stb. függően változó (Huot 2005: 167, Bárdosi – Karakai 1996: 270, Abalain 2007: 46–47):
Angol kifejezés

Franciásított alak

Magyar megfelelő

airbag

couche gonflable

légzsák

best of

florilège, le meilleur de

válogatás (a legjobbak
közül)

brain drain

la fuite/l’exode des
cerveaux/du capital humain

agyelszívás

brainstorming

remue-méninges

ötletelés/ötletroham

challenge

défi

kihívás

crash

écrasement

összeomlás

design

esthétique industrielle,
stylique

dizájn, formatervezés

fast-food

restauration rapide

gyors étel

HD

haute définition

nagy felbontás

help desk

centre d'assistance

információs pult

meeting

rencontre, rendez-vous

míting, szakmai
gyűlés/találkozó, rövid
értekezlet
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mindmap

carte heuristique, carte
cognitive/mentale

elmetérkép, gondolattérkép

offshore

extraterritorial

offshore, külföldön
bejegyzett

selfie

autophoto, égoportrait

szelfi, önfotó

sitcom

comédie de situation

szituációs komédia

team leader

chef d’équipe

csapatvezető

talk show

émission débat

beszélgető műsor

5. táblázat: További példák angol kifejezések franciásítására.50

Egy nyelv terminológiafejlesztése egyszerre társadalmi igény és szükséglet, mert
egyik alapfelétele annak, hogy a nyelv minden kommunikációs szerepkörét betölthesse,
ezáltal pedig versenyképes maradhasson. A terminológiai fejlesztés mellett, és azzal
összefüggésben egy nyelv versenyképességének megőrzéséhez többek között anyanyelvű
tudományművelésre, anyanyelven folyó tudományos képzésre és szintén anyanyelvi
ismeretterjesztésre van szükség (Kiss 2005: 20, Kiss 2009: 69, 71).
7.9.4

Nyelvterjesztés a II. világháború után: a francia, mint munkanyelv és hivatalos
nyelv az Európai Unión kívüli nemzetközi szervezetekben

A nemzetközi francia nyelvpolitika részét képzi a francia nyelv használatának propagálása
a különböző nemzetközi szervezetekben. A második világháborút követően a francia nyelv
azért válhatott a létrejövő nemzetközi szervezetek hivatalos nyelvévé, mert egyrészt
hagyományosan a diplomácia nyelve volt, másrészt a győztesek oldalán zárta le a
világháborút. Az ENSZ Közgyűlése 1946. február 1-én határozott a szervezet nyelveiről.
Az angol, a spanyol, az orosz (később az arab) mellett a francia is a hivatalos nyelvek
listájának tagja volt. A szervezet két munkanyelvet jelölt meg: az angolt és a franciát (5).
A hivatalos nyelv státusza annyit tesz, hogy minden hivatalos értekezleten
biztosítani kell a tolmácsolást azon nyelvekre, melyek hivatalos státusszal rendelkeznek. A
különböző hivatalos dokumentumokat is igény szerint elérhetővé kell tenni adott időn belül
a hivatalos nyelveken. A munkanyelvek pedig azok a nyelvek, melyen a szervezet
50
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munkatársai a mindennapokban dolgoznak írásban és szóban. Rendszerint a hivatalos
nyelvekre történő tolmácsolás és fordítás forrásnyelvei a munkanyelvek. A francia
munkanyelvi státusszal rendelkezik a Közgyűlésben, a Biztonsági Tanácsban, a Gazdasági
és Szociális Tanácsban, a Gyámsági Tanácsban, a Nemzetközi Bíróságon és a Titkárságon.
A francia továbbá az ENSZ szerveihez közvetlenül kapcsolódó számos intézmény
munkanyelve, például: Az ENSZ Genfi Hivatala, ENSZ Bécsi Hivatala, Élelmezésügyi és
Mezőgazdasági Világszervezet, UNESCO, Egyetemes Postaegyesület, Egészségügyi
Világszervezet, stb. (5).
A francia továbbá számos ENSZ-hez nem kapcsolódó szervezetben munkanyelv,
vagy hivatalos nyelv, melyek közül a legfontosabbak: Észak-Atlanti Szerződés Szervezte,
Európa Tanács, Csendes-Óceáni Közösség, Afrikai Unió, Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi
Szervezete stb.
Nem csupán az határozza meg egy nyelv nemzetközi közvetítő szerepét, hogy mely
szervezetek hivatalos nyelve, vagy munkanyelve. Fontos szerepe van a tárgyalási
környezetnek, annak, hogy milyen ajkú város ad otthont egy-egy intézménynek,
tárgyalásnak. Az európai konferenciaturizmusnak, valamint az Európában működő
nemzetközi szervezetek legfontosabb székhelyeinek francia nyelvű, vagy döntően francia
nyelvű városok adnak otthont: Párizs (Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezete, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, Európai
Űrügynökség, stb.) Genf (Nemzetközi Vöröskereszt, ENSZ Menekültügyi Főbizottsága,
ENSZ Kereskedelmi Világszervezete, ENSZ Nemzetközi Egészségügyi Világszervezete stb.).
Strasbourg (Európai Parlament, Európa Tanács, Emberi Jogok Európai Bírósága stb.)
Brüsszel (NATO központ, Európai Bizottság, Európai Tanács, Régiók Bizottsága, Szociális
és Gazdasági Bizottság) Luxemburg (Európai Bíróság, Európai Parlament Titkársága,
Európai Számvevőszék stb.) (5).
A fogadó város, a régió nyelve határozza meg azt, hogy mi a nyelve a kiszolgáló
személyzet, illetve a titkárság munkatársainak jelentős részének. A titkárság sokféle
feladatot lát el, többek között rögzítik a tárgyalások menetrendjét, időpontjait, biztosítják
az esetleges fordító és tolmácsoló személyzetet, előkészítik és sokszorosítják a
tárgyaláshoz szükséges dokumentumokat és segédanyagokat, a tárgyalások során hozott
döntéseket dokumentálják. Fontos szerepük van a tárgyalótermeken kívül is, hiszen
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megszervezik a tárgyalásra érkezők utazását, szállását, kulturális programjait, vagyis
ráhatásuk van az emberi kapcsolatok alakítására, alapvetően meghatározzák, hogy milyen
légkörben zajlik le egy adott tárgyalás. Mindebből következik, hogy a francia nyelv
nemzetközi fontosságához hozzájárul az, hogy európai konferenciaturizmus központjainak,
valamint az Európában működő nemzetközi szervezetek székhelyeinek döntően francia
nyelvű városok adnak otthont. (Nanovfszky 1999: 55–56), (5).
A francia szerepét a globalizálódó világ nyelvi hierarchiájában a nyelvek
gravitációs modelljével is szokták ábrázolni. A modell a kétnyelvű, illetve többnyelvű
beszélők által összekapcsolt nyelvek egymáshoz való viszonyát ábrázolja. A nyelvek
többsége, úgynevezett periférikus nyelv. E nyelvek jellemzője, hogy beszélőik száma
alacsony, hivatalos státusszal nem rendelkeznek, a legtöbbször írott változatuk nincs. Ezen
nyelvek beszélőközössége, hogy ne legyen izolált egyrészt elsajátíthat más periférikus
nyelvet – jellemzően a földrajzilag közeli, szomszédos periférikus nyelvet – ez egy
úgynevezett horizontális kapcsolódási pont, horizontális többnyelvűség alakul ki, hiszen a
másik nyelv ugyanabban a kategóriában foglal helyet (Phan – Guillou 2011: 59).
Jellemzőbb azonban, hogy egy periférikus nyelvet használó beszélőközösség, a
nyelvi

izoláció

elkerülése

végett,

vertikális

kapcsolatot

létesít

egy

nagyobb

beszélőközösséggel, gyakran hivatalos státusszal, vagy oktatásban használt, rendszerint
írott verzióval is rendelkező nyelvvel. Ezen nyelveket centrális nyelveknek nevezzük. Így
vertikális többnyelvűség alakul ki. Franciaországban például periférikus nyelv a baszk, a
breton, stb., és centrális nyelv a francia (Phan – Guillou 2011: 59).
Bizonyos centrális nyelvek olyan helyzetben, konstellációban helyezkednek el,
hogy más centrális nyelvet beszélő közösségek számára is centrális szereppel bírnak. A
soknyelvű frankofón közösség számára a francia nyelv központi jellege kiemelkedő. A
francia nyelv nem csupán Franciaországban, hanem nagyobb, országhatárokat átívelő
nemzetközi környezetben játszik központi szerepet (hivatalos nyelv, oktatás nyelve, média
nyelve, munka világának a nyelve stb.), ezért nemzetközi, frankofón kontextusban
szupercentrális nyelv. Szupercentrális nyelvnek tekinthető az ENSZ hat hivatalos nyelve,
valamint a hindi, a maláj, a szuahéli, a portugál, a német és a japán (Phan – Guillou 2011:
59–60).
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Bizonyos országok kiemelkedő gazdasági, politikai, katonai súlyra tesznek szert,
ezen országok nyelve hipercentrális pozícióra tehet szert. A hipercentrális pozícióban lévő
nyelv beszélőközösségére az egynyelvűség jellemző, hiszen a szupercentrális nyelvek
többnyelvű beszélőközösségei jellemzően a hipercentrális nyelvet is elsajátítják, vagyis a
modell metaforájával élve ennek a nyelvnek a legnagyobb a gravitációs vonzása, ez a
nyelv foglalja el a központi pozíciót, a többi nyelv – ahogy a Nap körül a Naprendszer
bolygói – e nyelv körül „kering”. Manapság egyetlen nyelvet, az angolt tartják
hipercentrális nyelvnek az Amerikai Egyesült Államok vezető szerepéből adódóan. Az
angol nyelvet egyetemes jellegéből fakadóan gyakran a XXI. század latinjaként szokták
emlegetni. Ez annyiban helytálló, hogy míg a tudományos munkák a középkorban latinul,
addig manapság döntően angolul íródnak. Azonban a középkori latin nyelvhasználói köre,
az elterjedtségének mértéke, nyelvhasználati funkciói, használatának reális okai és
ideológiája eltér az angol nyelvétől (Baggioni 1997: 329–330, Phan – Guillou 2011: 59–
60, Hagège 2006: 93).
7.10 A nyelvi diverzitás kérdésköre a francia nyelvpolitika szempontjából
A francia nyelv nemzetközi szerepének megőrzésével, illetve előremozdításával tehát a
nyelvterjesztés, angol szakszóval élve a language diffusion foglalkozik. Frankofón
keretekben azonban kedvelt fordulat a diplomatie linguistique, azaz ’nyelvi diplomácia’. A
nyelvi diplomácia jobban kifejezi a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének hivatalos
nyelvpolitikáját és kultúrpolitikáját is, hiszen a Frankofónia Nemzetközi Szervezete, illetve
maga Franciaország is kiáll nemzetközi téren a nyelvi és kulturális diverzitás mellett.
Magukat a frankofón államokat is a sokszínűség jellemzi, például az egykori belga
gyarmat Kongói Demokratikus Köztársaságban a francia körülbelül másik négyszáz nyelv
mellett használatos (Le Marchand 2006: 16–17, 24).
Egy adott ország, régió, vagy szervezet nyelvpolitikájának a nyelvi diverzitáshoz
való viszonya rendkívül összetett, és nincs teljes egyetértés a nyelvi sokszínűség
megőrzése mellett felsorakoztatott érvek helyénvalóságában sem.
Az egyik érv a nyelvi diverzitást a kulturális diverzitás részeként értelmezi, az
utóbbit pedig a biodiverzitás részeként. A diverzitás megőrzése pedig a fejlődés és a
fajfenntartás kulcsa. Egyes kutatások korrelációt fedeztek fel az egyes régiók növény és
állatvilágának diverzitása és a nyelvi sokszínűség között. Ennek megfelelően a nyelvi
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diverzitás megőrzése hozzájárulhat a Föld biodiverzitásának megőrzéséhez. Így mindent
meg kell tenni a nyelvek eltűnésének lassítása, az úgynevezett nyelvvesztés és nyelvhalál
elkerülése érdekében (31).
A két rokonfogalom között az a különbség, hogy a nyelvvesztés esetében egy adott
beszélőközösség a mindennapi kommunikációs érintkezéseiben felhagy egy nyelv
használatával, de a szóban forgó nyelvet más közösség(ek) továbbra is anyanyelvükként
használják, így a nyelv nem tűnik el csupán csökken a nyelvhasználóinak száma. A
nyelvhalál esetében azonban nem csupán az adott nyelv visszaszorulásáról van szó, hanem
beszélőközösség híján a nyelv teljes eltűnéséről. A nyelvvesztés és a nyelvhalál
elkerülésének a kulcsa olyan nyelvpolitika kidolgozása, mely biztosítja a nyelvi vitalitást
(Bartha 2005: 126–127). A nyelvvesztés és a nyelvhalál végbe mehet rendkívül gyorsan,
drasztikus módon, például háborús helyzetben és népirtás során, ilyen esetekben a nyelvi
tervezés és a nyelvpolitika eszköztára nem elegendő a folyamat megállításához.
Az UNESCO honlapja szerint egy nyelv vitalitása az alábbi kritériumokon, illetve
ismérveken keresztül ragadható meg: mekkora a beszélők száma, megtörténik-e a nyelv
egyik generációról a másikra történő átadása, a beszélőközösségnek milyen a viszonya a
nyelvéhez, melyek a nyelv használati területei a köz- és a magánéletben, milyen hivatalos
nyelvpolitika és intézményes keretek állnak rendelkezésre a nyelvi tervezéshez, milyen
mennyiségű és minőségű írásbeliséggel, dokumentációval rendelkezik a nyelv, hogyan
reagál az új területek megjelenésére, vagyis alkalmas-e például új tudományterületek
közvetítésére az adott nyelv, milyen a médiához való viszonya, mennyire elterjedt a
használata a különféle médiumokban, milyen intézményes keretek, módszerek állnak
rendelkezésre a nyelv oktatásához. A kritériumok számbavétele során megállapítható, hogy
a franciát nyelvi vitalitás jellemzi (32).
A nyelvi diverzitás biodiverzitás részeként való kezelését jól kifejezik Ofélia García
nyelvész hasonlatai és modelljei. Az óceánokat a hullámok korbácsolják fel, teszik
érdekessé és változatossá. Hullámok nélkül a végtelen óceán unalmas lenne. Ennek
megfelelően a világ is unalmas és egysíkú lenne nyelvi sokszínűség nélkül. A hullámok
némelyike óriásira dagad, mint ahogy egy nyelv beszélőközösségének létszáma és a nyelv
befolyása is megnövekedhet. Más hullámok elgyengülnek, eltűnnek, akárcsak bizonyos
nyelvek és kultúrák.
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García

kertanalógiájában

a

nyelvek

sokszínűségét

a

virágok,

a kertek

sokféleségéhez és szépségéhez hasonlítja. Ha csupán egy féle virág lenne, unalmasabb
lenne a Föld, bár a kert művelése egyszerűbb és olcsóbb volna. Ennek megfelelően, ha
csupán egy nyelvet beszélne a világ, a kommunikáció is egyszerűbb lenne, nyelvtanulásra
is kevesebbet kellene költeni, de unalmasabb és szegényesebb lenne a világ. Ahogy a
kertet ápolni kell, a nyelvek is gondozásra szorulnak. A nyelvpolitikának tudatosan bele
kell nyúlnia a nyelvek sorsába (García 1992: 1–2, Garcia: 2011: 5), (31).
A kertanalógia az alábbiak szerint írja le a nyelvi sokszínűség és a nyelvi vitalitás
megőrzését. A kertész új virágot ültet a kertbe, hogy az változatosabb, gazdagabb legyen.
Ennek megfelelően új nyelvet, nyelveket kell elsajátítani. A későbbiekben elemzem, hogy
egy nyelv ismerete egyéni szinten, társadalmi szinten milyen piaci és nem piaci értékekkel
rendelkezhet. Ahogy a kertész óvja a ritka virágokat a kihalástól, úgy a nyelvpolitikának
nyelvi törvényekkel, intézményes keretek között zajló nyelvoktatással kell védelmeznie a
ritka, esetlegesen a kihalás által fenyegetett nyelveket. A túl gyorsan növekvő, szaporodó
növényeket, melyek elnyomnak más virágokat a kertben a kertész megritkítja, ehhez
hasonló módon a nyelvpolitikának is kontrollálnia kell azt, hogy egyes nyelvek ne
nyomjanak teljesen el más nyelveket. (31).
A nyelvi diverzitás tiszteletben tartását követelik meg a nemzetközi emberi joggal,
szabadságjogokkal, kisebbségi jogokkal és oktatásjoggal összekapcsolódva kialakult nyelvi
jogok. Az erre vonatkozó legfontosabb intézkedések listáját e ponton ki kell egészíteni az
1996-os Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával, melyet a dokumentum létrejöttének
helyszíne miatt Barcelonai Nyilatkozatként is szokás emlegetni. Ez az első teljes egészében
a nyelvi jogoknak szentelt dokumentum, mely a nyelvi jogokat egyszerre egyéni és
kollektív jognak is tekinti (Szépe 2001: 61). A Barcelonai Nyilatkozat többek között olyan
elveket fogalmaz meg, hogy minden közösségnek joga van ahhoz, hogy nyelvét fejlessze,
szabványosítsa, megőrizze (33):
Minden nyelvi közösségnek joga van, hogy törvénybe iktassa, szabványosítsa,
megőrizze, fejlessze és támogassa nyelvi rendszerét minden kényszer és erőszak
alkalmazása nélkül.
Kimondja, hogy minden nyelvi közösség azonos jogokkal kell, hogy rendelkezzen
(10. cikk). Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy mindenki saját nyelvét használhassa a
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közügyekben, amennyiben a nyelve a lakóterület jellegzetes nyelve, továbbá joga van
mindenkinek a saját nyelvét használnia a magánéletében (12. cikk). Mindenki joga, hogy
ismerje lakóterületének nyelvét (13. cikk). A nyelvi közösségek számára biztosítani kell
olyan oktatási rendszert, mely lehetővé teszi nyelvük intézményes keretek közötti
elsajátítását (27. cikk) (33).
article 10 : « Toutes les communautés linguistiques sont égales en droit. » [10. cikk:
„Minden nyelvi közösség egyenlő jogokkal rendelkezik.”]
article 12 : « Toute personne a le droit de développer ses activités publiques dans sa
propre langue dans la mesure où celle-ci est aussi la langue du territoire où elle réside.
Toute personne a le droit d'utiliser sa propre langue dans son environnement personnel
ou familial. » [12. cikk: „Mindenkinek joga van, hogy közügyekben minden
tevékenységét saját nyelvén folytassa, feltéve, hogy ez a nyelv az illető terület
jellegzetes nyelve. Mindenkinek joga van, hogy nyelvét használhassa a magánéletben és
családi körben.”]
article 13: « Toute personne a le droit d'apprendre la langue du territoire où elle
réside. » [13. cikk: „Mindenkinek joga van, hogy tanulja azon terület nyelvét, amelyen
él.”]
article 27: « Toute communauté linguistique a droit à un enseignement qui permette à
ses membres d'acquérir une connaissance des langues liées à leurs propres traditions
culturelles, comme les langues littéraires ou sacrées, anciennement langues habituelles
de sa communauté. » [27. cikk: Minden nyelvi közösségnek joga van olyan oktatásra,
mely lehetővé teszi tagjai számára, hogy a saját kulturális hagyományaikkal kapcsolatos
bármely nyelvről ismereteket elsajátítsanak, mint amilyenek a közösség által egykor
használatos irodalmi vagy szent nyelvek.]

A További cikkelyek a nyelv használati lehetőségének biztosítását írja elő a
társadalmi és gazdasági szférában, a tömegkommunikációban és az új technológiákban.
Továbbá a dokumentum V. szakasza a nyelv kultúraközvetítő szerepét is elismeri.
Szorgalmazza a közösség saját nyelvének ápolását, használatát a kulturális élet valamennyi
területén, valamint a más, esetleges hegemonikus jellegű nyelvvel és kultúrával szembeni
védekezését (33).
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7.11 A francia nyelvpolitika Európai Uniós vetülete
A nyelvi sokszínűség megőrzése mellett szólnak az Európai Unió által tiszteletben tartott
demokratikus elvek és értékek is. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (Charte des
droits fondamentaux de l’Union Européenne) 22. cikkelye kimondja, hogy:
« L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. » (34)
[„Az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget.”] (34).

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának gondolatára rímelő megfogalmazások több
nyelvész tollából is születtek. Olyan világrend kialakítására van szükség, melyben a
nemzetek megőrizhetik saját nyelvüket, identitásukat, kultúrájukat, amelyben kialakulhat a
kultúrák közötti kommunikáció, mely a kölcsönös megértés, a biztonság és a béke egyik
záloga

(Bańczerowsky

2006:

1).

A

nyelv

kultúraközvetítő

tulajdonságával,

identitásformáló erejével magyarázható hogy a nyelvhasználók többsége, nem egyszerű
kommunikációs eszköznek tekinti a nyelvét, következésképpen nem könnyen hagyja el,
cseréli le azt (Hagège 2006: 7–8).
A többnyelvűség fenntartása nagyobb esélyegyenlőséget biztosít, ha ugyanis
egyetlen domináns nyelv létezik, annak anyanyelvi beszélői privilegizált helyzetbe
kerülnek. A bilaterális és multilaterális tárgyalások során amennyiben a tárgyalófeleknek
különböző az anyanyelve célszerű egy olyan minden tárgyalófél számára tanult idegen
nyelven lefolytatni a megbeszélést, mely egyik felet sem juttatja sem kulturális, sem
országismereti, sem pszicholingvisztikai előnyökhöz. Vagyis olyan esetekben, mikor a
tárgyalófelek különböző okokból nem kívánnak külső személyeket, tolmácsokat bevonni a
tárgyalásokba olyan nyelvet tanácsos választani, mely egyenlő feltételeket biztosít a
tárgyalófelek számára, s a tárgyalás kimenetelét nem a nyelvi előnyök és hátrányok döntik
el (Nanovfszky 1999: 49–50).
A többnyelvűség megőrzése mellett szól számos gazdasági érv is. A többnyelvűség
piaci értékét egyéni és közösségi szinten is szokták vizsgálni. A többnyelvűség többféle,
jobban fizető és érdekesebb munkalehetőséget kínál. A többnyelvűségnek köszönhetően
gyorsabban, olcsóbban, több forrásból juthatunk információkhoz. Egy bizonyos nyelv
ismerete hozzásegíthet bizonyos áruk jobb áron történő eladásához és beszerzéséhez. A
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nyelv piaci értékéhez mindig társulnak nem piaci értékek, mint például a másik kultúra
megismerésének lehetősége (Grin 2002: 20–21).
Több Európai Uniós kutatás és jelentés is készült a többnyelvűség gazdasági
szerepéről. A 2000-es évek elején felismerték, hogy a legtöbb terméket sikeresen a vevő
nyelvén lehet eladni. Másrészt bizonyos árucikkekhez, márkákhoz a vevők a gyártó ország
nyelvét, szlogenjét társítják, így például bizonyos borok, pezsgő, sajtok, parfümök jobban
eladhatók bizonyos vevőkörnek francia feliratú csomagolásban, francia szlogenekkel.
(Hagège 2006: 128, 136). Az egyik legjelentősebb felmérés az ELAN, mely az európai
vállalatok nyelvi kompetencia hiányának kedvezőtlen gazdasági hatásait mutatja be. A
jelentés rávilágít arra, hogy számos vállalat, elsősorban közepes-és kisvállalat potenciális
szerződéskötési lehetőségtől esik el megfelelő nyelvtudás híján (35).
Az angol nyelvtudás szerepét nem vitatja el a jelentés, azonban hangsúlyozza azt,
hogy a többnyelvűség nagyobb versenyképességet biztosít az Európai Unió számára más
országokkal, illetve szervezetekkel szemben, valamint azt, hogy a különböző piacokon
való sikeres jelenlét nélkülözhetetlen feltétele a piachoz alkalmazkodó nyelvtudás. A
többnyelvűség a foglalkoztatásra is kedvező hatást gyakorol, nem csupán a foglalkoztatási
ráta növekedéséhez járul hozzá, de a többnyelvű alkalmazottak magasabb fizetésre,
kedvezőbb munkafeltételekre számíthatnak. (35)
Kutatási vizsgálatok tükrében a többnyelvűség növeli a kreativitást és az innovációs
készséget. A többnyelvű beszélők egy problémát több oldalról képesek megközelíteni,
kreativitásuknak, innovatív szemléletüknek köszönhetően gyorsabban, hatékonyabban, új
megoldási módokat feltárva képesek a problémák hatékony megoldására. Ez növeli a
többnyelvű beszélők munkaerőpiaci értékét. A többnyelvűség a velejáró készségeknek,
képességeknek köszönhetően is hozzájárul a gazdasági növekedéshez (36).
Szintén

gazdasági

kérdés

a

többnyelvűség

fenntartásának

költsége.

A

többnyelvűségnek számos előnye van, de az előnyök mellett a többnyelvűség támogatása
költségekkel jár egyéni szinten, hiszen a nyelvtanuló pénzt, időt és energiát fektet be abba,
hogy több nyelvet sajátítson el, illetve közösségi szinten is, hiszen meg kell szervezni a
különböző nyelvek elsajátításának intézményes kereteit. Éppen ezért kell olyan
nyelvpolitikai programot kidolgozni, mely biztosítja azt, hogy a többnyelvűség
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fenntartásából származó piaci és nem piaci értékek meghaladják a többnyelvűség
fenntartásának költségeit.
Jonathan Pool nevéhez kapcsolódik a hatféle európai nyelvi rezsim modelljének
kidolgozása, melyet Gazzola egészített ki egy hetedik nyelvi rezsimmel. François Grin
mutatja be egyben mind a hét nyelvi rezsimet. A monarchikus nyelvi rezsimben az Európai
Unió csupán egy hivatalos nyelvvel és munkanyelvvel rendelkezne, az angollal. Ebben a
rendszerben minden fordítási és tolmácsolási költséget meg lehetne spórolni. Azonban
minden nem angol nyelvű számára kötelező lenne az angol nyelv idegen nyelvként történő
elsajátítása. Tehát ebben a nyelvi uralmi rendszerben az angol nyelv tanulására és
tanítására fordított összeg képzi a költségeket (Grin 2008: 76–77).
A szinarchikus modellben szintén egyetlen hivatalos-és munkanyelv létezne, az
eszperantó, illetve bármely más olyan nyelv, mely az Európai Unió egyik államában sem
anyanyelve a lakosságnak. Ebben a modellben sincsenek fordítási és tolmácsolási
költségek. A modellt igazságosabbnak lehet tekinteni, hiszen nem juttatja előnyhöz az
angol anyanyelvűeket. Az eszperantó elsajátítása gyorsabb, ebből adódóan pedig
költséghatékonyabb, mint más nyelvek idegen nyelvként történő elsajátítása. Ugyanakkor a
mesterséges nyelvek tanulásának nincsenek akkora hagyományai, mint a természetes
nyelvek tanulásának. A mesterséges nyelvek nem rendelkeznek kultúraközvetítő szereppel,
sem tudományközvetítő szereppel, sem megfelelő méretű intézményi keretek, sem
megfelelő létszámú oktatók nem állnak rendelkezésre oktatásukhoz (Grin 2008: 77).
Az oligarchikus modellben három munkanyelv és három hivatalos nyelv lenne,
kézenfekvő módon az angol, a német és a francia. A fordítás és a tolmácsolás hat irányú
lenne: 3X(3-1). Azok számára, akinek sem a francia, sem az angol, sem a német nem az
anyanyelve, a három nyelv egyikének elsajátítása kötelező lenne. Ugyanakkor ez a modell
már a három nyelv közül történő választás lehetőségét kínálja. A választást több szempont
is meghatározza. Az újlatin nyelvet beszélők számára a francia elsajátítása lenne minden
bizonnyal hatékonyabb, a germán nyelveket beszélők számára az angol és a német.
További szempont lehet, hogy a nyelvtanuló országának az angol, a német, vagy a francia
nyelvű országokkal vannak-e szorosabb gazdasági, politikai, kulturális, stb. kapcsolatai
(Grin 2008: 77).
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A panarchikus rendszerben az Európai Unió tagállamainak nyelvei mind
szerepelnek hivatalos nyelvek és a munkanyelvek listáján. Tehát a fordítások és a
tolmácsolás iránya az alábbiak szerint alakulna: 24X(24-1)=552. Ez a modell nem tenné
kötelezővé az idegennyelv-tanulást (Grin 2008: 77).
A hegemonikus modellben is valamennyi tagállam nyelve hivatalos státusszal
rendelkezne, így mind a 24 nyelvre történne fordítás és tolmácsolás, azonban a fordítások
és a tolmácsolás iránya kevesebb lenne, szám szerint 46, mert minden nyelvre egy híd
nyelven keresztül, például az angolon keresztül történne a fordítás: 2X(24-1) (Grin 2008:
77).
A technokratikus rendszer a hegemonikus modell elvén működne, azonban a
hídnyelv szerepét az eszperantó töltené be. Így a fordítások és a tolmácsolások irányának
számát az alábbi képlettel kaphatjuk meg: 2X(25-1)=48 (Grin 2008: 77).
Az utolsó modell a tripla szimmetrikus rendszer, melyben szintén 24 hivatalos
nyelv van, de három munkanyelv, a fordítások és a tolmácsolás pedig e három munkanyelv
valamelyikén keresztül történne: 3X(2X24-3-1)=132. (Grin 2008: 78).
Mindegyik modellnek vannak előnyei és hátrányai is, melyek aszerint módosulnak,
hogy milyen kritériumrendszer szerint vizsgáljuk őket. A modellek további elemzésétől
eltekintek, csupán a fejezet témájához szorosan kapcsolódó tanulságra kívánok
rávilágítani. Az Európai Unió a fentebb bemutatott okok miatt – emberjogok,
demokratikus elvek, versenyképesség, kreativitás, kulturális sokszínűség megőrzése, stb. –
a többnyelvűséget, a nyelvi sokszínűség megőrzését támogatja. A legdrágább modell, az
552 fordítási és tolmácsolási iránnyal működő panarchikus rendszer fenntartása is csupán
körülbelül évi 11 € költséget jelentene fejenként az uniós állampolgárok számára (Grin
2008: 79). Vagyis a többnyelvűség fenntartása az Európai Unióban nem ütközhet anyagi
akadályokba, a többnyelvűségből származó gazdasági haszon jócskán meghaladja a
többnyelvűség fenntartásainak a költségeit. Egyébként a gyakorlatban az Európai Unió
éves költségvetésének 1%-t teszik ki a nyelvi költségek. A többnyelvűség mellett szóló
érvek igazolják a francia nyelvpolitikát, mely arra törekszik, hogy helyet biztosítson a
francia számára a nemzetközi érintkezések során. (37).

129

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, Többnyelvűség: európai
előny és elkötelezettség51 (Communication de la Commission au Parlement, au Conseil, au
Comité Économique et Social Européen et au Comité des Régions, Multilinguisme: un
atout pour l'Europe et un engagement commun) című jelentése európai kontextusban
összegzi a többnyelvűség mellett szóló érveket. A nyelvi sokszínűséget egy olyan európai
örökségnek értékeli, mely hozzájárul a foglalkoztatottság növeléséhez, a szolgáltatásokhoz
igénybevételéhez és a különböző jogok gyakorlásához, növelheti a társadalmi kohéziót, híd
lehet az emberek között, előremozdíthatja az interkulturális párbeszédet és a szolidaritást.
Éppen ezért fontos célkitűzés a 2002-ben megfogalmazott barcelonai célkitűzés
megvalósítása, melynek értelmében minden európai uniós polgárnak az anyanyelve mellett
két másik nyelven kell képesnek lennie kommunikálni. Az UNESCO 2005. október 17-én
tartott konferenciáján is a kulturális sokszínűség támogatása mellett állt ki. (Hagège 2006:
131), (38).
Fontos megjegyezni, hogy Franciaország már jóval korábban támogatta a
háromnyelvű európai polgárok képzését. Ez elsősorban a francia nyelv Európai Unión
belüli

védelmét,

és

az

angol

nyelv

használatának

kizárólagossá

válásának

megakadályozását célozta meg. Egyértelmű volt, hogy amennyiben az európai polgárok
számára az anyanyelvükön kívül csupán egyetlen idegen nyelv elsajátítását szorgalmaznák,
az minden bizonnyal az angol lenne. Azonban, ha két idegen nyelv megtanulását tűzik ki
célul, a francia nyelvnek mindenképp helye marad az angol mellett (Calvet 1996: 102).
Az Európai Uniós lakosság 12%-nak francia az anyanyelve, a nem francia
anyanyelvű lakosság 12%-a beszél idegen nyelvként franciául. Ezzel az értékkel a francia a
második legtanítottabb idegen nyelv az Európai Unióban. Ugyanakkor a francia jócskán
elmarad az angol nyelvhez képest, melyet az Európai Unió lakosságának 38%-a használ
idegen nyelvként. A harmadik legtanítottabb idegen nyelv, a német csupán 1%-kal marad
el a franciától, az Európai Unió lakosainak 11%-a beszéli idegen nyelvként a németet (36,
39).

51

A szerző saját fordítása.
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8.

A francia nyelvi tervezéssel és nyelvpolitikával
kapcsolatban felmerülő kritikák

Ismertettem a francia nyelv nemzetközi szerepének megőrzését, illetve előremozdítását
célul kitűző francia nyelvterjesztés nemzetközi színtereit, szervezeteit, valamint a francia
nyelvpolitika nyelvi és kulturális diverzitáshoz való viszonyát. A hivatalos kommunikáció
szerint a francia nyelvpolitika nemzetközi színtéren kiáll a nyelvi és kulturális diverzitás
mellett. Elemeztem a nyelvi és kulturális sokszínűség mellett szóló érveket. Az
alábbiakban a francia nyelvpolitikával kapcsolatban megfogalmazott kritikákat és
problémákat mutatom be.
A nyelvi diplomácia fogalma a francia nyelvterjesztés demokratikus, a nyelvi és
kulturális sokszínűséget tiszteletben tartó természetét kívánja hangsúlyozni. A francia
nyelvpolitikát azonban szokták a nyelvi imperializmus fogalmával is illetni. A központosító
törekvést gyakran Párizs nyelvi és kulturális imperializmusának nevezik. A nyelvi
imperializmus a nyelvi tervezés és a nyelvpolitika rendkívül céltudatos, összehangolt,
globális méreteket öltő módja (Lodge 1997: 286, Bartha 2005: 198).
A fogalom megalkotója, Robert Phillipson szerint a birodalomépítés mindig együtt
jár a nyelv terjesztésével. A hódító nemzet, birodalom gazdasági, politikai érdekei gyakorta
kapcsolódtak össze a vallás és a nyelv terjesztésével. A nyelvi imperializmus szinte minden
birodalmat építő népre jellemző, a hódító arabokra, a gyarmatbirodalmat építő franciákra,
angolokra, spanyolokra és a portugálokra is. Minthogy a birodalom építés összefügg a
nyelv terjesztésével a birodalmak felbomlása a hódító nyelv visszaszorulását idézheti elő.
A gyarmatbirodalom felbomlása egyfajta nyelvi dekolonizációként fogható fel. A francia
nyelvterjesztés azért küzd, hogy a francia nyelv ne veszítse el vezető szerepét az egykori
gyarmati területeken (Phillipson 1992: 31–32, 107).
Éppen ezért, bár a hivatalos kommunikációjában a francia nyelvi terjesztésre
irányuló frankofón nyelvpolitika a nyelvi sokszínűség mellett teszi le a voksát, a helyi,
például afrikai nyelvek és kultúrák támogatása olyan módon történik, hogy azok ne
veszélyeztessék a francia nyelv státuszát, hogy meg lehessen őrizni a status quo-t és a
francia foglalhassa el továbbra is az első helyet a nyelvek hierarchiájában. Az ötödik
köztársaság köztársasági elnökei közül egyedül François Mitterand volt az, aki – legalábbis
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hivatalos kommunikációjában – a frankofón államok nyelveit „partner nyelveknek”
(langues partenaires) nevezte. 1989-ben, a frankofón államok államfőinek dakari
csúcstalálkozóján hangsúlyozta a nyelvek és kultúrák közötti párbeszéd kialakításának
fontosságát (Phillipson 1992: 31–32, 249, Calvet 1996: 106).
Vagyis hasonló a Franciaországon kívüli francia nyelvterjesztés viszonyulása a
francia nyelv mellett élő nyelvekhez, mint a franciaországi francia nyelvpolitika viszonya a
franciaországi regionális nyelvekhez. A regionális nyelvekkel szemben is François
Mitterand bizonyult a legtoleránsabbnak az ötödik köztársaság eddigi köztársasági elnökei
közül. A nemzetközi normákhoz igazodva a francia nyelvpolitika ad némi támogatást és
elismerést a különböző regionális és kisebbségi nyelveknek, de ezek mértéke jóval kisebb
a francia nyelv védelmére irányuló intézkedésekhez képest. Franciaország frankofón
nyelvpolitikájának legfontosabb célja ugyanaz, mint az anyaországban gyakorolt és a
frankofón területeken kívül gyakorolt nyelvpolitikájának: a francia nyelv védelme (Calvet
1996: 106).
A francia nyelvpolitikát egyfajta védekező attitűd jellemezi. Már a XIX. századtól
kezdve próbál versengeni és védekezni az angol előretörésével szemben. A francia nyelv
és kultúra terjesztését biztosító Alliance Française alapítása szimbolikus dátumnak
tekinthető. Mindez úgyis lefordítható, hogy nemzetközi viszonylatban a francia
nyelvpolitika a nyelvi sokszínűség és a kulturális sokszínűségért való küzdelme elsősorban
a francia – mindenek előtt az angol nyelvi imperializmussal szembeni – védelmére és
terjesztésére összpontosít. Másfelől, ahogy azt már korábban jeleztem, nem tekinthető
meglepőnek, hogy a francia nyelvpolitika elsősorban a francia nyelv pozíciójának
biztosítása által kíván hozzájárulni a nyelvi és kulturális sokszínűség megőrzéséhez
(Phillipson 1992: 31–32, 106).
A nyelvi imperializmus fogalmán kívül két másik negatív tartalommal bíró rokon
fogalmat is szokás a francia nyelvi tervezéshez és nyelvpolitikához társítani, a nyelvi
rasszizmust, illetve a lingvicizmust. A lingvicizmus Skutabb-Kangass megfogalmazása
szerint:
[„ideológiák, struktúrák és gyakorlatok összessége, melyek legitimálják, megvalósítják
és reprodukálják a hatalom egyenlőtlen elosztását a nyelv alapján meghatározott
csoportok között”.] Ford. Bartha Csilla.
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A nyelvi rasszizmus egy adott nyelvet a többi nyelvhez képest felsőbbrendűnek ítél meg,
ebből következően terjeszkednie kell és dominálnia a többi alacsonyabb rendű nyelvet
(Phillipson 1992: 104, Skutnabb-Kangass – McCarty 2008: 9).
A XVII. századtól kezdve a franciához olyan jelzőket társítottak, mint a világosság,
tisztaság, pontosság és természetesség. A XVIII. században a francia nyelv egyetemességét
hirdették. Ezen ideológiai alapokon nyugszik az az elképzelés, hogy a francia nyelvnek
meghatározó nemzetközi nyelvnek kell lennie. A nyelvi tervezésnek és a nyelvpolitikának
köszönhetően,

a

kidolgozott,

normalizált

nyelvtannak,

a

széleskörű,

pontos

terminológiának köszönhetően a francia valóban alkalmas arra, hogy az élet valamennyi
területén közvetítő nyelv legyen (Phillipson 1992: 104).
A francia nyelv és kultúra Európa szerte történő terjedése, sőt a gyarmatosításnak
köszönhetően az öreg kontinens határait is átlépő terjedése, a francia nyelvhez társított
jelzők, egyetemesség, tisztaság, világosság, pontosság, stb. sokakban ellenszenvet váltott
ki. A XVIII. századra nem csupán a frankofília, másképpen a gallofília, hanem velük
párhuzamosa a frankofóbia, a gallofóbia is létrejött (Baggioni 1997: 195).
A XVIII. század második felében Franciaország szomszédságában lévő német ajkú
területeken virágzott az irodalom, a filozófia, létrehozták többek között a göttingeni
egyetemet. A szintén szomszédos Itáliában már a XVIII. században felmerül a
risorgimento, vagyis az olasz egység megvalósításának a gondolata, egyre nagyobb volt az
igény Itália függetlenségének visszaszerzésére. A szétszabdalt Itáliában az olasz
(standardizált toszkán nyelvváltozat) nem tudott széles körökben elterjedni. Nem meglepő,
hogy német területeken és Itáliában is felszólaltak a német és az olasz nyelv védelmében,
indokolatlannak, sznobizmusnak tartották a francia túlzott használatát, s nem osztoztak
Casanova, Golgoni, Leibniz és Grimm szokásában, a francia helyett németül és olaszul
alkottak (Abalain 2007: 39, Baggioni 1997: 195).
Napjainkban is él az a tévhit, hogy a kölcsönszavak átvétele veszélyeztethet egy
nyelvet. Így érthető, hogy a modern nyelvtudomány megszületése előtti korszakban a
francia jövevényszavak és tükörfordítások sokasága aggodalommal töltött el több itáliai,
német és más régiók alkotóit. A fényes elszigeteltség politikáját folytató, fejlettebb
politikai berendezkedésű Anglia volt szinte az egyetlen európai ország a XVIII. században,
ahol nem terjedt jelentős mértékben a francia nyelv, a gallofília.
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Ellenben a napóleoni háborúk idején az Egyesült Királyság a gallofóbia élére állt.
A gallofília és gallofóbia napjainkig élő fogalmak. A mindenkori francia nyelvpolitika
egyik feladata a francia nyelv és kultúra népszerűsítése, vagyis azon munkálkodnak, hogy
a gallofilek, frankofilek száma növekedjen, a frankofóboké pedig csökkenjen. A
frankofóbia jelensége azonban messze túlmutat a nyelvpolitikán. Azt, hogy az egyes
országok, régiók és népeik miként viszonyulnak Franciaországhoz, a francia nyelvhez és
kultúrához a történelem eseményei nagyban befolyásolják (Baggioni 1997: 195–196).
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9.

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika és nyelvtan

A korábbi fejezetekben is helyet kapott a nyelvi tervezés és a nyelvpolitika egyik fontos
területe az úgynevezett korpusztervezés, mely egy adott nyelv, szókincsét, morfológiáját,
szintaxisát,

helyesírását

szabályozza.

A

korábbi

fejezetekben

több

példát

is

felsorakoztattam arra, hogy a nyelvi tervezés miként hatott a francia kiejtésre, alaktanra,
mondattanra, a szókincsre és helyesírásra. A kodifikált, standardizált francia nyelvváltozat,
francia nyelvtan és szókincs létrehozását szabályzó legfontosabb nyelvtankönyveket és
szótárakat is bemutattam.
Az alábbi fejezetben három további a nyelvi tervezéssel és a nyelvpolitikával
szorosan összekapcsolódó, viszonylag újkeletű nyelvtani területet mutatok be. Először a
foglalkozásnevek, titulusok nőneműsítésének történetét és az azzal kapcsolatosan
felmerülő problémákat mutatom be, majd a politikailag korrekt kifejezések megalkotásával
és használatával kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket elemzem. Végül pedig egy régi új
problémával, a francia helyesírás megreformálásával, egyszerűsítésével kapcsolatos
gondolatokkal zárom a fejezetet.
9.1 Foglalkozásnevek, titulusok nőneműsítése
Az 1960-as években az Amerikai Egyesült Államokban bontakozott ki a feminista
mozgalom egyik jelentős hulláma. A feminizmus gyorsan terjedt, átlépte az
országhatárokat. Azon nyelvközösségekben, melyeknek nyelvében a főnevek egyik
morfológiai kategóriája a nyelvtani nem – azaz különbséget tesznek hímnemű, nőnemű,
esetleg semleges nemű főnevek között – merült fel az a társadalmi igény, hogy alkossák
meg azon foglalkozásnevek, titulusok, megszólítások, tudományos fokozatok nőnemű
alakját, melyeket kizárólag hímnemben használtak, főként azért, mert az említett
foglalkozásokat, tisztségeket férfiak töltötték be, férfiak viselték (5).
A francia nyelvterületek közül először az angolszász kultúrdominanciájú ÉszakAmerikában elhelyezkedő Québec-et érte el a feminista mozgalom. Később azonban
Nyugat-Európát is elérték a feminista eszmék, s az 1980-as években Franciaországban is
felmerült az igény bizonyos főnevek nőneműsítésére. Québec-ben, Belgiumban és
Svájcban szinte semmilyen társadalmi ellenállás nem mutatkozott a foglalkozásnevek
nőneműsítésével szemben. Franciaországban azonban, mint általában a nyelvet érintő
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kérdések, a nőneműsítés is komoly vitát váltott ki, s a mai napig sincs teljes konvenció a
foglakozásnevek nőneműsítését illetően. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a
franciaországi francia a legstandardizáltabb nyelv, melyre bár jellemző a lexikai
kreativitás, a normához való ragaszkodásból kifolyólag a legtöbb újítást lassan veszi át
(Paveau – Rosier 2008: 192, Cerquiglini 1999: 7).
Franciaországban az Oktatásügyi Minisztérium női munkatársai számára vezették
be először a nőnemű titulus, illetve foglalkozásnév használatát. 1984-ben vette kezdetét a
foglalkozásnevek, rangok, címek és fokozatok nőneműsítése. Yvette Roudy női jogok
miniszterének közbenjárásával 1986-ban publikálták Benoîte Groult jelentését, melyben
5000 szó nőnemű alakját alkotta meg. Ez a vállalkozás jól mutatja, hogy a főnevek
nőneműsítésének nincsenek, vagy alig-alig akadnak morfológiai akadályai, sőt bizonyos
hímnemű végződések többféle nőneműsítést is lehetővé tesznek. (Walter 1988: 285,
Cerquiglini 1999: 8), (5).
Fel kell tehát tenni a kérdést, hogy amennyiben a nőneműsítésnek belső nyelvi
akadályai csekélyek, milyen okai lehetnek annak, – a normához való ragaszkodáson kívül
– hogy a nőneműsítés, mely zökkenőmentesen végbement például a québec-i és a vallóniai
francia

nyelvváltozatokban,

miért

ütközik

nehézségekbe

franciaországi

standard

nyelvváltozatban.
Ennek történelmi, társadalmi okai vannak. Bizonyos foglalkozásneveknek,
címeknek, titulusoknak és fokozatoknak volt nőnemű alakjuk a francia nyelvben, ezek
azonban nem egy egyenrangú női partnert jelöltek, hanem az adott foglalkozást űző, címet,
titulust birtokló férfinak a feleségét. Más esetekben sem egyenrangú partnert fejez ki egy
adott hímnemű foglalkozásnév nőnemű alakja, hanem a hímnemű alakkal jelölt
foglalkozást űző férfi segédjét jelölte. Például: couturier ’szabó’, couturière ’varró lány’
(értsd: kézilány, a szabó segédmunkása) (Bárdosi 2010: 11), (40).
Végül pedig meg kell említeni, hogy a foglalkozásnevektől, rangoktól, stb.
függetlenül olykor a nőnemű alakok pejoratív értelmet nyernek. Változik például a galant
melléknévvel alkotott jelzős szerkezet jelentése, ha a ’férfi’ szó jelzője: homme galant,
jelentése ’gáláns/a nők iránt figyelmes férfi’, azonban a femme galante kifejezés ’félvilági
nőt’ jelent. Hímnemnemben a professionnel szó annyit tesz, ’hivatásos, professzionális,
profi’. Nőnemben, a profesionnelle alak azonban a ’prostituált’ jelentéssel is bővül (40).
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Minden bizonnyal ezzel magyarázható az, hogy főleg a nagyobb presztízzsel
rendelkező

foglalkozásnevek

nőneműsítése

a kevésbé elfogadott.

A történelmi

előzményekből hagyományokból kiindulva ugyanis felmerült a kérdés, hogy vajon a
professeure ’tanárnő’, doyenne ’dékánasszony’, maîtresse de conférence ’egyetemi
docensnő’, pharmacienne ’gyógyszerésznő’, ingénieure ’mérnöknő’ szavakhoz vajon
ugyanolyan érték és presztízs társul-e, mint a hímnemű megfelelőikhez: professeur ’tanár’
doyen ’dékán’, maître de conférence ’docens’, pharmacien ’gyógyszerész’, ingénieur
’mérnök’. (Walter 1988: 286).
A Francia Akadémia nem támogatta a foglalkozásnevek, címek, titulusok stb.
nőneműsítését. 1998-ban a madame la ministre ’miniszterasszony’ megszólítással
kapcsolatban kifejezésre juttatta álláspontját, miszerint a miniszterek hatásköre nem terjed
ki a francia nyelv szabályainak módosítására. A Francia Akadémia konzervatív állásmódja
kontraproduktív volt. Hatására számos nő miniszter tartott igényt a madame la ministre
’miniszterasszony’ megszólításra, ennek hatására pedig számos értelmiségi foglalkozás nő
képviselője választotta foglalkozásnevének nőneműsített alakját. Ráadásul pozitív mintául
szolgált Franciaország számára nem csupán Québec, de a közeli Belgium és Svájc is, ahol
ekkoriban már széles körben elfogadottak voltak a nőneműsített alakok. (5), (40)
Lionel Jospin miniszterelnök kérte fel a Commission générale de terminologie et de
néologie-t [Terminológiai és Neológiai Bizottság] 52 , hogy készítsen tanulmányt a
foglalkozásnevek, címek, titulusok, nőneműsítésének lehetőségeiről, eddigi gyakorlatáról.
1999-ben publikálták Bernard Cerquiglini irányításával a Femme, j’écris ton nom
[Nőnemben írom a neved]53című útmutatót, mely kiegészítette az 1986-ban készített listát,
történeti áttekintést nyújtott a nőnemképzésről a franciában és részletesen bemutatta a
nőnemképzés morfológiai, nyelvtani lehetőségeit. Ez a könyv tehát nem kötelezően
követendő szabályokat, hanem ajánlásokat tartalmaz (5), (40).
9.2 A politikailag korrekt kifejezések
A feminizmussal körülbelül egy időben 1960-as években bontakozott ki a politikailag
korrekt (politiquement correct) beszédmód is. Részben a foglalkozásnevek és az ahhoz
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hasonló

főnevek

nőneműsítése

is

a

politikai

korrektség,

a

nők

társadalmi

egyenjogúságának elismerésének jegyében vette kezdetét. A politikailag korrekt
beszédmód lényege az, hogy olyan semleges szavakat kifejezéseket alkalmazzon, melyek
lehetővé teszik, hogy elkerüljék nyelvi, etnikai, vallási, szexuális, kulturális kisebbség
tagjainak megbántását.
A politikailag korrekt szavak rokonságot mutatnak az eufemizmusokkal, melyeket
szintén durva, bántó, esetleg túlságosan direkt kifejezések helyett használnak. A
politikailag korrekt kifejezések egyik sajátos jellemzője, hogy idővel felveszik azt a
negatív, pejoratív értelmet, mint azok a szavak, amelyek helyett használatukat bevezették.
Így mindig újabb és újabb politikailag korrekt kifejezéseket kell alkotni (41).
Jellemzők a politikailag korrekt kifejezésekre a túlkapások, ami annyit tesz, hogy
indokolatlanul zárnak ki bizonyos szavakat a nyelvhasználatból. Azon nyelvekben, melyek
beszélőközösségei részt vettek a gyarmatosításban, a rabszolgatartásban, vagy a
rabszolgakereskedelemben a politikailag korrekt kifejezésekből száműzni próbálták a
’fekete’ szót. Például: tableau noir ‘fekete tábla’, helyett a tableau à craie ’krétás tábla’
használatát javasolja a politikailag korrekt beszédmód. A túlkapások másik jellemzője a
nyelvekre kevésbé jellemző, nem természetes fordulatok megalkotása, melyek sokszor
nem transzparensek. Például: technicien de surface, szó szerint ’felületi technikus’ azaz
balayeur ’takarító (személyzet), utcaseprő’ (Paveau – Rosier 2008: 46 (41), (42).
Számos politikailag korrekt kifejezés használata indokolatlannak tűnik, ilyenek az
océaniser, hagyományos megfogalmazásban couler un navire ’elsüllyeszteni egy hajót’,
vagy a nettoyage ethnique, azaz a génocide ’népirtás’ kifejezések. Felmerül továbbá az
elsajátítás-tervezés szempontjából is fontos kérdés, nevezetesen az, hogy célra vezető-e a
nyelvet tanuló gyermekek számára az, ha a környezetükben túl sok politikailag korrekt
kifejezést használnak, így nem szembesülnek olyan szavakkal és jelenségekkel, melyek az
élet velejárói. Például a perte ’veszteség’ szó használata a morte ’halál’ szó helyett, vagy a
partir ’elindul’ ige használata a mourir ’meghal’ kifejezés helyett (41), (42).
A politikailag korrekt kifejezésekben való kiigazodásban a legnagyobb nehézséget
a használatuk körül kialakult viták okozzák. Gyakran egy adott kisebbség tagjai között
sincs egyetértés abban, hogy a hagyományos, vagy politikailag korrektnek minősített
szóval szeretik illetni magukat. Így összességében annyit lehet megállapítani, hogy a
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politikailag korrekt kifejezések megalkotását minden bizonnyal a jószándék vezérelte. A
legcélravezetőbb, ha a nyelvhasználók beszédmódjukban törekednek arra, hogy a
kommunikációs partnerüket ne bántsák meg, hogy elkerüljék a párbeszéd kisiklását. Az
alábbi táblázat néhány sikeres, és kevésbé sikeres francia politikailag korrekt kifejezést
tartalmaz betűrendben, hagyományos megfelelőikkel és azok magyar fordításával. Ahogy a
fentebbi bekezdésben jeleztem, az egyes politikailag korrekt kifejezések használatának
helyénvalóságát illetően nincs teljes egyetértés A táblázatban félkövér betűvel szedtem
azon politikailag korrekt kifejezéseket, melyek használata elfogadható és indokolt, például
azért, mert egy társadalmilag degradálónak érzett kifejezés lecserélésére szolgál. Például:
az exploitant agricole kifejezés használata a paysan ’paraszt, földműves’ szó helyett.
Normál betűtípussal szedtem azon politikailag korrekt kifejezéseket melyek használata a
fentebb bemutatott érvek alapján túlkapásnak, indokolatlannak, bizonyos esetekben
komolytalannak tűnnek, nem társadalmi diszkriminációt tükröznek. Például az apprenant
virtuel ’virtuális tanuló’ kifejezés használata, az olyan diákok jelölésére, akik igazolatlanul
és indokolatlanul maradnak távol az iskolától, nem vesznek részt a tanórákon.

Politikailag korrekt kifejezés

„Hagyományos” elnevezés és magyar
megfelelője
femme de ménage =

aide / aidante familiale

takarítónő
aîné

vieux = öreg

aliénation mentale

folie = őrület, bolondság

aliéné

fou = őrült/bolond

amateur des prestations tarifées

client de la prostituée = prostituált kliense

apprenant virtuel

apprenant qui sèche les cours = tanuló, aki lóg az
órákról

beau sexe

sexe féminin = női nem

chercheur d'emploi/ demandeurs
d'emploi

chômeur = munkanélküli

dommage collatéral

massacre d'innocents = járulékos veszteség,
ártatlanok lemészárlása/vérfürdője
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exploitant agricole

paysan = paraszt

fille-mère

mère célébataire = egyedülálló anya

graphiste

dessinateur = rajzoló

hôtesse de caisse

caissière = pénztáros

intempérante

alcoolique = alkoholista

issu de la diversité

noir, arabe, asiatique, métis = fekete, arab, ázsiai,
mesztic

longue maladie

cancer = rák

minorité visible

noir, arabe, asiatique, métis = fekete, arab, ázsiai,
mesztic

nettoyage ethnique

génocide = népirtás

océaniser

couler un navire = elsüllyeszt egy hajót

personne à vitesse cérébrale réduite

crétin = kretén

perte

mort = halál

prélever

tuer = öl

professeur des écoles

instituteur = tanító

réajustement des prix

augmentation des prix = az árak emelkedése

sortir

coucher avec = lefeküdni valakivel/aludni

tableau à craie

tableau noir = fekete tábla

technicien de surface/ agent
d’entretien

balayeur = takarító (személyzet)

tiers-monde

les pays pauvres = szegény országok

territoires d’outre-mer

colonie = gyarmat

senior

vieux

6. táblázat: Francia politikailag korrekt kifejezések és hagyományos megfelelőik
magyar fordítással54 (Abalain 2007: 50) (42).
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9.3 A nyelvpolitika és a helyesírás
A foglalkozásnevek, fokozatok nőneműsítése, a különböző kisebbségek, a szexualitás, a
betegségek, s más a közvélemény szerint „kínosabb” területek politikailag korrekt
szókincsének megalkotása mellett szintén a XX. század utolsó felére esik egy másik, a
nyelvi tervezéssel és a nyelvpolitikával összefüggő kérdéskör kezelése, a francia helyesírás
reformja, mely hasonlóan nagy vitákat váltott ki, mint a főnevek nőneműsítése és a
politikailag korrekt kifejezések megalkotása, illetve használata.
A korábbi fejezetekben olvashattuk, hogy bár az évszázadok során több kísérlet
született a francia helyesírás átfogó megreformálására, egyik reformtörekvés sem
eredményezett gyökeres megújulást a francia helyesírásban. A nyelvészek jelentős hányada
egyet ért abban, hogy a francia helyesírás nem tükrözi a francia nyelvi valóságot. Ennek
illusztrálására az egyik leghíresebb példa az oiseau ’madár’ szó, melyben egyáltalán nincs
betű és hang közötti megfelelés: [wazo] (5).
1989-ben Michel Rocard miniszterelnök bízta meg Bernard Quémada vezetése alatt
álló Conseil supérieur de la langue française-t [A Francia Nyelv Legfelsőbb Bizottsága]55,
hogy dolgozzanak ki egy tervezetet arról, hogy miként lehetne mérsékelt változtatások
segítségével harmonizálni a francia helyesírást, egyszerűsíteni az ékezethasználatot. A
Conseil supérieur de la langue française konzultációkat folytatott a Francia Akadémiával
melynek eredményeképpen egy körülbelül 1500 szót érintő reformjavaslatot dolgoztak ki,
melyet a Journal Officiel de la République française [A Francia Köztársaság Hivatalos
Közlönye] 1990. december 06-án megjelentetett számában adtak közre (5).
Valójában nem beszélhetünk helyesírási reformról, mert egyrészt csupán a francia
szókincs töredékét érintették a módosítások, másrészt, az egyszerűsített, módosított alakok
használata nem kötelező, hanem ajánlott volt. A Trésor de la langue française, a Petit
Robert, a Le Bon Usage, a Dictionnaire de l’Académie, a Le Dictionnaire Hachette és a
Petit Larousse helyesírási, nyelvtani referencia művekben a módosított alakokat, mint
alternatív helyesírási formákat tüntetik fel a hagyományos korábbi alakok mellett (Abalain
2007: 41, Bárdosi – Karakai 1996: 243–244)
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A következő sorokban a helyesírási reform legfontosabb javaslatait mutatom be. Az
egyik javaslat az összetett szavak egy részének egybeírását javasolta a kötőjelek
elhagyásával. Ezzel szemben az összetett számnevek esetében a kötőjelek szisztematikus
alkalmazását szorgalmazta. Például: porte-monnaie > portemonnaie ’pénztárca’, trente-etun-mille-deux-cent-trois ’31.203’. Egy másik javaslat szintén az összetett szavak
helyesírását érintette, nevezetesen a többes számuk képzését. A reformjavaslat szerint az
egyszerű szavakhoz hasonlóan csupán a második tag végén elegendő megjeleníteni a
többes szám jelét például: une contre-attaque > des contre- attaques ’ellentámadás’.
(Bárdosi – Karakai 1996: 244, Calvet 196: 72), (5).
Harmonizálni igyekeztek az ékezethasználatot az -eler -eter végű igék esetében. A
ragozott igealakokban az /ǝ/ hangot tartalmazó szótagot megelőző szótagban egységesen
megjelenik a reformált alakban az accent grave, az úgynevezett tompa ékezet. Például: il
ruissèle ’patakzik, csörgedez’, je nivèle ’szintezek’. Csupán a jeter ’hajít, dob’ és az
appeler ’nevez’ igék őrizték volna meg a mássalhangzó kettőzést. Szintúgy az accent
grave használatát, és vele az igeragozási paradigma egységesítését célozta meg a céder
’enged’ típusú igék jövő idejű és feltételes módú alakjaiban az accent grave bevezetése a
semer ’vet’ ige analógiájára. A reform az accent grave használatát javasolta kijelentő mód
jelenidő egyes szám első személyű fordított szórend esetén, például: Parlè-je ? ’Beszélek?’
(Bárdosi – Karakai 1996: 244), (5).
A reform az i és u betűkön csak passé simple (egyszerű múlt) és imparfait au
subjonctif (kötőmód folyamatos múlt idő) végződéseiben hagyta meg az accent
circonflexe-et, magyar szakszóval a kúpos ékezetet. Például: nous suivîmes ’követtük’,
qu’il fût ’lett, volt’. Továbbá a homonimák, vagyis azonos hangalakú szavak
megkülönböztetésére használja az accent circonflexe-et például: mur ’fal’ és mûr ’érett’. A
tréma a kiejtett magánhangzón jelenik meg: aiguë > aigüe ’éles’ (Bárdosi – Karakai 1996:
244), (5).
A reformjavaslat értelmében a laisser ’hagy’ módbeli segédige múlt idejű
melléknévi alakját főnévi igenév előtt nem kell egyeztetni. Például: La fille que tu as laissé
partir. ’A lány, akit hagytál elmenni’. A jövevényszavak többes számát egységesen a
francia többes számképzés szabályai szerint kell létrehozni. Például: un jazzman ’dzsesszzenész’ > des jazzmans ’dzsessz-zenészek’ (Bárdosi – Karakai 1996: 244).
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A harmonizációs törekvések jegyében egységesíteni igyekeztek az egy szócsaládba
tartozó szavak helyesírását. Például: une charrette ’taliga’ mintájára a chariot ’szekér’ szót
is charriot-ként, tehát megkettőzött r betűvel írták (Calvet 1996: 72), (5).
A bemutatott egyszerűsítési javaslatok jelentős többségét, már az 1901 február 26án kiadott rendelet is tartalmazta, azonban az egyszerűsítések nem kerültek bevezetésre.
Albert Dauzat és Jacques Damourette 1943-ban bemutatott Un projet de réforme
orthographe [Egy helyesírási reformtervezet]56 című tervezete is csupán tervezet maradt.
(Bárdosi – Karakai 1996: 243, Calvet 1996: 71).
Számos nyelvész kiállt az egyszerűsítések mellett, tulajdonképpen jórészt a szakma
egyetértésével magyarázható, hogy a legfontosabb referenciaművekbe is bekerültek – ha
nem is mindegyikbe, és nem is mindegyik alak – az egyszerűsített formák. Szintén az
egyszerűsítés mellett állt ki számos franciaországi és Franciaországon kívüli franciatanár.
A svájci és a belgiumi francia közösség oktatásügyi minisztériuma is amellett tört lándzsát,
hogy a hagyományos helyesírás mellett a reformált alakokat is el kell fogadni. Québec-ben
szintén pozitív volt a reformmal szembeni hozzáállás (5).
A haladó szemlélettel szemben azonban képviselte magát a konzervatív szemlélet
is, több újságíró, író, és konzervatív szemléletű tanár a reform ellenében foglalt állást. A
helyesírási reformok körüli viták a médiában is helyet kaptak. A konzervatív, elutasító
vélemények miatt, valamint abból a tényből kifolyólag, hogy az egyszerűsítések csupán
ajánlások és a szókincsnek csak egy szűk keresztmetszetét érintette, a média kudarcként
értékelte a reformot. Sőt megint csak az érintett szavak kis számára és az egyszerűsítések
nem kötelező jellegére hivatkozva nem is reformról, csupán helyesírás csiszolgatásáról,
javítgatásáról (rectifications de l’orthographe) beszéltek (5).
A francia oktatási minisztérium nem foglalt állást sem a változtatások mellett, sem
a változtatások ellen. A vizsgákon a reform szerinti helyesírás alkalmazása elfogadott, azaz
nem számít hibának a reform szerinti egyszerűsített írásmód. Ugyanakkor az oktatásban, a
tanórákon, a tankönyvekben, munkafüzetekben, de az igényesebb sajtóban és könyvekben
is túlsúlyban van a hagyományos helyesírás. Egy valóban hatékony helyesírási reformhoz
átfogó, mély változtatásokra lenne szükség (5).
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Minden bizonnyal egyszerűbb lett volna a helyesírást megreformálni a XVII–
XVIII. században, amikor jóval alacsonyabb volt az írástudók aránya, másrészt ekkoriban
homogénebb volt az írástudók közössége, hiszen jellemzően az értelmiségi körökből
kerültek ki. A kötelező beiskolázás óta azonban a társadalom minden rétegével szemben
elvárás a helyesírás elsajátítása. A konzervatív helyesírás megőrzése a társadalmi
diszkrimináció egyik eszköze. A XVII–XVIII. században az a felfogás volt az uralkodó,
hogy a bonyolultabb helyesírás megtartása lehetővé teszi, hogy elkülönítse a művelt elitet a
tanulatlan tömegektől (5).
A korábbi fejezetekben tárgyaltam már a média, a tömegkommunikációs eszközök
nyelvhasználatra

gyakorolt

hatását.

A

XX.

század

első

felében

a

hangzó

tömegkommunikációs eszközök, a rádió, a mozi, a televízió két hatását emeltem ki.
Egyrészt hozzájárultak a standard nyelvváltozat terjesztéséhez, másrészt a hangzó
médiumok túlsúlyba kerülése miatt az írott nyelv veszített a presztízséből. A közelmúltban
az írott nyelv leértékelődéséhez az internetes kommunikáció, illetve az interneten is egyre
nagyobb számban fellelhető hangzó anyagok is hozzájárultak. Mindez ahhoz vezet, hogy
az átlagos nyelvhasználó kevesebb időt és energiát kíván a helyesírás, és összességében a
normatív írott nyelvhasználatot tükröző nyelvváltozat elsajátítására fordítani. Az alábbi
lista

jól

tükrözi,

hogy

az

sms-ben,

internetes

fórumokon,

számítógépes

csevegőalkalmazásokon egyáltalán nem követik a helyesírási szabályokat (5), (43):
SMS-ben, internetes
fórumokon használt
rövidítések

Standard helyesírási alak

Magyar megfelelő

A+

À plus (tard)

Szia! (Búcsúzkodás)

a2m1

À demain

A holnapi viszont látásra

auj

aujourd’hui

ma

bcp

beaucoup

sok

bjr

bonjour

Jó napot!

Ct

c’était

volt

d’ac

d’accord

rendben

dsl

désolé-e

sajnálom
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Gt

j’étais

voltam

Kan

quand

mikor

Koi29

Quoi de neuf ?

Mi újság?

MSG

message

üzenet

parske

parce que

mert

savapa

ça ne va pas ?

Valami nincs rendben?

stp

s’il te plait

légy szíves

tlm

tout le monde

mindenki

V1

viens

gyere

Y1

il y a

van

7. táblázat: SMS-ben és internetes csevegő programokban használt rövidítések (43)57

A cyber kommunikációnak, az SMS nyelv használatának nem csak norma romboló
hatása lehet, hozzájárulhat a nyelvi kreativitáshoz, a minél pontosabb, találóbb átiratok
pedig sokszor pontos helyesírási és nyelvtani ismereteket feltételeznek. Több olyan honlap
és blog létezik, melyeken „SMS nyelvre” fordítanak többek között irodalmi műveket. Az
alábbiakban Charles Perrault Hüvelyk Matyi című meséjének első sorait olvashatjuk
franciául – standard helyesírással és cyber helyesírással – és magyarul
Le petit Poucet de Charles Perrault
le peti pou’C 2 charl’ P’rØ
Charles Perrault: Hüvelyk Matyi
« Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons;
l’aîné n’avait que dix ans, et le plus jeune n’en avait que sept. »
« il étè 1 foa 1 bucheron É 1 bucheronn ki avè 7 enfan, tous mek, lènén’avè ke 10z’an, É
le plu j’En’ n’en avè ke 7. »
[„Volt egyszer egy favágó, neki és feleségének hét gyermeke volt, mindannyian fiúk
voltak, a legidősebb csupán tíz éves volt, a legfiatalabb pedig csak hét esztendős.]58
(Paveau – Rosier 2008:68, 167).

57

Az idézett szakirodalom alapján összeállított táblázat.
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Ugyanakkor a hivatalos kommunikációs helyzetekben bon usage, és normatív helyesírás
alkalmazása iránti igényt igazolják a folyamatosan megjelenő sokféle, és nagy
példányszámban elkelő munkák, melyek közül a leghíresebbek Bernard Laygues által
jegyzett Évitez de dire… Dites plutôt [Ne mondja… Mondja inkább] című 2003-as munka,
melyet két további kötet, a 2004-ban megjelentetett 500 fautes d’orthographe à ne plus
commettre [500 kerülendő helyesírási hiba] és a két évvel később megjelentetett 1000
fautes d’orthographe à ne plus commettre [1000 kerülendő helyesírási hiba] követett
(Paveau – Rosier 2008: 60, 68).
Számos játékos módszerekkel tanító munka is napvilágot látott melyek közül a
legismertebbek Yak Rivais Vous me la copierez 300 fois ! L’art d’accomoder une phrase
[300-szor másoljátok le nekem! Egy mondat rendbetételének művészete], Jean-Louis
Fournier 1992-es Grammaire française et impertiente [Pimasz francia nyelvtan] című
alkotása, Jean-Paul Collignon Orthographe : trucs et astruces [Helyesírás: trükkök és
fortélyok], valamint a L’orthographe c’est ludique [A játékos helyesírás] című könyvei és
Jean Lambert Enrichir son vocabulaire, jeux et leçon de style [Gazdagítsa a szókincsét,
játékok és stílusleckék]59 nevű munkája (Paveau – Rosier 2008:60, 68).
A francia írásmód módosításával, megreformálásával kapcsolatban újabb és újabb
koncepciók születnek. Az úgynevezett inkluzív helyesírás esetleges bevezetése, vagy
elvetése egy olyan helyesírási kérdés, mely komoly vitákat váltott ki a közelmúltban
Franciaországban. Az írásmód ideológiai gyökerei akárcsak a nőnemesítés esetében a
feminizmushoz, illetve a női egyenjogúsági mozgalmakhoz nyúlnak vissza. Támogatói
szerint az inkluzív írásmód hozzájárulhat ahhoz, hogy száműzzék a nyelvből a szexizmust.
Az írásmód lényege, hogy úgynevezett közbülső pontok (point milieu/point
médian) segítségével egyetlen szóalakba fűzzék össze a főnevek és melléknevek hímnemű,
nőnemű és többes számú alakját. Például: agriculteur·rice·s,’földműves·földművesnő·k’,
commerçant·e·s ’kereskedő·kereskedőnő·k’. Ilyen módon a nőnemű alakok a hímnemű
alakokkal azonos súllyal jelennek meg írásban, a hímnem nem dominálja a többes számú
alakot.

58

A szerző saját fordítása.

59

A bekezdésben szereplő munkák címének fordítása a szerző saját munkája.
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Már inkluzív helyesírást alkalmazó tankönyv is jelent meg. Ez az írásmód azonban
még nehezebbé teszi a francia helyesírást, a különböző nemben és számban történő
egyeztetések ábrázolása is rendkívül bonyolult. Az inkluzív írásmóddal írt szövegek
karakter száma sokkal nagyobb.
A francia nyelvben, és összességében az újlatin nyelvekben a nyelvtani nemek
használata nem tekinthető a szexizmus megnyilvánulási formájának. Feltehetőleg nem az
inkluzív helyesírás a záloga a nemek közötti egyenjogúság megvalósításának. Édouard
Philippe

francia

miniszterelnök

közleményében

bejelentette,

hogy

a

hivatalos

dokumentumokban nem alkalmazzák az inkluzív írásmódot, az érthetőség és a világosság
jegyében továbbra is a normatív helyesírási szabályokat alkalmazzák (67).
« Je vous invite, en particulier pour les textes destinés à être publiés au Journal officiel
de la République française, à ne pas faire usage de l’écriture dite inclusive. » (67)
[„Kérem önöket, hogy ne alkalmazzák az inkluzívnak nevezett írásmódot különösen [A
Francia Köztársaság Hivatalos Közlönyébe] szánt szövegekben”.]60
« Outre le respect du formalisme propre aux actes de nature juridique, les
administrations relevant de l’Etat doivent se conformer aux règles grammaticales et
syntaxiques, notamment pour des raisons d’intelligibilité et de clarté de la norme » (67)
[„A jogi természetű aktusokra jellemző formalizmus tiszteletben tartásán kívül az állami
közigazgatásnak meg kell felelnie a nyelvtani és szintaktikai szabályoknak, különösen a
norma világos és érthető használata érdekében”]61.

60

A szerző saját fordítása.

61

A szerző saját fordítása.
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10. Néhány nyelvi tervezéssel és nyelvpolitikával összefüggő
aktuális oktatásügyi és módszertani kérdés
A korábbi fejezetekben megvizsgáltam a francia elsajátítás-tervezést, a nyelvi tervezés és a
nyelvpolitika azon ágát, mely azt szabályozza, hogy mi legyen az oktatás nyelve illetve,
hogy az oktatásban mely közösségeknek milyen nyelveket és milyen módszerekkel
tanítsanak. A kronológia fonalát követve ismertettem, hogy miként vált a francia az oktatás
nyelvévé. Bemutattam az elsajátítás-tervezés, a státusztervezés és a korpusztervezés között
fennálló sokrétű kapcsolatrendszert. Jelen fejezetben néhány aktuális, a nyelvi tervezéssel
és a nyelvpolitikával összefüggő oktatásügyi kérdést tárgyalok.
A Jules Ferry által létrehozott ingyenes, laikus és kötelező oktatás megteremtése, az
írni-olvasni tudás elterjedése Franciaország-szerte hozzájárult a francia nyelv általánossá
válásához az országban. A francia nyelv kodifikálása lehetővé tette, hogy a francia váljon
az oktatás nyelvévé. Sőt, több szakirodalom szerint a francia vált a legnormalizáltabb élő
nyelvvé. A merev nyelvpolitika azonban egy ponton túl akadályozta a francia nyelvű
oktatás fejlődését, a nyelvelsajátítás és a nyelvterjesztés sikerességét. A francia
nyelvpolitika hosszú időn keresztül ragaszkodott azon álláspontjához, hogy egyetlen
homogén francia nyelv létezik. Az iskolában is ezt a felfogást közvetítették, az oktatás
szerepet játszott a nyelv mitifikálásában a preskriptív nyelvtan és az irodalmi kánonba
tartozó írók, költők oktatásával (Perret 2008: 60, Paveau – Rosier 2008: 29, Abalain 2007:
49).
Valójában azonban nem egyetlen norma létezik, és egyetlen norma sem homogén.
Sokáig nehézséget okozott a standard francia nyelvű iskolai munkába történő
bekapcsolódás azon gyerekek számára, akik otthon főként regionális nyelven
kommunikáltak. Megállapítottuk azonban, hogy a nyelv nem csupán földrajzilag tagolódik,
hanem társadalmilag is, a társadalmi különbségekhez nyelvhasználati, nyelvtudásbéli
különbségek is társulnak. A sikeres anyanyelvoktatásnak ezt figyelembe kell vennie. A
nyelvi heterogenitást, az iskolában oktatott, a preskriptív nyelvtankönyvekben leírt és az
irodalmi kánonban olvasható normatív nyelvváltozattól eltérő nyelvhasználati módok
létezését számos nyelvész korábban felismerte. E tekintetben a legfontosabb munka Henri
Frei La grammaire des fautes [A hibák nyelvtana] című 1928-as könyve, mely nem egy
normatív

nyelvtan,

hanem

a

nyelvhasználók
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szükségleteiből

következő,

és

a

nyelvhasználók nyelvi szükségleteit tükröző nyelvhasználati gyakorlatot elemző munka
(Paveau – Rosier 2008: 236–237).
A francia anyanyelvoktatás és a francia nyelvű oktatás számára a legújabb kihívást
a dekolonizáció után megjelenő és egyre gyarapodó kisebbségek jelentik. Az észak-afrikai,
szubszaharai, közel-keleti és kelet-európai bevándorlók érkezése a nem territoriális
kisebbségi nyelvek megjelenését vonta maga után. A II. világháborút követően, az 1950-es
és 1960-as években Franciaország elvesztette gyarmatbirodalmát. A legtöbb bevándorló az
egykori gyarmatokról érkezett egy jobb élet reményében. A dekolonizáción kívül más
okokból is megjelentek nem territoriális kisebbségi nyelvek, például a diktatórikus
berendezkedésű országok menekültjeinek érkezése miatt. A nem territoriális kisebbségi
nyelvek közé tartoznak az arab különböző változatai, a berber, a jiddis, a nyugati örmény
és a cigány nyelvek. Mivel e nyelveket a XX. század második felétől érkező bevándorlók
beszélik, védelmükkel nem foglalkozik az Európában hagyományosan használt, történelmi
múlttal rendelkező nyelvek használatát támogató Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek
Európai Chartája (Abalain 2007: 144).
Mint ahogy a francia nyelvterjesztésről szóló fejezetben olvasható, az 1960-as
években bontakozott ki a francia nyelv nemzetközi színtéren történő védelmezésének és
terjesztésének összehangolt, tudatos politikája. Ezzel összefüggésben született meg egy új
alkalmazott nyelvészeti tudományág a „francia mint idegen nyelv” oktatásának
módszertana. Ez volt az a francia nyelvészeti szakterület, melynek tartalmát nem egy
felülről jövő normát követve határozták meg, hanem a diákok szükségleteit, igényeit és
célkitűzéseit vették figyelembe (Porcher 1995: 23–26).
A külföldi tanulók esetében értelemszerű volt az anyanyelvek sokfélesége. A
„francia mint idegen nyelv” (français langue étrangère) egyik ágaként jött létre a „francia
mint második nyelv” (français langue seconde), melyet elsősorban a volt gyarmatokon és a
tengerentúli területeken oktatnak olyan diákok számára, akiknek első nyelve egy helyi
nyelv, vagy egy kreol. A Frankofónia Nemzetközi Szervezetének tagországaiban egyébként
elvárás, hogy a francia nyelv oktatása kiemelkedő szereppel bírjon. 1969 óta működik a
Fédération

Internationale

des

professeurs

français

[Franciatanárok

Nemzetközi

Szövetsége], mely a francia nyelv idegen nyelvként történő tanításának kérdéseivel
foglalkozik (Abalain 2007: 104, Phan – Guillou 2011: 264).
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Azon országokban, régiókban, ahol a franciát idegen nyelvként oktatják, elvárás,
hogy az oktatott idegen nyelvek közül a francia legyen a legtanítottabb. A „francia mint
idegen nyelv” és a „francia mint második nyelv” kutatási és oktatási tapasztalatai, valamint
a szociolingvisták munkái hívták fel a figyelmet arra, hogy az anyanyelvi tudás
tekintetében sem lehet nyelvi homogenitásról beszélni. A társadalmi heterogenitás nyelvi
heterogenitással párosul, következésképpen az iskolás kort elérő gyermekek nem azonos
nyelvi tudással ülnek be az iskolapadba (Marchand 1975: 17).
Részben a francia mint anyanyelvoktatás, részben a „francia mint idegen nyelv és
második nyelv” oktatási módszereire és tapasztalataira építve dolgozták ki a „francia mint
beiskolázási nyelvet” (français langue de scolarisation), melynek elsődleges célja az
újonnan érkezett bevándorlók gyermekei nyelvi hátrányának leküzdése, Jacqueline Picoche
szavaival élve a gyermekek nyelvi gettóból való kiszabadítása, lehetőség szerint olyan
oktatók közreműködésével, akik szintén, legalább részben abból a kultúrkörből érkeznek
mint a diákok. A „beiskolázási francia” lehetőséget teremt arra, hogy az oktatási rendszer
keretein belül készítsék fel a diákokat a standard nemzeti nyelvváltozat tanulására, illetve a
nemzeti nyelven történő tanulmányok folytatására (Picoche – Marchello-Nizia 1996: 35).
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11. Két aktuális nyelvpolitikai kérdés
A korábbi fejezetekben részben a kronológia fonalát követve – a középkori előzményektől
a közelmúltig – , részben pedig a nyelvi tervezés és nyelvpolitika legfontosabb területeit –
státusztervezés, korpusztervezés, elsajátítás-tervezés, nyelvterjesztés – megvizsgálva
mutattam be a franciaországi francia nyelvi tervezést és nyelvpolitikát, illetve annak
frankofón és Európai Uniós aspektusait.
Az

alábbi

fejezetben

két

olyan

aktuális,

a

nyelvpolitikával

szorosan

összekapcsolódó kérdéskört szeretnék megvizsgálni, mely a dolgozatom lezárása előtti
időszakban – 2017 őszén és kora telén – nagy érdeklődésre tartanak számot, a közbeszéd
részét képezik. Részben a korábbi fejezetekben megismert információk tükrében járom
körül azt a kérdést, hogy a brexit, vagyis az Egyesült Királyság Európai Unióból való
távozása miképpen befolyásolja a francia nyelv európai szerepét. E kérdéskörhöz
kapcsolódva kitérek jelenlegi köztársasági elnök, Emmanuel Macron anglofiliájára.
A fejezet második részében a Párizsban megrendezésre kerülő 2024. évi nyári
olimpiai játékok szlogenje körüli vitát járom körül.
11.1

A brexit hatása

2016. június 26. népszavazást rendeztek az Egyesült Királyságban arról, hogy az ország
továbbra is az Európai Unió tagállama kíván-e lenni. A brit szavazók 51,9% százaléka a
kilépés mellett döntött. 2017. március 29-én a brit kormány elindította a kilépési
tárgyalásokat a maastrichti szerződés 50. cikkelye alapján (47), mely kimondja:
« Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se
retirer de l'Union. » (48) [„Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a
tagállamok bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból.”] (49)

Az Egyesült Királyság kilépésének számos jól körülhatárolható gazdasági és
politikai következménye lesz, de legalább ugyanennyi olyan kérdést vet fel az ország
távozása, melyre egyelőre nem lehet pontos választ megfogalmazni. A nyelvpolitika
szempontjából az angol nyelv jövőbeni európai szerepe körül nincs egyetértés. Az Egyesült
Királyság távozásával jogi tekintetben sem tűnik el teljesen az angol nyelv a hivatalos
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nyelvek listájáról, hiszen Írországban és Máltán is hivatalos nyelv az alkotmány
értelmében. Az ír alkotmány 8. cikkelyének megfogalmazásában:
“The Irish language as the national language is the first official language. The English
language is recognised as a second official language.” (50) [„Az ír nyelv, mint nemzeti
nyelv az első hivatalos nyelv. Az angol nyelv elismert második hivatalos nyelvként.”]62

Málta alkotmányának első fejezetének 5. cikkelye rendelkezik az ország hivatalos
nyelveiről.
“The Maltese and the English languages (…) shall be the official languages of
Malta…” (51) [„A máltai és az angol nyelvek Málta hivatalos nyelvei.”]63

Többen arra hívják fel a figyelmet, hogy azon tagállamoknak, melyeknek több
hivatalos nyelvük van, választaniuk kellett, hogy mely nyelvet kívánják használni hivatalos
nyelvként uniós keretekben. Málta a máltait, Írország pedig az ír nyelvet választotta (52).
Álláspontom szerint Írország és Málta azonban túl kis országok ahhoz, az angol nyelv
jövőbeni szerepét az döntse el az Európai Unióban, hogy e két állam uniós tagállamisága
milyen jogi státuszt biztosít az angol nyelv számára. A francia nyelv új „ellensége”: az
angol című fejezetben már részletesen tárgyaltam, hogy az angol nyelv nemzetközi vezető
pozícióját nem az Egyesült Királyságnak, hanem az Amerikai Egyesült Államok katonai,
politikai, gazdasági, tudományos életben és a populáris kultúrában betöltött vezető
szerepének köszönheti.
David Crystal English as a global language [Az angol, mint világnyelv]64 című
könyvében mutatja be az angol nyelv világnyelvvé válásának okait. Az angol nyelv az
Európai Unióban nem az Egyesült Királyság nyelvpolitikájának köszönhetően vált a
legfontosabb

munkanyelvvé,

hanem

az

angol

nyelv

hipercentrális

státuszának

köszönhetően, melyről a Nyelvterjesztés a II. világháború után: a francia mint munkanyelv
és hivatalos nyelv az Európai Unión kívüli nemzetközi szervezetekben című fejezetben
szóltam. Számos észak-európai és kelet-európai uniós tagország elsősorban angol nyelven
kívánt bekapcsolódni az „európai vérkeringésbe”, mely szintén hozzájárult ahhoz, hogy a
francia és a német nyelv ellenében az angol váljon a leghasználtabb munkanyelvvé.
62

A szerző saját fordítása.

63

A szerző saját fordítása.

64

A szerző saját fordítása.

152

Számos cikkben olvasható és több televíziós és rádiós műsorban elhangzott, hogy a
brexitet követően nagyobb szerep jut a német és a francia nyelv számára Európában. JeanClaude Juncker szájából is elhangzott olyan kijelentés miszerint az angol nyelv lassan, de
biztosan teret fog veszíteni az európai intézményekben. Többek között a The Wall Street
Journal is jelentetett meg cikket a témában English loses currency as Europe’s lingua
franca after brexit vote [Az angol nyelv elveszti európai lingua franca státuszát a brexit
szavazás után] 65 címmel, mely a francia és a német nyelv használatának várható
terjedéséről számol be az európai uniós intézményekben (52), (53), 54).
A Francia nyelvpolitika Európai Uniós vetülete című fejezetben olvasható, hogy a
francia nyelvet beszélők száma messze elmarad az angolul tanulók számától. Az európai
polgárok nyelvi kompetenciái, az uniós intézmények munkatársainak nyelvtudása, a
rendelkezésre álló franciatanárok száma, a jövőbéli franciatanárok képzését biztosítani
tudó intézmények, tanszékek száma, kapacitása nem teszi lehetővé, hogy rövid időn belül a
francia nyelv az angolhoz hasonló dominanciára tehessen szert Európában. Azonban
megfelelő nyelvpolitikai lépésekkel, a tagállamok hajlandóságával bizonyos, hogy a
francia nyelv szerepe valamelyest nőhet az európai intézményekben. A francia nyelv új
„ellensége”: az angol fejezetben utaltam arra, hogy a frankofón közösség kedvező
demográfiai mutatói is biztató jövőképpel kecsegtetnek a francia nyelv számára.
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy azok a megnyilatkozások, melyek a
francia nyelv Európai Unióban betöltött szerepének várható erősödéséről számolnak be, a
német nyelvnek is hasonló szerepbővülést jósolnak. Tehát nem kizárt, hogy a német nyelv
is riválisa lehet a franciának az európai intézményekben. Számos cikk és elemzés számol
be arról, hogy az Egyesült Királyság távozásával Németország európai súlya tovább fog
nőni. Angela Merkel, s több más vezető német politikus is több ízben hangsúlyozta, hogy
nagyobb szerepet kívánnak biztosítani a német nyelv számára az uniós intézményekben,
hiszen Németország nem csupán Európa legnépesebb állama, de első számú gazdasági
hatalma is. A német nyelv jelentőségét tovább növeli többek között Ausztria súlya is. A
német nyelv a franciától nem sokkal lemaradva a harmadik legtanítottabb idegen nyelv az
Európai Unióban (55), (56).
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E sorok írásának pillanatában még nem telt el elegendő idő a 2017. szeptember 24én lezajlott németországi szövetségi választások óta, még nem alakult meg az új német
kormány, így nem tudhatjuk, hogy Németország új vezetősége mekkora figyelmet kíván
fordítani a német nyelv szerepének előremozdítására az Európai Unióban.
A legmeghatározóbb tényező a francia nyelv európai jövőjének szempontjából az,
hogy a 2017. május 7-én köztársasági elnökké választott Emmanuel Macron és kormánya
hogyan viszonyul a kérdéskörhöz. A korábbi francia köztársasági elnökök, Nicolas
Sarkozy és François Hollande sokszor kerültek a kritika középpontjába nem megfelelő
szintű angol nyelvtudásuk miatt. Számos cikk és videófelvétel terjedt elsősorban az
interneten nyelvi hiányosságukról.
Emmanuel Macron-nal kapcsolatban ugyan jelennek meg a nyelvtudását elismerő
írások, például az Avec Macron, la France a enfin un président qui parle anglais [Macronal végre Franciaországnak egy olyan elnöke van, aki beszél angolul]66 című újságcikk, több
kritika éri őt amiatt, hogy hivatalos megnyilvánulásai során, sokak véleménye szerint
indokolatlanul nyilvánul meg angol nyelven francia helyett. Az egyik leghíresebb eset a
megválasztása előtti kampányidőszakban, 2017. január 10-én Berlinben tartott beszéde
volt.
Többen úgy vélték, hogy az ekkor még leendő köztársasági elnök nyelvválasztása
káros volt a francia nyelv védelmezése és terjesztése szempontjából, hiszen azt üzente a
Humboldt Tudományegyetem hallgatóinak, illetve mindenkinek, aki figyelemmel kísérte
beszédjét, hogy felesleges időt és energiát befektetni a francia nyelv tanulásába.
Választását azért is tarthatjuk indokolatlannak, mert nem angol anyanyelvű közösség
számára tartott beszédet. Francia politikusként franciául, vagy pedig a francia-német
együttműködés, és az európai nyelvi és kulturális sokszínűség tiszteletben tartásának
jegyében németül kellett volna a hallgatósághoz szólnia. Amennyiben a franciát nem
tekintik nemzetközi közvetítőnyelvnek, valóban elveszítheti ezt az szerepét. (57), (58).
« Emmanuel Macron nous a fait là une démonstration parfaite de ce qu'on appelle la
prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'à force de dire qu'il n'y a pas de vie sans
anglais, que la langue française n'est pas internationale, on crée les conditions pour
que cette réalité qui au départ n'était pas vraie, le devienne. » (66). [„Emmanuel
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Macron itt (a berlini egyetemen tartott beszéde során) tökéletes demonstrációt nyújtott
nekünk arról, amit önbeteljesítő jóslatnak hívunk, addig mondogatjuk, hogy nincs élet
angol nyelv nélkül, hogy a francia nem nemzetközi nyelv, hogy megteremtjük annak a
feltételeit, hogy ez a valóság, mely kezdetben nem volt igaz azzá váljon.”]67

Sokan nem értettek egyet azzal, hogy Emmanuel Macron az Elysée-palotából angol
nyelven reagált Donald Trump, az Amerika Egyesült Államok elnökének bejelentésére,
miszerint az észak-amerikai ország el kívánja hagyni a Párizsi Éghajlatvédelmi
Egyezményt. Beszédében Emmanuel Macron nem csupán Donald Trumphoz és az
Amerikai Egyesült Államok állampolgáraihoz szólt, hanem az egész világhoz, benne a
frankofón közösségekhez is, így indokolatlannak tekinthető részéről az angol nyelv
használata. Emmanuel Macron nyelvválasztását többen önbeteljesítő jóslatnak tekintik.
Sokan úgy tartják, hogy amennyiben maga a francia köztársasági elnök is az angol nyelv
számára nyújt elsőbbséget a franciával szemben, s anyanyelvére nem nemzetközi közvetítő
nyelvként tekint, tovább fog gyengülni a francia nyelv nemzetközi közvetítő szerepe.
Franciaország jelenlegi elnökét már sokan megbélyegezték az anglomán jelzővel.
Családnevét többször Macron-ról Mycron-ra módosítva angolosítják. Franciaország új
kormánya azonban még túl fiatal ahhoz, hogy pontosan kirajzolódjanak jövőbeni
nyelvpolitikájának körvonalai (57), (58).
Megjegyzendő, hogy a francia politikai elitnek nem Emmanuel Macron az egyetlen
tagja, akit az anglomán jelzővel bélyegeztek meg. Arnaud Montebourg politikus a
« Fabriqué en France », azaz [Franciaországban készült] felirat helyett a “made in
France” szlogen bevezetésével kívánta népszerűsíteni és védelmezni a Franciaországban
gyártott termékeket a külföldi vetélytársaikkal szemben.
A korai idegennyelv-tanulás egyre szélesebb körben válik elterjedtté, mégis komoly
vitákat váltott ki Vincent Peillon döntése, aki oktatásügyi miniszterként kötelezővé tette az
angol nyelv tanulását a francia iskolások számára a beiskolázás első évétől kezdve. Sokan
az angol nyelv oktatásának kötelező jellegét kifogásolják, továbbá azt, hogy a diákoknak
megfelelő anyanyelvi kompetenciák megléte nélkül kell idegen nyelvet tanulniuk, arra
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hivatkozva, hogy a hatodik osztályba68 lépők több mint 60%-a küzd nehézségekkel francia
nyelvből (66).
11.2 A 2024. évi párizsi nyári olimpiai játékok szlogenje
2017. szeptember 13-án Limában, Peru fővárosában hirdette ki hivatalosan a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság a 2024. évi nyári olimpiai játékok helyszínét. Pontosan száz esztendő
elteltével 1924 után 2024-ben ismét Franciaország ad otthont, immáron harmadik
alkalommal a világ legnagyobb sporteseményének.
Párizs polgármestere, Anne Hidalgo szerint a 2024. évi franciaországi nyári
olimpiai játékokat szimbolizáló logónak ki kell fejeznie:
« la beauté et l’élégance de Paris, mais également sa modernité et sa capacité à se
réinventer constamment ». (59) [„Párizs szépségét és eleganciáját, ugyanakkor a
modernségét és arra való képességét, hogy folyamatosan újrateremtse magát”]69.

A 2024. évi franciaországi nyári olimpiai játékok logója nagy népszerűségnek
örvend, Martin Caro alkotása ugyanis egyszerű, mégis kreatív, színeiben megjelennek a
francia lobogó színei, a kék, a fehér és piros. Alakja pedig egyszerre idézi fel az esemény
évszámát, 2024-et és Franciaország egyik legismertebb szimbólumát, az Eiffel-tornyot
(59).
A logóval ellentétben a 2024. évi franciaországi nyári olimpiai játékok szlogenje
óriási vitát váltott ki. Az angol “Made for sharing”. Használata törvényellenesnek is
tekinthető, mert szembemegy A francia nyelv védelmét célzó törvények című fejezetben
tárgyalt Toubon-törvénnyel, melynek 14. cikkelye az alábbiak szerint fogalmaz:
« L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une
expression ou d'un terme étranger est interdit aux personnes morales de droit public
dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens… » (23)
[„Közjogi személyek számára olyan gyártási védjegy, kereskedelmi védjegy,
szolgáltatási védjegy alkalmazása tilos, amely külföldi kifejezést tartalmaz, amennyiben
létezik ugyanolyan értelmű francia megfelelő.”]70
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Maga a Toubon-törvény mint láttuk az 1958-ban kikiáltott V. Köztársaság alkotmányának
1992-ben módosított 2. cikkelyére hivatkozik, melynek értelmében a köztársaság egyetlen
nyelve a francia.
« La langue de la République est le français. » vagyis [„A köztársaság nyelve a
francia.”]71 (20)

Így tulajdonképpen az angol nyelvű Made for sharing szlogen használata az alkotmányban
foglaltakkal sem egyeztethető össze. Sőt, magával az Olimpiai Chartával sem kibékíthető
az angol szlogen kizárólagos használata, hiszen a 23. cikkely kimondja:
« Les langues officielles du CIO sont le français et l’anglais » (61)
[„A Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalos nyelvei a francia és az angol.”]72

Ráadásul amennyiben az angol és a francia verziójú dokumentumok között eltérés
mutatkozik, a francia nyelvű változatot kell mérvadónak tekinteni (61). A szlogen francia
verziója, « Venez partager », mely egyébként nem szó szerinti fordítása az angol “Made
for sharing”73 kifejezésnek, nem jelenik meg a hivatalos kommunikációban.
A szlogen nem csupán jogi megközelítésben, a Toubon-törvénnyel való
kibékíthetetlenségével vet fel problémákat. Felmerül a kérdés, hogy vajon méltó-e az öt
kontinens

összetartozását

szimbolizáló,

a

Föld

legjelentősebb,

legnagyobb

hagyományokkal rendelkező, és leghosszabb múltra visszatekintő sporteseményének egy
olyan szlogent választani, melyet készen kapható, előre szeletelt pizzák reklámozására,
angol édességmárka népszerűsítésére, valamint egy amerikai gyorsétterem lánc
termékeinek reklámozására is használtak már (62).
A már elhasznált szlogen választásával egyet nem értő francia értelmiségiek
álláspontját jól összegzi a Goncourt Akadémia elnökének, Bernard Pivot-nak a
nyilatkozata:
« C'est une faute contre la langue française, qui est une langue olympique, c'est une
ânerie, car même dans la langue de Shakespeare, ce slogan est d'une grande platitude,
et enfin, c'est une erreur, car dans leur arrogance, les pays anglophones vont trouver
71
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normal que les Français s'expriment en anglais, alors que les pays francophones vont
s'indigner que Paris, capitale de la francophonie, fasse la courbette devant la langue
qui n'est pas seulement celle de Shakespeare, mais celle de Donald Trump. » (63) [„Ez
egy bűn a francia nyelvvel szemben, amelyik az olimpia egyik nyelve, ez egy
szamárság, mert ez a szlogen még Shakespeare nyelvén is túl lapos, és végül ez egy
hiba is, mert az anglofón országok arroganciájukból kifolyólag természetesnek fogják
venni, hogy a franciák angolul fejezik ki magukat, miközben a frankofón államok fel
fognak háborodni, hogy Párizs, a frankofónia fővárosa hajbókol a nyelv előtt, mely nem
csak Shakespeare nyelve, hanem Donald Trump-é is.”]74

Természetesen a szlogen választása mellett is felsorakoztattak bizonyos érveket. A
made for sharing mellett lándzsát törők részben azzal indokolták az angol nyelv
választását, hogy okultak a 2012-es nyári olimpiai pályázat tanulságából, ugyanis az akkor
használt l’amour des jeux azaz a ’a játékok szeretete’, vagy a ’játékok iránti szerelem’
szlogent az a kritika érte, hogy túlságosan franciás (64).
A másik érv az, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjainak 80%-a angolul
beszélt. Természetesen azt nem áll módomban megállapítani, hogy mennyiben múlott
2012-ben London győzelme Párizzsal szemben a francia nyelvű szlogen használatán. (62).
« Notre travail, c'est de convaincre 95 membres du [Comité olympique international],
qui viennent de 67 pays. Et il n'y a aucun Français puisqu'ils n'ont pas le droit de voter.
Or, 80% des votants nous demandent de leur faire parvenir les documents en anglais. »
(64) [„A feladatunk az, hogy meggyőzzük a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 95 tagját,
akik 67 országból érkeznek, és egy sem francia közülük, hiszen nincs joguk szavazni.
Márpedig a szavazók 80 %-a azt kérte tőlünk, hogy angolul juttassuk el számukra a
dokumentumokat.”]75

Másrészt azt is megfogalmazták a szlogen mellett kiállók, hogy véleményük szerint
jobban hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a francia nyelvre és Franciaországra tereljék a
figyelmet azáltal, hogy Franciaország rendezi meg a 2024-es olimpiai játékokat, e cél
eléréséhez pedig az angol nyelvű szlogen használatát tartották a legcélravezetőbbnek. Az
angol nyelv használata, a franciától való elszakadás kifejezi azt, hogy Franciaország jóval
nyitottabbá vált a világra (64).
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« On s'exprime en français quand on en a besoin, et devant une audience
internationale, on utilise l'anglais ou le français, et même parfois l'espagnol. Nous
pensons que le meilleur moyen de défendre la langue française dans le monde de
l'olympisme, c'est de gagner l'organisation des JO 2024. » (64) [„Franciául fejezzük ki
magunkat, amikor arra van szükség, és az angolt, vagy a franciát, sőt olykor a spanyolt
használjuk nemzetközi hallgatóság előtt. Úgy gondoljuk, hogy a legjobb módja annak,
hogy védelmezzük a francia nyelvet az olimpiai eszme világban az, ha megnyerjük a
2024. évi olimpiai játékok szervezési jogát.”]76

A francia nyelv védelmét célzó törvények tükrében, összességében a francia nyelv
standardizálására, normalizálására, terjesztésére és védelmére törekvő nyelvpolitika
ismeretében némiképp meglepő a 2024. évi franciaországi nyári olimpiai szlogen nyelve.
Másfelől A francia nyelv új “ellensége”: az angol című fejezetben ismertetett
cocakolonizáció és mcdonaldizáció nevű jelenség tükrében – mely az Amerikai Egyesült
Államok gazdasági, politikai és katonai dominanciája mellett az angol nyelv és az
angolszász, mindenek előtt amerikai populáris kultúra dominanciáját jelenti –, nem
meglepő, hogy Franciaország sem tudja – vagy legalábbis a döntéshozatali helyzetben
lévők nem akarják – kivonni magát globális világunk trendjei alól.
A szlogen használatával kapcsolatos jogi aggályok mellett, a Toubon-törvénnyel
való kibékíthetetlenségén, valamint a szlogen korábbi használati köreinek értékelésén kívül
felmerül egy további szempont: a nyelvi és kulturális sokszínűség tiszteletben tartása. Az
elv szem előtt tartása mindenképp megkövetelné, hogy a hivatalos kommunikációban a
szlogen angol nyelvű változata mellett megjelenjen a francia a verzió is.
A nyelvi és kulturális sokszínűség tiszteletben tartásának jegyében bízhatunk
abban, hogy az elkövetkező hónapokban, években több helyet fog kapni a « Venez
partager » szlogen, vagy esetleg a “Made for sharing” szó szerinti fordítása.
Végül megjegyzendő, hogy nem a 2024. évi franciaországi nyári olimpiai szlogen
az egyetlen példa arra, hogy Franciaország angol nyelven képviselje magát nagy,
nemzetközi érdeklődésre számot tartó eseményen. Az angol nyelv térnyerését a
franciaországi populáris kultúrában jól érzékelteti az idestova 10 évvel ezelőtti Eurovíziós
Dalfesztivál is, melyen Sébastien Tellier, francia énekes angol nyelven előadott dallal
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képviselte hazáját. Ez az eset is nagy visszhangot váltott ki. François-Michel Gonnot
francia politikus az alábbiakat nyilatkozta:
« Il est tellement difficile aujourd'hui de défendre la langue française, la culture
française, que pour une fois qu'on a l'occasion de défendre la chanson et la culture
française, on présente quelque chose en anglais. C'est ce qui me choque ». (65) [„Oly
nehéz manapság védelmezni a francia nyelvet és kultúrát, hogy amikor adódik egy
alkalmunk arra, hogy védelmezzük a francia dalt és kultúrát, angolul adunk elő valamit.
Ez az, ami megdöbbent engem.”]77

Franciaország

egyre

többször

képviselteti

magát

angol-francia

kétnyelvű

produkciókkal az Eurovíziós Dalfesztiválon. 78 Többen úgy vélik, hogy az angol nyelvű
sorok, refrének lehetővé teszik, hogy szélesebb körű közönséghez jussanak el a dalok,
nyitottságot és plusz modernitást kölcsönöznek az angol betétek a francia versenydalok
számára. Az angol nyelv használata szélesebb nemzetközi távlatokat nyithat meg a francia
énekesek előtt, akik így nagyobb közönség előtt képviselhetik hazájukat (65).
Megállapítható, hogy a 2024. évi olimpiai játékok szlogenje kapcsán, akár csak az
eurovíziós dalok szövegének nyelve körül és A tömegkommunikációs eszközök hatása a
standard, normalizált francia terjedése című fejezetben bemutatottak szerint a francia
filmgyártás nyelvi kérdése körül is hasonló viták zajlanak. Hasonló érveket és ellenérveket
sorakoztatnak fel az angol nyelv mellett és az angol nyelv ellenében.
Az angol nyelv használata a francia filmekben, dalokban, plakátokon, szlogenekben
egyrészt azt szimbolizálja, hogy Franciaország megbékélt azzal, hogy az angol vált a
legszélesebb körben alkalmazott nemzetközi közvetítő nyelvvé. Másrészt azt is kifejezi,
hogy Franciaország képes alkalmazkodni a jelenlegi helyzet nyelvi igényeihez. Az angol
nyelv segítségével szélesebb közönséggel tudják megismertetni a francia kultúrát.
A francia nyelv nem kizárólagos használatának, az angol nyelv bevonásának
gazdasági, pénzügyi előnyei is vannak. A francia nyelvpolitika Európai Uniós vetülete
című fejezetben felhívtam a figyelmet arra, hogy felmérések tükrében bizonyos
árucikkekhez, szolgáltatásokhoz és márkákhoz a vevők a gyártó ország nyelvét, szlogenjét
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A szerző saját fordítása.
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Franciaország francia-spanyol, francia-korzikai, francia-kreol kevert nyelvű dalokkal és breton dallal is

indult a versenyen.
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társítják, így például bizonyos borok, pezsgő, sajtok, parfümök stb. jobban eladhatók
bizonyos vevőkörnek francia feliratú csomagolásban, francia szlogenekkel. Emellett
azonban az is igaz, hogy az emberek szívesebben fogyasztanak olyan termékeket, legyen
szó ételről, italról, zenéről, filmről, vagy szolgáltatásról, melynek értik a nyelvét. Az pedig
tény, hogy angol nyelven sokkal szélesebb közönséget lehet megszólítani.
Pozitív példa lehet a La vache qui rit, azaz ’A nevető tehén’ francia sajtmárka,
melyet számos országban árulnak. A fogyasztóközönség minél hatékonyabb megszólítása
érdekében a dobozokon a vásárló célközönség nyelvén is feltüntetik a sajt nevét, de a
legtöbb országban, így Dániában, Németországban, Svédországban stb. is feltüntetik az
eredeti francia nevet.
Mint azt láthattuk, a többnyelvűség előnyei egyéni és társadalmi szinten is
megragadhatók. Gazdasági szempontból egyfajta tőkének tekinthető, a többnyelvű beszélő
többféle, jobban fizető és érdekesebb munkaszerzési lehetőséghez, és gyorsabb, olcsóbb,
több forrásból származó információkhoz juthat. Másfelől a többnyelvűség hozzájárul a
kreativitáshoz,

az

innovatív

szemlélet

kialakításához,

melyeknek

köszönhetően

gyorsabban, hatékonyabban, új megoldási módokat feltárva képesek a többnyelvű beszélők
a problémák megoldására. Mindennek tükrében jótékony hatásai lehetnek annak, hogy a
francia társadalom egyre szélesebb köre használja anyanyelvén kívül az angolt, és
esetlegesen más nyelveket.
A mindenkori francia köztársasági elnöknek, a francia politikai elitnek szem előtt
kell tartaniuk, hogy hivatalos megnyilvánulásaik során Franciaországot, a francia népet
képviselik, ennek megfelelően francia nyelven kell hallgatóságukat megszólítaniuk, vagy a
nyelvi és kulturális sokszínűség jegyében, amennyiben nyelvtudásuk lehetővé teszi, a
célközönséget megtisztelve a fogadó ország nyelvén. Az angol nyelv használatát indokolt
esetben nem kell elvetni.
A francia nyelvpolitikának azonban törekednie kell arra, hogy az angol nyelv
térnyerése ne lépjen át bizonyos arányokat és ne a francia nyelv rovására történjen. Az
angol nyelv alkalmazása esetén ismét a többnyelvűség, a nyelvi és a kulturális sokszínűség
jegyében a kétnyelvű megoldások alkalmazására kellene törekedni, vagyis a francia nyelvű
változatoknak mindig helyet kell kapniuk.
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Szintén a francia nyelvpolitika felelőssége az elsajátítás-tervezésen keresztül, hogy
megteremtse és fenntartsa az igényt a francia anyanyelvhez való ragaszkodáshoz, amely
azért is fontos, mert megfelelő anyanyelvoktatás és anyanyelvi kompetenciák nélkül az
idegen nyelv tanulás és tanítás sem lehet sikeres. A francia nyelvterjesztésnek pedig abban
kell részt vállalnia, hogy tudatosítsa a franciát második nyelvként és idegen nyelvként
tanulókban, hogy milyen előnyei vannak a többnyelvűségnek, hogy milyen érvek és a
szempontok sorakoztathatók fel amellett, hogy a francia nyelv és kultúra számára továbbra
is helyet biztosítsunk a világban.
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12. Összegzés
A dolgozatból megállapítható, hogy a francia nyelvi tervezés és nyelvpolitika
megismeréséhez

és

megértéséhez

nélkülözhetetlen

a

történelmi,

filozófiai

és

társadalomtudományi kontextus vizsgálata, melybe a diszciplína beágyazódik.
A francia nyelv diverzitásban és a diverzitás által született (Paveau – Rosier 2008:
36). A francia nyelvi tervezés és nyelvpolitika nyomán azonban kialakult az egy nemzet,
egy nyelv mítosza, melynek immáron több mint 400 éves hagyománya van
Franciaországban.

Bár

az

ancien

régime

nem

rendelkezett

jól

körülhatárolt

nyelvpolitikával, a politikai hatalom központosítási és egységesítési törekvéseinek, a
humanizmus eszméinek, a reformáció terjedésének, a reneszánsz kori francia irodalom
megújulásának és a nyelvtanírók megjelenésének szerencsés együttállásából fakadóan már
a XVII. századra kialakult az egységes francia nemzeti nyelv.
A francia nyelv történetét gyakran harcok sorozataként írják le. Megküzdött a
dialektusokkal, kiszorította a latin nyelvet az oktatásból, a tudományos életből és a
diplomáciai érintkezésekből, majd a II. világháborút követően felvette a harcot az angol
nyelvvel szemben. A legújabb kihívások pedig a dekolonizáció után érkező bevándorlók
nyelvi kérdésének és iskolai integrációjának megoldása, valamint az elektronikus
kommunikáció normaromboló hatásának ellensúlyozása.
A francia nyelvpolitikát kettősség jellemzi. A francia nyelvpolitika a nemzeti nyelv
védelmének érdekében módszeresen hangolja össze a nyelvészeti, nyelvművelési, politikai
és pedagógiai természetű lépéseket, így sok más ország számára követendő példa lehet.
Ugyanakkor a francia nyelvpolitika nem teljesen koherens. Célja minden esetben a francia
nyelv védelme, terjesztése és ápolása.
E cél megvalósítása nem egységes elméleti keretre épül, és nem azonos stratégiákat
alkalmaz célja eléréséhez. Ez az ellentmondás kirajzolódik például abban, hogy
nemzetközi szintéren a francia nyelvpolitika a demokratikus elvek, a nyelvi és kulturális
sokszínűség mellett teszi le voksát, Franciaországban azonban a tájnyelvekkel szemben
tanúsított fellépése még ma sem tekinthető demokratikusnak, a törvényi szabályozások
révén inkább csak a demokratikusság látszatát próbálja a francia nyelvpolitika közvetíteni
(Calvet 1996: 111).
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A nyelvi-és kulturális sokszínűség fontosságát egyre többen ismerik fel. Számos
nyelvész fogalmazza meg azt a kritikát, hogy a nyelvi sokszínűségért való küzdelemben
Franciaország csak nemzetközi téren folytatja a harcot elsősorban az angol nyelvvel, és
napjainkban már a spanyol nyelvvel szemben, határain belül azonban továbbra is a nyelvi
egység fenntartása a legfőbb célja. Párizs gyakran úgy viselkedik, mintha a frankofón
közösség kizárólagos nyelvi tulajdonosa lenne (Gadet 2003: 22).
Anélkül, hogy értékítéletet kívánnánk megfogalmazni, megállapíthatjuk, hogy a
francia nyelvpolitika számos szempontból sikeres. A korpusztervezésnek köszönhetően
létrejött egy olyan normalizált, kodifikált, folyamatosan gazdagodó standard francia
nyelvváltozat, mely a modern társadalmi élet valamennyi területén – például az oktatásban,
a kutatásban és tudományművelésben, a médiában és a munka világában – alkalmazható. A
státusztervezés megteremti a francia nyelv védelmének, fejlesztésének és terjesztésének
intézményes kereteit, jogi feltételeit, nem csupán Franciaországban, hanem nemzetközi
színtéren is. A nyelvterjesztésnek köszönhetően a francia továbbra is a nemzetközi
érintkezések egyik legfontosabb közvetítő nyelve, az angol után pedig az egyik leginkább
oktatott idegen nyelv.
Részben az elsajátítás-tervezésnek köszönhetően, az anyanyelv-oktatás során a
tanulók nem csupán megszeretik az anyanyelvet, hanem tudatosítják a nyelvápolás
fontosságát. Felmérések igazolják, hogy a francia állampolgárok többsége támogatja a
francia nyelv védelmét és terjesztését segítő intézkedéseket, büszkék anyanyelvükre. A
nyelvápolás és nyelvművelés a mindennapi élet részét képzi. Alátámasztja ezt az
egynyelvű szótárak, helyesírási kézikönyvek és igeragozási útmutatók népszerűsége,
melyek szinte valamennyi francia háztartásban megvannak (Bárdosi 2008: 110–111,
Bárdosi 2011: 12).
Bár a helyesírással ismerkedő diákok részéről gyakran felmerül az igény az
ortográfia egyszerűsítésére, a tanult francia társadalom többsége ragaszkodik a
hagyományokhoz. Minden bizonnyal a nyelvvel, a nyelvi hagyományokkal szemben
tanúsított hűség az oka, hogy a helyesírási reformok szinte semmi eredményt nem hoznak.
A felnőtt társadalom jó része ragaszkodik a hagyományos francia helyesírás
megtartásához. Sokan bár rossz iskolai emlékként gondoltak vissza a tollbamondásra,
mégsem tanúsítanak negatív attitűdöt a helyesírással szemben. Ugyanakkor az úgynevezett
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elektronikus

nyelvben

és

kommunikációban

a

nemzetközi

trendhez

hasonlóan

Franciaországban is a helyesírás és a normatív nyelvtani szabályok figyelmen kívül
hagyása a jellemző (Paveau – Rosier 2008: 68, 145).
Nagy népszerűségnek örvendenek a nyelvvel, nyelvműveléssel kapcsolatos
televíziós és rádiós műsorok, vetélkedők melyek közül a legismertebbek a Les Chiffres et
les lettres [A számok és a betűk], a Championnat d’orthogaphe [Helyesírási bajnokság],
Merci Professeur ! [Köszönjük, tanár úr!], a Les incollables [A verhetetlenek] é s Les
grosses têtes [A zsenik]. A fiatalok millióit képernyő elé ültető népszerű tehetségkutató
műsorok többsége is francia címet kap. A rádiók zenei adásaiban és e műsorokban is
figyelmet fordítanak arra, hogy a produkciók között megfelelő arányban szerepeljenek
francia nyelvű dalok. (Bárdosi 2010: 12, Paveau – Rosier 2008: 69).
A francia nyelvi tervezés és nyelvpolitika valamennyi területének képesnek kell
lennie a fejlődésre és a megújulásra a francia nyelv védelme, fejlesztése és terjesztése
érdekében, és ahhoz, hogy sikeres, a demokratikus értékeket tiszteletben tartó válaszokat
tudjon adni a XXI. század kihívásaira.
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2. ábra: Franciaország nyelvi térképe
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langue. Fayard. Paris. p. 267.
9. ábra: Többnyelvűség Franciarországban, egy 1974–1978 közötti regionális
nyelvváltozatokat vizsgáló felmérés tükrében
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Lodge, R. Anthony (Veken, Cyril ford.). 1997. Le français. Histoire d’un dialecte devenu
langue. Fayard. Paris. p. 255.
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française
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alapján:
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3. táblázat: Földrajzi nevek a forradalom idején
Saját készítésű ábra az Histoire de la langue
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/histlngfrn.htm
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4. táblázat: Franciásított informatikai kifejezések.
Az alábbi szakirodalmak alapján készített táblázat:
Abalain, Hervé. 2007. Le français et les langues historiques de la France. Éditions JeanPaul Gisserot. Paris. p. 46.
Bárdosi Vilmos. 2010. Globalizáció, Európa és nyelv. A francia példa. Magyar Nyelvőr
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6. táblázat: Francia politikailag korrekt kifejezések és hagyományos megfelelőik magyar
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7. táblázat: SMS-ben és internetes csevegő programokban használt rövidítések
Az alábbi internetes forrás alapján készített táblázat:
A francia helyesírás tanítása (43)
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=351
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