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HUSZÁR ZOLTÁN – H. PRIKLER RENÁTA 

A szó erejével 

– a kilencven éves dr. Krisztián Béla nyelvhasználatáról 

Egy embert számos módon lehet jellemezni, de legbensőbb valóját valószínűleg semmi sem tükrözi 

olyan mélységben, mint a tettei és a szavai. „Nyelvében él a nemzet”, tartja a mondás, és persze a 

tetteiben. Mindez dr. Krisztián Béla Tanár Úrra is igaz, aki szerteágazó és eredményekben gazdag 

pályafutása során a pécsi-baranyai tudományos, gazdasági és oktatási élet meghatározó szereplője 

lett. Írásai – tanulmányai és cikkei – rendkívül sokrétű tevékenységről vallanak, és olyan gazdag, 

fordulatos szókincsről, amely már egyetlen alkotás elolvasásával is megragadja a nyelvészet iránt 

érdeklődő ember kíváncsiságát. Krisztián Béla sokrétű munkássága szinte „felkínálta” magát egy 

kisebb korpusznyelvészeti vizsgálatra, amelyhez a Tudásmenedzsment c.  folyóiratban az elmúlt két 

évtizedben megjelent írásit választottuk ki. Az írásokból összeállított „mini korpuszon” szógyako-

risági vizsgálatokat végeztünk. Ennek eredményeit tartalmazza ez a rövid írás, személyes tisz -

telgéséként a 90 éves Krisztián Béla Tanár Úr és munkássága előtt. 
 

A nyelvtudomány mai eszközeivel nem jelent különösebb nehézséget egy olyan kutatás 

elvégzése, amely egy termékeny tudós és író szókincsének a vizsgálatára irányul. Ele-

gendő, ha a szerzőtől bizonyos mennyiségű szöveget összegyűjtünk, azt korpusszá alakít-

juk, és alávetjük egy szógyakorisági vizsgálatnak. Ennek elvégzéséhez elegendő bármely, 

akár interneten is könnyen elérhető software és egy személyi számítógép. Alapvető krité-

rium, hogy a korpuszhoz kiválasztott szövegek autentikusak legyenek.1 

A korpusznyelvészet a modern nyelvtudomány eszközeként számos tudományos „aré-

nában” alkalmazható, beleértve olyan, bizarrnak mondható területet is, mint a törvényszéki 

nyelvészet. Csupán ez a tény is azt igazolja, hogy a korpusznyelvészeti  kutatás eredményei 

bizonyító erejűek. Alkalmasak arra, hogy a beszélőről vagy egy adott szöveg szerzőjéről 

olyan képet alkossunk, amellyel kiegészíthetjük, árnyalhatjuk a szerzőről már kialakult ké-

pet, de rámutathatunk olyan elemekre is, amelyek mindenki mástól megkülönböztetik. 

(Egy egészen friss kutatás a jellegzetes szavak, szófordulatok és szókombinációk azonosí-

tásával mutatta ki, hogy Shakespeare VIII. Henrik király c. drámájának jelentős részeit egy 

John Fletcher nevű férfi írta.2) 

Krisztián Béla Tudásmenedzsmentben megjelent írásaiból húsz, rövidebb-hosszabb ta-

nulmányt választottunk ki.3 Ez összesen, együttes terjedelmét tekintve, 154 oldalt, 66  600 

szót és csaknem félmillió karakter jelent, szóközök nélkül. Az így keletkezett „mini kor-

puszban” egy online gyakoriságvizsgáló program4 segítségével vizsgáltuk meg a szöveg-

                                                      
1 O’Keeffe, A., McCarthy, M., & Carter, R. (2007). From corpus to classroom: language use and language 

teaching. Cambridge: Cambridge University Press.; Horváth, J. (2001). Advanced writing in English as a 

foreign language. A corpus-based study of processes and products. Pécs: Lingua Franca Csoport. 
2 https://konyves.blog.hu/2019/11/27/mesterseges_intelligencia_azonositotta_a_shakespeare-darab_valodi_ 

szerzoit. Forrás: Guardian (2019. 12. 01.) 
3 Mindez persze töredéke az életmű 495 publikációjának, de a dolgozat szerzői vallják , hogy ebben az esetben 

is igaz a ’pars pro toto’ elve [lat. ’rész az egész helyett’]. Lásd: Krisztián Béla: www.mtmt.hu; 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012181 (2019. 12. 01.  
4 https://www.textfixer.com/tools/online-word-counter Letöltés: 2019. 12. 01.  

https://konyves.blog.hu/2019/11/27/mesterseges_intelligencia_azonositotta_a_shakespeare-darab_valodi_%20szerzoit
https://konyves.blog.hu/2019/11/27/mesterseges_intelligencia_azonositotta_a_shakespeare-darab_valodi_%20szerzoit
http://www.mtmt.hu/
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012181
https://www.textfixer.com/tools/online-word-counter
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ben előforduló szavak ismétlődését és azok viszonyát a szerző kutatási területeihez. El-

mondhatjuk, hogy a vizsgálat eredményeként sikerült olyan képet alkotnunk – a nyelvhasz-

nálaton keresztül – Krisztián Tanár Úrról, amelyben – reményeink szerint –pontosan kiraj-

zolódnak azok a területek, amelyekkel hosszú, rendkívül tartalmas pályafutása során fog-

lalkozott, és azok az értékek is, amelyek tudós tevékenységét jellemezik.  

Az írásokban a legnagyobb gyakorisággal, 153-szor előforduló szó – a 10, leggyakrab-

ban használt, értelemmel nem bíró nyelvi elem (névelő, kötőszó) után – a 11. helyen sze-

replő magyar. Ha ehhez hozzáadjuk a hazai (86), a nemzeti (90), a Magyarország (15) 

szavak előfordulását, akkor a magyar szó, a szinte azonos jelentéssel bír rokon értelmű 

szavakkal és az ország névvel együtt 370 alkalommal szerepel a 20 tanulmány 154 oldalán. 

Ez azt is jelenti egyben, hogy a 66.600 leírt szóból minden 180. a szerző magyarságával, 

nemzeti hovatartozásával kapcsolatos: egyértelműen behatárolja azt a földrajzi területet, 

amelynek bizonyos szegmenseire Dr. Krisztián Béla tudományos tevékenysége irányult, 

ill. irányul mind a mai napig. 

Ha ezt, csupán az érdekesség kedvéért, összevetjük a mai magyar nyelv tükrének tartott, 

1,04 milliárd szavas gigakorpuszból, a Magyar Nemzeti Szövegtárból (MNSZ2)5 nyert ada-

tokkal, ott azt fogjuk látni, hogy csak a MAGYAR szó 2 498 813 alkalommal szerepel ebben 

a hatalmas gyűjteményben, tehát igazán gyakori szónak számít a magyar nyelvben. (Ld. 

Illusztráció). Mégsem mondanánk azt, hogy dr. Krisztián Béla tendenciát követ; sokkal 

inkább arról van szó, hogy számára az alkotás természetes közegét jelentős mértékben 

meghatározza a nemzeti hovatartozás, és ezt írásainak szókincse hűen tükrözi. 

Szűkebb pátriája, a Dél-Dunántúl, Baranya, a megye és Pécs említése 166, ehhez jön 

még 101 (mecseki) régióra való utalás. Ám Krisztián Béla nemcsak a szűkebb környezetét 

kutatta, kutatja: ha másképp nem, összehasonlítások, viszonyítások formájában tágabb ott-

honunkra, Európára, az Európai Unióra és a nagyvilágra is kitekint. Előbbit 134, utóbbit 

71 alkalommal említi a vizsgált szövegekben. Ha a leírt szónak hinni lehet, leírójuk első-

sorban magyar, ezen belül pécsi, baranyai, dél-dunántúli, aki a szó legnemesebb értelmé-

ben európai és globális értékeket is képvisel az írások szókincséből egyértelműen kirajzo-

lódó kutatási területeken. 

A szűkebb „otthon”, tehát a Dél-Dunántúl, Baranya megye és Pécs 80 000, míg tágabb 

hazánk, Európa és az Európai Unió 1 043 623 alkalommal szerepel ugyanebben a korpusz-

ban. Krisztián Tanár Urat azonban egy ilyen hatalmas számbeli különbség sem téríthette el 

attól, hogy vizsgált írásaiban inkább a szűkebb környezetével foglalkozzon, mintsem a tá-

gabbal; ez a lokálpatriotizmus egyfajta megnyilvánulásának is tekinthető. 

A képzés (189), oktatás (46), (tudomány)egyetem (140), felsőoktatás (132), felnőttokta-

tás, felnőttképzés, andragógia (98), pedagógia (62) szavak és ragozott formáik magas elő-

fordulási aránya minden kétséget kizáróan körülhatárolja Krisztián Béla egyik fő kutatási 

területét ‒ amelyet hosszú évekig a gyakorlatban is művelt ‒ a (szak)képzést és az oktatást. 

Az összesen 667 előfordulás azt jelenti, hogy a vizsgált korpuszban minden századik szó 

az oktatáshoz kapcsolódik. Ugyanez elmondható a legnagyobb gyakorisággal használt jel-

zők sokaságáról is: emberi (109), szükséges (84), kulturális (53), intelligens (44), szakoso-

dási (41), tudományos (36), minőségi (34), duális (31), komplex (27), szellemi (26), bolo-

gnai (22). 

A másik, a tanulmányok szerzője által vizsgált terület a használt szókincs tükrében az 

ipar, a gazdaság, a nagyvállalatok és vállalkozások világa. Ezt bizonyítja az olyan szavak 

magas előfordulási aránya, mint a gazdaság (185), az ipar (101), a vállalat (86), a szakma 

                                                      
5 Oravecz Csaba, Váradi Tamás, Sass Bálint: The Hungarian Gigaword Corpus. In: Proceedings of LREC 

2014, 2014., http://clara.nytud.hu/mnsz2-dev/bonito/run.cgi/first_form Letöltés: 2019. 12. 01. 

http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/681_Paper.pdf
http://clara.nytud.hu/mnsz2-dev/bonito/run.cgi/first_form
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(79), a bányászat (57), a szervezet (56), a kkv (43), a termelés (30), az üzleti (28), a vállal-

kozás (27), a kutatás (20), a technika (18), a technológia (18). A 692 említés láttán nem 

lehet nem észrevenni a vizsgálódás tárgyait képező két fő terület között kialakult, szinte 

tökéletes egyensúlyt. Ezt megerősítik az e vonatkozásban használt melléknevek: szervezeti 

(58), innovációs (49), stratégiai (46), gyakorlati (35), sajátos (33), fejlesztési (32), piaci 

(26), pénzügyi (21). 

A kép nem lenne teljes anélkül a kulturális, társadalmi és ideológiai háttér nélkül, amely-

ről szintén a szövegekben használt szavak vallanak: kulturális (53), nemzetközi (50), tár-

sadalmi (42), jezsuita (39), politikai (37), tudományos (36), alternatív (29), szellemi (26), 

természeti (22), globális (22), külföldi (22), kultúrpolitika (20). A legnagyobb gyakoriság-

gal megidézett családnév, az Engel (62),6 kiegészülve a család székhelyére utaló Jánosi 

(36) jelzővel és a mecseki bányászathoz leginkább köthető családtag, Adolf (27) kereszt-

nevével ugyancsak egy fontos szálat képvisel Krisztián Tanár Úr kutatásaiban. Ennek el-

lenpólusaként jelenik meg a szocialista éra ugyancsak nagy gyakorisággal emlegetett sze-

mélyisége, egy vezetéknév, a 20 alkalommal előforduló Aczél (György) formájában. 

Semper movere, azaz, mindig mozgásban. Ezt a címet viseli az a kötet ‒ utalva a „cél-

személy” fáradhatatlan aktivitására ‒ amely Bodó László szerkesztésében Krisztián Béla 

75. születésnapja alkalmából jelent meg.7 Húsz tanulmányt felölő korpuszunkban, gyako-

riság vonatkozásában, mégsem a mozgást kifejező igék vannak túlsúlyban. Leggyakrabban, 

130-szor, egyfajta visszatekintésként talán, a létige múlt idejű alakja, a volt fordul elő. De 

ez utalhat arra a számottevő jelenlétre is, amely Krisztián Béla alakjához és nevéhez kötő-

dik a pécsi egyetemi és ipari-gazdasági, elsősorban bányászati kutatások világában, a múlt 

feltárásában. A következő, leggyakrabban előforduló ige, a történik (20) már egyértelműen 

a jelenre, a jelen folyamaira utal. A gyakoriság látszólagos hiánya azonban nem jelenti azt, 

hogy a vizsgált szövegben nincsenek igék. Vannak, de legtöbbjük egyszer, kétszer, illetve 

háromszor szerepel a korpuszban, sajátos módon adva meg a semper movere fiatalos len-

dületét. 

Bízunk abban, hogy rövid dolgozatunk a nyelvtudomány modern eszköztárának felhasz-

nálásával, Krisztián Bélának csupán a Tudásmenedzsmentben megjelent írásait vizsgálva 

‒ pars pro toto ‒ hű képet tudtunk adni a nyelvhasználat „szemüvegén” keresztül arról a 

szerteágazó tevékenységről, szakmai és européer műveltségről, empatikus világlátásról, 

amely Béla Bátyánk személyiségének immanens részét képezi. 

További jó egészséget és alkotókedvet kívánunk, sok szeretettel. Jó szerencsét! Glück 

auf! 

 

                                                      
6 Jánosi Engel Adolf (1820-1903), a 19. századi pécsi-baranyai gazdasági élet jelentős alakja, a komlói szén-

bányászat alapítója és megteremtője.  
7 Semper movere – mindig mozgásban. Tanulmánykötet a 75 éves Krisztián Béla tiszteletére. Szerk.: Bodó 

László, PTE TTK FEEFI Pécs, 2004 470. o. 


