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ELŐSZÓ 

Felelősségünk nyelvünkért 

A nyelv a legértékesebb örökségünk. Történelem előtti korok 

lenyomatát őrzi, tükrözi gondolkodásmódunkat, szólásaink szinte 

minden történelmi eseményt megörökítenek. Évezredek alatt csiszo-

lódott következetes rendszerré, és idegen környezetben is megőrizte 

egyéniségét. De ne gondoljuk, hogy ez így marad tudatos nyelvgon-

dozás nélkül. Az ősidőkben még ösztönösen formáltuk át az átvett 

idegen elemeket nyelvünk mintái szerint. A műveltség gátolja az 

ösztönösséget, ezért a saját nyelvünkhöz való viszonyulásban is 

tudatosságra van szükség. A latinos műveltségbe való betagoló-

dásunk óta mindig voltak értelmiségiek – a bibliafordító szerzetesek-

től kezdve a tudós tanárokon át a 18–19. századi nyelvújítókig, majd 

a 20. századi író és nyelvész nyelvművelőkig –, akik tudatosan 

fejlesztették nyelvünket, és nyesegették róla az idegenszerűségeket. 

Ma kevesebb figyelmet fordítunk anyanyelvünkre, mint az idegen 

nyelvekre. A nem kellően tudatos nyelvtanulás elbizonytalaníthat 

saját nyelvünk használatában. A gyorsuló élet is károsan hat a nyelvi 

igényességre. Az „írástudók” – médiaszereplők, tudósok, politiku-

sok, jogászok, tanárok, ellenőrző szerkesztők – felelőssége, hogy 

őrizzék és továbbadják a minél teljesebb, tisztább, gazdagabb 

nyelvet. 
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BEVEZETÉS 

Hiba és változás 

Vannak, akik szerint nincs nyelvi hiba, mert ami megszokottá 

válik, az jó; ha egy változás elterjed, akkor az lesz a szabály. Ez rész-

ben igaz, de nem mindegy, milyen irányú a változás: gazdagít vagy 

szegényít, vagy esetleg csak egyik szabályosságból egy másikba 

megy át. Másfelől nem jó, ha túl gyorsan változik a nyelv, mert ez 

rontja a nemzedékek közti megértést.  

Szerintünk nemkívánatos az, ami nem illeszkedik nyelvünk egé-

szének rendszerébe. Magasra tesszük a mércét, de mindig indokoljuk 

álláspontunkat. Nem minden újat utasítunk el, viszont fontos dolgok-

ban még a helyreállítást is megkíséreljük.  

Hiba és megfelelőség 

Sokszor mondják, hogy nem lényeges, hogyan beszélünk, csak a 

megértés a fontos. Ez azonban nagy tévedés – legalábbis féligazság: 

a valóság elferdítése. Egyrészt azért, mert a megértés nagyon is függ 

attól, miként fogalmazunk. Másrészt azért, mert a nyelvhasználat 

része a viselkedésünknek. Ebből származnak a másik emberről ben-

nünk kialakult benyomások, s gyakran akár öntudatlanul is érték-

ítélet, vélekedés alakul ki bennünk a másik személyről. Ahogyan 

Kazinczy megfogalmazta: Szólj, s ki vagy, elmondom. 

Stílus és helyesség 

A normául szolgáló, igényes köznyelvi változat használatának 

módját és szabályait nevelődésünk, iskolázásunk és személyes 

gyakorló tapasztalataink során sajátítjuk el. A nyelv minél teljesebb 

és minél árnyaltabb használata fejleszti személyiségünket, gondol-

kodásunkat, erősíti a közösséghez, a nemzeti kultúrához való tartozá-

sunkat. Nyelvi helyességen tehát az igényes, választékos köznyelv, 

illetve az irodalmi nyelv szabályainak megtartását értjük.  

Nyilvánvaló, hogy nincs mindig szükség a választékos nyelv-

változatra (és stílusra): a baráti társalgás, az otthoni beszélgetés, a 

fesztelen, nem formális közléshelyzetek sokasága mindannyiunk 
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számára ismerős. Ilyenkor a mérce is más: a hibák, renyheségek, 

félreértések lehetősége és megengedhetősége is jóval nagyobb. A 

közösségi üzenetek, a köznek szóló, közérdekű megnyilvánulások 

azonban már nem lehetnek hibásak, felületesek, véletlenszerűek, 

félreérthetőek, homályosak, túlzottan tömörek vagy épp szószátyá-

rak: ezeknek mindig illik világosnak, rendezettnek, (köz)érthetőnek 

és egyértelműnek, lehetőség szerint kellően tömörnek lenniük. Ezek 

a szabatosság legfőbb elemei. 

A szabatosság ellentéte a pongyolaság, vagy tágabb értelemben a 

nem helyénvaló stílus. A pongyola nyelvezet leggyakoribb esetei: 

nem megfelelő, hibás elem- és szerkezetválasztás (nyelvhelyességi 

hiba); túlzottan általános vagy túl egyedi fogalmazás, homályosság, 

kétértelműség; logikai zavar, belső ellentmondás, fogalom- vagy 

képzavar, zavaros, rendezetlen szerkesztés, rossz hangzás; szószapo-

rítás vagy éppen szófukarság, oda nem illő stílus, stílustörés; szó-

kincsbeli és szerkesztési szegényességet mutató, zavaró elemismét-

lések, egyoldalúság és egyhangúság stb. 

A nyelvhelyesség szűkebb körű fogalom, mint a jó stílus: több-

nyire a nyelvileg helyes megnyilatkozások is javíthatók még stílu-

sukban, és természetesen számos jó megoldás létezik. Sőt, a nyelvi 

hibák javítása is többféleképpen történhet: több jó megoldás is 

lehetséges egy-egy hiba elkerülésére vagy kijavítására. Nem kell 

tehát féltenünk a nyelvőrtől egyéni stílusunkat, megszólalási szabad-

ságunkat, eredetiségünket. A nyelvművelő a stílusba csupán eligazító 

tanácsokkal szól(hat) bele. A vérbeli nyelvművelő pedagógus is: hisz 

a meggyőzés erejében, mások meggyőzhetőségében, s amit tud, azt 

szeretné átadni, hogy mások is okuljanak belőle. 

Tájnyelvek és helyesség 

A nyelvjárások megítélése ellentmondásos. Némelyek a 

műveletlenség jelének tartják a tájszólást, mások sajnálkoznak a 

tájnyelvek visszaszorulásán. Ismét mások önálló, teljes értékű 

nyelvváltozatoknak tartják őket. Van olyan nézet is, amely szerint 

otthoni használatra jó a tájnyelv, de közmegszólalásra a köznyelvi 

mintát kell használni.  
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Ma már az emberek nem elszigetelt faluközösségekben élnek: a 

médián keresztül még azok is kapcsolatba kerülnek a köznyelvvel, 

akik egész életüket egy helyen élik le; a fiatalok többsége pedig 

elmegy tanulni, dolgozni, családot alapítani máshová. Ennek több-

nyire az a következménye, hogy elhagyják anyanyelvjárásukat. 

Természetes az alkalmazkodás, de a magyar nyelvjárások közt nincs 

akkora különbség, hogy ez indokolná a nyelven belüli kétnyel-

vűséget. Ha valaki köznyelvi környezetbe kerül, inkább tompítania 

érdemes nyelvjárásának a köznyelvtől erősen elütő sajátosságait, 

mintsem egészen elhagynia anyanyelvjárását. Továbbá ajánlatos 

pontosítania az elnagyolt megoldásokat (amelyek egyébként a városi 

lazanyelvben is megtalálhatók). Vannak viszont a nyelvjárásoknak 

többletértékei a szókincsben, a változatosabb kiejtésben; ezeket 

érdemes átmentenünk. Ez csak úgy lehetséges, ha folyamatos közle-

kedés van a tájnyelvek és a köznyelv közt. Aki tájszólásban beszél, 

szülőföldjét képviseli. Nem kell szégyellni, ha megállapítják az 

ember beszédéből, hová való. 

A (nyílt) e és a (zárt) ë hang megkülönböztetését nem tekintjük 

kifejezetten tájnyelvi jelenségnek, hiszen használata majdnem az 

egész nyelvterületre kiterjed. Nemcsak változatosabbá, hanem ponto-

sabbá is teszi a közlést – köznyelvi keretek között is. Mivel erről 

nagyon keveset tud a közönség, függelékként csatoltunk 

könyvünkhöz egy ezt ismertető, a többi fejezethez képest bővebb 

tanulmányt. A példákban helyenként, ahol a nyelvtani 

következetesség megkívánja, jelöljük az ë hangot. 

Nyelvtudás és demokrácia: egyén és közösség 

Nyelvhasználatunk alapján ugyanúgy megítélnek bennünket, mint 

ruházatunk, hajviseletünk, modorunk, egész viselkedésünk alapján, 

hiszen a nyelvhasználat része a viselkedésnek. Egy demokratikus 

társadalomnak lehetőséget kell nyújtania arra, hogy mindenki elsajá-

títhassa az anyanyelv magasabb szintű, közösségileg nagyobb tekin-

télyű változatait. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az adott helyzet-

ben alkalmazott nyelvi viselkedésünk mennyire felel meg a 

szokásoknak, az illemnek, az elvárásoknak, s hogy milyen megíté-

lésre számíthatunk megnyilatkozásunk alapján. 
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Demokrácia és értelmes esélyegyenlőség a nyelvi nevelésben 

akkor valósul meg, ha mindenki szabadon nyilatkozhat, ugyanakkor 

a közösség sem mond le arról, hogy tagjainak anyanyelvi készségét, 

tudását a lehető legmagasabb fokra fejlessze. 

A könyv használatáról 

Könyvünk az egyes bemutatott jelenségek tárgyalásával első-

sorban a jobb, szabatosabb önkifejezés, a tipikusan magyaros szerke-

zetek és az igényes, választékos irodalmi, köznyelvi megoldások 

bemutatását, mintául állítását tekinti feladatának: az egyre fogyó 

tekintélyű norma létezésének és mibenlétének felmutatását, elsajátí-

tásának segítését. Ezúttal a legfontosabb, leggyakoribb hibákra és a 

leginkább időszerű kérdésekre térünk ki vázlatosan, inkább csak 

felvillantva a lényeget, a kulcsfontosságú mozzanatokat vagy egy-

egy alapvető jelenséget.  

A hibás példákat eltérő betűtípussal írjuk; a javítást a jobb oldalon 

vagy külön bekezdésben, normál betűtípussal jelenítjük meg. 

Igyekszünk kerülni a nem nyelvész olvasó számára érthetetlen, 

idegen szakkifejezéseket; törekszünk az egyszerű és érthető fogalma-

zásra. Helyenként a szakirodalomban használatos szakkifejezések 

helyett érthetőbb, magyar kifejezést használunk. Állásfoglalásunkat 

mindig indokoljuk.  

Jelölés 

A jobb eligazodás kedvéért a példákat beljebb kezdjük, és eltérő 

betűkkel írjuk, a hibás példamondatokat kis körrel meg is jelölve:  

o hibás példa  

jó példa 

Ahol a példának csak a hibás részét javítjuk, a helyes kifejezést 

jobbra zárva írjuk, vagy a szövegben magában áthúzzuk a hibás 

elemet. A nem létező vagy helytelen szavakat címben vagy szöveg-

ben *-gal jelöljük, pl. *médiák. Egyes esetekben lábjegyzetben 

fűzünk a főszöveghez további magyarázatot. 

* 
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Az Olvasó akkor nyer legtöbbet e kis könyv használatával, ha az 

itt megfogalmazott elveket, minősítéseket és példákat saját tapaszta-

latával, közlésgyakorlatával, véleményével összehasonlítva igyekszik 

felfedezni azokat a pontokat, összefüggéseket, amelyek saját nyelvi 

tudásának, gyakorlatának megértéséhez, tudatosabbá tételéhez járul-

nak hozzá, és megerősítik eddigi megérzéseiben, nyelvszokásában. 

Másfelől célszerű, ha törekszik a könyvben felvonultatott példák, 

megállapítások felhasználásával fejleszteni, tökéletesíteni saját anya-

nyelvi készségét önkifejezésének hatékonyabbá, árnyaltabbá és 

sikeresebbé tétele érdekében. Eközben a kifogásolt jelenségeken és a 

magyar nyelv szerkezetének, megoldásainak, természetének és elem-

rendszerének gazdagságán eltűnődve bizonyára újabb felfedezéseket 

is tesz majd, s érdeklődéssel fordul nyelvünk életének, történetének, 

a köznyelv kialakulásának, nyelvünk újkori életének kérdései felé.  

Akadhatnak azonban e könyvben is vitatható és továbbgondolásra 

érdemes példák, megállapítások, főként az egyes fejezetek tömör, 

vázlatos jellege miatt. Az idegen szavak, a magyarítás és nyelvmeg-

újítás vagy éppen a stílus egyes kérdéseiben általában is nagyobb 

véleménykülönbségek lehetnek. Erre utal a könyv ajánlójában Grétsy 

László. Még a szerzők között, illetve a szerzők és a lektor között sem 

volt mindenben teljes nézetazonosság, ezt árnyalt megfogalmazással 

igyekeztünk áthidalni. Itt mondunk köszönetet Horváth Katalinnak 

értékes észrevételeiért. A vita mindenképpen előrevisz a tudatos-

ságban, így az Olvasónak akkor is hasznára lehet a könyv forgatása, 

ha nem ért egyet minden állásfoglalásunkkal. 

 

Buvári Márta, H. Tóth Tibor 

 


