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Stílustörés, lazaság a médiában 

A média nyelvhasználatának felhígulása, igénytelenné válása a 

stílusérzék megbomlásához vezet. Sokszor egyetlen műsoron belül is 

megfigyelhetjük, hogy a nyelvi eszközök nem illenek a szöveg 

műfajához, a beszédhelyzethez, sőt nemritkán egymásnak is 

ellentmondanak, kioltják egymást. A mesterkéltség, a hivatalos 

hangvételre és távolságtartásra való törekvés összekeveredik a 

nyegle, tréfásnak szánt fordulatokkal. Egy híradóban hangzott el a 

következő mondat: 

o Amikor megszúrták, hanyatt zuhant.   
hanyatt esett / elesett / összeesett 

A hanyatt zuhan keresetten erős kifejezés.  

o Mégse sáros a rendőrkapitány.   
vétkes / bűnös / elmarasztalható 

A sáros erősen lazanyelvi, tolvajnyelvi kifejezés. 

o A férfi nagyon berúgott, nem emlékezett semmire; a puklija 

nem is fájt.  

A berúg ige közönséges, a nagyon berúgott fokozás ráadásul felesleges; a pukli 

pedig német eredetű bizalmas szó, jelentése ’púp, dudor, duzzanat’. Megfelelő 

stílusban: 

A férfi sokat ivott/ittas volt…; az ütés helyét sem 

fájlalta/érezte. 

A közbeszédben, a politikusok, közéleti személyiségek nyilvános 

megszólalásaiban is találkozhatunk stíluszökkenőkkel:  

o Segítséget kérünk a kormánytól, de nem csak kesben!  

Arra céloznak, hogy nem pusztán pénzbeli segítséget kérnek majd.  

o A gyilkos meglépett a börtönből. 

o Kölcsönautóval akart lelépni egy német férfi.  

A meglép, lelép helyett itt a megszökik a helyénvaló.  
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o Láttuk, hogy reagálnak a politikusok, ha tiltott helyen való 

bagózáson érik őket.  
dohányzáson 

A híradóban csak a dohányozni, cigarettázni, szivarozni, pipázni szavakat 

használhatjuk, még füstölni „sem illik”.  

o Így a biciklisek le tudják majd rakni a bringájukat.  

A bringa hírszövegben csak kerékpár, bicikli lehet.  

A megdöbbenés, megütközés, elutasítás kifejezésére már szinte 

csak a kiveri a biztosítékot vagy a kiakad használatos:  

o Gyurcsány Ferencre hét pontjáért még az MSZP frakciója is 

kiakadt. 

o Kiakadt a sajtótól a cseh kormányfő.  

Elfelejtették, hogy van több hagyományos kifejezés is erre: megdöbben, elhűl, 

elborzad, méltatlankodik, szörnyülködik, helytelenít, elítél, megró, szemére vet stb.  

A nyomatékosításra, fokozásra szolgáló számtalan szavunk közül 

egyre inkább a közönséges fordulatok járják: bazi, piszok, rohadt 

nagy stb., hogy a durvábbakat ne említsük. Médiapélda: 

o Magyarországnak  piszok szerencséje van az Economist 

szerint.  

A választék: igen nagy, rendkívül nagy, különleges, hatalmas, óriási, nagyon nagy, 

nem mindennapi stb.   

Ha valaki megjárja, becsapják, pórul jár, ráfizet vmire, az 

beszopja vagy jól megszívja a dolgot: 

o Idővel a bankpiac is megszívhatja a közösségi oldalak 

előretörését.  

Idővel a bankpiac is kárát látja a közösségi oldalak 

előretörésének.  

Jellemző a lazanyelv gyors változására, hogy az elhanyagolt, 

leromlott, lepusztult állapot kifejezésére a lerobbant szót hamarosan 

követte a lepukkant és a lepattant. Ezek mind jelentkeznek a 

médiában is:  

o Abban a szakértők egyetértenek, hogy nemcsak a hálózat 

lepattantsága, technikai elmaradottsága miatt lassúak a 

vonatok;…az eszközrendszer is lepukkant. 
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…nemcsak a hálózat elavultsága… miatt lassúak a 

vonatok: az eszközrendszer is elhasználódott/elkopott.  

Az életkori, foglalkozási csoportok sajátos bizalmas 

nyelvhasználata (ifjúsági nyelv, diáknyelv, katonai nyelv) az 

igénytelenebb városi, tolvajnyelvi elemekkel keveredve a beszélők 

között afféle cinkos összekacsintásként működik.  

o Egyetlen korty alkohol, és a jogosítványnak annyi…  

o Ha iszik, a jogsi is ugorhat! 
 vége a jogosítványnak / elveszti a jogosítványát 

o Hát ez nem semmi!  
ez igen, nem kis dolog!  

o Vajon mennyibe fáj ez nekünk, adófizetőknek, az államnak? 
 mennyibe kerül ez nekünk  

o Méretes zakó lett belőle.  
nagy kudarc, vereség 

o Kérik, hogy virítsam a lóvét [miniszteri nyilatkozatban!] 
adjam a pénzt 

o Egyfolytában ezen rugóznak…  
ezen lovagolnak/ ezt erőltetik 

o Lefújta a szereplést.  
lemondta a szereplést  

o Nincs gáz, mert van gáz!  
nincs baj 

 

 

Ha a mintaadók (a média és a közszereplők) 
a legalantasabb nyelvi szinten szólnak 

hozzánk, ki fogja megőrizni a választékos, 
szép magyar nyelvet?  


