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Entrópia és redundancia 
 

Néhány évtizede megszűnt a reál- és humántudományok korábbi izoláltsága, s 
a különböző tudományágak egyre érezhetőbben közelednek egymáshoz. Nem 
kívánok most ebbe a témába belebonyolódni, csupán a címben feltüntetett két 
szó magyarázata végett említem meg, hogy a nyelvtudományban is gyakran al-
kalmaznak matematikai módszereket, sőt ezúttal a fizika területéről kölcsönözték 
a fenti kifejezéseket. Az entrópia (a nyelvtudományban) röviden hírértéket, más 
szóval nyelvi tömörséget jelent, a redundanciát magyarul terjengősségnek lehetne 
nevezni, azaz fölösleges nyelvi elemek használatának.  

De lássunk egy-két példát. Ha figyelembe vesszük azt a nyelvi tényt, hogy 
anyanyelvünkben az egyetlen ty hanggal kezdődő alapszó a tyúk, akkor elegendő 
lenne így írni vagy mondani: ty.., esetleg ty…tojás, az ú és k hangok nyelvi szem-
pontból semmi újat nem közölnek, azaz nincs hírértékük. Terjengősek viszont az 
olyan jelzős szerkezetek jelzői, mint KOMOLY eredmény, FONTOS hír stb. 
Persze azért a köznyelvben egy hír lehet fontos, de Tóth Árpád versében (Már-
cius) a telefonpóznákon FORRÓ hír repül. Ez a jelző váratlan, újszerű, szokat-
lan, tehát nagyobb hírértéke van.  

Ezt a két szélsőséges példát csak magyarázatképpen említettem meg, a köznyelv-
ben ezt így alkalmazni nem lehet. A nyelvi hírértéknek és terjengősségnek elsősorban 
stilisztikai szempontból van jelentősége (azon belül is a szépirodalmi stílusban), de fő-
leg az utóbbinak számos megnyilvánulási formáját fedezhetjük fel a publicisztikai és a 
társalgási stílusban, vagyis köznapi beszédünkben is. 

 
 

Tautológia 
 

A szószaporításnak — vagy tudományosabban szólva — a redundanciának 
számos formája van a nyelvben. Azok a takarékos, kényelemszerető beszélők, 
akik az -i kicsinyítő képzőt legszívesebben minden értelmes magyar szóhoz oda-
biggyesztenék, uniformizálva ezzel anyanyelvünket — más esetekben — renge-
teg fölösleges nyelvi elemet kevernek beszédükbe.  

A szószaporítás egyik formája az ismétlés, bár ezt nem lehet mindig fölösle-
gesnek nyilvánítani. Lehet nyomatékosító, figyelemfelkeltő szerepe, nem be-
szélve a szépirodalmi stílusban játszott sokféle funkciójáról. Mindig helytelen 
azonban akkor, ha a mindennapi beszédben vagy publicisztikai stílusban semmi 
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újat nem mond. „Bíráló kritika” — olvastam vagy hallottam nemrég, már nem 
tudom, hol, de arra emlékszem, hogy lényegesnek ígérkező szövegben. Azt hi-
szem, nem kell magyaráznom, hogy ez: fából vaskarika, nyelvtudományi szakszó-
val megjelölve tautológia (azonos jelentésű szavak fölösleges megismétlése). 
Ilyen eset az azonos jelentésű kötőszók ismétlése is: de azonban, de ellenben, de 
viszont. Ezekkel a köznyelvben, társalgási stílusban naponta találkozunk, akár-
csak az úgynevezett tautológikus raghalmozással: őtet, aztat, eztet. Ezek a for-
mák minden bizonnyal úgy keletkeztek, hogy a nyelvérzék kevésnek érezte a túl 
rövid szavak végére illeszkedő -t ragot és megtoldotta még eggyel, persze helyte-
lenül.  

A szószaporításnak egy másik rendkívül elterjedt formáját, az úgynevezett hé-
zagtoldó szavak használatát is itt kell megemlíteni: ugye, ugyebár, kéremszépen, 
persze, hát, tudod, mint tudjuk, tulajdonképpen, tényleg stb. Társalgás közben 
valamennyien többé-kevésbé élünk ezekkel a közbeszúrásokkal, de rendkívül el-
terjedtek a publicisztikai stílusban, a riportok nyelvezetében is. Pedig az esetek 
túlnyomó többségében az égvilágon semmilyen nyelvi szerepük nincs. Redun-
dancia a javából! 

 
 

Szóvirágok 
 

Ismét a redudanciáról, vagy az entrópiáról ejtünk szót, illetve mindkettőről, 
hiszen ahol az egyik van, ott a másik nincs. Kosztolányi Dezső — anélkül, hogy 
a modern tudományos kifejezéseket használná, akkor még nem voltak divatban 
— nagyszerűen a lényegre tapint, amikor egy előkelő családból származó műked-
velő író novellájának első mondatát idézi: „A Nap puffadt aranykoronája haldo-
kolva csorgatta kincses vérét az ájult vidékre”. A redudancia iskolapéldája — 
mondaná ma a nagy nyelvművelő — akkor azonban, mint egy irodalmi lap szer-
kesztője, elkezdte irtogatni a fölösleges szavakat, végül is ezt írva a helyükbe: 
„Esteledett”. Aztán észrevette, hogy a következőkből ez is kitetszik, tehát törölte 
az egész mondatot. „Ritkítsd a szöveget” — ajánlja az íróknak — „s ámulva esz-
mélsz arra, hogy ez mindenkinek csak használ. Ami jó volt, kitűnő lesz, ami 
rossz volt, legalábbis tűrhető”.  

Tanácsát mi, hétköznapi emberek is jószívvel megfogadhatjuk. A társalgási 
stílusban, mindennapi beszédben is előfordulnak a fenti bombasztikus frázisra 
kissé emlékeztető dagályos kifejezések, szóvirágok: lerója a hála adóját, a távozás 
hímes mezejére lépett, az álom karjai között van. Ezek a kifejezések éppen hang-
zatosságuk miatt nevetségesek. Mennyivel normálisabban hangzana, kevésbé ter-
jengős egyszavas megfelelőjük: meghálálja, távozik, alszik vagy álmodik. Más 
köznapi frázisok a gyakori használat folytán elvesztették eredeti tartalmukat, 
hangulatukat, például: koszorús költő, meglátni és megszeretni egy pillanat műve 
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volt, a durva külső alatt mélyen érző szív dobog (ezeket a kifejezéseket ma már 
csak ironikus mellékzöngével használhatjuk). 

Egyes stilisztikai kézikönyvek hangzatos, semmitmondó szólamoknak tartják 
a „pálcát tör fölötte”, „átesik a ló túlsó oldalára”, „tőkét kovácsol belőle” ki-
fejezéseket is. Ezzel én nem tudok egyetérteni, inkább választékosnak érzem 
őket. Persze ízlés dolga, de azért mindent nem lehet száműzni a nyelvből sem. 

 
 

Fontos és „fontatlan”? 
 

Egyesek azt kérdezik, ha a pontos melléknévnek van pontatlan ellentétes tár-
sa, a nem fontos miért nem lehet fontatlan? 

Bár elismerem, hogy e nyelvi analógiában van némi logika, röviden mégis azt 
válaszolom: csak.  

Elnézést az udvariatlan válaszért, de ezen az alapon önkényesen bármilyen 
szót megalkothatunk. Nem kell mást tenni, mint ismert, ma is élő képzőket 
(mint a -tlan -tlen -talan -telen) bármilyen tőhöz hozzáilleszteni. Így aztán a 
fontatlan mellett lehetne jótlan, rossztalan, széptelen, csúnyátlan, okostalan, bu-
tátlan melléknevünk, a kékes, zöldes, beteges stb. analógiájára jöhet a kéktelen, 
zöldtelen, betegtelen is.  

Persze előfordulhat, hogy évtizedek, évszázadok múlva (ha addig él nyelvében 
a nemzet) lesz fontatlan melléknevünk is. A játékos szavakat eredményező játszi 
szóképzés mindig létezett, és néha olyan alakokat is létrehozott, amelyek életké-
pesekké váltak. Régi, latinos műveltségű íróink általában latin képzőket illesz-
tettek magyar szavakhoz, s így tréfás hangulatú szavakat teremtettek. Ilyen szó 
Jókainál a pirongatórium, de így keletkezett a pipatórium és a ma is közhaszná-
latú (és már nem tréfás) szilvórium is. Mikszáth használja a rokonológia és a bo-
londéria szavakat — ez utóbbi ma is használatos. Móricznál olvastam az argóból 
kölcsönzött rendicsek (rendben van) szót. Nagy íróink, költőink egyéni szókép-
zéseit a végtelenségig lehetne sorolni. De amit szabad Jupiternek… szóval az 
ilyen „egyénieskedést” a köznapi beszélő nem engedheti meg magának, mert an-
nak nyelvi anarchia lenne a végeredménye.  

Az alkalmi szóképzéssel létrejött szavak használatában szerepet játszik az 
egyéni ízlés is. Bizonyos szavak tetszenek a beszélőnek, mások nem, s néha ne-
hezen tudná megokolni, hogy miért. Én, például, nem szeretem a napjainkban 
annyira divatos -i kicsinyítővel képzett szavakat (süti, ovi, csoki, kori, isi stb.). Itt 
még az okot is tudom: szerintem ezek egyhangúvá teszik, s ezzel szegényítik 
nyelvünket. Ugyancsak nem kedvelem a már említett „rendicsek” szót, valamint 
a kitaláció és a — újabban a „sikerült” ige helyett használt — „sikeredett” szó-
alakokat, de pontosan nem tudnám megmondani, hogy miért. Csak. 
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Átélni vagy túlélni? 
 

Az igekötők használatáról, helyesírásáról, bőséges választékáról már többször 
is szóltunk, így ezúttal csak arra szeretnénk felhívni a figyelmet: élni kell velük, 
de nem szabad visszaélni. Tekintetbe kell venni, hogy bizonyos igékhez (vagy 
főnevekhez, igenevekhez) csak bizonyos igekötők társulhatnak, s bár ezek vá-
lasztéka is igen gazdag, néha „sikerül” megtalálni az éppen nem odaillőt. Ilyen 
„csodabogarak”, a „kiszavazott helyzet” és a „visszaelőzés”, melyek éppen a 
helytelen igekötőhasználat miatt váltak érthetetlenekké, bár az így beszélők — 
bizonyára — így akartak tömören szemléltetni bizonyos dolgokat. Az igekötőnek 
valóban erős tömörítő szerepköre van, de csak akkor, ha igazodik a szöveg-
környezethez, a beszédhelyzethez. Például: átmegy (a vizsgán), összemegy (a tej), 
leszámol (valakivel), rászed (becsap), kivár, belát, lekezel, lenéz stb. Az igekötő 
szinte fölbecsülhetetlen kincse anyanyelvünknek, gazdagíthatjuk, árnyalhatjuk, 
pontosabbá tehetjük vele mondandónkat. Ezért kár, hogy a mai nyelvhasz-
nálatban — amelyben, sajnos, a pongyolaság, a nemtörődömség az uralkodó — 
a beszélők szinte kényük-kedvük szerint csereberélik, teszik-veszik mindenhová 
az igekötőket. Ez a folyamat már az 1930-as években megindult, az akkori 
nyelvművelők felfigyeltek arra, hogy a be-, ki-, de főként a le- igekötők kiszo-
rítják társaikat a nyelvből. A beígér, a beszüntet és betart (ígéretet) formákat ki-
fogásolták (megígér, megszüntet, megtart helyett). Ez így igaz, de ilyen „csekély-
séget” ma már észre sem veszünk. Azóta megszületett a leterhel, leterheltség 
(megterhel helyett), a lecsökkent, lekezel (gépet). Ez utóbbi kettőben fölösleges 
az igekötő. Sőt, a napokban olvastam egy takarítógépről, hogy „kórháztechnikai 
szempontból is bevizsgálták”.  

Ugyancsak a közelmúltban hallottam két ízben is (televíziós riportokban) a 
következő példát: „Átéltem őket, Hitlert is, Sztálint is” — mondta a riportalany, 
akit mindketten meg akartak semmisíteni. Egyik-másik alkalommal így hangzott 
el (többször is): „Át kell élni ezt a nehéz időszakot”. Mindkét esetben a „túlél” 
formát kellett volna használni. Éppen az igekötők árnyaló, tömörítő szerepe teszi 
lehetővé, hogy különbséget tegyünk a két kifejezés között. Az átél inkább azt fe-
jezi ki, hogy átérez valamit, színdarabot, filmet, könyvet, vagy akár egy korszakot 
is, ha együtt érez az üldözöttekkel, magában átéli, átérzi helyzetüket. Aki túlél va-
lamit (vagy valakit), azt úgy kell érteni, hogy kibírja, átvészeli, nem hal bele. S ez 
utóbbi jóval nagyobb jelentőségű, meghatározóbb, mintha csak átéli. 

 
 

Keresztény vagy keresztyén? 
 

Az elmúlt hetekben megkérdezték tőlem, mi a különbség a fenti két forma 
között. A választ röviden azonnal meg tudtam adni, mert a lényeg az, hogy a ke-
resztény formát a katolikusok, a keresztyént a reformátusok (protestánsok) hasz-
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nálják, vagy inkább használták régebben, mert a mai köznyelvben igencsak a ke-
resztény alakot lehet hallani. Aztán találtam a két formára bővebb magyarázatot 
is.  

Kazinczy Ferenc szerint a keresztyén volt a régebbi (eredeti?) forma. Ez a gö-
rög eredetű szó a latin Christianus közvetítésével terjedt el, a magyarba egy dél-
szláv nyelv útján került át, s ugyanúgy lett a Christianusból (amely személynév) 
keresztyén, mint ahogy a Sebastian névből Sebestyén. Ezzel kapcsolatban idéz 
egy XVI. század eleji nyelvemléket. Eszerint: „... keresztyén, ez szónak az mi 
nyelvünkön nem a keresztrűl lőn eredete, hanem az Christus-ról, meg tetszik is 
az görög szóból, christianus.” 

A XVII. században lett a keresztyénből keresztény változat is. Ezt először ép-
pen a protestáns nyomtatványok címlapján találjuk, így például Komáromi Csip-
kés György: Az Keresztény Isteni Tudománynak … summaia (1653). Ekkor a 
két változat egymás mellett élt minden felekezeti elkülönülés nélkül. Zrínyi a Szi-
geti veszedelemben és Mikes a Leveleskönyvében hol az egyik, hol a másik vál-
tozatot használja.  

Úgy látszik, a nyelvújítás korában kezdődött el a feljebb idézett megkülönbözte-
tés. Kazinczy, Batsányi és Baróti Szabó Dávid vitatkoznak is ezen. Később ez a vita 
a felekezetek közötti elkülönülést eredményezi, mert a katolikusok a kereszt szóból 
származtatják, a kálvinisták a Christianus névből (ami Krisztus neve).  

Végül — ha mégolyan illetéktelenül is — (hiszen nem vagyok nyelvtörténész) 
hozzátenném a saját véleményemet: Szerintem a kettőnek, tehát a Christianus 
névnek és a kereszt szónak valahol köze lehet egymáshoz, valamelyik a másikból 
eredeztethető. Ez, persze, amolyan délibábos nyelvészkedés, és talán nem is lé-
nyeges. A lényeget Illyés Gyula mondja ki A reformáció genfi emlékműve előtt című 
versében:  

„Egy betű, egy már tréfának sem új  
buta betű s az is csak magyarul. 
mért több a keresztyén mint a  
keresztény? 
Értelmet annyi millió halott 
véréből ennyit párolhattatok, 
midőn — feledve, kinek mi a dolga — 
karddal csaptatok ti is a csomóba” 
 
 

Logika? 
 

Ne keressünk mindig logikát a nyelvben, hiszen az ember nem tud szállni, a 
villamosra, mégis fel- le- sőt olykor átszállunk (igaz, hogy a XIX. század derekán 
Petőfi így lelkendezett első vonaton történt utazása után: „A madár röpült csak 
eddig, / Most az ember is röpül.”). 
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A nyelvi jelenségeket általában logikusan is meg lehet magyarázni, így, például, 
az egyes mondatok, mondatrészek egymáshoz való kapcsolódását, a mellé- és 
alárendelést. A leíró nyelvtant, elsősorban az elemzést nem véletlenül szokás a 
matematikához hasonlítani. Logikus gondolkozás szükséges mindkettőhöz.  

A nyelvfejlődés története során mégis meghonosodott néhány olyan szerke-
zet, egyeztetési forma, amelyben hiába keressük a logikát. Így, például, logikát-
lanságnak tűnik, hogy anyanyelvünkben nemcsak az „egy” tőszámnév után 
használunk egyes számot, hanem a többi számnév után is, bár azok több sze-
mélyt vagy dolgot jelölnek. Úgy mondjuk, hogy két ember, tíz könyv, sok virág. 
Ez a mai nyelvhasználatban így helyes, pedig a régi szövegekben még úgy hang-
zott: sok virágok voltak a réten. A változás azonban már nagyon régen elkez-
dődhetett, mert a XVI. század második felében élő Balassinál már az egyes szá-
mú forma jelentkezik: „Holott kikeletkor / Az sok szép madár szól” (Egy katona-
ének).  

Hasonlóképpen „logikátlan”, de magyaros a páros testrészek esetében a „fél” elő-
tag használata akkor, ha csak az egyikről van szó: fél füllel hallottam, fél szemmel lát-
tam, fél kezemen meg tudom számolni, fél lábon áll. Ez a forma valószínűleg egészen 
régi, sőt ősi, tudtommal finnugor sajátság, de hogy miért alakult így, azt nem tudom 
megmagyarázni. Azt sem, illetve csak részben, hogy akkor miért mondjuk mégis azt, 
hogy két kézzel, illetve szólásban is: két lábbal áll a földön (azaz jól vigyáz magára), hi-
szen két fél az egyetlen egész. Talán azért (ha mégis keressük a logikát), mert ilyenkor 
hangsúlyozni kívánjuk a cselekvés teljességét. 

A világért sem szeretnék belekontárkodni abba, amihez nem értek, de azt hi-
szem, a logika olykor más nyelvekből is hiányzik. Ilyen lenne a nemek kérdése, 
mely szerencsére — úgyis igen nehezen elsajátítható — anyanyelvünkben nincs 
meg (tulajdonképpen már ebben sincs logika). Nem értem, miért és milyen sza-
bály szerint van egyes nyelvekben az élettelen tárgyaknak is nemük, s ha már így 
van, a németben miért semleges nemű a legnőibb fogalmat kifejező „leány” szó 
(das Mädchen). 

Hol van itt a logika?  
 
 

Durvaságok a nyelvben 
 

Nemrég elég bátor voltam olyan kijelentést tenni, hogy anyanyelvünkben a 
nyelvromlás folyamata az utóbbi tíz-húsz évben felgyorsult. Én valóban így lá-
tom (bár a gyorsulás időtartamát még évtizedekben sem lehet pontosan meg-
határozni), de egy kijelentésnek, véleménynek csak akkor van érvénye, ha néhány 
példával is támogatjuk.  

A gyorsuló vagy „gyorsított” (hiszen néha úgy tűnik, mintha készakarva tör-
ténne) nyelvromlás egyik alapvető oka a pongyola köznyelv behatolása a hivata-
los nyelvhasználatba. Persze, korántsem természetes, hogy a köznyelvnek pon-
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gyolának kell lennie, de természeténél fogva kötetlenebb, kevésbé gondos és vá-
lasztékos, mint a publicisztikai vagy a szépirodalmi stílus. Másképp fogalmazunk 
írásban vagy közönség előtt, mint jártunkban-keltünkben az utcán vagy baráti 
társaságban. Másképp kellene… méghozzá többféle szempont figyelembe vételé-
vel. Ezúttal azonban csak egyet emelnék ki.  

Az igazság az, hogy az utóbbi időben a hivatalos — tehát természeténél fogva 
választékos — nyelvhasználatban is elterjedtek a durva megfogalmazások. Én 
még úgy tanultam és tanítottam az iskolában, hogy „a forradalom bukása után — 
egyes vélemények szerint — Vörösmarty elméje elborult”. Mintegy öt-tíz évvel 
ezelőtt mégis így láttam viszont legjobb tanítványaim dolgozatában: „… egyesek 
azt állították, hogy Vörösmarty megbolondult”. Az egészben az volt a legszomo-
rúbb, hogy tanulóim nem is értették, hogy mit kifogásolok: hiszen én is azt 
mondtam, legfeljebb más szavakkal.  

Azóta számtalanszor volt alkalmam megfigyelni szóban és írásban egyaránt, 
hogyan terjednek az olyan nyers, durva kifejezések, mint: bedöglött, pofázik, el-
viszi a balhét. Ma már senkinek sem mondanak fel, senkit nem bocsátanak el az 
állásából, senkit sem távolítanak el, nem csapnak ki az iskolából, még csak nem is 
raknak ki, dobnak ki sehonnan. Egyszerűen és durván mindenkit csak kirúgnak. 
Ez vált szabványkifejezéssé az úgynevezett hivatalos nyelvhasználatban is. Gon-
dolom, nem kell bizonyítanom, hogy ez a legdurvább változat (már azok közül, 
amelyek elbírják a nyomdafestéket), ráadásul nem is mindig találó, mert miért 
lenne kirúgás az, ha valakinek objektív okokból megszűnik a munkahelye, vagy a 
korhatárt elérve gyöngéden figyelmeztetik, hogy ideje már átadnia helyét a mun-
ka nélkül lézengő fiataloknak. Egy-egy kifejezés — ha jól alkalmazzák — minő-
sít. Ha valaki súlyos hivatali visszaélést követ el, vagy botrányt okoz, azt valóban 
kirúgják. Minden kifejezést lehet használni, de csak a maga helyén.  

József Attilát sem „rúgták ki” az egyetemről (ahogy ma mondják a diákok), hanem 
csak — mint ő írja: „Szegeden ELTANÁCSOLT az egyetem fura ura” (kiemelés tőlem). 

Valahogy így kellene fogalmazni manapság is kissé árnyaltabban, kissé több 
kegyelettel nagyjaink iránt, kissé több tisztelettel egymás iránt. Hiszen ha így foly-
tatódik, hamarosan azt hallhatjuk (olvashatjuk) majd, hogy Petőfi a hadseregben 
sokszor elvitte a balhét, majd kinyiffant a fehéregyházi csatatéren. 

 
 

A változó argó 
 

Az argó vagy zsargon régebbi időkben csak az elzárkózás, az elkülönülés 
nyelve volt. Így a tolvajnyelv létrejöttének célja az volt, hogy bizonyos szavakat, 
kifejezéseket csak egymás között használjanak, s a kívülállók ne értsenek meg. 
Emlékszem, annak idején az egyetemen egyik tanárunknak nagy sikere volt, mi-
kor a „műszaki rajzoló” kifejezést idézte, mely — szerinte — a tolvajnyelvben 
zsebmetszőt jelent. Később az argó funkciója kiszélesedett, kifejezéseit elsősor-
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ban a fiatalság, a diákság vette át, hiszen az olyan „jópofa”, ha valaki étel, ital he-
lyett azt mondja: kaja, pia, verés, verekedés helyett bunyó és így tovább.  

Ma már az argó nem csak a fiatalok nyelvhasználatában él. A felnőttek, bele-
értve az idősebb korosztályt is, előszeretettel használják kifejezéseit, sokszor ép-
pen azért, hogy így igazolják: tudnak az ifjúság nyelvén beszélni. Mások ezzel 
szeretnék bizonyítani örök fiatalságukat, esetleg így akarják megkedveltetni ma-
gukat az utánuk következő egy-két nemzedékkel. Szemlélet és ízlés kérdése ez, és 
már nem egészen nyelvészeti téma.  

Annál inkább az viszont az argó-kifejezések divatjának változása. Igaz, hogy 
vannak állandósult jelentésű szavak is, mint a fent említett kaja, pia vagy például 
a haver, suli. De az alkalmi szókapcsolatok ki-kimennek a divatból, helyettük 
újak keletkeznek. Diákkoromban már unalmassá vált, elkopott a „dob” ige ilyen-
féle használata: bedobtam magam a moziba, feldobjuk a csomagot (azaz közösen 
fogyasztjuk el), most jön a feldobás (valaki fizet a többinek egy-egy feketét, po-
hár sört). Ezt manapság már nem lehet hallani. 

Az argó nyelve tehát olyan, mint minden divatcikk: időnként változik. S ahogy 
a divat színesebbé teszi az életet, úgy az argó divatja színezi a nyelvet. Használata 
így nem hibáztatható. Az viszont már ízlés dolga, hogy a hivatalos nyelv-
használatban is terjedhet-e. A televízióban jónevű riporterektől többször is hal-
lottam használni a bringa szót bicikli vagy kerékpár helyett. Persze, ezt sem is-
mertük diákkorunkban. Akkor — ha a biciklit nem találtuk elég kifejezőnek — 
azt mondtuk: cagla. Ma már ez is a múlté.  

 
 

Újabb divatszók 
 

Gyakran még a nyelvész figyelmét is elkerülik a kétségtelenül új, napjaink társa-
dalmi életében — és annak következményeként — keletkezett új szavak, össze-
tételek, képzésmódok. Nem figyelünk oda ezekre, mert annyira természetesnek tűn-
nek, mintha mindig is léteztek volna, pedig, ha utána gondolok, életkoruk mindösz-
sze néhány év. Rendszerváltás — halljuk, mondjuk naponta többször is, nem is 
gondolva arra, hogy ezt a kifejezést 15-20 évvel ezelőtt veszélyes lett volna használ-
ni, s így csak a passzív szókincsünkben létezett, ha létezett. De nem használtuk — 
nem volt miért — a választások előtti „médiacsend” kifejezést sem, sőt maga a mé-
dia sem élt ebben az értelemben, még kevésbé a médium. Ma mindkettő tömegtájé-
koztatási eszközt, illetve azok összességét jelenti, pedig azelőtt elsődleges jelentésük 
az átlag, középarány, illetőleg a hipnotizálható személy volt. 

Érdekesen újszerű szavakat, kifejezéseket hoz divatba a reklámok nyelvezete, 
stílusa is. Lehet, hogy tévedek, de néhány évvel ezelőtt nemigen hallottam olyan 
kifejezéseket, mint márkahű, mosóerő, biopontisztaság, foltmentesen tiszta stb., 
hogy a szuper- előtagú szavakról ne is beszéljek. 
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Nehéz lenne állás foglalni abban a kérdésben, hogy helyes-e avagy helytelen 
anyanyelvünk szókészletének ez a fajta gyarapodása. Ha már kimondtuk, hogy 
gyarapodás, akkor nyilvánvaló, hogy helyes és kívánatos, hiszen anyanyelvünk 
minden történelmi időszakban hasonlóképpen gazdagodott. Igaz, hogy nem fo-
gadott be minden jövevényt, vagy belső szókreációt — gondoljunk a XIX. szá-
zad fordulóján végbement nyelvújítás korszakának nyelvi csatározásaira az orto-
lógusok és neológusok között, melyből végül mégis egyedül az anyanyelv került 
ki győztesen, gazdagabban. Az ép nyelvérzékű ember ma is szívesen fogadja és 
használja az olyan nyelvi újdonságot, amely könnyen idomul a magyar beszéd 
már meglévő elemeihez, és nem szorít vissza egy egész sor (esetleg egész szino-
nima-sor) régebbi magyar szót passzív szókincsünkbe. Ha ezt vesszük figyelembe, 
könnyen dönthetünk pro vagy kontra a nyelvi divatjelenségek befogadásáról. 

 
 

Ha kinyitom a rádiót… 
 

Minden reggel bekapcsolom a rádiót, és — bár megkaptam már, hogy vegyem 
tudomásul végre, hol élek — az anyaországi közszolgálati adást hallgatom. Kis-
gyermekkoromtól megszoktam ezt, aztán — jóval később — a televízióval is ezt 
a szokást követtem. Most már nem érdemes változtatni ezen, bár nincs olyan 
nap (olyan óra, fél- vagy negyedóra), hogy ne bosszantana fel valamilyen bántó 
nyelvi hiba, pongyolaság, pontatlanság, amelynek éppen a hírközegekben nem 
volna szabad elhangzania. Igaz, hogy ezek nagy részét inkább a riportalanyok 
követik el, de ez a hallgatók szempontjából majdnem mindegy, a jelenség így is, 
úgy is terjed.  

Elfogadhatatlan — és ez az anyaországi nyelvészek véleménye is — az „aki” 
vonatkozó névmás használata „amely” helyett, ha az nem személyre, hanem va-
lamilyen gyűjtőfogalomra vonatkozik, mégis lépten-nyomon hallani az olyan pél-
dákat, mint: „a párt, aki”, „a kurzus, aki”, „az országok, akik” (ez utóbbit egy is-
mert televíziós műsorvezető „követte el”), hogy csak a közelmúltban hallott né-
hány példát említsem.  

Érdekes módon terjed a -lag -leg rag, amelyet valamikor magyartalannak nyil-
vánítottak, és szépíróink is kerültek: a „valószínűleg” helyett a „valószínűen” ala-
kot használták, aztán Kosztolányi rámutatott arra, hogy néha a -lag -leg-re is 
szükség van, mert mást jelent az „egyhangúan” (azaz közömbösen) módhatározó 
és mást az „egyhangúlag” (egyértelműen, egy akarattal). Megjegyzendő, hogy má-
ra ez is összekeveredett, mert — ismét a -lag -leg-et kerülve, de nem hiszem, 
hogy nyelvhelyességi megfontolásból — „egyhangúan” szavaznak, vagy választa-
nak meg valakit. Ez, nem is olyan régen, valóban így volt: egyhangúan, azaz kö-
zömbösen szavaztunk, hiszen semmi sem függött tőle, de manapság már nem 
mindegy, kire adjuk le a voksunkat, így ilyen összefüggésben csak az „egyhangú-
lag” a helyes. Nem tudok viszont egyetérteni a következő példákkal: „Nem bírta 
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fizetni a telefont. Nem győzte pénzileg.”; „Vonzódik hozzá érzésileg”; „A kö-
zelmúltban érintkeztünk telefonilag”. Az én nyelvi ízlésem szerint ez a forma 
nyakatekert, magyartalan (de lehet, hogy csak a szokatlansága miatt), én úgy 
mondanám, hogy nem győzi pénzzel, vonzódik hozzá érzelmileg (itt már meg-
szokott a -leg rag), illetve telefonon beszéltük. Az olvasó eldöntheti, melyik for-
ma magyarosabb.  

Végül, néha a pillanatnyi figyelmetlenség okoz beszédbeli zavart, pontatlansá-
got, ami a rádióban mégsem helyénvaló. „Az első kommunizmus áldozatai” -ról 
volt szó az egyik reggel, pedig nyilván fordítva: „A kommunizmus első áldoza-
tai” lett volna a helyes sorrend. A meteorológiai jelentésben ez a mondat hang-
zott el: „Se csapadékra, se hóra nem kell számítani.” Vajon a hó nem csapadék?  

 
 

Igényes beszédben is… 
 

A „-suk-sük” mellett, amelyet székelyföldi nyelvjárási jelenségként könyvelnek 
el, de lépten-nyomon használják az egész magyar nyelvterületen, élnek még — 
igényes beszédben, sőt írásban is — nyelvjárási eredetű, de elterjedt hibás nyelvi 
alakok.  

Egyik ilyen jelenség a „-tól-től” rag használata nem okhatározói, hanem ha-
sonlító határozói viszonyban. „Hajnalban ettől enyhébb lesz az idő” — hallot-
tam a minap egy meteorológiai jelentésben a televízióban, de nem egy enyhe lég-
áramlásról volt szó, hanem arról, hogy az éjszakai hidegnél lesz melegebb, azaz 
ahhoz viszonyítva. Gyakran hallani az alábbi példákat is: tőle jobb, ettől na-
gyobb, rosszabb, kevesebb stb. Mitől? Az ember okot keres, amitől, aminek kö-
vetkeztében valami jobb, rosszabb, több, kevesebb lesz, de nincs ilyen ok, csak 
összehasonlítás, ami helyesen úgy hangzanék: ennél jobb, nálam nagyobb, kisebb 
stb., azaz a meglévő állapothoz viszonyítva. Az anyaországi nyelvészek szerint 
Duna-Tisza közi nyelvjárási jelenségről van szó, az ottani sajátos nyelvhaszná-
latról, amely nem terjedt el a köznyelvben.  

Nem kétlem — hogy is tehetném —, hogy erről van szó, azt azonban a saját 
fülem tapasztalatai alapján meg kell cáfolnom, hogy nem használatos a köznyelv-
ben, sőt az igényes irodalmi nyelvben. Példáimat egytől egyig a rádióban és a te-
levízióban hallottam, nemcsak riportalanyok, hanem bemondók, riporterek be-
szédében is. Akárcsak a még jobban elterjedt, dunántúlinak minősített jelenséget, 
az „add nekem oda”-féle használatot. Hogy lehet nekem valamit odaadni? Ne-
kem csak ideadhatnak valamit. Az ilyen alakok azonban igen gyakran hallhatók 
az igényes beszédben, sőt a szépirodalomban is. A pillanat töredékéig vagy annál 
is tovább, néha a megértést is zavarják. Egyik elismert, számomra is igen kedves 
íróm regényének étteremben játszódó jelenetében a beszélő így kéri el (a maga 
számára) a sótartót: „add oda a sót!” Hirtelen nem értettem, hogy kinek adja oda, 
mikor csak ketten ültek az asztalnál. Egy másik kitűnő szerző hőse, szintén egy 
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étteremben történt beszélgetés közben, titkon átcsúsztatja férje kezébe a pénz-
tárcát, hogy ő fizesse ki az asztalnál ülő meghívott társaság fogyasztását, de fél, 
hogy a benne lévő pénz nem lesz elegendő. Később a férj így nyugtatja meg: 
„Hiszen odaadtad az erszényt.” Ez a mondat az adott szituációban valóban 
megzavart, hiszen többen ültek az asztalnál: nem volt világos, hogy kinek adta 
oda. Ekkor értettem meg, hogy magának a férjnek. Valamelyik reggelen egy 
csacska táncdal refrénjére lettem figyelmes, amelynek 5-6 szakasza ezzel a sorral 
végződött: „Hát add oda nekem” (tudniillik a szívét). Ez ugyan nem igényes mű-
alkotás, de milliók hallgatják, hallják öltözködés, reggelizés közben, ha csak — 
mint jómagam — fél füllel is.  

Véleményem szerint az igényes beszéd attól igényes, hogy a köznyelvi, az iro-
dalmi nyelvi szabályokhoz, normákhoz igazodik, mert vannak ilyenek. Az egy-
szerű, köznapi beszélő igen, de a nyelv hivatásos művelője nem hivatkozhat arra, 
hogy a Székelyföldön vagy a Dunántúlon másképpen — mondjuk ki: helytelenül 
— használnak bizonyos nyelvi formákat.  
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