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Komoróczy György: Magyar szavak nyomában 
Nyelvművelő cikkek. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1994. 
 

Komoróczy György hosszú évek óta jelen van szakszerű nyelvművelő írásai-
val a Hargita, Hargita Népe, Munkásélet, Valóság, A Hét és más lapok hasábjain. 
Cikkeinek anyagát az élő nyelvből és sajtóból vette, felfigyelt a többnyire el-
szomorító nyelvi jelenségekre romlatlan nyelvérzékkel és éber nyelvi öntudattal, 
majd szakszerűen elmagyarázta, hogy melyiket miért kell kerülni, mivel lehet he-
lyettesíteni. Valami olyasmit művelt, amit Kányádi Sándor szorgalmaz: hivatal-
nokként működött szavak bevándorlási hivatalában. Szigorú, hozzáértő hiva-
talnokként — jellemezte Péntek János professzor a szerző szorgalmát. 

Az egységes magyar nyelvért fejezetcímben Komoróczy kifejti: „nyelvművelő 
szakirodalmunk szerint azt tartjuk helyesnek nyelvünk használatában az egész 
magyar nyelvterületen, országhatároktól függetlenül, ami megfelel a mai legegysége-
sebb nyelvváltozatnak, a nemzeti nyelvnek tekinthető irodalmi nyelvnek és a mű-
velt emberek nagyjából egységes élőbeszédének, a köznyelvnek”. Ezt a célt be is 
tartja a szerző mind a 32 cikkében, ezek címébe is beemeli a szót: Bérjegyzék és zá-
rolt nyomtatvány (és nem stat de plată), Béralku és bérszerződés (és nem negocsiálás), 
Menetirányító (és nem şef de coloană), Bejáratos autó (és nem rodálják), Fűtőanyag, 
üzemanyag (és nem kombusztibil), Ekuszon és kitűző (ez utóbbit ajánlja a szerző), 
Címletkimutatás (és nem monetár), Dandártábornok — s itt a napjainkban használt 
katonai rangok felsorolását is megkapjuk a románban használatos megfelelőikkel: 
őrvezető (fruntaş), tizedes vagy káplár, szakaszvezető (sergent), ... hadseregtábornok 
(general de armată). (Sajnos a román kifejezéseket többször halljuk és használjuk, 
pedig a rangok könnyen leolvashatók a váll-lapról (epolet). 

A rendszerváltás nyelvi tükröződése című fejezetben olvashatunk a Türelmesség szó-
ról, amely már a XIV. századi Jókai-kódexben a ’bosszúságok elviselésére’ vonat-
kozott, a mások véleménye, nyelve, vallása, kultúrája, szokása stb. iránti türel-
mességet, ezek elfogadását, elviselését jelenti, és a latinból kölcsönzött toleráns, tole-
rál szónak idegen megfelelője… Országgyűlési képviselő szó helyett ne használjuk a 
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parlamenter szót, mert ez a magyarban kizárólag a katonai élettel kapcsolatban 
szokás mondani. Antiszemita, fóbia, nacionalista, irredentizmus, sovinizmus, szeparatiz-
mus kellemetlen hangulatot árasztó szavak magyarázata után a szerző megemlíti a 
reményt sarjasztó humanitáriust is… 

A Mise — istentisztelet, Tiszteletes — tisztelendő, Parókia — plébánia, Keresztény — 
keresztyén, szavak, kifejezések használatáról is részletes beszámolót kapunk az 
Egyházi élet című fejezetben, s arra is választ kapunk, hogy amikor a római katoli-
kus, református, unitárius, baptista, ortodox vagy más keresztény felekezetek kö-
zös istentiszteletet tartanak, ökumenikus istentisztelet a neve. Jegyezzük meg, mert a 
világ összes keresztény egyházainak együttműködésére irányuló mozgalomról 
van szó… 

 

 
 
Nyelvjárásaink címen Szegök — szögek, Ember — embör, Zöld — ződ, veréb — 

vereb, Iskátula — katuja, Csirke — csürke, Pióca, nadály, vérszípó, Bütürmesz, vankuj és 
társaik szavak, a Gyere idefele!, Megverődik, haslag fekszik, Fáj a kezei, Az ágy meg van 
vetve szószerkezetek hangtani, alaktani, mondattani sajátosságairól, az eltérő jelen-
tésű, de a magyarul beszélők közti megértést szolgáló szerepükről olvashatunk. 
A népnyelv, a „beszédbeli kifejezésmód” korábbi fejlemény, mint a nemzeti 
nyelv, ma is elevenen él, és minden bizonnyal még sokáig élni fog — jósolja a 
szerző. 

Ezt bizonyítják azok az irodalmi művek — Balassitól Kányádi Sándorig —, 
amelyekben újra és újra az irodalmi nyelvben is meghonosodtak a tájnyelvi sza-
vak, kifejezések. Pl. az Üver, szumán, vércsapa, Baraboly és turbolya, Cirbolyafa és göthe, 
Észkas és lappantyú szavak, amelyekről a Wass Albert tájszavai fejezetben olvasha-
tunk, amelyeket A funtineli boszorkány című regényből szemelgetett Komoróczy 
György. 
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A Nevek világa című fejezetben a Székely, Veresvíz és Pirijó, Széchenyi és Széchényi, 
Byro, Wayda, Rákóczi, Bánság, Közép-Kelet Európa, Érsemjén, Báthory és Báthori szavak 
írásáról, történetükről, használatukról kapunk részletes tájékoztatót… Itt csak az 
első szót emeljük ki: A nyelvészeti-történeti kutatásoknak mind a mai napig nem 
sikerült még megnyugtatóan tisztáznunk a kérdést: honnan ered a székely szó? A 
szerző szerint egy bizonyos: „amióta valamit is tudunk a székelyekről, az bizo-
nyos, hogy mindig magyarul beszéltek, s ha netán a kabar törzsek valamelyikéből 
származnak is, már jóval a honfoglalás előtti időkben beolvadtak a magyarságba. 
Székely vagy magyar egyre megy, mert egy az anyanyelv!” 

Néhány idegen szó — Dopping — dömping, Marketing, management…, Premier — 
prömier, Médium és média — még idegen, de talán már jövevényszó magyarázata 
után Komoróczy György közread egy csokornyit a cikkekben tárgyalt hibás kife-
jezésekből, hibás szerkezetekből: Így szoktuk mondani — Így helyes, így jobb — ta-
náccsal, tematikus sorrendben: Egészségügy, Gyárban, hivatalban, Kereskede-
lem, Közlekedés, Oktatás, Posta, telefon, Regionális köznyelv, Ruha, öltözék… 

Köszönjük Komoróczy György munkáját, útbaigazító, hibás anyanyelvi igény-
telenségünkre figyelmeztető cikkeit, várjuk az újabb köteteket, mert Ferenczy 
Géza tanítása ma is érvényes: „Minden nyelvi baj ellen többszöri emlegetéssel, 
kitartó nevelő munkával kell küzdeni.” 

 
 

Murádin László: Anyanyelvünk ösvényein 
Nyelvművelő írások. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1996. 
 

E kötet anyagát az 1981-től a kolozsvári Igazságban, majd 1990-től Szabadság-
ban hetenként megjelenő, a „nyelv titkai”-ról szóló írásokból válogatta össze 
Murádin László. Az olvasó ízelítőt kap a szavak életéről, múltjáról, eredetéről, a 
nyelvben betöltött szerepükről, értékükről, a jelentés sokféleségéről, arról, hogy 
egy szó, szólás mennyi történetet sűríthet össze, mennyi emléket őriz az elmúlt 
századok életéről, betekinthet a szófejtés, a szótörténet világába, nyomon kísér-
heti bizonyos szavak jelentésbeli és alaki változásait, érzékelheti, hogy miként 
bokrosodik egy-egy szó népes családdá, hogyan növekedhet kifejező értéke 
újabb és újabb jelentésárnyalatokkal bővülve. Szóba kerül a személynévadás, bi-
zonyos helynevek eredete, kialakulása… — foglalta össze maga a szerző az elő-
szóban. Ez a felsorolás a kétszázat megközelítő cikk tematikáját jelzi, s az ismer-
tető írója a bőség szarujából válogathat, melyik cikket, témát ajánlja az olvasó fi-
gyelmébe… 

Az előszóra térek vissza, amelyben a szerző a háború utáni erdélyi magyar 
nyelvművelés történetét ismerteti, ugyanis 1991-ben Sepsiszentgyörgyön megala-
kult az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, s ennek keretében sikerült megszer-
vezni erdélyi iskolásaink nyelvi vetélkedőit, s ezzel a nyelvművelésben új szakasz 
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kezdődött, az utánpótlás szervezeti kereteinek kialakítása eredményeket sejtet, 
biztosít… 

A Szépen magyarul című fejezetben Murádin László a nyelvi eszmény fogalmát 
magyarázza: erdélyi magyar nemzeti közösségünk nyelvhasználatáról szólva csa-
ládi, alsó szintű, legfelső, irodalmi, közírói szintű magyar nyelven történik, de a 
közbülső, a közéleti, a foglalkozások, a szakmák szintje nem magyar nyelvű, il-
letve vegyes, magyar—román nyelvű. Ezért nemzeti közösségünk nyelvében 
kölcsönhatások lépnek fel, amelyek hibaforrások lehetnek. Ilyen esetben az anya-
nyelvi norma jelenti, kellene hogy jelentse a nyelvi eszményt… 

 

 
 
A Szavaink tárházából című fejezetben válogathatunk, a kártyajátékok, joghurt és 

kefír, színház, borravaló, hálapénz, pongyola, bávatag stb. szavak keletkezéséről, forrá-
sáról, rokon értelmű társairól, illetve használati köréről olvashatunk, illetve olyan 
metaforikus kifejezésekről, mint az oroszlánszájtól a barátfüléig, az angoltapasztól a gö-
rögdinnyéig… 

Melyiket válasszam? — kérdeztem én is a kötet írásaira utalva, s a szerző is ezt 
kérdezi az olvasótól: A sertés és a disznó, Lepke és pillangó, Avar és haraszt, Kap, lel, 
talál, Mecénás és szponzor stb. cikkek élén, rábízva az olvasóra, hogy „morfondíroz-
hat, magyarul töprenghet”, hogy melyiket válassza… 

Murádin László könyvében A szavak fölfedik titkukat, hiszen a kotnyeles, kala-
majka, házsártos, cifra, kenguru, teng-leng, sztrájk, szamárlétra stb. szavakról tudhatunk 
meg sokat, még azt is, hogy a csecsemő és a csőcselék szóvegyülés során alakult ki 
azonos származékból. 

Szólások, képes kifejezések magyarázata következik: Lógatja az orrát, Adja a ban-
kot, Nyakló nélkül, Szárnyaszegett stb. és a szerző egyik cikke sem Sótlan beszéd, ha-
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nem jól megszerkesztett, a szólás, a képes kifejezés sokoldalú megvilágítása mel-
lett meggyőző is… 

A Helyes? Helytelen? cím köré csoportosított cikkeket is ajánlom, elolvasásra, 
okulásra, pl. a Kurzus, Csinál, Argó szavakról szóló írásokat, de a címbe emelt 
Majd felhívlak telefonon szószerkezetet, hogy a szövegben elbújtatott, románból 
eredő tükörfordítást elfelejthessük… 

A név maga az ember — állapítja meg a szerző, és bizonyítja azzal, hogy néhány 
tulajdonnév eredetét történelmi szempontból megvilágítja, becéző alakjukat is 
megemlíti, néhánynak a köznév változatát is feltárja. 

Hol élnek ezek a fenti szavak, kifejezések, szólások? Választ kapunk A hely, 
ahol élünk című fejezetbe sorolt, inkább földrajzi nevek magyarázata során. Kár-
pát-medencei otthonunk egy részének neve: Erdély, ennek a szónak ismertetésé-
vel kezdi Murádin László, de a Homoród, Aranyos, Bethlen, Kisjenő, 
Magyarókereke, Monostor, Kamarás stb. szavak is sorra kerülnek, mellettük ne-
vezetes hidak, kutak, fák, havasok is, mind anyanyelvünk szerves részei, történel-
münk egy-egy darabkáját őrzik, melyeket emlékezetünkből kitörölni nem lehet 
— szögezi le a szerző. 

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó remek „gondolata” volt, hogy ennek a kö-
tetnek az utolsó fejezetét újra kinyomtatta: Murádin László: A hely, ahol élünk. Ba-
rangolások Erdély helynevei között. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 
1998. Így talán szélesebb olvasóközönséghez is eljutnak mindazok a tudnivalók, 
amelyekben Murádin László rövid, de hozzáértő cikkeivel erdélyi településneve-
ink csodálatos világába vezetett el bennünket. Azért is, mert a kötet bevezetőjé-
ben összefoglalja, hogy a Kárpát-medencében letelepedett magyarság hogyan 
alakította ki a maga településrendszerét: az őshazából kiindulva mozgó szálláshe-
lyeinket csak ritkán neveztük meg (Magyar-hegy Kiev mellett), a kötött települé-
sek neve legtöbbször annak a személynek a neve lett, aki az illető terület birtoko-
sa, tisztségviselője volt: Ajtony, Bács, Dés, Pata, Vista stb. A személynévből ala-
kult helynév eredetének megítélésekor nem az előzményül szolgáló személynév 
eredetét, etimológiai hovatartozását kell eldönteni — hiszen a személynevek kö-
zött pogánykori magyar, illetőleg török eredetű személyneveken kívül lehetnek 
latin, szláv, német, francia és más eredetű személynevek is —, hanem azt a tényt, 
hogy a puszta személynév mint helynév csakis magyar névadáson alapulhat. A 
névadásnak ezt a módját sem a szlovákoknál, sem a románoknál, németeknél 
kimutatni nem lehet, az ő névadási rendszerük más. A cikkekben felsorolt hely-
nevekhez, s egy-egy névhez több hasonló eredetű helynév is kapcsolódik, ennek 
a névadási szokásnak, magyar nyelvi sajátosságnak a meglétét bizonyítja, hiszen 
pl. a románban a személynév mindig -eşti vagy -eni toldalékot kap: Bucureşti, 
Bogdăneşti, Păuleni. 

Murádin László bevezetőjében azt is sajnálja, hogy „nincsen olyan tudomá-
nyos eredményeken alapuló ismeretterjesztő kézikönyvünk, amely rendszersze-
rűen tárgyalná az erdélyi magyar helyneveket és ezek viszonyát a román helyne-
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vekhez”. Talán ez bátorította a Szabó házaspárt kutatómunkájukban, amelynek 
eredménye: Szabó M. Attila—Szabó M. Erzsébet: Erdélyi helységnévszótár — 
Dicţionar de localităţi din Transilvania — Ortsnamenveryischnis für Siebenbürgen. 
Második, átdolgozott és javított kiadás, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003. 
(Első kiadása: 1992). 
 
 

Murádin László: A hely, ahol élünk 
Barangolások Erdély helynevei között. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1998. 
 

A IX. század végén a Kárpátoktól körülölelt medencében foglalt magának ha-
zát egy keleti lovas nép, a magyarság. A táj régi lakosaitól használt néhány hely-
nevet, víznevet mi is átvettünk, pl. azokat az ősi indoeurópai vízneveket, amelye-
ket az VII-VIII. században már itt lakó szlávoktól kaptunk: Körös, Maros, Olt, 
Temes, Tisza… De azokat a neveket is, amelyeket a szlávok adtak: Beszterce, 
Kászon, Kovászna, Kraszna stb. Eleink a honfoglalás után maguk is nevet adtak 
a településeik melletti vizeknek: Sajó, Mereggyó, Székelyjó, Aranyos, Nyikó, Fe-
keteügy… A névadáshoz csatlakoztak a szászok is: Porumbák, Vidombák stb. 
De eleink településeiket is elnevezték, legtöbbször egy-egy személynév vált ma-
gyar helységnévvé, hiszen az akkor még mozgó, nem állandó szálláshelyeket a 
népcsoport fejének neve után érdeklődve lehetett megtalálni, az emberek nem 
valahová, hanem valakihez mentek: Ajtony, Bács, Dés, Pata, Vista stb. S ezek a 
személynevek lehettek pogány kori magyar, török, de szláv, német, francia és 
más eredetűek is… Máskor puszta népnév (Cseh, Horvát), foglalkozás (Szántó, 
Daróc), növénynevek (Szilvás, Tölgyes), állatnevek (Belényes, Ludas), dom-
borzati viszonyok (Egerbegy, Veresmart), de nem ritkán építmények, közleke-
dést szolgáló létesítmények (Földvár, Hadrév) nevei váltak településnévvé. Majd 
a kereszténység felvétele után a megépített templom védőszentje szolgáltatta a 
helynév típusát (Szentkirály, Szentgyörgy). 

Honnan tudjuk mindezt? Murádin László kolozsvári nyelvészünktől, aki a 
nyelvföldrajzban és a nyelvjáráskutatásban is jelentőset alkotott… Nos, a tele-
pülésnevek csodálatos világába vezet el bennünket a szerző, aki majdnem ötven 
tájegység, város, falu, tanya, de hidak, kutak, fák nevét kutatja — Erdély, 
Homoród mente, Avasok, Kolozsvár, Dés, Száldobos, Tóti, Bonchida, 
Gyulakuta stb. De A Homoród mentén, A Küküllő mentén, az Aranyosszéki falvak, 
Népnevek a helynevekben című cikkekben újabb és újabb nevek keletkezéséről, tör-
ténetéről kaphatunk érdekes magyarázatot, Nárittyentől Mucsáig… 

A hely, ahol élünk — de tudjuk-e, hol élünk? Tudjuk-e, hogy Erdély nagytájnév 
már 1151 körül kimutatható: Erdeuelu. Küküllővár és Clusiensis 1177-ből, Dés 
1184-ből, Szentmihályfalva 1197/1391-ből, Apáthida 1218-ból, Tóti 1291-ből, 
Székelyszentmihályfalva 1197/1391-ből…, hogy csak néhány példát említsek… 
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Ez is anyanyelvünk szerves része, s aki anyanyelvét tiszteli, szereti, tudnia kell 
szülőföldje helyneveiről is, tudnia kell, hol él… 

S mivel ezt a kötetet 2013-ban ismertetem, itt hívom fel olvasóim figyelmét 
Murádin László Erdélyi magyar családnevek (Europrint Könyvkiadó, Nagyvárad, 
2005) című munkájára, amelyben a romániai magyar tannyelvű iskolák végzősei-
nek névsorát áttanulmányozva, a családnevek kialakulásáról, a magyarból, idegen 
és bizonytalan eredetű családnevekről kapunk részletes, tartalmas, sokakat érdek-
lő magyarázatokat. 

 

 
 
 

Murádin László: 
Egyházi településnevek Erdélyben 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2000. 
 

A kötet első lapjain — Előszó helyett — Murádin László összefoglalja az erdélyi 
helyneveinkre vonatkozó tudnivalókat, többek között azt, hova fordulhatunk hi-
teles adatokért: Sebők László: Magyar neve: Határokon túli helységnévszótár, amely 
később javított kiadásban is megjelent: Határokon túli helységnévszótár. Bp., 1997. A 
kérdés jelentőségét felismerve a Kriterion Könyvkiadónál jelent meg Szabó M. 
Attila, Szabó M. Erzsébet: Erdélyi helységnévszótár (Bukarest, 1992. Második, 
átdolgozott és javított kiadás, 2003.) magyar—román—szász nyelven. Lelkes 
György: Magyar helységnév-azonosító szótár. Bp., 1992., amelynek második, javított 
kiadása is megjelent ugyanezen a címen (Baja, 1998). Hasznos kiadvány még: 
Erdély térképe (M = 1:500000, Csukart, Bp., 1991). Murádin László megemlíti, 
hogy Erdélyben a román nyelvű településnév-anyagot két román kutató 
szerkesztette szótárrá: Moldovan Silvestru şi Togan Nicolae: Dicţionarul numirilor 
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de localităţi cu popo-raţiunea română din Ungaria. Sibiu, 1909. Itt említem a Dicţionar 
istoric al localităţiilor din Transilvania întocmit de Coriolan Suciu. Vol. I-II. (Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, Buc., 1968.) című kötetét is, amely 
azóta hiánycikk, pedig szükség lenne rá... Mert erdélyi magyarságunk magyar 
helységnévismeretét gazdagíthatnák a felsorolt kötetek, annál inkább, mert 
törvény, tanügyi kívánalom, a felnövekvő nemzedék tudását félrevezeti, 
szegényíti azzal, hogy a romániai magyar oktatás keretein belül Románia 
földrajzát román nyelven oktatta, oktatja a helységneveket, a hegy- és vízrajzi 
terminológiát is a magyar diákság nem anyanyelvén, hanem románul sajátíthatja 
el... Sok helyen még ma is a tanártól, az igazgatóságtól függ, hogy a magyar 
tanulók szülőföldjük magyar helyneveit nem ismerik... 

 

 
 
Nos, ebből a szempontból tartom mérhetetlenül hasznosnak, nagyon 

fontosnak Murádin László könyvét, mert az előbb említett helységnév-ismeret 
szegénységének még egy másik vonulata is van: a kereszténység felvétele, a 
középkori egyházi élet mély nyomot hagyott a magyar településnevek kelet-
kezésében, de míg a felekezeti iskoláinkban ezer esztendő alatt a Tízparancsolat 
alapján oktattak, addig, 1948 után, már felnőttek olyan fiatalok is, akikkel széles 
ívben elkerültették a templomokat, nem hallottak szülőfalujuk, -városuk 
védőszentjéről, nem szereztek tudomást oktató szerzetesekről, plébánosokról, 
lelkipásztorokról, nem tudják, hogy 1093-ban Pannonhalmán iskola működött, 
de Erdélyben is, a Notre-Dame-mal egyidős (és számunkra egyenértékű) római 
katolikus katedrálisunk mellett, Gyulafehérváron, I. (Szent) László királyunk 
(1040?–1095) idejében már iskola várta a fiatalokat!! 

A kereszténység felvétele, a középkori egyházi élet mély nyomot hagyott a 
magyar településnevek keletkezésében. Különleges szerepet töltöttek be az 
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egyházi épületek: az akkoriban egyháznak nevzett templomok, plébániatemp-
lomok, a szerzetesi rendházakhoz kapcsolódó kolostorok. Szóhoz jutottak az 
egyházi helységnevek születésében az egyházi személyek, e személyekhez 
köthető tulajdonviszonyok. Rendkívül nagy szerepet játszottak továbbá a 
templomok védőszentjei, a templomok titulusai — tudjuk meg Murádin László 
tanár úrtól, aki ezt a kérdéskört világította meg a Keresztény Szóban közölt 
cikksorozatában. Most népszerű, kötetlenebb formában 228 településnév 
eredetéről, a hozzájuk kapcsolható fontosabb tudnivalókról szerezhetünk 
tudomást, egyházi épületekre — Egyház, „templom”, Monostor, Kápolna, 
Harangláb — utaló helységnevekről, egyházi személyekre — Apát, Pap, Püspök, 
Barát „szerzetes”, Apáca, Prépost —, egyházi szervezetekre — remete, keresztes 
—, utaló helységnevekről. De a templom védőszentjére, a templom titulusára 
utaló helységnevek is sorakoznak a kötetben: Szentmáron, Szentgyörgy... 
Szentháromság... és végül az egyházzal kapcsolatos eseményekre utaló 
helységnév: a bihari Szentjobb neve. (Vajon a szentjobbi diákok ismerik-e azt a 
történelmi eseményt, hogy a névadó Szent István királyunk konzerválódott jobb 
keze, amely még királyunk 1083. évi szentté avatása előtt, kalandos úton, 
Székesfehérvárról a Szent László által 1084-ben ide épített, bencés kolostorba 
került?) 

A nyelvismeret tartozéka a helységnév-ismeret is. Az beszéli ugyanis helyesen 
anyanyelvét, aki ismeri és használja környéke, a vidék, a táj, a tágabb értelemben 
vett földrajzi egység településeinek nevét, e nevek anyanyelvi formáit, azokat a 
közelebbi és távolabbi helyneveket, ahol őseink megtelepedtek, élték mindennapi 
küzdelmüket fennmaradásukért — figyelmeztet a szerző... 
 
 

Brauch Magda: Magyarról magyarra 
Nyelvművelő írások. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2001. 
 

Magam is vallom Kosztolányi Dezső véleményét: „…a nyelvtisztításnak van 
határa, a mindenkori lehetőség és az ízlés, de a nyelvpiszkításnak nincs határa: az 
végtelen, mint a pongyolaság és az ízléstelenség”. 

S Brauch Magda kolleganőhöz hasonlóan én is feltettem a kérdést: „Szélma-
lomharc a nyelvművelés?” A katedrán én is megpróbálkoztam, a szerző még a 
sajtóban is, s nyolc év terméséből összeválogatott vélemény-csokrot most vehet 
kézbe az olvasó, melyek az aradi Jelen-ben már eljutottak hozzá, s most fölzár-
kózhat több erdélyi kolléga „szélmalomharcot” folytató munkájához… Brauch 
Magda majdnem 100 nyelvi problémát 10 fejezetre tagolva tár elénk… Magyarról 
magyarra fejezetcím után felsorolt problémák közül a fordítás/ferdítés kérdését 
erdélyiként különösen érezzük, hiszen más nyelvi közegben hamar megszületik a 
keveréknyelv… Néha berzenkedünk is ellene, de ha a nyelvközösség befogadja a 
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szót, a szószerkezetet, akkor már kölcsönszóként használhatjuk… Hiszen ma 
már csak nyelvészeink tartják számon a balta, béklyó, ökör, árpa, búza, betű stb. 
szavakról, hogy mely nyelvből vettük kölcsön őket… De gondoljunk a fájl, e-
mail, szoftver stb. szintén meghonosodott angol eredetű szavainkra… Az már 
nagyobb baj, s ezt Brauch Magda is szóvá teszi, hogy a hivatalos nyelvhasználat 
sokszor a közérthetőséget félretolja, és annyira elszakad a köznyelvtől, hogy a 
szegény állampolgár úgy jár, mint Móra Ferenc egyik írásának hőse, akit a 
„folyamatbatétele” szó nyomán jószántából egész családjával a Tiszának ment 
volna… 

„Jót s jól” — fogalmazta meg Kazinczy Ferenc, s ennek a tanácsnak ellent-
mondó megfogalmazásokat, reklámszöveget, de az ide-oda, a menni vagy jönni, 
vinni vagy hozni szavak fölcserélését kifogásolja a szerző hét kis szövegében is… 

A Minek nevezzelek? cím alatt a magázás/tegezés egyik legnehezebb és legké-
nyesebb kérdésére próbál tanácsot adni a szerző. 

 

 
 
A Magyarul gondolkozunk? kérdésre maga a szerző válaszol: embertől, helyzet-

től, műveltségtől, nyelvi igényességtől és még sok más tényezőtől… Mert bár 
gondolkodni és álmodni mindenki anyanyelvén szokott, de csak anyanyelvi kör-
nyezetben, mert itt lehet, ám erdélyiként, más nyelvi környezetben vigyáznunk 
kell, hogy mindig válogassunk a megfelelő magyaros formák közül, mert ami a 
magyarban megfelel, az nem biztos, hogy érthető már nyelvi környezetben… 
Egy Dévára érkező magyarországi küldöttséget a Bine aţi venit! „magyar” válto-
zata fogadta: „Jó, hogy jöttetek!” 

Mindenki másként hibázik, vagy mindenhol másképpen hibáznak… véli a 
szerző, s példákat is felsorol: eszek, iszok, -ba, -be/-ban, -ben, olvasnák, aludnák 
stb., mert egyesek nem tulajdonítanak fontosságot az ilyen „apróságnak”. Mert 



200 Könyveink világa 

bár a ragoknál fontosabb, hogy legyen mit enni, inni, de nemcsak kenyérrel él az 
ember — figyelmeztet Brauch Magda. 

Gyermeknyelvi kérdésekre is véleményt, tanácsot, eligazítást kapunk… Al-
kalmazkodni kell a gyermek szókincséhez, de ezt fejleszteni, alakítani, formálni 
kell, mert pl. az -i végű szavak szaporodása nem használ anyanyelvünk szépségé-
nek, mert madárnyelvvé válik — figyelmeztet a szerző. 

Tizennyolc vélemény, ajánlás, tanács szerepel a „Szólj! S ki vagy elmondom” cí-
mű, szintén Kazinczy Ferenctől kölcsönzött idézet után, melynek szentenciája az 
írás és beszéd lényegére utalva is érvényes. Ma is választékos, kulturális beszédre 
van szükségünk, levélírást Petőfitől és Aranytól tanulhatunk, vigyáznunk kell a 
betűejtésre, kerülnünk kell az éneklő beszédet… s újra Kosztolányi Dezső rokon 
értelmű igéit idézhetjük: „az ablak ragyogjon, csillogjon, a nyelv pedig tündö-
köljön”. 

Hogy mik vannak! címmel olyan nyelvi jelenségek csokrát kapjuk amelyekre va-
lóban illik a címbe emelt felkiáltó mondat, és a szerző megállapítása: „Az ember 
néha nem hisz a fülének, hát még a szemének”. Pl. … felfüggesztett villamosok…, 
Nincs hazugság nélkül…, elnök-ünk, ren-dőr… A stoplámpa figyelmen kívül 
hagyása nélkül vezette kocsiját…., 30 éves régiséggel rendelkezik… Öt tonnán 
felüli vásárlóinknak kedvezményt nyújtunk…, Megyünk Franciába…, pontra 
tesz… hozom a carnetemet… stb. 

Köszönjük Brauch Magda tanárnőnek ezt a kötetét és kívánjuk, hogy újabb 
nyelvművelő kötetekkel segítse anyanyelvünk tisztaságának megőrzését. Tudjuk, 
hogy ő ezt szeretné, s ebben mi, olvasók is társai szeretnénk lenni… 
 

 
Brauch Magda: Közös anyanyelvünkért 

Nyelvművelő írások. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2003. 

 
Brauch Magda magyartanárként a katedrán tanítványaival, később a sajtóban 

is népes olvasótáborával elszántan, megszállottan folytatja nyelvtisztító, nyelv-
művelő munkáját, nyesegeti a vadhajtásokat, terelgeti a helyes útra azokat, akik 
nyelv-ferdítéssel, pongyolasággal és egyéb nemkívánatos jelenségekkel „használ-
ják” nyelvünket… Mostani könyve a második, nyelvművelő írásokat tartalmazó 
kötete, ebben hét fejezetbe sorolja mondanivalóját, tanácsait, észrevételeit, javas-
latait „közös anyanyelvünk” védelmében… 

Lemaradunk? — kérdéssel az anyaországi és az erdélyi magyar beszéd közötti 
különbségekről szól, érinti a csángók nyelvének „lemaradását” s elméletben az 
erdélyiek nyelve is elkülönülhet, lemaradhat a mai magyar beszélt (esetleg írott) 
nyelvtől… A szerző már az első írásában kiemeli a magyar irodalmi nyelv irá-
nyító szerepét, de felsorol néhány nyelvi kérdést, kifejezést… Pl. a vezetés, az 
igazán, nem igazán, tulajdonképpen, ha belegondolok szavak divatos használata, 
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az az névelő elhagyása, a -szuk, -szükölés, az ikes igék stb., melyek közül néhá-
nyat az anyaországiak, mi is használunk… Reális veszély azonban az erdélyiek 
számára a hivatalos-adminisztratív nyelvhasználat — ezen a területen a lemara-
dás nem puszta szólam… Főleg a közlekedés és az egészségügy sajátos kifejezé-
sei között vannak eltérőek… Sajátos helyzetünknél fogva néha az anyanyelvünk 
is beteg, szerencsére — jegyzi meg a tanárnő — ezen tudunk segíteni, ha egy ki-
csit több figyelmet szentelünk neki. A szerző a régebbi írásaiban is említett régiség 
szó helyett a munkaviszony kifejezést ajánlja, de nem tanácsolja a tök-, a dög-, a szu-
per- előtagú képződményeket, a bombázó, dögös hölgy, a sztárol, a mácsó stb. divatos 
szavakat, s bár egyértelmű választ a feltett kérdésre nem sikerül adni, de Koszto-
lányi Dezső a határon innen és azon túl is érvényes szavát idézi: Az anyanyelv 
birtoklása erős várunk, el nem fogyó kincsünk, ha jól őrizzük, ha nem tékozoljuk 
el… 

 

 
 
A látható nyelv címszóhoz a helyesírásról szóló tudnivalókat társítja a tanárnő, s 

hosszú tanári pályafutása során szerzett tapasztalata alapján a magyar helyesírás 
három alapelvéhez kapcsolva a kritikus pontokat, a hibalehetőségeket említi, 
amelyek még a jó helyesíróknak is, néha még magyartanároknak is fejtörést 
okoznak, s elő-előveszik a helyesírási szótárt vagy tanácsadót… Többek között a 
mássalhangzók kiejtése, a kiesés, a -h végű szavak, a j/ly betűt tartalmazó szavak, 
a dz, cz mássalhangzók, a szótagolás, az egybeírás/különírás, és az összetett sza-
vak helyesírásának problémáira kapunk tanácsot, eligazítást… 

Idegenmajmolás címszó alatt egy népdalt idéz a tanárnő: „Sajnálom, de nem te-
hetek róla” — de ez csak akkor helyes, ha valóban tőlem független okból nem 
sikerül valami… Viszont hiba, ha más nyelvből kölcsönzött kifejezés kiszorítja a 
magyar szót, pl. a sorry, de az angol mintára született Segíthetek?, Jól vagy? kérdések, 
a magas minőség szókapcsolat, amelyek nem illenek bele anyanyelvünkbe… Ger-
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manizmus pl. az arra megy ki, hangsúlyt fektet, elővigyázat, alátámaszt, hogy szolgál az 
egészsége?..., melyek elkopottságuk miatt kerülendők… Néhány orosz minta nyo-
mán megszületett kifejezést is felsorol a szerző Tóthfalusi István: Kis magyar 
nyelvklinika című kötet alapján… Erdélyi magyar nyelvünkben a román nyelvi ha-
tásokkal is számolnunk kell, ez nem tekinthető majmolásnak, viszont nagyon sok 
esetben csak arra kell ügyelnünk, hogy a román szó ne szorítsa ki a magyart, s a 
beszédünk ne legyen keveréknyelv. Komoróczy György kolléga nyomán olyan 
szavakat, kifejezéseket sorol fel, amelyek másképpen hangzanak Magyarorszá-
gon, másképpen Erdélyben: személyi kód — személyi szám, tva — áfa, gyer-
mekpénz — családi pótlék, líceum — gimnázium, küldőpapír — beutaló, szóra 
— nővér stb. Mivel nincs többféle magyar nyelv, valamilyen nyelvi közeledésre 
szükség lenne… 

Szavak értékrendje a következő fejezet, amelyben a jelenlegi nyelvfejlődésnek 
olyan eseteiről olvashatunk, amikor két különböző jelentésű szó közül az egyik 
— úgymond — kitúrja a másikat, átveszi, jogtalanul bitorolja annak jelentését, 
szerepkörét: a vezetőség, igazgatóság, könyvelőség szavak helyét Magyarorszá-
gon átvették a cselekvés folyamatát jelentő, -ás, -és végű főnevek: vezetés, köny-
velés, s olykor az igazgatás is… Szó és szó között különbséget kell tennünk — 
tanácsolja a tanárnő, a szavak egy bizonyos csoportja nem illik bele akármilyen 
szövegkörnyezetbe, ezért mondta találóan Deme László: „Ami régen fűszer volt, 
ma alapanyag. Szerző és közönség egymást húzza — lefelé.” Különösen akkor, 
ha a beszélő nem érzi a szavak hangulatának értékrendjét, vagy éppen ellenkező-
leg, nagyon is érzi, de feltűnősködni akar, leereszkedni egyes olvasók, hallgatók 
köznapi stílusához… A szleng (argó, zsargon), s általában az ifjúsági nyelv szavai 
csak bizonyos környezetben használhatók. Napjainkban a köznyelv közeledik 
tudatosan az argóhoz, elmosódik a határ a köznyelv és az irodalmi nyelv kö-
zött… A diákzsargon Jókai idejében még tréfás, szellemes volt, latin szavakat 
torzítottak el, ma azonban több szónak igen tág a jelentéstartalma — véli a szer-
ző —, dzsókerszavak, mert bármikor előhúzhatók a pakliból… Persze az ifjúsági 
nyelvnek hibái, vadhajtásai mellett erényei is vannak, a mai diáknyelvet általában 
a gazdagság és sokszínűség jellemzi, de ötletesség és játékosság is, mindezekre 
példákat is felsorol a szerző. (A Móricz Ildikó gyűjtötte, tatabányai diákszavak 
mellett ma már a kolozsvári Tinivár Könyvkiadónál megjelent Erdélyi diáksóder 
című kötetben talál az olvasó csíkszeredai, dévai, dicsőszentmártoni, 
gyergyóalfalui, gyergyószentmiklósi, kolozsvári, kovásznai, margittai, marosvá-
sárhelyi, nagyenyedi, nagyváradi és újzimándi tanulók és tanáraik gyűjtötte diák-
nyelvi szavakat, kifejezéseket.) 

Hibavadászat címmel Brauch tanárnő olyan élősködő szavak használatát, túl-
zott elterjedését kifogásolja, mint a csinál, dolog, érdekében áll, engedélyt ad, nagy súlyt 
helyez stb. A gügyögés, a gyermekek beszédének utánzása ma már sokszor keve-
redik az utca, a piac, a családok, egyszóval a felnőttek beszédmódjával, onnan 
beszivárog a rádióba, a televízióba, ami ellen már egyes nyelvészek is tiltakoz-
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nak… Divat, de ha akadályozza a kölcsönös megértést, akkor káros — véli a ta-
nárnő is. Idéz az Édes Anyanyelvünk c. folyóiratból egy különös étlapot: „Kovi 
ubi, Saslik hek zsoci, Flekken hev zsoci, Csirke hev zsoci, Sült buri…” Talán el-
felejtettem magyarul? — jegyzi meg szomorúan… Ugyanilyen divatjelenség a 
„Figyelj!” felszólítás is, amely szinte percenként elhangzik. De az igazándi, a nem 
igazán, az Ilyen nincs!, Na, nem, a Gondolj bele… Jaj, neee!, Ennek már annyi…, és más, 
felújított divatszók… S hogy ne csak negatívumokról szóljon a tanárnő, „tetten 
ért szavakat” is felsorol, amelyek egy magyarországi pályázatra érkeztek be, jel-
lemző, nem éppen szívderítő, tetszés szerint bővíthető szavak, amelyek egyben 
elmúlt századunkra jellemző történelem is: rádió, televízió, internet, számítógép, 
forradalom, világháború, kommunizmus, drog stb. 

Beszédrészek vallomása címmel a szófajokat veszi szemügyre a tanárnő, azzal a 
céllal, hogy kiemelje a beszédben játszott szerepüket, hogy tetten érje az egyes 
beszédrészek kárára elkövetett leggyakoribb nyelvhelyességi vagy helyesírási hi-
bákat… 

Végül a Szépen beszélni nehéz cím alá sorolt írások a helyes kiejtésről, az artiku-
lációról, a hangsúlyról szólnak, arról, hogy nem beszéljük szépen anyanyelvün-
ket, bár anyanyelvünk „szépsége” tekintetében, a beszédhangok összeha-
sonlításán lapuló felmérésekben, a dallamossága nyomán az ötödik helyen áll. 

Brauch Magda tanárnő könyvének áttanulmányozása után fogadjuk meg 
Kosztolányi Dezső figyelmeztetését: „A nyelvtisztításnak van határa, a minden-
kori lehetőség és az ízlés, de a nyelvpiszkításnak nincs határa: az végtelen, mint a 
pongyolaság és az ízléstelenség.” 

 
Murádin László: Anyanyelvi mozaik 

Nyelvművelő írások. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2004. 

 
„Drága, szeretett kincsünk nekünk a mi szép nyelvünk, az édes anyanyel-

vünk” — vallhatjuk a szerzővel együtt… „Mindig új és új magasságokra és mély-
ségekre, ismeretlen szépségekre lelhetni benne…” — olvashatjuk tovább. Nos, 
ilyen céllal készült ez a könyv is, ezt szolgálják a rövid kis írások, amelyeket 
Murádin tanár úr három nagy kérdés köré csoportosított: 

Szavak születése, szavak sorsa. „A csillag szavunk a csillan, csillog hangulatfestő 
szócsalád tagjaként ’fénylő, ragyogó’ jelentésben önállósult, és kiszorította a 
használatból a ’csillag’ jelentésű korábbi húgy szavunkat… — tudom meg már az 
első cikkből, majd a szólásokban szereplő csillag szóról olvashatok, Arany János, 
Jókai Mór mondatai mellé szóláshasonlatot, de a mai nyelvben is használatos ki-
fejezéseket is találok, s én is használom a kedveskedő megszólítást: „Csillagom!” 
De válogathatok az 53 cikk közül, s találomra, csak a tárgyakról szóló szavakat 
említeném: csengettyű, kolomp, harang, rózsafüzér, olvasó, dárda, lándzsa, kopja, tarisznya 
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és tarsoly, kapta, kapca, kalap, sapka, gyertya, kupa, kupica szavakat, illetve a róluk 
szóló írásokat ajánlanám mindenkinek… 

S ha tudásunkat, értelmünket gazdagítottuk, Az értelem tisztasága fejezetcím alá 
sorolt szavakról, kifejezésekről, mondatokról is sok érdekes megállapítást, taná-
csot, magyarázatot olvashatunk, pl. a Római számok — arab számok, Jól fest, Hogy 
rohan az idő!, Szavaz vagy voksol, Vagy megszokik, vagy megszökik, Kétéltű szavaink stb. 
című cikkekben… S ha nem is lakunk Boldogfalván, az 1195-ből ránk maradt boldog 
és a rokon értelmű elégedett, szerencsés, örömteli, nyugalmas, derűs stb. szavakról szóló 
ismertetések elolvasása után kiegyensúlyozott lelkiállapotba kerülhetünk, meg-
nyugtató érzés tölthet el bennünket… 

 

 
 
Személy szerint, ha a Mihály, György, Illés, Adorján, Ferenc, Márton, András, 

Erzsébet, Piroska és Károly, Júlia, Julianna stb. nevekre hallgatunk, és Sárvásá-
ron, Magyarlapádon, Nagyenyeden, Nádasdarócon, Földváron, Medgyesen vagy 
máshol lakunk, mert a Személynevek, helynevek fejezetben ezekről a nevekről olvas-
hatunk… 

Miért „anyanyelv” az anyanyelv? — térhetünk vissza az előszóban feltett kér-
désre… Murádin tanár úr válasza: „Mert többnyire az anyánktól tanultuk… 
Anyanyelvi tudásunkat az iskola padjaiban bővítettük…, új, bővizű forrás fakadt 
az anyanyelv patakjának táplálására… Az ember egész életében ismergeti, tanulja 
anyanyelvét, ezt a sokszínű csodát. Minél jobban megismeri, annál jobban tud 
örülni sajátos ízeinek, annál jobban érzi sajátjának, hogy holtig ragaszkodjon 
hozzá.” 
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Brauch Magda: 
Beszélni kell avagy használjuk anyanyelvünket 

Nyelvművelő írások. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2006. 

 
Brauch Magda immár harmadik nyelvművelő kötetével jelentkezik azok szá-

mára, „akik az anyanyelvüket és azon belül saját beszédüket, kifejezéskészletüket 
csiszolják, pallérozzák, gazdagítják, akiknek a számára nem közömbös, hogyan 
fejezik ki magukat…” Nos, ebben nyújt számukra gyakorlati tanácsokat, értékes 
segítséget a nyelvművelés, többek között a tanárnő munkája. 

Beszélni kell! — figyelmeztet az első fejezet 13 írásával a szerző, mert az em-
bert éppen a beszéd különbözteti meg az alacsonyabb rendű élőlényektől, mert 
az emberi kapcsolatokat fenn kell tartani mostani, elidegenedő világunkban is, 
amikor a beszélgetés, az olvasás, a levelezés egyre inkább háttérbe szorul… Pe-
dig erdélyi tájainkon az anyanyelv használata magát a megmaradást jelenti… 
Nincs kivel beszélgetni — vallotta néhány iskolás gyermek, mivel szüleikkel alig 
találkoznak, „beszélgetnek”, esetleg játékállataikkal… A köznapi beszéd mellett 
ott van a tudományos, a publicisztikai, a szónoki, a hivatalos — igaz, nálunk ez 
inkább többségi nyelvű —, és nem utolsó sorban a szépirodalmi stílus… Tájsza-
vak, divatos szavak (ezekről már olvastunk a szerző második kötetében is), aztán 
a diáknyelvi szavak, a familiáris megszólítások stb., vagyis a szókészlet szinte va-
lamennyi rétegéből vehetünk át anyagot, s ebben a tevékenységben nemzetköz-
pontú nyelvművelésre van szükségünk — hangsúlyozza a szerző, ahogyan József 
Attila szólt: „kecsesen okosan” csevegni… 

Nyelvi illem — régen és ma címmel nyelvi és magatartásbeli általános, többé-ke-
vésbé mindenkor érvényes követelményeket, kérdéseket foglalja össze a tanárnő. 
(Dolgozatával díjat nyert a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályáza-
tán.) Köszönés, megszólítás, különösen a rokonok megszólítási formái, a tege-
zés, magázás, a „maga” névmás használata stb. „régen és ma” megközelítés-
ben… A nyelvi udvariasság követelményei minden korban adottak, és ez alól je-
lenkorunk sem lehet kivétel, sajnos — állapítja meg a szerző —, napjainkban ép-
pen a jólneveltséget bizonyító formák változtak meg…, a mai beszédben divatba 
jött a faragatlanság, a beszédbeli durvaság, és nem ritkán az idősebbek is „fel-
zárkóznak” a fiatalok mögé… Pedig emberek vagyunk ma is — emberi módon 
kellene szólnunk egymáshoz, hogy ne csak értsük, meg is értsük egymást — ta-
nácsolja a tanárnő. 

Hibázunk valamennyien, akik beszélünk, de hiba és hiba között különbség 
van — mind mennyiségi, mind minőségi szempontból — olvassuk a Hibák és hi-
bák című fejezet egyik írásában. Ezekre „vadászik” a szerző, a „nyelvvédők” ter-
jesztette nyelvi babonák terjesztőire, akik ott is hibát keresnek, ahol nincs… A 
„puristákra”, akik minden idegen vagy nemzetközi szót száműznének nyelvük-
ből, az okoskodókra, akik minden nyelvi kifejezésben logikát keresnek, vagy pl. 
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az -andó, -endő és a -tatik, -tetik vagy az -ódik, -ődik alakok használatát tiltják… 
Pedig megfelelő helyen használandó lenne… A tanárnő az élő beszédben előfor-
duló durva hibákat három csoportba sorolta: 1. az egész magyar nyelvterületen 
észlelhető nyelvtani hibák, mint pl. a -suk, -sük jelenség. 2. A mi sajtos kétnyel-
vűségünkből eredő helytelen kifejezések. 3. Nyelvi pongyolaságok, nyegle kifeje-
zések. Mindhárom témáról a tanárnő előző köteteiben is olvashattunk tanácso-
kat, véleményeket. A „Mondanék vagy mondanák?” — kérdésre is választ ka-
punk: Mind a kettő helyes, de mindegyik a maga helyén… Feltételes mód egyes 
szám első személyben, illetve többes szám harmadik személyben! Sajátos földraj-
zi helyzetünkből adódó hiba, örökzöld, és minden bizonnyal az is marad: a keve-
réknyelv, amely többé-kevésbé mindannyiunk beszédre jellemző. A kérdés is ma-
rad: milyen mértékben tudjuk kiküszöbölni, száműzni hétköznapi beszédünkből 
a nem odaillő elemeket… Erre ad tanácsot a tanárnő: az anyanyelvvel élni kell — 
nem visszaélni. 

 

 
 

Nyelvi „leletekről” röviden címmel a kötet legtöbb írása szól. A nyelvi elemek 
entrópiájáról, hírértékéről, a tömörségről, ennek ellentétéről: a redundanciáról, a 
terjengősségről, a tautológiáról, a szószaporításról, a hézagtoldó szavakról (ugye, 
ugyebár, kéremszépen, persze, mint tudjuk stb.), az átélni vagy túlélni használatá-
ról…, s egy nyelvi kérdésben Illyés Gyula véleményét is olvashatjuk: „…miért 
több a keresztyén, mint a keresztény?” A nyelvi durvaságok elterjedéséről csak 
azt jósolja a tanárnő, hogy hamarosan azt hallhatjuk (olvashatjuk) majd, hogy Pe-
tőfi a hadseregben sokszor elvitte a balhét, majd kinyiffant a csatatéren… Mint-
egy 70, „csokorba kötött, -szt végű, igekötős ige — áraszt, oszt, terjeszt stb. — 
nyelvhasználati hibalehetőséget rejt magába, mikor a felszólító mód és a kijelentő 
mód tárgyas ragozású alakjait összetévesztjük… „Osszuk meg gondolatainkat 
másokkal is, mert ha megosztjuk, barátokra találunk” — kéri olvasóit a tanárnő. 
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„Aki anyanyelvét, saját beszédét műveli, csiszolja, pallérozza, gazdagítja, az 
művelődik, kulturáltabbá válik, és aki ehhez gyakorlati segítséget nyújt, az nem 
lehet rossz szándékú” — összegezi a szerző, s később hozzáteszi: „csupán taná-
csol”… 

Idegen szavak az anyanyelvben címmel, 12 írásban is csak tanácsol, mert a mai 
magyar szókészletünk mintegy 75 %-a eredeti nyelvi elem — ugor, finnugor, a 
magyar nyelv külön életében keletkezett elem —, és 25 %-a származik más nyel-
vekből, ezek először idegen szavak voltak, ma már beépültek nyelvünkbe… Ho-
gyan? Erre is rövid, történeti áttekintést kapunk a fejezetben, a honfoglalás, a ka-
landozások korából, majd a kereszténység felvétele utáni, a latin, a szláv, a német 
és még később az erdélyi román eredetű kölcsönszavakról… A régebbi és újabb 
elemek bemutatása után felvetődhet a kérdés: Mi az, ami már befogadott a mai 
nyelvhasználatban, és mi számít jelenleg is idegennek? Van-e szükségünk további 
idegen elemekre? Miért használunk gyakran idegeneket az eredeti magyar jöve-
vényszavak helyett? Hogyan lehetne megakadályozni az anyaország határain kí-
vül élők nyelvének további elkeveredését? Értjük-e, pontosan alkalmazzuk-e, he-
lyesen ejtjük-e ki az idegen szavakat? 

Ezek a kérdések azért is fontosak, mert a tanárnő is, mi is tudjuk, hogy a mai 
tudományos szövegekben, sőt az iskolásoknak írott tankönyvekben is hemzseg-
nek a fölöslegesen (is) használt idegen szavak. Az idegen szó vagy kifejezés egy-
egy szinonimasor tagja, s a stílus árnyalására felhasználható… 

Új magyar nyelv? című cikksorozata is pályázatot nyert, benne azok az észrevé-
telek, példák szerepelnek, amelyeknek forrása több tévéadó és a Kossuth Rádió 
nyelvezete, újfajta szókapcsolatok, kifejezések, amelyek általánossá váltak a fel-
nőttek és a fiatalok nyelvében is, amelyek tovább terjedtek határokon túli ma-
gyarlakta vidékekre is… Divatszavak: esély, arról szól, ez egy dolog, nemigen, 
nem nagyon, működik, pestiesen szólva (főleg párbeszédek állandó tartozékai: Jó 
kérdés, Nem mondod?, Mákja van, Maga alatt van stb.) 

A sok-sok negatív példa felsorolása néha elbizonytalanítja az olvasót, de a ta-
nárnő — szintén tanácsként — ajánlja: „Egyetlen biztos pontunk van, amelyből 
kiindulva érzékelhetjük, megítélhetjük a nyelvi jelenségeket: a kelleténél jóval 
többször használt szó, kifejezés, szókapcsolat menthetetlenül elkopik, előbb 
vagy utóbb elveszíti kifejező erejét, s így újabbal kell helyettesíteni.” 


