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„Ha a nyelvhasználót nem nevelnék arra, hogy a beszéd bizonyos módját helyesként 

(korrektként, grammatikusként) ismerje el, míg más módokról tudja, hogy helytelenek,  

akkor az emberi kommunikáció sokkal esetlegesebb és kevésbé feszes szerkezetű volna,  

mint amilyen.” 

(Max Black) 

* 

„A beszéd az a’ hatalmas eszköz, melly által ember embernek jóltévőjévé lesz, ’s 

gondolatinknak a’ beszéd’ segítségével fölcserélése’ s tovább-adása az, ’minek még 

gondolkodó tehetségünk’ kimiveltetését is főképpen köszönhetjük.” 

 

(Hugh Blair) 
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Előszó 

 

Az emberi nyelv több ezer éves életútja során hatalmas változáson ment keresztül. Az 

emberi nyelv és kultúra föltehetően összekapcsolódó eredete homályba vész. Nagy 

vonalakban (és persze ebben sincs egyetértés) annyit látunk, hogy az ember több millió 

éves fejlődése valamikor százezer évvel ezelőtt „megugrott”, és ez föltehetően a nyelv 

kialakulásával függött össze, ami pedig fokozott „kulturális” fejlődést indított el. Ettől 

kezdve a nyelvfejlődés fő vonalait már viszonylagos biztonsággal kikövetkeztethetjük. A 

nyelvi változás – akárcsak a technológiai változások – valamilyen újításon alapulnak: egy 

hang, egy szó, egy kifejezés már nem elegendő az emberi szándék pontos kifejezéséhez, 

ezért árnyalni, változtatni kell rajta – ám a változás mögött mindig ott van az a nyelvi tény 

is, amelyből a változás elindult. 

Michael Tomasello (2002: 47) szerint az ember nemcsak a biológiai evolúciónak 

alanya, hanem az ún. kumulatív kulturális evolúciót is gerjeszti, fokozatosan táplálja és 

fenntartja. A kumulatív kulturális evolúció lényege az újítás és a (tanítással segített) 

tanulás, amelyek egy dialektikus folyamat részei, ahol az „egyik lépésből következik a 

másik”. Az elmélet röviden így magyarázható: az emberi kulturális hagyományok 

fölhalmozzák a módosításokat, kulturális történetre tekintenek vissza, azaz az elődök 

átadják a tudásukat az utánuk jövőknek, akik azt megtartják, és szükség esetén módosítják 

(Tomasello 2002: 47). Tomasello a folyamatot lendkerékhatásnak nevezi. A biológiai 

evolúciót (természetes kiválasztódással történő fejlődést) tehát minden valószínűség szerint 

a nyelv által fokozott kumulatív kulturális evolúció gyorsítja fel, amely – az amerikai 

David Denett szerint – most vált át egy újabb evolúciós fokozatba: az intelligens tervezés 

fokozatába. Ez azt is jelenti, hogy most még fokozottabban kell figyelnünk a nyelvekre, a 

nyelvek állapotára és fejlődésére, mint bármikor (Denett 2017). 

A nyelv is része, sőt motorja a kumulatív kulturális evolúciónak: a használói 

olykor szembekerülnek bizonyos problémákkal, amelyeket a rendelkezésre álló nyelvi 

eszközökkel nem tudnak megoldani. Ezt követően (egy vagy több) használó megvizsgálja 

az eszközt (vajon mi lehetett vele az eredeti szándék?), majd az aktuális kívánalmaknak 

megfelelően módosítja azt. A megdöbbentő az egészben az, hogy a csoport tagjainak nem 

kell fizikailag jelen lenniük, mert a virtuális együttműködés elegendő – különösen a mai 

internetkorszakban. A nyelvi változás így – a matematikához hasonlóan – az ún. 

szociogenezis szerves része (Tomasello 2002: 49). 
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Elgondolkodtató, hogy mi van olyankor, amikor látszólag a változások ellen érvelünk. Ez a 

magatartás kívülről úgy tűnhet, mintha szembemenne a kulturális evolúcióval. Persze 

lehetnek „csakazértis” ellenérvelők (pl. a nyelvi purizmus képviselői), józan fejjel (és a 

megfelelő stílusban) azonban az ember többre vállalkozik: rámutatni olyan érvelési 

hibákra, amelyek figyelmen kívül hagyják a kumulatív kulturális evolúció alapját: a már 

meglévő tudásra való építkezést. Tehát amikor valaki úgy érvel a változás és változtatás 

mellett, hogy (szándékosan vagy tudatlanságból) figyelmen kívül hagyja az addig 

felhalmozott tudást, hibát követ el. Aki pedig erre figyelmezteti őt, az éppen a kulturális 

evolúció „szabályszerű” fönntartására törekszik. 

Disszertációm témája a nyelvművelés retorikai gyökereinek feltérképezése. 

Hogyan születtek meg a nyelvhelyesség és az igényes beszéd máig ható elvárásai? De 

mindenekelőtt: légből kapott ötletekről és előírásokról van-e szó? A dolgozat az ókori 

görögöktől napjainkig vizsgálja a nyelvművelés eredetét, gyökereit, továbbélését az 

oktatásban, az egykori retorikai tankönyvekben, nyelvhelyességi útmutatókban, 

grammatikákban, a vallások gyakorlatában és a mindennapokban. Kiindulási pontként egy 

olyan mesterséget (techné) feltételezek, amely szintén napjainkig hatóan befolyásolja az 

emberiség életét: a retorikát. Gondolatmenetem végigköveti a retorika értelmezéseit, 

szerepét és helyét a megszülető és koronként változó nyelvtudományban, a XIX. század 

végén kialakuló alkalmazott nyelvészetben, és felkutatja, magyarázza a retorikai 

jelenségeket a mai szóval nyelvművelésnek nevezett tevékenységi formákban. A retorika 

olyan tudomány, amely egész embert kíván, és amelyből többet tudhatunk meg – nemcsak 

a másik emberről, hanem – saját magunkról is. 
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1. Bevezetés: A retorika, az alkalmazott nyelvtudomány  
és a nyelvművelés 

 

A retorika, az alkalmazott nyelvtudomány és a nyelvművelés egymáshoz való viszonyának 

tisztázása kulcsfontosságú a nyelvművelés retorikai gyökereinek és az alkalmazott 

nyelvtudományban betöltött helyének feltárásához. Először a retorika meghatározásaival és 

feladataival foglalkozom, majd az alkalmazott nyelvészet meghatározási lehetőségeit 

tekintem át, végül a nyelvművelésnek az alkalmazott nyelvészetben való helyét vizsgálom.  

1.1.A retorika 
 

A retorika (szónoklattan, ékesszólástan) tudománya az ókori Hellászban alakult ki. 

Felvirágzását a Kr. e. 5. századra tehetjük (Adamik – A. Jászó – Aczél 2005: 24, a 

továbbiakban Adamik et al.), azonban megszületését jóval korábbinak kell tartanunk. Ez 

utóbbit főként az bizonyítja, hogy már Homérosz Íliászában – amelynek keletkezését a Kr. 

e. 8. század környékére teszik – is olvashatunk az ifjak egymás közötti, ékesszólásban 

vívott vetélkedéséről (Adamik et al. 2005: 21): 

 

„Köztük szóra Thoász, Andraimón gyermeke, kélt most: 
legderekabb aitól, aki jártas a dárdavetésben, 

kézitusában; shogyha akhájok közt vetekednek 
szónoklásban az ifjak, nem sok győzi le ott sem…” 

 
(Íliász 15, 281—285., Adamik et al. 2005: 21 szerint)  

Az erősen élő retorikai hagyományt az Íliászban található szónoki beszédek is bizonyítják 

(vö. pl. az Akhilleusz meggyőzésére érkező hármas küldöttség – Odüsszeusz, Phoinix és 

Aiász – tagjainak érvelő beszédeit). Az ékesszólás felvirágzása tulajdonképpen 

törvényszerű volt: az ókori görög kultúra és társadalom erősen a szóbeliségre épült, így a 

beszédkultúrával és a nyelvvel való tudatos foglalkozás, valamint az ékesszólás tanának 

rendszerbe foglalása magától értetődő volt. Az egész folyamat szorosan kötődik a 

társadalmi és politikai élet gyakorlatához: a poliszon belül minden szabad polgár 

személyesen intézte ügyeit a népgyűléseken és a bíróságokon, de az irodalom, a filozófia 

és minden más tudomány is élőszóbeli közléseken alapult (RetLex. 2010: 450). Ekkoriban 

még nem ismerték a retorikát „szónoklattan” jelentésben, hanem a peithó (rábeszélés, 

meggyőzés) szót használták a meggyőző erő megnevezésére (RetLex 2010: 451).  
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A Kr. e. 5. században elűzték a türannoszokat. A retorika igazából ekkor indult 

fellendülésnek: a saját birtokaikat visszaperelni kívánó egykori tulajdonosok – ügyvédi 

intézmény híján – maguk kellett, hogy gondoskodjanak a saját védelmükről (vagyis saját 

magukat kellett megvédeniük), ez azonban retorikai tudást igényelt. Aki ezzel nem bírt, az 

beszédíróval (ún. logographosszal) írathatta meg a beszédét, amelyet kívülről megtanult. 

Más esetben – busás összegekért – órákat vehetett retorikaoktatóktól, akik ebben az időben 

a szofisták (pl. a szicíliai Gorgiász) közül kerültek ki. A szofisták – az ismert módszer 

szerint – közhelyekről1 vitatkoztak egymással, így sajátítva el a meggyőzéshez szükséges 

fogásokat, vagy előre megírt beszédeket tanultak meg kívülről, szintén ebből a célból 

(Adamik et al. 2005: 25–26), ám gyakran túlzásokba estek. Ez persze annak volt 

köszönhető, hogy a vitatkozás mint új felfedezés friss lendülete elragadtatta őket, ezért 

gyakran elvétették a mértéket. Sikerük főleg a műveletlenebb néprétegek előtt volt, hiszen 

ezek az emberek nem vették észre az érvelések mögötti szándékos vagy tudatlanságból 

fakadó hibákat, túlzásokat és csúsztatásokat (Adamik 1998: 31). 

A retorika mint meggyőző erő meghatározására Platón tett kísérletet a 

dialógusaiban (Gorgiász, A szofista, Phaidrosz), azonban a Gorgiász inkább a retorikát 

„vád alá helyező” beszélgetésnek tartható (Füzi 2009: 14). Füzi Izabella szerint „a dialógus 

tárgya a retorika tárgyának és a szónok feladatának mibenléte. A platóni retorikaellenesség 

teljes iróniájában bontakozik itt ki, a vitapartnerek által tanúsított heves indulatok csak 

még jobban megerősíteni látszanak Szókratész pozícióját” (Füzi 2009: 14). A dialógusokat 

vezető Szókratész legfőbb vádja a retorikával szemben, hogy csak a tudás látszatát kelti 

egyfajta készség (empeiria), méghozzá a hízelgésre való készség által (Füzi 2009: 20). 

Fontos azonban hozzátennem, hogy a Gorgiász nem a retorika egészének, hanem a szofista 

retorikának a kritikája: Platón ugyanis a retorikának azzal a válfajával nem volt 

megelégedve, amit Gorgiász művelt (Adamik 1998: 29). Nagy híre számos tanítványt 

vonzott hozzá, de magas tandíjat követelt tőlük (Adamik 1998: 11).  

A retorika magyar megfelelője szónoklattan, ékesszólástan (görögül tekhné 

retoriké, latinul ars oratoria), művelőjét, vagyis azt, „aki beszél”, szónoknak nevezzük. A 

görög és a latin jelölő is a ’szól’, ’beszél’ igére vezethető vissza (görögül rhétor, latinul 

orator) (RetLex 2010: 1023). Arisztotelész szerint „a retorika olyan képesség, amely 

minden egyes tárgyban feltárja a meggyőzés lehetőségeit” (Rét. I. 2. 1355b). Képesség, 

                                                           
1 A közhelyeket nem mai jelentésükben kell érteni. A közhelyek érvforrások (toposzok) voltak: azok a 
helyek, ahonnan az érveket meríteni lehetett (pl. a jó és a rossz, vagy a hasznos és a káros szembeállításából). 
A közhely ’érvforrás’ jelentését el kell különíteni más, ismertebb jelentésétől (közismert, jellemző kép, 
helyzet vagy fordulat – pl. Az élet nem habos torta; A halál nem válogat stb.) (RetLex. 2010: 363) 
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mesterség, vagyis tekhné, amely a többi tudománytól eltérően nem különálló tárgykörrel 

foglalkozik, hanem minden tárgyban és dologban a meggyőzés lehetőségeit keresi. Platón 

azonban ezt is a visszájára fordítja: a Gorgiászban kifejti, hogy a szofista (gorgiászi) 

retorika miért nem tekhné: 

1) Nem határozható meg olyan sajátos terület, amelyről tudással rendelkezne (vö. 

Arisztotelész előbbi kijelentésével), és a szónok sem rendelkezik a beszéd tárgyát 

képező (pl. a jogos és a jogtalan elkülönítésére vonatkozó) ismeretekkel (Füzi 

2009: 18–19). 

2)  „A retorikai meggyőzés három szempontból kifogásolható: sem ismeretelméleti, 

sem ontológiai, sem a hatalommal kapcsolatos (morális) kérdésekben nem felel 

meg a jó, a hasznos és a szép követelményeinek (Füzi 2009: 17–18). 

3) A retorika „elhitetés általi meggyőzés” (Füzi 2009: 18–19), ugyanis a tudatlanokkal 

elhiteti, hogy valódi tudással rendelkezik. Nem tudást (episztémé), hanem 

véleményt hoz létre. 

4) Összegezve: A retorika nem a jogosság és az igazság kiderítésére szolgál a 

szofistáknál, hanem az emberek becsapására (Adamik 1998: 30). 

Platón a korabeli szofista retorikai gyakorlatot az igazságkeresés ellenpéldájaként hozza 

fel, és élesen elkülöníti a dialektikától (a vitatkozástól), amelyet az egyetlen hiteles 

módszernek tart az igazság és a jó felderítésére. „Egyedül csak a dialektika módszere halad 

– a feltevéseket kiküszöbölve – az alap felé, hogy abból merítsen bizonyosságot, és a 

léleknek szinte barbár iszapba mélyedő szemét higgadtan vonzza-vezérli fölfelé, támaszul 

és segítőtársul használva az általunk tárgyalt mesterségeket” – olvassuk Az állam című 

dialógusában (7. könyv, 9. rész).  

Később Arisztotelész már túllép ezen az éles szétválasztáson, és egymás mellé 

állítja a retorikát és a dialektikát: „A retorika a dialektika párja: mindkettő olyan 

kérdésekkel foglalkozik, amelyeket valamiképpen minden ember egyaránt megismerhet, és 

nem tartoznak semmiféle külön tudományhoz” (Rét. I. 1354a). Platón a retorikát valóban 

kétarcúvá teszi, amikor Szókratész szájába adja a következő szavakat: „A szónoki 

művészet a maga egészében a lelkek irányítása beszédek révén” (Phaidrosz 261 A), hiszen 

irányítani/rábeszélni jó és rossz szándékkal is lehet (Adamikné 2013: 15). Ugyanakkor 

kijelenti, hogy a szónok csak olyan ember lehet, aki az igazságot szereti, továbbá ismernie 

kell a tárgyat, amiről értekezik, a lelkeket, akikhez szól, és a rájuk való hatás módozatait, 

valamint a beszéd szerkesztésének szabályait. A Phaidroszban kijelenti azt is, hogy „ha 

[valaki] nem gondolkodik helyesen, sohase lesz képes semmiről sem szólni” (Füzi 2009: 
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36). A jó és rossz szándék (vagyis az igazság) problémája végigvonul a retorika történetén, 

és csak később, Quintilianusnál talál egyfajta nyugvópontot. Füzi Izabella így összegzi 

Platón dialógusainak retorikához való viszonyát: „ […] a Gorgiász alapján azt 

gondolhatnánk, hogy a retorika véglegesen halálra van ítélve Szókratész szempontjából, 

[…] a Phaidrosz a jó retorika premisszáit dolgozza ki, a határvonalat, amely megosztja a 

beszéden belül a meggyőzés jó és rossz módozatait” (Füzi 2009: 36). Tehát Platón a 

retorika etikai vonatkozásaira helyezi a hangsúlyt: „nem veti el eleve és elvileg a retorikát, 

hanem a létjogosultságát és fogalmát az igazságtól teszi függővé” (Adamik 1998: 35). 

Az első tudományos igényű retorikai mű/tankönyv Arisztotelész Rétorika című 

munkája, amely a Kr. e. 320-as években keletkezett. Arisztotelész a retorika teljes 

rendszerét kidolgozta: művének három könyve így összegezhető (Adamik et al. 2005: 31–

32 alapján): 

- Első könyv. Az invenció (feltárás) alapkérdései: a retorika meghatározása, a 

beszédfajták és az érvforrások, az éthosz (a szónok jelleme), a pathosz (a 

hallgatóságra tett hatás) és a logosz (a beszéd, az üzenet), a retorikán kívüli 

bizonyítékok. 

- Második könyv. A bizonyítás értelmi és érzelmi alapjai: a szónok és a hallgatóság 

jelleme, az enthüméma mint retorikai alapfogalom, a cáfolás. 

- Harmadik könyv. Stílustan: a stíluserények, a beszéd felépítése. 

A harmadik könyv tulajdonképpen az első tudományosan megalapozott stíluselmélet 

(Adamik et al. 2005: 33), amelyet a későbbi szerzők (Theophrasztosz, Hermagorasz) 

kiegészítettek, bővítettek, az ő műveik azonban csak töredékekben maradtak fenn.  

A következő jelentős szakíró az első latin nyelvű retorikai kézikönyv szerzője, Cornificius 

a Kr. e. 80-as évekből, aki A C. Herenniusnak ajánlott rétorikát görög források alapján írta 

meg. Műve hűen tükrözi az Arisztotelész utáni görög retorika változásait (Adamik et al. 

2005: 33). Ezt a művet Magyarországon is sokáig használták tankönyvként, erre bizonyíték 

a 12. századi ún. esztergomi diákjegyzet, amely Cornificius munkájának negyedik, stílusról 

szóló könyvét tartalmazza (Adamikné 2013: 267, 304). Ezt a rendszert gazdagította Cicero 

három műve: a De inventione (A feltalálásról), a De oratore (A szónokról) és az Orator (A 

szónok). Munkáiban árnyaltabban dolgozta ki a stílusnemeket, és a prózaritmusról is 

részletesebben értekezett (Adamik et al. 2005: 33). 

A retorika rendszere mintegy 400 évvel később, a római Marcus Fabius 

Quintilianus 12 kötetes Szónoklattanában (Institution oratoria) teljesedik ki, amely a 

„bölcsőtől a nyugalomba vonulásig” írja le egy szónok nevelésének elveit, tennivalóit. 
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Quintilianus műve a retorika legterjedelmesebb összefoglalása, az európai pedagógia és 

kultúra egyik alapja, sőt irodalomkritikai műként is olvasható, mert a szerző közli benne a 

görög és a római irodalom történetét – műfajokra bontva és értékelve (Adamikné 2013: 

20). A Szónoklattan felépítése a következő (RetLex. 2010: 983–984 alapján): 

- 1. könyv: „ami megelőzi a szónok munkáját”: gyermeknevelés, írás és olvasás, a 

tanító szerepe, a grammatika, a zene, a geometria, az előadásmód elemei, több tárgy 

együtt tanításának kérdései 

- 2. könyv: a retorika lényegének vizsgálata (a retorika fogalma, célja, hasznossága, 

tudományjellege, más tudományokkal való kapcsolata), az első retorikai 

gyakorlatok 

- 3—7. könyv: a feltárás (inventio) és az elrendezés (dispositio) vizsgálata 

- 8—11. könyv: a stílus (elocutio) tárgyalása, összekapcsolva az emlékezetbe 

véséssel (memoria) és az előadásmóddal (pronuntiatio) 

- 12. könyv: a szónok jellemege, munkája és stílusa 

Quintilianus saját meghatározásának megfogalmazásához több szerző (Platón, 

Arisztotelész, Hermagorasz, Cicero stb.), retorikadefinícióját megvizsgálja, de végül egy 

bizonyos Kleanthész definícióját fogadja el, miszerint „a retorika a jól beszélés 

tudománya” (Szón. 2, 15, 34). Quintilianus ugyanitt így indokolja választását: „… a beszéd 

összes erényét egyszerre felöleli, egyszersmind a szónok erkölcseit is, mivel jól csak a 

becsületes ember beszélhet.” Vagyis a quintilianusi definíció szerint a szónoki 

tevékenységben összekapcsolódik a szakmailag (vagyis a stílusbeli, azaz nyelvi-

nyelvhasználati, valamint gondolkodás-, elrendezésbeli) és az erkölcsileg értelmezett „jó”, 

amely mindkét területen tennivalókat kíván meg a szónoktól (Adamikné 2008: 283). 

Quintilianus tulajdonképpen rövidre zárja Platón erkölcsi dilemmáját, miszerint a retorika 

rosszra és jóra is egyaránt felhasználható (lásd Gorgiász, Phaidrosz). 

A retorika az évszázadok során (a társadalmi és politikai változásoknak is 

köszönhetően) gyökeresen átalakult, és társadalomtudományból (az emberi lélek és 

gondolkodás, valamint ezek megragadásának tanulmányozásából) jól körülhatárolható 

területekre korlátozódott, pl. irodalmi szövegek értelmezése, stílustan, nyelvművelés, 

beszédkészítés és -előadás, helyesírás, fogalmazástanítás stb. (vö. Adamik et al. 2005, 

Aczél 2009, Adamikné 2013). A visszaszorulás a középkorban vált igazán szembetűnővé, 

amikor megszűntek azok a terek, amelyek a nyilvános szónoklásnak kedveztek. A retorika 

szerepe ebből következően átalakult, új színtereken jelent meg: Szent Ágoston 

megteremtette az egyházi retorikát, Salisburyi János ismét az ókori szerzők felé fordult, és 
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a templomokban, a kolostorokban, valamint az egyház által fönntartott oktatási 

intézményekben továbbra is fontos szerepe volt a retorikának. A szónoklattan csak később, 

a reneszánszban éledt szélesebb körben újjá: az udvari élet, a reformáció és az 

anyanyelvűség elterjedésének köszönhetően a mindennapi élet részévé vált. Egyesek 

szerint viszont a klasszikus retorika rendszerének szűkülése valójában csak ekkor, a XVI. 

században kezdődött el (vö. Genette 1970/1977, Vígh 1977a, 1977b, Perelman 1977/2018, 

Aczél 2009), amely a klasszikus retorikai tudásrendszer felbomlásához és – a XX. századra 

– különböző irányzatok kialakulásához vezetett.  

A XX. századra a retorikáról való gondolkodás szerteágazóvá vált: közel egy tucat 

retorikai irányvonalat különít el a szakirodalom, amelyekből most csak a legnagyobb 

hatásúakat emelem ki (Adamik et al. 2005: 140–149. alapján): 

a. A retorika mint jelentés – képviselője Ivor Armstrong Richards, aki a The 

Philosophy of Rhetoric című munkájában a retorikát úgy határozta meg, mint „a 

félreértésnek és ellenszereinek tanulmányozását”. Elméletének lényege a közös 

jelentéstételezés (Aczél 2009: 41): az, hogy a szavak sosem izoláltan, hanem 

valamilyen kontextusban, illetve a különböző emberi tapasztalatokhoz kapcsolódó 

különböző kontextusok interakciójában nyerik el a jelentésüket. Vagyis azt, hogy 

hogyan reagálunk a bennünket ért hatásokra, múltbéli tapasztalataink határozzák 

meg. (Adamik et al. 2005: 141). 

b. A retorika mint etikai érték – képviselője Richard M. Weaver. The Etics of Rhetoric 

(1953) című munkájában felhívja a figyelmet arra, amit Platón is megfogalmazott a 

Phaidroszban: a szónok csak becsületes, igazságot kereső ember lehet (Adamik et 

al. 2005: 144). Weaver az etikusságot helyezi előtérbe, és úgy tartja, hogy „a 

retorika célja az egész ember, és szerepe abban van, hogy megszólítsa, 

figyelmeztesse őt” (Adamik et al. 2005: 144). A retorika számára holisztikus 

tudomány, mert „az érvelés az egész emberhez szól, az ember is egészként, 

holisztikusan reagál a beszédre” (Adamikné 2013: 42). (Az érvelésről bővebben az 

e. pontban!) 

c. A retorika mint a motívumok, okok kutatásának tudománya (A retorika mint 

azonosulás) – képviselője: Kenneth Burke, aki az A Grammar of Motives, majd az 

A Rhetoric of Motives c. munkáiban fejti ki saját elméletét. Burke szerint a retorika 

alkalmas a félrevezetés és a manipuláció leleplezésére (pl. a beszédek elemzésén, a 

nyelv és a gondolkodás cselekvésmódjában meghúzódó drámaiság vizsgálatán 

keresztül), és az azonosulásra is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a retorika az emberek 
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különbözőségét vizsgálja, illetve azt, hogy „hogyan és mi által azonosulnak, válnak 

egylényegűvé egymással” (Aczél 2009: 67–68). A motívumok kutatásának és az 

azonosulásnak is van tehát etika vetülete. 

d. A retorika mint stílus – Az irányzat képviselője a liège-i μ-csoport, amely 1970-ben 

jelentette meg Rhétorique générale (Általános retorika) című munkáját. A mű a 

retorikát tulajdonképpen a stílustanra, közelebbről a trópusok és az alakzatok 

vizsgálatára korlátozta, tulajdonképpen a klasszikus retorikai tudás teljes 

mellőzésével. Gerard Genette a retorika ilyen irányú szűkülését Koraxtól (tehát az 

ókortól) számítja, azonban leginkább Du Marsais-t és Fontainer-t hibáztatja, hogy a 

18. század végén a trópusokat állították a retorikai gondolkodás középpontjába 

(Genette 1970/1977: 60–71, valamint Aczél 2009: 29, Adamikné 2014, Pölcz 

2014). Ez azonban kiegészítésre szorul. Perelman (1982/2018: 18–19) felhívja a 

figyelmet a XVI. századi Petrus Ramus munkásságára, aki a triviumból 

(grammatika, rétorika, dialektika) kiindulva leszűkítette a retorikát a szép, 

választékos és művészi beszéd tudományára, amely – mint Perelman fogalmaz – 

„végzetes volt a retorika számára”. Ramus ugyanis a grammatikát a helyes beszéd 

tudományának, a dialektikát pedig a feltalálás (az érvek egybegyűjtése) 

művészetének írta le. Ez utóbbi miatt a retorikai beszédalkotás öt lépése (inventio, 

dispositio, elocutio, memoria és pronuntiatio) közül az első kettőt – az arisztotelészi 

rendszert átértelmezve – a dialektika hatókörébe utalta, és az elocutiót hagyta meg 

csupán a retorikának. Nem csoda, hogy a retorika vizsgálódásának középpontjába 

ezek után a kidolgozás, vagyis a stílus vizsgálata került. Az első, csupán a stílusra 

(közelebbről az alakzatok tanára) korlátozódó retorikát Ramus barátja, Omer Talon 

publikálta 1572-ben.  

Ramusnak nemcsak a retorika, hanem a grammatika területén is nagy szerepe volt: 

1562-es grammatikája a francia nyelv kialakulását és szabályait magyarázza egy 

tanár–tanuló közötti párbeszéd keretében – egy olyan korszakban, amikor az 

anyanyelvűség megerősödőben volt, és minden nyelvtan célja a helyes 

nyelvhasználat segítése volt (Bárdosi 2008: 93–94). A grammatika (a 

nyelvtudomány) kezdetben gyakorlati célokat szolgált, amelyhez Ramus is 

igazodott. 

A klasszikus retorika rendszere szűkülésének kezdete tehát régebbre vezethető 

vissza, mint a felvilágosodás kora. A legfrissebb hazai, klasszikus retorikával 

foglalkozó munkák (vö. pl. RetLex. 2010, Adamikné 2013) próbálják visszahozni a 
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klasszikus retorikai rendszert a beszédszerkesztés, a beszédfajták, valamint a 

trópusok és az alakzatok tanában is. 

e. A retorika mint az érvelés és megismerés tudománya – jeles képviselői Stephen 

Toulmin és Chaïm Perelman. Előbbi a róla elnevezett Toulmin-modellről (amely az 

érvelésmezőn és az attól függő vagy független érveken alapszik), míg Perelman az 

1958-as La nouvelle rhétorique című munkájáról vált ismertté, amelyben Lucie 

Olbrechts-Tyteca volt a szerzőtársa. Perelmanék a hallgatóságra helyezik a 

hangsúlyt: a szónoknak az érveit a hallgatóságához kell igazítania, továbbá 

tisztában kell lennie azzal, hogy mik az erős és mik a gyenge érvek, és melyek azok 

a gondolatok, amelyek közömbösek a hallgatóság számára (Adamik et al. 2005: 

147). Az érvelés helyes megtervezése azért is fontos, mert a hallgatóság 

holisztikusan (vö. b. pont – Weaver), egész emberként reagál a hallottakra 

(Adamikné 2013: 42) – értelmileg és érzelmileg érintetté válik. Az érzelmi 

érintettség (a pathosz2, amely kultúrától függhet) illusztrálására Martha Cooper az 

amerikai emberek 16 tételből álló értéklistáját közli3 (Cooper 1989: 86–91). 

Perelman és Olbrechts-Tyteca egyedi és univerzális hallgatóságot különböztetnek 

meg: egyedi hallgatóság, akinek a szónok a jelenlévők közül éppen címezi a 

mondanivalóját, az univerzális közönséget pedig a beszélő mentálisan alkotja meg 

(Aczél 2009: 61). S ami a retorika mint stílus tarhatatlanságát szerintük is mutatja: 

azért írják az új retorikát, hogy a hagyományos retorikai vizsgálódás ne csak a 

stílus kérdéseire térjen ki (Aczél 2009: 58). 

f. A retorika mint összehasonlító tudomány – Külön irányzatnak tekinthető az 

összehasonlító (komparatív) retorika módszere is. Jeles képviselője George A. 

Kennedy, aki a komparatív retorikatudomány négy fő vizsgálati szempontját 

állapítja meg (Kennedy 1998: 1 alapján): 

- Megvizsgálni, hogy mi az univerzális és mi a különböző a világ számos retorikai 

gyakorlatában. Pl. Miben hasonlít, és miben különbözik a tradicionális kínai 

retorikai gyakorlat az európaiaktól.  

                                                           
2 Arisztotelész szerint ugyanis a beszéd három dologból áll össze: aki beszél (éthosz), akihez beszél (pathosz) 
és amiről beszél (logosz), a beszéd célja pedig az utóbbira irányul, vagyis a beszélőre (Rét. I. 1358b), akit az 
érzelmein keresztül lehet a legkönnyebben megragadni. 
3 „In general, audiences respond both intellectually and passionately to the arguments presented during the 
course of public controversy. In addition, audiences strive to find consistency between the messages to which 
they are exposed and their internal states of passion and determinations of what makes sense.” (Cooper 1989: 
91) 
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- A komparatív retorika megpróbálja megfogalmazni a retorika általános elméletét, 

amely minden társadalomban alkalmazható.  

- Fontos a szakterminológia kialakítása, amellyel jól le lehetne írni a kultúraközi 

retorika működését. 

- Mit tud tanulni a komparatív szemléletből korunk kultúraközi kommunikációval 

foglalkozó tudománya? 

A komparatív retorikával a disszertáció 5. fejezetében részletesebben foglalkozom. 

g. A retorika mint fogalmazástanítás – Az iskolai fogalmazástanítás alapvetően 

retorikai gyökerekkel bír (vö. Adamikné 2008), a klasszikus hármas fölosztás 

(bevezetés, tárgyalás, befejezés) is a beszédek felépítésére vezethető vissza. 

Napjainkban a retorikai tudás a szövegalkotással függ szorosan össze, több 

szövegtípus (pl. esszé, levél, értekezés, önéletrajz stb.) jellemzői retorikai 

kézikönyvekből is megtanulhatók (vö. pl. Adamik et al. 2005, Adamikné 2013). 

A retorika azonban nem korlátozódhat csupán részterületekre, hiszen a gondolat és a szó 

együttes működéséről szól, arról, amit Babits Mihály így fogalmaz meg az Irodalmi 

nevelés című esszéjében: „Gondolkodni és beszélni: voltaképp egy. Gondolkodás nem 

képzelhető el beszéd nélkül és megfordítva. […] Ezért a retorika, amely gondolkodni s a 

stilisztika, amely beszélni tanít, voltaképp egy tudomány; külön nem lehetnek.” Erről (is) 

szól a XXI. század új retorikája, amely „nem visszatér, nem újjáéled: újra megszületik” 

(Aczél 2009: 28). Aczél Petra szerint a retorika visszaköveteli magának a 

társadalomtudományi státust (Aczél 2009: 27), és a platóni érveléssel szemben (mely 

szerint a retorika nem tekhné) kibővíti a művészet és a mesterség fogalmát: 

 

„A retorika tehát fölfogható a tekhnénél összetettebb fogalomként is; A 
tudatosság, a társas viszonyok és kommunikáció dinamikáját működtető 
erőként: gondolkodásmódként, beszédmódként, illetve ezeket tervező és leíró 
tudományként” (Aczél 2009: 68). 
 

Mit jelent ez? Ha Platón a dialektikát szembe helyezte a (szofista) retorikával, 

Arisztotelész pedig egymás mellé tette a kettőt, a XXI. században egy harmadik, ún. 

dialogikus retorikáról beszélhetünk, mert „a retorika természeténél fogva dialogikus” 

(Aczél 2009: 68). Ennek alapja az a kommunikációs helyzetekben természetesen jelenlévő 

párbeszéd, amelyben a másik jelenlétét feltételezzük, és társas kölcsönösségre törekszünk. 

A retorikus beszéd- és gondolkodásmód alapvetően nem monologikus, hiszen a magjában 

ott van a dialógus – párbeszéd beszélő és hallgató között. A kettő között összekötő kapocs 
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a szó, amely természeténél fogva nem lehet hazug, hiszen ott bezárul a párbeszéd 

lehetősége (Aczél 2009: 72). Aczél Petra Bahtyint idézi: „A dialógus nem a 

véleménykülönbségek feloldását jelenti, nem megegyezést céloz, hanem a másik olyan 

elfogadását, amelyet a közösen megteremtett szabadság érzete adhat” (Aczél 2009: 70). A 

dialógusban egyik fél sem lehet passzív: a retorika ugyanis társas cselekvés, ha egy vagy 

több ember bevonására, a vele/velük való kapcsolatteremtésre irányuló kísérletet jelent 

(Aczél 2009: 77–78).  

Kikből állhat a hallgatóság? Ahogyan Perelman (1982/2018: 29) írja: „Egészen 

különböző összetételű lehet, önmeggyőzés esetén, ha egy kényes helyzetben kell döntést 

hozni, állhat csupán a szónok személyéből, egy másik esetben átfoghatja az egész 

emberiséget, amelynek kompetens és értelmes tagjait én úgy értelmezem, mint az 

univerzális hallgatóságot, és ezek között helyezkedik el a partikuláris hallgatóságok 

végtelen sokfélesége.” A hallgatóság lehet tehát a szónok maga is, hiszen az emberek 

számos alkalommal folytatnak vitát saját magukkal. Valójában intraperszonális dialógusról 

beszélhetünk van szó, amely Pascal szerint „az igazság legjobb kritériuma” (idézi 

Perelman 1977/2018: 29). 

A retorika és a dialektika viszonyának értelmezéseit az 1. táblázatban foglaltam össze. 

 

A retorika és a dialektika viszonyának értelmezései 
PLATÓN ARISZTOTELÉSZ BAHTYIN PERELMAN 

„Egyedül csak a 
dialektika módszere 
halad – a feltevéseket 
kiküszöbölve – az 
alap felé, hogy abból 
merítsen 
bizonyosságot, és a 
léleknek szinte barbár 
iszapba mélyedő 
szemét higgadtan 
vonzza-vezérli 
fölfelé, támaszul és 
segítőtársul 
használva az általunk 
tárgyalt 
mesterségeket” 
(Állam, 7. könyv 9. 
rész) 

„A rétorika a dialektika 
párja: mindkettő olyan 
kérdésekkel foglalkozik, 
amelyeket valamiképpen 
minden ember egyaránt 
megismerhet, és nem 
tartoznak semmiféle 
külön tudományhoz”  
(Rét. I. 1354a) 
 
„A dialektika olyan 
módszer, melynek 
segítségével minden 
felvetett kérdéssel 
kapcsolatban érvelhetünk 
a valószínűség alapján” 
(Topika I. 1. 100a) 

A retorika természetétől 
fogva dialogikus, hiszen 
párbeszéd zajlik a beszélő 
és a hallgató között. 
 
„A dialógus nem a 
véleménykülönbségek 
feloldását jelenti, nem 
megegyezést céloz, hanem a 
másik olyan elfogadását, 
amelyet a közösen 
megteremtett szabadság 
érzete adhat” 
 (Aczél 2009: 70) 

A hallgatóság lehet 
maga a szónok, de 
átfoghatja akár az egész 
emberiséget is. 
 
„Némelyek, a 
legindividuálisabbak és 
legracionálisabbak 
számára az 
önmeggyőzés az őszinte 
és becsületes érvelés 
mintája, amelyben 
semmit sem hallgatunk 
el, senkit nem akarunk 
megtéveszteni, és 
amelyben csak a saját 
bizonytalanságaink 
felett 
győzedelmeskedhetünk. 
kétségtelen ítélete”. 
(Perelman 1977/2018: 
29) 

 

1.táblázat: A retorika és a dialektika viszonyának értelmezései 
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1.2. A nyelvtudomány születése és az alkalmazott nyelvtudomány meghatározására 
tett kísérletek 

 

A nyelvtudomány kialakulását a legtöbb ismert forrás az ókori görögökhöz köti (vö. pl. 

Crystal 2003, MNyK 2007). Máté Jakab azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az ún. 

„görög csoda” előkészítői az egyiptomiak és a babilóniaiak voltak (Máté 2003: 45). 

Régészeti kutatások szerint az akkádok már a Kr. e. III. évezred végén foglalkoztak 

szótárak szerkesztésével, sőt a névmások, igék és egyéb szófajok kezdeti rendszerezését, 

ragozását is megtaláljuk ékírásos tábláikon (Máté 2003: 47). Ezt megelőzően az ókori 

egyiptomiak tettek a nyelvvel, nyelvhasználattal kapcsolatos megfigyeléseket, és 

fiataloknak szánt iránymutatásokat adtak közre (Újszászi Bogár 2014). Ezek nagy része a 

beszéddel kapcsolatos észrevételeket tartalmazta, vagyis retorikai vonatkozással is bírt. A 

Kr. e. III. században (egyes források szerint a IV. században4) az ókori Indiában Panini 

mintegy négyezer grammatikai szabályba foglalta a szanszkrit nyelv grammatikáját, mert 

az egyházi szertartások nyelvét szerette volna kifogástalanná tenni (MNyK 2007: 723), és 

ezzel megalapozta a szanszkrit irodalmi nyelvváltozatát is. Mindebből látható, hogy az első 

észrevételek a nyelvvel, nyelvhasználattal kapcsolatban elsősorban a beszéddel hozhatók 

összefüggésbe, és a retorikában gyökerező „helyes beszéd” előírásai összekapcsolódtak a 

grammatikával. A grammatika tehát retorikai indíttatású tudományágnak tekinthető: a 

retorika tudománya megelőzte a grammatika születését. 

A grammatika nyelvfilozófiai alapjai egészen Platónig vezetnek vissza. Platón a 

Kratülosz című dialógusában már kutatta a nyelv keletkezését és lényegét, egészen 

pontosan a dolgok megnevezésének természettől való adottságát vagy megállapodáson 

alapuló természetét kereste, amelyben „a név, a megnevezés és annak helyessége, azaz a 

dolog, ill[etve] a lényeg hű és megfelelő leképezésének és ezáltali közlésének képessége 

válik kérdésessé” (Barbarić 2001: 67). Platón több dialógusában (A szofista, Theaitétosz) 

foglalkozott a nyelv működésével, Barbarić (2001: 69) szerint elmélyültebben, mint a 

Kratüloszban, ahol az utókor „az ott képviselt álláspontot alapvetően hiányosnak, sőt 

primitívnek fogja fel, Platónnál bekövetkező későbbi felfüggesztését pedig egyértelmű 

előrelépésnek tekinti”. Kétségtelenül Platón az első meghatározó nyelvfilozófiai 

gondolkodó, a dialógusai azonban nem grammatikák, viszont a később megszületett 

nyelvtanok alapvetésének tekinthetők. Európai viszonylatban a legkorábban fennmaradt 

                                                           
4 http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.nyelvek.es.irasok/index.asp_id=118.html 
(letöltve: 2017. 08. 15.) 
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nyelvtan (Kr. e. II. század) Dionüszosz Thrax grammatikája, amely a XVIII. század elejéig 

a nyelvtani összefoglalások mintájául szolgált. 

A XVIII. század végén megjelenő irányzatok (összehasonlító nyelvészet, 

nyelvtörténeti kutatások), majd a XIX. századi részterületek, irányzatok (pl. stilisztika, 

újgrammatikusok) kapcsán kezdett egzakt módon elválni egymástól a nyelvelmélet és a 

grammatika. Ez a különválás aztán a XX. században teljesedett ki.  

A szinkretikus nyelvtudomány elméleti és alkalmazott nyelvészetre való 

felbontását először Jan Baudouin de Courtenay5 írta le 1870 decemberében, egy 

Szentpéterváron tartott előadásában – ő „tiszta” és „alkalmazott” nyelvészetről beszélt. 

Gondolatait később az 1904-ben megjelent Nyelvtudomány című írásában egészítette ki 

(Szerdahelyi 1989: 13, RetLex 2010: 45). Az utóbbiban ezt írta: „Valamennyi eddig 

megnevezett tudományágat a tiszta nyelvtudományhoz soroljuk, tekintet nélkül azokra a 

jelenségekre, amelyek más tudományok tárgyát képezik. Ezen kívül van az alkalmazott 

nyelvészet, pontosabban – a nyelvészeti adatok alkalmazása részben más tudományok 

problémáinak megoldásában, másrészt a társadalmi és szellemi élettel való viszonyukban 

általában” (idézi Szerdahelyi 1989: 14).  

Míg 1870-ben még nem beszél a nyelv társadalmiságáról, bő harminc évvel 

később viszont már ezt is felveszi az alkalmazott nyelvészet meghatározásába. Ennek 

megfelelően csoportosítja azokat a tudományágakat, amelyekben a nyelvészet eredményei 

– gyakorlati értelemben – felhasználhatók (vö. Szerdahelyi 1989: 14): 

 

1. összehasonlító mitológia és etológia 

2. jogtudományok története 

3. az emberiség őstörténete 

4. az emberiség kultúrtörténete 

5. antropológiai kutatások 

6. didaktika 

a. idegen nyelvek oktatása 

b. anyanyelvoktatás 

7. helyes kiejtés, helyesírás 

8. nyelvművelés, nyelvszabályozás 

                                                           
5 Itt leírt vívmányai mellett ő volt az, aki elsőként kidolgozta és lerakta a fonéma és a fonológia alapelveit 
1875 és 1883 között (FODOR 2001: 44). A szerző nevét az 1908-ban megjelent művében található alak 
alapján írom. Szerdahelyi István a „Ian” alakot alkalmazza. 
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9. nyelvemlékek feltárása, megfejtése 

10. a gyermeknyelv tanulmányozása 

11. diszfázia, nyelvpatológia 

12. az írás kialakulása, írott emlékek tanulmányozása, epigrafika 

13. nyelvkönyvek, nyelvtanok, szótárak írása-szerkesztése 

 

Az európai és magyar szakirodalomban megjelenik, az angolszász források viszont nem 

említik Courtenay nevét, és teljesen másfelől közelítenek az alkalmazott nyelvészethez. A 

vizsgált szerzők (Rees-Miller 2001, Grabe 2002) az 1940-es évek Amerikájához kötik az 

alkalmazott nyelvészet kialakulását, méghozzá a különböző nyelvtanok és nyelvkönyvek 

kifejlesztésének és kiadásának időszakára. Ekkortájt – érthető okokból – az amerikai 

hadsereg tagjainak számos nyelvtanfolyamot szerveztek a csendes-óceáni térség 

nyelveiből. Az alkalmazott nyelvészet elsősorban a nyelvtanítást jelentette ekkoriban. A 

későbbiekben azonban sorra alakultak az alkalmazott nyelvészettel foglalkozó intézetek 

(pl. az edinburgh-i egyetemen), társaságok, folyóiratok jöttek létre (International 

Association of Applied Lingusitics 1973., Annual Review of Applied Linguistics 1981.), 

és a 80-as évektől az alkalmazott nyelvészet már jóval többet jelentett, mint a nyelvtanítás 

(Rees-Miller 2001: 638). 

Az alkalmazott nyelvtudomány a nyelvet működés közben vizsgálja: „gyakorlati” 

tudomány, amely megpróbálja leírni a nyelvi problémákat, és – bár ezt többek vitatják – 

megoldást is igyekszik javasolni azokra. (A nem szervi, pszichológiai vagy idegi alapú 

nyelvi-kommunikációs problémák megoldására számos kísérletet végeztek az elmúlt 

évszázadban.) A Retorikai lexikon meghatározása szerint az alkalmazott nyelvészet a 

nyelvet mint társadalmi jelenséget vizsgálja (RetLex 2010: 45), ennél pontosabb 

meghatározása azonban nem egyszerű. Ress-Miller (2001: 637) szerint az alkalmazott 

nyelvészet eléggé nehéz helyzetben, az elmélet és a gyakorlat határmezsgyéjén 

helyezkedik el, Grabe (2002: 4–5) pedig a problémafelismerésre és -megoldásra helyezi a 

hangsúlyt. Utóbbi álláspontja szerint a világban megjelenő nyelvi problémák felismerése 

vezetett az alkalmazott nyelvészet kialakulásához. Ezt Bugarski (1978: 5) nézete is 

megerősíti, amikor így fogalmaz: „A nyelvészet esetében már régen felfigyeltek arra, hogy 

a nyelvnek olyan hatalmas jelentősége van az ember és a társadalom életében, hogy e 

tudománynak a nyelvtudományon kívül is széles körben felhasználható eredményeket 

kellene felmutatnia. […] A mai társadalmak és az egész emberiség kommmunikációs 
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problémái már magukban véve vonzóvá teszik az alkalmazott nyelvészetet, és széleskörű 

érdeklődést váltanak ki iránta. Ebből a körülményből adódik ma a világban az a 

szerteágazó tevékenység, amelyet alkalmazott nyelvészetnek neveznek. Ezt a 

tevékenységet társadalmi szükséglet váltotta ki, eredete tehát nagymértékben pragmatikus 

jellegű”. Károly Krisztina (2002: 77–87) a releváns kutatási módszerek felől közelít az 

alkalmazott nyelvtudományhoz: szerinte az alkalmazott nyelvészet nem nélkülözheti az 

empirikus kutatásokat – legyenek azok akár primer, akár szekunder jellegűek.  

Szépe György a társadalmi hasznosság felől közelítve „hasznos nyelvészetnek” 

tartja az alkalmazott nyelvészetet, hiszen „az intézményes nyelvészet előtt és mellett 

mindig volt valamilyen »alkalmazott nyelvészet« is. A jó tudomány végső soron szintén 

társadalmilag hasznos tevékenység” (idézi Szerdahelyi 1989: 19). Szépe szerint éppen a 

társadalmi gyakorlat az, amely kijelöli az alkalmazott tudományok feladatait, „az 

alkalmazott nyelvészet »rendszere« tehát a társadalmi gyakorlat és a nyelvészet 

kölcsönhatásának összessége” (Szerdahelyi 1989: 38). A hasznos nyelvészet elnevezést 

megtartja Kontra Miklós is (2010), egy korábbi munkájában pedig közérdekű 

nyelvészetnek hívja (Kontra 1999).  

Papp Ferenc (1989) meg is nevezi azokat a konkrét területeket, amelyek az 

alkalmazott nyelvészet hatókörébe tartoznak. A meghatározáshoz az akadémiai 

Nagyszótárt hívja segítségül, amelyben már 1847-ben előfordul az alkalmazott magyar 

nyelvtan kifejezés (Papp 1989: 5). A tudományterületek nála a következők: helyesírás, 

nyelvművelés, lexikográfia, idegennyelv-tanítás és -tanulás, fordítástudomány és 

számítógépes nyelvészet (amely alatt az előző öt terület számítógéppel való végzését érti). 

Fodor István a XIX. századra tekint vissza, amikor a tudományok alkalmazott 

jellegének eredetét kutatja (Fodor 2001: 15). Szerinte a gyakorlati élet már kezdetben, az 

ókorban is ösztönzőleg hatott a tudományokra. Az akkori tudományok azonban szigorúan 

elméletiek voltak, nem tekintettek valódi partnerként az életből merített tapasztalatokra. A 

nyelvvel való tudományos foglalkozás (tehát a nyelvtudomány) születése Fodor szerint a 

XIX. század elejére tehető, de ekkor még nem vált szét a történeti és az összehasonlító 

nyelvtudomány. Fodor István könyvében nem szentel külön fejezetet az alkalmazott 

nyelvészeti kérdéseknek, az alkalmazott nyelvészetinek tekinthető területeket szétosztja, és 

a nyelvtudománnyal kapcsolatban álló egyéb tudományok szempontjából tárgyalja. Így 

például a nyelvoktatás és nyelvismeret kérdését, valamint az afázia témakörét a 

Pszichológia, fiziológia című fejezetben, a nyelvművelés, helyesírás, nyelvi tervezés 

kérdéskörét pedig a Társadalomtudományok címszó alá sorolja (vö. Fodor 2001 
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tartalomjegyzékével). Ezek között számos olyan területet is találunk, amelyek a retorika 

hatáskörébe tartoznak, pl. a nyelvészet és a filozófia kapcsán a logika és a nyelv 

összefüggése (RetLex. 2010: 46), amely a görög nyelvfilozófia kiindulópontja volt. Fodor 

István többször kiáll a nyelvművelés mellett, amikor a „felesleges” idegen szavak ellen 

folytatott harcról, vagy a helyesírási reformokról szól. Felesleges idegen szavak alá azok 

sorolhatók, amelyekre már korábban volt és van is azonos jelentésű magyar megfelelő, a 

nyelvhasználók azonban mégis az idegen eredetű kifejezést használják (Fodor 2001: 216). 

 

A nyelvészetnek tehát számos alkalmazási területe létezik: a helyesírás, a fordítás, a 

nyelvoktatás, a nyelvművelés, a filológia, a logopédia, vagy akár a bűnügyi nyomozás 

(Nádasdy 2006a: 21), az igazságügyi szakértői munka (Nagy F. 1980, Kontra 2003, Nagy 

L. 2011). Alkalmazási terület továbbá az anyanyelv elsajátítása és a gyermeknyelv, a 

szemiotika, a kommunikáció, a tömegmédiumok és az informatika (Bugarski 1978: 8), de 

az alkalmazott nyelvészet magába foglalja például a pszichológia, a szociológia vagy a 

pedagógia számos területét, a kisebbségek fennmaradásáért vívott küzdelmet, valamint a 

stilisztikát és a retorikát is (Rees-Miller 2001: 637–639). A lista újonnan kiegészíthető a 

nyelvtechnológiával és a nyelvi jogok kérdéskörével (Kiefer 2003: 549–588). Mivel az 

alkalmazott nyelvészet számos területet érint, ezért van olyan, aki interdiszciplináris 

területnek tartja (pl. Crystal 2003: 512, RetLex 2010: 49), más vélemény szerint 

pontosabb, ha „kifelé irányuló tudományágnak” nevezzük (Bugarski 1978: 13), ugyanis 

„az alkalmazott nyelvészet nem más, mint maga a nyelvtudomány, amely más területekre 

irányul, s emiatt több okból is helyesebb, ha a nyelvészet többféle alkalmazásáról 

beszélünk” (uo.). Az alkalmazott nyelvészet retorikai vonatkozásairól pedig a Retorikai 

lexikonban Balázs Géza ír: „Az alkalmazott nyelvészet és a retorika közös alkotóeleme: 

gyakorlati alkalmazás és interdiszciplinaritás.” Vagyis mindkettő közvetít az elmélet és a 

gyakorlat, valamint más tudományok között (RetLex 2010: 49). 

Jan Baudouin de Courtenay indította útjára az alkalmazott nyelvészetet, amely – 

még bő száz év távlatából is – fiatal tudománynak számít. Láttuk, hogy meghatározása 

nem egyszerű, az előbbiek alapján azonban az alkalmazott nyelvészet lényegét így 

összegezhetjük: 

Az alkalmazott nyelvészet a nyelvet mint társadalmi jelenséget vizsgáló 
tudomány, amely gyakorlati/pragmatikai úton keresi a választ a nyelvvel és a 
nyelvhasználattal kapcsolatos kérdésekre, problémákra. A nyelvet nem elvont 
rendszerként (struktúraként) vizsgálja, a hasznosságra való törekvése miatt 
pedig nem választható el a valóságból merített vizsgálatoktól. Gyakorlati vagy 
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hasznos nyelvészetnek is nevezik, mert minden olyan témát felölel, amellyel a 
nyelvhasználók a hétköznapokban találkozhatnak – akár saját, akár mások 
nyelve és nyelvhasználata kapcsán. 

 

1.3. Az alkalmazott nyelvtudomány és a nyelvművelés 
 

A nyelvben két ellentétes folyamat zajlik – szünet nélkül. Az egyik a nyelv folyamatos 

megújulásában, a másik a nyelv régi elemeinek (ragjainak, szavainak, kifejezéseinek) 

megőrzésében és az újakkal szembeni érdeklődő, kritikus, megfigyelő, leíró, s olykor 

elutasító hozzáállásban nyilvánul meg (Fábián 1984: 9). A nyelvi jelenségek 

mozgékonyságát – értékelő módon – a nyelvművelés követi figyelemmel, s igyekszik az új 

jelenségekre a lehető leghamarabb reagálni. 

A nyelvművelésnek az alkalmazott nyelvészeti módszerek között már kezdetben 

megvolt a maga helye. Jan Baudouin de Courtenay csoportosításában (lásd 1.2. fejezet) is 

feltűnik. Az, hogy a nyelvszabályozással egy szintre helyezte, feltételezi, hogy valamilyen 

tudatos beavatkozásnak képzelte el, olyan tevékenységnek, amelyet emberek végeznek a 

nyelvért. Ezt Szerdahelyi (1989: 15) is megerősíti: „Igen jelentős elem I. Baudouin de 

Courtenay nyelvészeti nézeteiben a nyelvek életébe való tudatos beavatkozás 

lehetőségének egyértelmű deklarálása, sőt annak egyértelmű hangsúlyozása, hogy a 

nyelvész feladata nem merülhet ki a nyelvnek önmagában való és önmagáért való 

kutatásában, hanem joga és kötelessége tudatosan beavatkozni a nyelvek életébe, ha ezt az 

élet, a társadalmi szükséglet, az ember érdeke igényli”. 

Természetesen voltak kritikusai is. Courtenay vitáját az újgrammatikusokkal – 

Karl Brugmann-nal és August Leskiennel, akiknek egyik fő nézetük szerint: „a nyelvnek a 

beszélőkön kívül nincsen léte” 6 – a mesterséges nyelvekről szóló diskurzusban folytatta, 

erről szól a Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen című, 1908-ban megjelent írása is, 

melyben az eszperantóval kapcsolatos nézeteit (is) tárgyalja. A bevezető fejezetekben veti 

fel azt a kérdést is, hogy az ember van-e a nyelvért, vagy a nyelv az emberért?7  

Courtenay azzal érvel a nyelv szabályozása mellett, hogy elmúltak már azok az 

idők, amikor az ösztönösség és a „természet erőinek hibátlansága” győzedelmeskedhetett. 

Mind a jogban, mind a művészetekben, de még a költészetben és az irodalomban is eljött 

az a korszak, amikor a spontán megnyilvánulásokat felváltotta egy tudatos, irányított 

                                                           
6 vö. http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/alknyelv/r5q.htm) 
7 „Existiert denn der Mensch für die Sprache oder die Sprache für den Mensch?” (Courtenay 1908: 12). 
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szabályrendszer – a tudomány. Szerinte most a nyelven van a sor, mert „ha a nyelv se nem 

isteni, se nem az embertől független »organizmus«, hanem egyszerűen egy pszicho-

szociális eszköz, ha nem az ember létezik a nyelvért, hanem a nyelv az emberért, ha az 

embernek nemcsak joga, hanem kötelessége is tökéletesíteni minden eszközét, akkor 

nyilvánvaló, hogy ennek a tökéletesítésnek alá kell vetnie magát egy olyan fontos és 

nélkülözhetetlen eszköznek is, mint a nyelv” (Szerdahelyi 1989: 16). Továbbá: aki csak a 

spontán nyelvfejlődést ismeri el, az ellenben nem ismeri el azt, hogy nyelvet alkotni is 

lehet. Az írás, a helyesírás kodifikációja, a hibák kijavítása, egyáltalán az ideális norma 

felé törekvés mind a nyelv életébe való tudatos beavatkozás. Mindegy, hogy milyen 

mennyiségben, a folyamat jellege ugyanaz: művi úton történő beavatkozás (vö. uo. és 

Courtenay 1908: 10—13). Courtenay ide sorolja még a nyelvtanulást is, szerinte ugyanis 

minden típusú nyelvtanulás, a szakszavak („terminus technici”), de még a nemzetközi 

közvetítőnyelvek – melyeket ő maga szintén „mesterségeseknek” (künstlich) nevez – 

kialakulása is beavatkozás a nyelvek „természetes” (natürlich) életébe, hiszen ezek is 

valamiféle szabályozás következményei. „Und sogar die eifrigsten Gegner der künstlichen 

Sprachen müssen sich die unlaugbare Tatsache gefallen lassen, dass man auch ohne 

künstliche Weltsprache den „natürliche Verlauf” des Sprachlebens mit „künstlichen und 

bewusst geregelten Eingriffen einschränkt und absichtlich ändern” (Courtenay 1908: 12)8. 

Courtenay azonban nemcsak a tudatos beavatkozást hirdette, hanem nyelvészeti 

alaptéziseiben lefektette a mozgalmasság, a nyelv állandó változásban levésének elvét is 

(H. Tóth. 1996: 146—147). H. Tóth Imre kiemeli, hogy a „szláv Saussure”-nek is hívott 

szerző a nyelv stabilitását a nyelvben ható statikus és dinamikus erőkben látta. Vagyis 

elismerte, hogy „a nyelvben, mint általában a természetben, minden él, minden mozog, 

minden változik”, de a kommunikáció és a megértés fenntarthatósága érdekében 

ellensúlyok is hatnak a nyelvben. H. Tóth így összegzi Courtenay elképzeléseit: „A statika 

a nyelv stabilitását biztosító folyamat, amely megenged bizonyos mozgásokat, 

változásokat (dinamika). Ezek az idők során felhalmozódott változások később 

összegeződnek (nyelvtörténet)” (H. Tóth 1996: 147). 

Nyelvművelésről szólni tehát nemcsak érdemes, hanem szükséges is. 

Magyarországon a nyelvművelés mozgalmi szintű kiterjedése, a nyelvvel való 

foglalkozásnak a kérdése, valamint a nyelv vizsgálatának különböző megközelítései is 

                                                           
8 A mesterséges nyelvek legádázabb ellenzőinek is el kell ismerniük, hogy mesterséges világnyelv nélkül is 
megváltoztatható a nyelvek életének „természetes” lefolyása, méghozzá tudatosan szabályozott eljárásokkal. 
– saját fordítás. P. Á. 
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lényeges elemmé teszik a nyelvművelést, hiszen a viták gyújtópontjában sokszor olyan 

kérdések állnak, mint: kit és mit akarnak „művelni” a nyelvművelők; hogyan szóljanak 

vagy ne szóljanak bele a nyelvhasználat alakulásába; jó-e az, szükséges-e az, hogy 

egyáltalán beavatkozzanak a nyelv életébe; diszkriminálják-e a nyelvhasználókat azzal, ha 

helytelenítenek bizonyos nyelvi formákat, vagy éppen ezzel segítenek nekik stb. Sokszor 

azonban nincs az sem tisztázva, kik számítanak nyelvművelőknek. 

A nyelvművelés helyét és szerepét – Szarvas Gábortól Lőrincze Lajoson, Grétsy 

Lászlón és Fábián Pálon át Kemény Gáborig – a nyelvvel és nyelvműveléssel foglalkozók 

folyamatosan keresték a nyelvtudományon belül, meghatározására pedig több kísérlet is 

született: 

„Nyelvművelésnek nevezzük az alkalmazott nyelvtudománynak azt az ágát, 
amely a nyelvhelyesség elvei alapján, a nyelvi műveltség terjesztésével 
igyekszik segíteni a nyelv egészséges fejlődését” (NyelvmK. II. 1985: 349).  
 

Egy másik meghatározás szerint a nyelvművelés  

„tudományosan megalapozott, nyelvészek által végzett alkalmazott nyelvészeti, 
főként nyelvpolitikai, nyelvi tervezési, nyelvstratégiai tevékenység egy adott 
nyelv nyelvtani-nyelvhasználati körülményeire, helyzeteire vonatkozóan” 
(Balázs-Zimányi 2007: 188—189).  
 

Ezeket mintegy kiegészíti az a több helyen is olvasható megállapítás, miszerint „a 

nyelvművelés célja és tartalma nem örök és változatlan, hanem idő és hely függvénye, 

tevékenységét pedig a társadalom igényei határozzák meg” (Adamikné 2013; Fábián 1984, 

1999; Lőrincze 1980, 1993, 1999; NyelvmK.). 

A nyelvművelésről való gondolkodásban bekövetkező fordulatot kétségtelenül 

Lőrincze Lajos Emberközpontú nyelvművelés című munkája (1980) jelentette, amely a 

nyelvművelés jellegének és változásra való készségének kifejezésére elnevezések sorát 

indította el. Így jutottunk el a nyelvközpontú nyelvműveléstől az emberközpontú vagy 

kommunikációközpontú nyelvművelésen át a nemzetközpontú, majd végül a 

stílusközpontú nyelvművelésig (Kemény 2007). Ennek megfelelően a nyelvművelésnek 

változnia és alkalmazkodnia kell az aktuális (modern) társadalmi igényekhez, nem 

rekedhet meg olyan elveknél, amelyek egy korábbi társadalmi (és politikai) rend és 

nyelvfelfogás szellemiségében születtek.  

Lőrincze haladó szellemű törekvése a korábbi „nyelvközpontú nyelvművelést” 

értelmezte újra. Hangsúlyozta, hogy nyelvművelő tevékenység nemcsak a nyelvre, hanem 

a nyelvet beszélő emberre is vonatkozik, hat, mert a nyelvi jelenségeket az ember, a 
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társadalom érdeke szempontjából is vizsgálja: társadalmi szempontból melyik hasznos, 

melyik használható fel (13). A „nyelvközpontú nyelvművelés” Lőrincze saját terminusa, 

amelyen a két világháború közötti nyelvművelő tevékenységet érti (Sándor 2001). A 

Lőrincze Lajos előtti időszak – a nyelvművelés társadalmi feladatai alapján – több 

korszakra osztható, amelyeket a 2. táblázatban foglaltam össze. 

 

időtartam időszak 
A XV. századig (középkor) nyelvfejlesztő törekvések 

XVI. század a nyelvművelés megszületése 
XVII—XVIII. század a nyelvművelés elterjedése (differenciációja) 
1772—1872 a nyelvújítás kora (több hullámban) 
1872—1944 
1872—1895 

ortológus nyelvművelés 
az új ortológia támadása, akadémiai 
nyelvművelő mozgalom a Magyar 
Nyelvőrhöz kapcsolódóan 

1895—1945/1949 a nyelvművelés tudományos alapjainak 
megerősítése (purista nyelvművelés, 
sportnyelvújítás, írói nyelvművelés, 
Magyarosan folyóirat) 

1945/1949—1990 nyelvművelés a szocializmusban 
(újjászervezés. útkeresés, társadalmiasítás) 

1990— a nyelvi kultúra ápolásának újraértelmezése 
 

2.táblázat: A nyelvművelés korszakai (Balázs 2001: 54—55) 

 

Abban, hogy a nyelvművelés a nyelvtudomány része-e (vagy hogy egyáltalán tudomány-

e), megoszlanak a vélemények. A nyelvművelés kritikusai sokszor emlegetik Laziczius 

Gyula kijelentését (1939: 133), miszerint „a nyelvtudomány nem nyelvművelés, a 

nyelvművelés nem nyelvtudomány”. Voltak, akik sarlatánoknak vagy áltudományosnak 

(pl. Kálmán 2004), hályogkovácsnak (Sándor 2001), esetleg – enyhébb jelzővel – politikai 

kérdésnek (Cseresnyési 2005) minősítették a nyelvművelést, máshol a nyelvpolitika és a 

nyelvtervezés fogalmába igyekeztek betagolni mint valamilyen ideológia által befolyásolt, 

s ezért elítélendő tevékenységet (Sándor 2001, 2006). Született azonban vitairat a 

nyelvművelés mellett (Balázs 2005), és született tudományos alapú nyelvstratégia is 

(Balázs 2001, Balázs–Minya 2011) – ezekről a későbbiekben részletesebben is szót ejtek.  

Több vizsgált forrás (pl. Lyons 1968, Crystal 2003, Sándor 2003, 2006) éles határvonalat 

húz a preskriptív (előíró) és a deskriptív (leíró) nyelvészeti hagyomány között, szigorúan 

elhatárolva a nyelv tudományos vizsgálatát (amelyet a deskriptív hagyománnyal 

azonosítanak) például a nyelvműveléstől (amely preskriptív hagyományként jelenik meg, 
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és amely hagyományba a nyelvpolitika, a nyelvvédelem, a purizmus stb. is beletartoznak). 

A két tábor egymással való szembenállására és késhegyig menő vitáikra a nem nyelvészek 

is felfigyeltek, és bizonyos értékhatárok mentén „liberális” és „konzervatív” narratívára 

osztották a nyelvművelésről vitázókat (Mészáros 2006). Sándor Klára (2003, 2006) több 

idegen nyelvű forrást is említ (Aitchison 1978, Milroy–Milroy 1991), amikor azt 

hangsúlyozza, hogy a nyelvészet deskriptív természetű, és arról beszél, hogy milyen a 

nyelv, és nem arról, hogy milyennek kellene lennie. Adamikné Jászó Anna egy 2013-ban 

tartott előadásában hivatkozott arra, hogy kutatásai szerint ezek a források mind John 

Lyons Introduction to Theoretical Linguistics című 1968-as munkájára vezethetők vissza, 

amelyben a szerző – bár elválasztja egymástól a preskriptív és deskriptív hagyományt, 

utóbbit nevezve meg a nyelvészek igazi feladatának – árnyaltabb képet ad a két 

hagyományról. A preskriptív hagyományt az irodalmi (normatív) nyelvváltozattal köti 

össze: 

„It should be stressed that in distinguishing between description and 
prescription, the linguist is not saying that there is no place for prescriptive 
studies of language. It is not being denied that there might be valid cultural, 
social pr political reasons for promoting the wider acceptance of some 
particular language or dialect at the expense of others. In particular, there are 
obvious administrative and educational advantages in having a relatively 
unified literary standard.”9 (Lyons 1968: 43) 
 

Lyons szerint két dolgot érdemes tisztázni: az első, hogy az irodalmi (normatív) 

nyelvváltozat maga is megváltozhat; a második pedig, hogy az irodalmi nyelvváltozat 

maga is egy szociálisan és területileg jól körülhatárolható embercsoport nyelvhasználata 

(vagy legalábbis abból eredeztethető – P. Á.), amelyik nem „jobb” és nem is „tisztább”, 

mint bármely más társadalmi csoport nyelve. Az, hogy az irodalmi nyelvváltozat 

gazdagabb szókincsű, abból fakad, hogy az irodalmon keresztül több társadalom életébe 

betekintést nyerhetünk (akár a múltba is), és így megoszthatjuk a tapasztalatainkat (Lyons 

1968: 43—44). Mivel a normatív nyelvváltozat szorosan kötődik az irodalomhoz, ezért a 

preskriptív hagyomány az irodalomkritika tudományához sorolható: 

 

„The linguist is not denying that there is a place in our schools and universities 
for the study of literary purposes to which language is put. Still less is he 

                                                           
9 Hangsúlyozni kell, hogy a deskriptív és a preskriptív szemlélet közötti különbségtétellel a nyelvészek nem 
azt mondják, hogy a nyelvben nincsen helye preskriptív felfogásoknak. Nem tagadható, hogy léteznek olyan 
érvényes kulturális, társadalmi és politikai okok, amelyek segíthetik bizonyos nyelvváltozatok (nyelvek vagy 
nyelvjárások) szélesebb körű elfogadását a többivel szemben. Különösen igaz ez azokra, amelyek az 
adminisztráció és az oktatás területén rendelkeznek akkora presztízzsel, hogy viszonylag egységes irodalmi 
sztenderd változatot kapjanak. [saját fordítás – P. Á.] 
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claiming to enter the field of literary criticism. This point has often been 
misunderstood by critics of linguistics.”10 (Lyons 1968: 44) 

 

Adamikné Jászó Anna szerint a nyelvtudomány a nyelvművelésért született meg, sőt a 

nyelvművelés hozta létre a nyelvtudományt (MNyK 2007: 724). A későbbiekben 

gondolatmenetem során világossá válik, mit jelent „a nyelv életébe való tudatos 

beavatkozás, a nyelv fejlődésének ésszerű korlátok közé szorítása, sőt e fejlődés 

irányítása” (Bárczi 1974: 16). 

A jelen dolgozat célja, hogy bemutassa annak a nyelvápoló, nyelvgazdagító 

tevékenységnek az alapjait és továbbhagyományozódását, amely az ókortól egészen 

napjainkig jelen volt és van a nyelvről való gondolkodásban. Célom továbbá, hogy 

rámutassak: az igényes nyelvhasználatra való törekvés egyetemes emberi igény, és ez nem 

függ az adott kortól. Úgy vélem, hogy a téma sajátossága miatt, ennek a sok évszázadot 

átölelő időszaknak a vizsgálatához elengedhetetlen az európai retorika szakirodalmának 

áttekintése, amelyben a mai szóval nyelvművelésnek nevezett tevékenység korábbi 

megnyilvánulási formáit kell feltárni és összekapcsolni a mai jelenségekkel. 

Elengedhetetlen továbbá, hogy az Európán túli világra is kitekintsek, és 

antropológiai nyelvészeti szempontból megvizsgáljam a vallások, valamint a törzsi 

kultúráknak a nyelvhasználathoz való viszonyát. A dolgozat célja az is, hogy 

összekapcsolja az ókori retorikai alapelveket és a vallási-törzsi rítusok alapelveit napjaink 

nyelvművelésével, és megvizsgálja, milyen tudományos válaszok adhatók a felmerülő 

kérdésekre.  

Végül célom az is, hogy adatbázis-elemzéssel segítsem az alkalmazott nyelvészet 

körében sorolható nyelvtervező, nyelvstratégiai és nyelvművelő tevékenységet, választ 

keresve arra, hogy korunk nyelvhasználóit milyen nyelvhasználati problémák érdeklik 

elsősorban, és a felmerülő problémáknak milyen összefüggései mutathatók ki az antik 

alapelvekkel. Fontos megjegyeznem, hogy a vizsgálatot a magyar nyelvészet 

(nyelvtudomány, nyelvművelés) szempontjából végzem, céljaim és hipotéziseim is arra 

irányulnak, hogy a magyar nyelv és nyelvhasználat kapcsán mutassak ki összefüggéseket 

az antik és törzsi alapelvek, valamint korunk nyelvművelése között. 

Dolgozatom három nagyobb egységre tagolódik: 

                                                           
10 A nyelvészek nem tagadják, hogy iskoláinkban és egyetemeinken van helye azon irodalmi irányok 
tanulmányozásának, amelyekkel a nyelvet összekapcsoljuk. A nyelvészek pedig nem szeretnének részt 
vállalni az irodalmi kriticizmusban. A nyelvészet kritikusai gyakran ezt értik félre. [saját fordítás – P. Á.] 
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1) Az antik retorikák kritikai-filológiai elemzése (2. fejezet), amely során a 

legjelentősebb antik szerzők Arisztotelész, Cornificius, Cicero, Quintilianus és 

Pszeudo-Longinosz fontosabb retorikai munkáit vizsgálom meg, valamint ezek 

közvetett és közvetlen hatását a középkori és reneszánsz oktatásra és kultúrára.  

2) Ezt követően a fontosabb grammatikák és retorikák, nyelvhelyességi útmutatók 

kritikai-filológiai áttekintése következik a magyar nyelvművelés kezdeteitől (XVI. 

század) a XIX. századig annak bizonyítására, hogy a magyar nyelvi-

nyelvhasználati kultúrára és oktatási gyakorlatra is hatással voltak (még ha 

közvetve is) az antik retorika alapelvei. Végül a XX–XXI. századi nyelvművelés 

jellemzőiről, vitáiról ejtek szót, megvizsgálva a törzsi-vallási kultúrák nyelvről való 

gondolkodását, összekapcsolva a feltártakat a nyelvhelyesség és az igényes 

nyelvhasználat követelményeinek antik retorikai eredetével (3–4. fejezet). 

3) A disszertáció záró részében (5–6. fejezet) két empirikus kutatást (adatbázis-

elemzést) mutatok be annak bizonyítására, hogy a ma nyelvművelésnek vagy 

nyelvi ismeretterjesztésnek nevezett tevékenységre van igény. Úgy gondolom, hogy 

empirikus kutatásaim támogatást nyújtanak az alkalmazott nyelvészet körébe 

sorolható nyelvtervező, nyelvstratégiai és nyelvművelő tevékenységek 

megvalósításához. 

1.4. Összegzés 
 

A Bevezetésben rámutattam arra, hogy a retorika tudománya a nyelvtudománnyal 

párhuzamosan, olykor egymásra reflektálva fejlődött. Végigvezettem, hogy a retorika 

összefüggésbe hozható az alkalmazott nyelvészettel, annak szerves része, s ezt az európai 

és angolszász források – más-más szemszögből ugyan, de – egyaránt megerősítették. 

Rámutattam továbbá, hogy a nyelvművelés része az alkalmazott nyelvészetnek, hiszen a 

nyelvhelyesség elveivel, az azzal kapcsolatos teendőkkel foglalkozik, gyakorlati 

tudomány, s bár vannak a tudományjellegét kétségbe vonó kritikusai, felmutattam, hogy 

meg lehet találni a helyét a tudományos palettán. A retorika. az alkalmazott nyelvészet és a 

nyelvművelés tehát elválaszthatatlan egymástól, ennek részletes bizonyítására pedig a 

dolgozat további részében teszek kísérletet. 

 

  



32 

 

2. Nyelvápoló, nyelvfejlesztő tevékenység az ókortól a reneszánszig 
 

Az ókori retorikák alapján a szónok öt feladata határozható meg. Ezek a következők: 

inventio (anyaggyűjtés, az érvek feltalálása); dispositio (az anyag és az érvek elrendezése); 

elocutio (stílus, formába öntés, kidolgozás); memoria (emlékezetbe vésés); pronuntiatio 

(előadás) (Adamik et al. 2005: 35). A harmadik, a stílus kidolgozása magába foglalja a 

stílusnemek és a stíluserények tanát is. Utóbbiak a következők: illőség, világosság, 

nyelvhelyesség, ékesség (vö. Adamik et al. 2005, Adamikné 2013). Mivel a stílus minden 

fontos kérdése felmerült az ókori retorikákban (Adamikné 2013: 304), ezért ezeket 

tekintem át a következőkben, különös tekintettel a stíluserényekre.  

 

2.1. A kutatás célja, hipotézisei 

A kutatás célja, hogy igazolja az ókori nyelvfejlesztő, nyelvgazdagító tevékenység 

retorikai gyökereit, és bemutassa az antik retorikák stíluselméletének a stíluserényekkel 

foglalkozó részeit. Szeretném szemléltetni, hogy az ókori szerzőkhöz kapcsolható az a 

nyelvleíró, megfigyelő és nevelő tevékenység, amelynek ma is nyomát találjuk a 

nyelvművelésben, és amely annak idején a nyelvi igényességet és tudatosságot hivatott 

kialakítani a szónokjelöltekben.  

A kutatás első hipotézise, hogy az igényes nyelvhasználat és a nyelvhelyesség 

alapelvei a szónoklattanoknak az elocutiót (kidolgozást, stílust) tárgyaló részében 

találhatók, és összekapcsolhatók a stíluserények tanával, különösen a nyelvhelyességgel. 

A kutatás második hipotézise, hogy az antik retorika a középkorban és a 

reneszánszban is jelentős szerepet töltött be, csupán alakot váltott: a Római Birodalom 

bukásával új alkalmazási területei születtek: az egyházi szónoklat, az egyházi tanítás és 

tanulás eszközévé vált, és irányítója lett az udvari élet illemtanának is. Feltételezem tehát, 

hogy a középkorban és a reneszánsz idején keletkezett művekben is egyértelműen 

föllelhető az ókori retorikával való kapcsolat. 

 

2.2. Anyag és módszer 

 

Vizsgálódásom alapját Arisztotelész, Cornificius, Cicero és Quintilianus szónoklattanainak 

stíluselmélete, valamint Pszeudo-Longinosznak A fenségről című műve képezi, amelyeket 

a kritikai filológiai elemzés módszerével kívánok áttekinteni. Hasonló módszerrel kívánok 

élni a középkori retorika kapcsán is: Szent Ágoston, Sevillai Izidor, Alkuin és Salisburyi 



33 

 

János munkásságát vizsgálom meg abból a szempontból, hogy az ókori retorikák milyen 

hatást gyakoroltak tanításukra, módszereikre, s ezeket hogyan adták tovább. Választásom 

azért esett az említett szerzőkre, mert ők voltak azok, akik retorikai szempontból is 

vizsgálták a nyelvet, ezért feltételezhető, hogy az antik elméletek hatottak rájuk. 

 

2.3. A stílusról 

 

Arisztotelész11 Rétorikájában olyan stíluselméletet dolgozott ki, amely önálló, szerves 

egységet alkot, nem következetlen, és alapot szolgáltat a későbbi retorikaszerzőknek is 

(Adamik 1998: 54). Arisztotelész szerint „nem elég azt tudni, hogy mit kell mondanunk, 

azt is tudni kell, hogyan adjuk elő. És ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy beszédünket 

ilyen vagy olyan színben tüntessük fel” (Rét. I. 1403b). Azaz: nem feltétlenül az a 

lényeges, hogy mi a mondanivalónk, hanem hogy azt hogyan adjuk elő. Ehhez azonban el 

kell sajátítanunk bizonyos erényeket, magunkévá kell tennünk szabályokat, elveket, hogy 

megfelelően végezhessük el a feladatot, hiszen „a stílus akkor fejezi ki az érzelmeket, ha a 

sértésről a haragos ember nyelvén szól; istentelen és rút dolgokról a méltatlankodó és 

iszonyodó nyelvén; ha dicsérendő dolgokról, a csodálkozók, szánalmat keltőkről a 

szánakozók hangján szól, és hasonlóképpen a többiről is. Az illő stílus hihetővé teszi a 

tartalmat” (Rét. 1408a).  

Az első rendszeres latin nyelvű retorikai kézikönyv, a Rhetorica ad Herennium 

(röv.: RhetHer., Kr. e. 86–82. körül), amelynek szerzőjét Cornificiusszal azonosították 

(RetLex. 2010: 1035). Cornificius szerint „a stílusérzék az adott tárgynak megfelelő szavak 

és mondatok megtalálása” (RhetHer. 1. II. 3.). Ő később – a negyedik könyvben – a 

stílusnemekhez köti a téma részletesebb tárgyalását, de már itt leszögezi, hogy az 

elocutiónak rendelkeznie kell bizonyos követelményekkel (Adamik et al. 2005: 82), azaz a 

szónoknak számolnia kell bizonyos erényekkel, amelyeket a stílus kidolgozásánál 

figyelembe kell vennie. Ő ebből négyet tart számon: világosság, illőség, nyelvhelyesség, 

ékesség (RetLex. 2010: 1036). 

A következő jelentős személy Marcus Tullius Cicero (Kr. e. 106–43), római 

államférfi, politikus és szónok, aki a római első triumvirátus megalakulása (Kr. e. 58.) után 

száműzetésbe kényszerült. Ez idő alatt írta számos retorikai művét, többek között az 

Orator (A szónok) címűt is. Mivel minden retorikai tényező közül legfontosabbnak a 

stílust tartotta, ezért az Oratorban is ennek szenteli a legnagyobb részt, a többi (az 
                                                           
11 Dolgozatomban a nevek helyesírása kapcsán az akadémiai helyesírást alkalmazom. 
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inventio, a dispositio stb.) csak röviden szerepelnek benne, a memoria pedig egyáltalán 

nem. Adamik Tamás szerint Cicero továbbfejleszti nemcsak a görög (és hellenisztikus) 

stílusszemléletet, hanem a sajátját is ahhoz képest, amiről egy korábbi munkájában – a De 

oratoréban – ír. Három stílusnemről ír feltűnő részletességgel, és összekapcsolja őket a 

szónok három feladatával, ahogyan azt az 1. ábra is mutatja (Adamik 1998: 130–132, 

Adamik et al. 2005: 88): 

 

egyszerű à  bizonyítás 

közepes à  gyönyörködtetés 

fennkölt à  megindítás 

1.ábra: A stílusnemek és a szónok feladatainak összekapcsolása 

 

A három stílusnem közül az egyszerűnél rögtön említést tesz a Cornificusnál is 

megtalálható négy stíluserényről (a nyelvhelyességet latinosságnak hívja). A négy 

stíluserény érvényesülését az egyes stílusnemekben más és más arányban képzelte el, erre 

utal az egyszerű stílus kapcsán tett megjegyzése: „a négy stíluserény közül […] a 

negyedikkel, az ékességgel csínján bánik” (idézi Adamik 1998: 130). Cicero a tökéletes 

szónokot kereste, azt, aki jártas mind a három stílusnemben, és azokat a megfelelő helyen 

tudja alkalmazni. Cicero számára a tökéletes szónok egy olyan idea, amely még nem 

létezett, de amelynek az eszményképét el tudjuk képzelni (Adamik 1998: 122). 

Marcus Fabius Quintilianus (Kr. u. 30–100 körül) stíluselmélete egy nagy 

lélegzetvételű retorikai kézikönyvhöz, a 12 kötetes Institutio oratoriához (Szónoklattan – 

röv.: Szón., 95–96 körül) kapcsolódik. Maga Quintilianus Kr. u. 70 körül iskolát nyitott, 

amelyért állami javadalmazást is kapott (Szívós 2017: 98), és ügyvédi munkát is végzett, 

majd nyugdíjba vonulása után a tudományos kutatásnak szentelte az életét (RetLex. 2010: 

982). Szónoklattanának klasszikus latin nyelvezete miatt széles körben olvasták az ókorban 

(Szívós 2017: 97). Amellett, hogy valószínűleg kiválóan ismerte a görög pedagógiai 

eredményeket, felismerte azt is, hogyan lehet olyan készségeket kialakítani már 

gyermekkorban, amelyek a későbbiekben mint öntudatlan tulajdonságok, cselekvések 

jelennek meg (Szívós 2017: 98–99). Szívós Mihály a tudattalan cselekvések kapcsán a test 

mozdulataira gondol, de feltételezhetjük, hogy erre épül Quintilianus neveléselméletének a 
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nyelvre vonatkozó része (a jó mintaadás, a praktikus gyakorlatok stb.), „a bölcsőtől a 

nyugalomba vonulásig” elv is. 

Szónoklattanában a stílust a retorika legnehezebb részének tartja, mert a 

szónoknak szem előtt kell tartania bizonyos erényeket. A szavak és a gondolatok szorosan 

egymáshoz tapadnak, olyanok, mint a test: egészségesen, jó állapotban büszkeségére 

vannak a tulajdonosnak, és csodálatára másoknak. „A legjobb szavaink ugyanis többnyire 

a gondolatokhoz tapadnak, és saját fényükkel világítanak. […] Közeledjünk hát 

emelkedettebb lélekkel az ékesszóláshoz, amely ha egész testében erőtől duzzad, nem 

igényli a körömlakkot és a hajbodorítást” (Szón. 8. I. 21–23.) Quintilianus stílustanítása 

több újdonságot is tartalmaz: gondosan elkülöníti egymástól a szóképeket és az 

alakzatokat, és továbbárnyalja a három stílusnem fogalmát is, mondván: átmenetek is 

léteznek a stílusnemek között (RetLex. 2010: 985). 

A négy antik stíluserény tehát az illőség, a világosság, a nyelvhelyesség és az 

ékesség, amelyek arra hívattak, hogy a szónokot alkalmazkodóvá tegyék, stílusát 

csiszolják, és támpontot adjanak a beszédek elkészítéséhez. Az előzőekben tárgyalt művek 

alapvonásait az 3. táblázat foglalja össze, a következőkben pedig az említett művek 

stílustanát vesszük szemügyre (az időrendiséget megtartva Adamik 1998: 53, 99, 121, 205, 

valamint Adamik et al. 2005: 31–33 alapján). 

3.táblázat: A főbb antik retorikai művek 

 

 Arisztotelész Cornificius Cicero Quintilianus 

a mű címe Rétorika 
A C. Herenniusnak 

ajánlott Retorika 
Orator (Szónok) Szónoklattan 

a mű 
keletkezési 

ideje 
- 

Kr. e. 86–82. között 
keletkezhetett 

 
Kr. e. 46. 

kiadva Kr. u. 
95-96. körül 

 
a mű 

jellege és 
célja 

Az első, rendszerbe 
foglalt tudományos 
retorika, melynek 

alapjait Platón rakta 
le. A retorikát 

önálló 
mesterségként 

(tekhné) fogja fel. 

Az első rendszeres 
latin retorika, amely 

görög források 
felhasználásával ír az 

akkorra kialakult 
retorikáról, és hűen 

tükrözi a 
bekövetkezett 

fejlődést. 

Cornificius 
rendszerét 

egészítette ki, 
legfőképpen a 

három stílusnem 
részletes 

tárgyalásával. 
Ideája a tökéletes 

szónok 
megtalálása. 

A 
legnagyobb 

szabású 
antik 

retorikai 
kézikönyv, 

amely a 
bölcsőtől a 

nyugalomba 
vonulásig 

fogja össze a 
szónok 

feladatait, 
céljait, 

módszereit. 
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A szónoklattanok egymásra épülnek, egymás hagyományait követik vagy egészítik ki. 

Mind a négy didaktikai típusú mű, a legbővebb Quintilianusé. 

 

2.3.1. Az illőség 

 

 „Az illőség fontosságát már Gorgiasz is felismerte és kairosznak, megfelelő időnek 

nevezte. Ha illően világos a beszédmű, az írásmű, akkor szép is, kellemes is, izgalmas is” – 

írja a Retorikai lexikon (RetLex. 2010: 1093).  

Arisztotelész egy fejezetet szán az illőségnek, és három szempontból vizsgálja 

meg azt: a stílus meg kell, hogy feleljen a jellemeknek és az érzelmeknek, valamint 

arányosnak kell lennie a tárggyal. A jellemmel való összhang az egyes emberi csoportok 

nyelvén való megszólalást takarja (legyen az öreg, fiatal, férfi vagy nő stb.), míg az 

érzelmeknek való megfelelés a megfelelő hangnemet jelenti (dicsérendő dolgokról a 

csodálkozók hangján szóljon, dühítő dolgokról pedig a méltatlankodók nyelvén stb.). 

Arányosság alatt a megfelelő stílusnemhez való ragaszkodást érti: egyszerű, közepes vagy 

fennkölt legyen a mondandó, ha a helyzet így kívánja meg (4. táblázat). 

 

szempont tartalom  
(amire vonatkozik) 

fogalmak 

jellem emberi csoportok férfiak, nők, gyermekek, fiatalok, idősek stb. 
érzelmek hangnem dicsérő-csodálkozó, dühítő-méltatlankodó 

szánakozó-szánalomkeltő stb. 
arányosság stílusnem egyszerű, közepes, fennkölt (a megfelelő 

kiválasztása) 
 

4.táblázat: A jellemeknek, az érzelmeknek és az arányosságnak való megfelelés 

 

Azaz ha a szavak a valóságot igyekeznek tükrözni, „s ha hűen idomulnak a valósághoz, illő 

lesz a stílusunk” (Adamik 1998: 64), vagyis az adekvát stílus kiválasztása és alkalmazása a 

legjobb, s így alakíthatjuk ki az illő kereteket. Ha visszatérünk Gorgiasz elnevezéséhez 

(kairosz ~ megfelelő idő), láthatjuk, hogy a megfelelő helyen és időben, a megfelelő 

stílusban előadott beszédet értették illőség alatt. 

A C. Herenniusnak ajánlott retorika szerzője (Cornificius) nem tárgyalja külön az 

illőséget, művében csak három stíluserényt említ: a választékosságot (amelybe az 

érthetőség-világosság kettősén túl a nyelvhelyességet is beleszámítja), a 

jólszerkesztettséget, valamint a fenséget.  
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Cicero nem különíti el a stíluserényeket, de nagy erényként említi – és a tökéletes szónok 

megtalálásában jelentős szerepet szán neki –, hogy a szónok tudjon váltani a három 

stílusnem között. A jó példával maga járt elöl, saját beszédein mutatta meg elképzeléseit: 

„Mindazt, ami a szónokban dicsérendő, megkísérelte megvalósítani a saját beszédeiben” 

(Adamik 1998: 136). Míg Cicero saját beszédein, Cornificius példákon keresztül mutatta 

meg, milyen a három stílusnem (RetLex. 2010: 985). 

Quintilianus Szónoklattanának tizenegyedik könyvében tér ki az illőségre, és azt 

meglehetősen hosszan, öt fejezeten keresztül tárgyalja. Nem véletlen, hiszen leírja, hogy az 

írás, a gondolkodás és a rögtönzés képességének elsajátítását az illő beszéd 

megtanulásának kell követnie, s bár ez a felsorolásban az utolsó, mégis a legfontosabb: 

„Cicero szerint ez a negyedik stíluserény, az én véleményem szerint pedig a 

legszükségesebb” (Szón. 11. I. 1.). (Quintilianus sűrűn hivatkozik Ciceróra). 

Arisztotelészhez hasonlóan Quintilianus is háromféle szempontot vizsgál az illőséggel 

kapcsolatban: az előadásmódot és a stílust, valamint a körülményeket. Az előadásmód és a 

stílus jó megválasztásán sok múlik, „a szónoki beszéd ugyanis megmutatja az erkölcsöket, 

és igen sokszor a lélek titkait is feltárja. Nem alaptalanul mondták a görögök: »mindenki 

úgy beszél, ahogyan él«”12 (Szón. 11. I. 30.). A társadalmi csoportok életkorának eltérő 

jellegéről és követelményeiről is szót ejt13. Fiatalokról, idősekről, katonákról és 

nyilvánosan bölcselkedőkről beszél, s a négy csoporttal szemben támasztott 

követelményekről. Ezeket az 5. táblázat mutatja be. 

 

csoport követelmény Hogyan ne? 
idősek tömör, szelíd és kimért dagályosan, magasztosan, 

merészen, díszesen 
fiatalok Elfogadott a kissé terjengős, 

vakmerőséget súroló beszédmód. 
szárazan, görcsösen és 

szűkszavúan, tekintélyelvűen 
katonák „Katonaemberhez keresetlenebb 

szavak illenek.” 
- 

nyilvánosan 
bölcselkedők 

- díszítéssel, választékos 
szavak használatával és 
ritmikus szerkesztéssel 

 

5. táblázat: Az egyes társadalmi (kor)csoportok megszólalásának követelményeiről 

 

                                                           
12 Ez a kép mára persze árnyaltabbá vált. Nem mindig van összhangban az életmód, a gondolkodás és az, 
ahogyan beszélünk (vö. 54. lábjegyzet). 
13 Akárcsak Arisztotelész a Rétorikában (vö. Rét. II. 12–17. fejezet) 
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Az eltérő életkorokból adódik, hogy ugyanaz a szó vagy kifejezés másként hat minden 

életkorban, van olyan kifejezés, amely „valakinél szabadszájúságnak, másnál hevességnek, 

megint másnál gőgnek minősül” (11. I. 37.).  

Quintilianus a Szónoklattanban végig nagy hangsúlyt fektet a törvényszéki 

beszédekre, példáit, javaslatait is mindig tárgyalótermi helyzetekkel hozza összefüggésbe. 

Kiemeli, hogy védőügyvédként a szónoknak figyelnie kell az eltérő körülményekre, 

továbbá figyelembe kell vennie, hogy milyen körülmények között, vagyis kik előtt beszél: 

„nemcsak az számít, hogy ki beszél és kiért, hanem az is, hogy ki előtt: különbséget tesz 

ugyanis a vagyon és a hatalom, és nem ugyanaz a beszédmód illik a császár, a 

tisztségviselő, a szenátor, a magánszemély és az egyszerű szabad ember előtt, s nem 

ugyanabban a hangnemben folynak a nyilvános perek és a döntőbírák előtti viták” (11. I. 

43.). Az adekvátság tehát ranghoz is kötött szempont volt nála. Quintilianus ezeken kívül 

óvja a szónokot az öndicsérettől (és ezáltal a gúnyolódástól is), mint nem illő és általános 

hibától, továbbá felhívja a figyelmet arra is, hogy bizonyos kényes kérdésekben hogyan 

járjanak el (pl. anya és fia közti peres ügyben).  

Sajátos és érdekes különbségtelt tesz azonban az első fejezet elején: elkülöníti a 

hasznost az illőtől. Ismert példával él: Szókratész védőbeszédét állítja elénk, mondván: 

Szókratész nem tartotta illőnek, hogy más írja meg helyette a védőbeszédét (pedig hasznos 

lett volna, s az ifjú Lüsziasz még sikerre is vihette volna a perét), inkább a maga védelmét 

választotta, s így „örök életet szerzett magának minden korban”, bár igaz, hogy földi életét 

nem folytathatta. Később – mintegy megnyugtatásként – leszögezi azért, hogy „szinte 

mindenfajta ügyben ugyanaz hasznos is lesz és illő is” (vö. még Bolonyai 2011). 

Az illőségről írtak lényegét a 6. táblázatban összegeztem. 

 

név Mit mond az illőségről? 
Arisztotelész A stílus meg kell, hogy feleljen az érzelmeknek és a jellemnek, 

valamint arányosnak kell lennie a tárggyal. 
Cornificius Nem tárgyalja külön. 
Cicero Nem tárgyalja külön, de a három stílusnemben való ékesszólás 

képességének elsajátítását alapvetőnek tartja. 
Quintilianus Az illőség a stílussal, az előadásmóddal és a körülményekkel 

kapcsolatos. 
 

6. táblázat: A szónoklattanok az illőségről 

 

Míg Arisztotelész a stílusban értelmezi az illőséget, addig Quintilianus már csak egynek 

említi azok között a jellemzők között, amelyek az illőséget kívánják. A görög filozófus 
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belső jelenségként, kifejezetten az elocutióra vonatkoztatja – a pronuntiatiótól függetlenül, 

míg a római retorikaszerző mindkét jelenségre nézve fontosnak tartja az illőséget, a 

körülményeket (azaz, hogy ki előtt beszél a szónok) külön tényezőként említve. 

 

2.3.2. A világosság 

 

A második stíluserény a világosság. Ha az illőség az adekvát megszólalással volt 

kapcsolatban, akkor a világosság az érthetőségnek, a mondanivaló világos átadásának 

erénye a szavak és a szókapcsolatok szintjén. 

Arisztotelész a Rétorikában nem ír külön a világosságról, hanem együtt tárgyalja 

az illőséggel. Az „illő világosságról” szólva különválasztja a költői és a prózai stílust, de a 

költőiről nem értekezik, hiszen azt megtette már egy másik művében, a Poétikában. A 

Rétorikában ellentételezi, kiegyensúlyozza a Poétika mondanivalóját. A különbségtétel így 

érthetővé válik: míg a retorika alapvető eszközei a közhasználatú szavak és kifejezések, 

addig a költészet egy másik dimenzió, amely már más, díszítőelemekkel ellátott, azokat 

gazdagon alkalmazó minőség. Fontos meglátása, hogy „a beszéd egyfajta jel, úgyhogy ha 

nem tesz világossá valamit, nem tölti be funkcióját. […] A stílust a közhasználatú névszók 

és igék14 teszik világossá, az összes többi […] fennköltté és ékessé teszi” (Rét. 1404b). A 

fennkölt és ékes pedig a költészet sajátja. 

„Prózastílusban csak közhasználatú és alapjelentésű szavakat, valamint 

metaforákat használhatunk” (Rét. 1404b). Mikor nevezhetünk valamit „közhasználatúnak” 

vagy „alapjelentésűnek”? Arisztotelész megadja a választ az előző mondat folytatásában, 

mert az elterjedtséget szerinte „az is mutatja, hogy mindenki csak ezeket alkalmazza; 

ugyanis mindenki metaforákkal, alapjelentésű és közhasználatú szavakkal társalog” (Rét. 

1404b). De akkor mi az, ami elvetendő, mi az, ami nem számít mindenki által használt 

szónak vagy kifejezésnek? 

Arisztotelész elveti a tájszavak15, valamint az összetett és új képzésű szavak 

gyakori használatát, mert ezek akadályozzák a megértést, a világosságot. Ha a szónok 

mégis túlzásba vinné ezek alkalmazását, akkor a fagyosság hibájába esne, mert prózája 

túlságosan dagályos és költőies lesz, így nem tesz eleget az illőség követelményének sem 

                                                           
14 A „névszó és ige” szószerkezet az összes szófajt lefedte az akkori értelmezés szerint (vö. a fordító 
megjegyzése: i.m. 272. lábjegyzet). 
15 A tájszóként fordított szóalak a nyelvjárási szavak mellett utalhat a furcsa kifejezésekre, valamint a 
neologizmusokra is (vö. a fordító megjegyzése: i.m. 278. lábjegyzet). 
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(Adamik 1998: 60). Arisztotelész négyféle példát is hoz erre a vétségre, amelyet a 2. ábrán 

mutatok be (Rét. 1406 a, b alapján): 

 

a) felesleges összetett szavak à 

 

b) szokatlan szavak à  

(leginkább a szokatlan és oda nem illő jelzők)   szokatla

 

c) hosszú, oda nem illő jelzők  à  

(leginkább tautológiák) 

 

 

d) oda nem illő metaforák à 

 

 

2. ábra: A világosság stíluserénye elleni lehetséges vétségek Arisztotelész szerint 

    

A tájszavak, neologizmusok használatának elvetése egy kitüntetett nyelvváltozat létét 

bizonyítja. Arisztotelész szövegében még nincs utalás városi és vidéki, művelt és 

műveletlen nyelvhasználatra, nyelvváltozatra, s főleg nem a beszélőkre, ahogyan az 

később, a római retorikák megírása idején (Cornificius, Cicero, Quintilianus művei esetén) 

már elterjedt nézet volt (Adamik B. 2009: 196–204). 

Arisztotelész egyetlen díszítőelem prózában való alkalmazását látja jónak: a 

metaforát. A metafora mint szókép a későbbi retorikákban az ékességről szóló fejezetben 

kerül elő, Arisztotelész szerint azonban a metafora egyéni jelleget kölcsönöz a beszédnek, 

ezért nagyszerű díszítőelem. „A világosság, a kellemesség és a különlegesség a metafora 

sajátja, és ez az, amit nem lehet másoktól megtanulni” (Rét. 1405a). Arisztotelész 

elhatárolja a metaforát a hasonlattól, amely csak hasonlít, és nem mutat rá az azonosságra 

(Adamik 1998: 61–62), és még ráadásul túlságosan költőies is (Rét. 1406b). A metafora 

izgalmasabb a hasonlatnál, mert megdolgoztatja a hallgatót: aki hallgatja a beszélőt, 

kíváncsi lesz arra, hogy két, egymástól teljesen eltérő dolog hogyan lehet azonos. Persze, 

magastetejű 

irdatlan, gügyeség, 

fehér tej,  

nedves veríték 

sápadt és vértelen  

ügyek; az emberi 
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hogy meglepő dolog, hiszen a metafora „eltérő dolgok közötti hasonlóság” (Adamik 1998: 

61–62). A Retorikai lexikon is általános meghatározást ad: a metafora „hasonlóságon 

alapuló névátvitel […] A metaforában a hasonlóság két fogalom közötti (külső, belső, 

funkcionális) hasonlóságnak vagy hangulati egyezésnek is tekinthető” (RetLex. 2010: 

796). Aki képes felismerni a metaforát a beszédben, illetve képes észrevenni a 

hasonlóságot a különböző dolgok között (Adamik et al. 2005: 79), az lesz képes metaforát 

alkotni, ezért lesz egyéni jellegű ez a díszítőelem (Adamik 1998: 61–62). 

Bár Arisztotelész elveti a tájszavak, a furcsa szóalakok és neologizmusok gyakori 

alkalmazását, mégis tesz egy – ezek után meglepőnek tűnő – kijelentést: „Ahogyan 

másképpen hat ránk az idegen, mint a hazánkfia, úgy van ez a stílussal is. Ezért 

nyelvezetünknek különös jelleget kell kölcsönöznünk. Az emberek ugyanis csodálják azt, 

ami távoli; s ami csodálatos, az kellemes. […] A kötetlen beszédben ezen eszközöket 

sokkal kisebb mértékben lehet alkalmazni [mint a költészetben], mert témája egyszerűbb” 

(Rét. 1404b). Arisztotelész tehát nem veti el teljesen a szokatlant, a csodálkozást kiváltót, 

sőt javasolja is, hogy éljünk ilyen elemekkel, mert élvezhetőbb lesz a beszédünk: „… 

ugyanis mindenki metaforákkal, alapjelentésű és közhasználatú szavakkal társalog. 

Nyilvánvaló tehát, hogy ha valaki jól fogalmaz, annak stílusa különös is…” (Rét. 1404b). 

Attól, hogy a beszéd érthető és világos, még nem kell egysíkúnak lennie. Fontos a 

változatosság azért, hogy hallgatói befogadást megkönnyítsük. Lényeges, hogy 

Arisztotelész a metafora mint trópus fogalmát tágabb értelemben használja. A Poétikában 

ezt olvassuk: „Metafora a szó más jelentésre való áttétele, mégpedig vagy a nemről a fajra, 

vagy a fajról a nemre, vagy a fajról a fajra, vagy pedig analógia alapján. […] „Szokatlan”-

on az idegenszerű szót, metaforát, a megnyújtást és általában mindazt értem, ami eltér a 

közhasználatútól. De ha valaki csak ilyeneket használna, abból vagy rejtvény születnék, 

vagy barbárság: ha csak metaforákat, akkor rejtvény, ha pedig csak idegen szavakat, akkor 

barbárság. […] A jó metaforák használata a hasonló vonások felismerésén alapul.” 

(Sarkady 1982)16  

Az idézetből is jól látszik a metafora fogalmának tágassága: Arisztotelésznél 

nemcsak a hasonlóságon alapuló névátvitelt jelentette, hanem az érintkezésen alapulókat 

is: a külső érintkezésen alapuló metonímiát, és a belső érintkezésen alapuló szinekdochét. 

Később ez a három trópus kiegészül az iróniával, és együtt alkotják majd az ún. négy 

mestertrópust (Peter Ramus retorikai munkája szerint – lásd 1. fejezet), amelyekből az 

                                                           
16 http://mek.oszk.hu/00300/00315/00315.htm [letöltve: 2017. 10. 31.] 
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összes többi szókép levezethető. A metafora tehát dísz, de legalább annyira a mindennapi 

természetes nyelvhasználat része, amellyel túlzásba esni sem szabad. 

A C. Herenniusnak ajánlott Retorikában Cornificius csak három stíluserényt 

említ: a választékosságot, a jólszerkesztettséget és a fenséget (RhetHer. 4. XII. 17), 

amelyek közül az első magába foglalja a világosságot és a latinosságot/nyelvhelyességet is. 

A közhasználatú és alapjelentésű szavak említése nála sem marad el: „A világosság 

szabatossá és érthetővé teszi a beszédet. Két eszközzel érjük el: közhasználatú és 

alapjelentésükben használt szavakkal. A közhasználatú szavak azok, amelyek a 

mindennapi beszédben használatosak; az alapjelentésükben használt szavak azok, amelyek 

azt a dolgot jelentik vagy jelenthetik, amiről beszélünk” (uo.). A szerző a továbbiakban 

csak röviden tárgyalja az erényeket, ezt a kérdést nem részletezi tovább. 

A vizsgált kommentárok és összefoglalók alapján (Adamik 1998: 121–146, 

valamint Adamik et al. 2005: 88–92) Cicero sem beszél részletesen a világosságról, de 

magukról a stíluserényekről sem. Munkája a stílusnemekre és a szónoki jellemre fordít 

nagy hangsúlyt (lásd az előzőeket). 

A legátfogóbb leírást Quintilianus adja a világosságról is. Szónoklattanában a 

homályossággal állítja szembe: „A homályosságot pedig a használatból kiment szavak 

okozzák, például ha valaki a főpapok kommentárjait, a legrégibb szerződéseket és a divatja 

múlt szerzőket kutatná, csak azt érné el azzal, amit azokból összehordott, hogy nem értik” 

(Szón. 8. II. 12.). Vagyis az archaizmusok és a közhasználatban már meg nem lévő szavak 

és kifejezések jelenthetik a nehézséget. Persze – teszi hozzá – vannak olyanok, akik azzal 

akarnak kitűnni, amit csak ők tudnak17.  

Később is felhívja rá a figyelmet, hogy nem az a „választékos és keresett, ami 

értelmezésre szorul” (Szón. 8. II. 21.). Quintilianus ezt a fajta szemléletet „romlott 

beszédnek” nevezi, hiszen a hallgató csak különleges zsenialitással tudja megérteni. 

Romlott tehát az, ami nem világos, illetve nem, vagy csak nagyon nehezen érthető meg. A 

homályosság több hibából állhat össze: tájnyelvi és csoportnyelvi szavak („Gyakran 

megtévesztenek olyan kifejezések, amelyek csak bizonyos vidékeken vagy szakmákban 

használatosak” – Szón. 8. II. 13.), kétértelmű szóhasználat (ahol nem derül ki a 

szövegkörnyezetből a szó tényleges jelentése – ilyen pl. a latinban a ’bika’, amely jelenthet 

                                                           
17  A magyarországi nyelvművelés egyik gyakori példája az idegenszerű kifejezések értelemzavaró jelenléte. 
Vagyis amikor az elmondott vagy leírt szövegbe annyi idegenszerű kifejezés (pl. szakmai zsargon, más 
nyelvből átvett fordulat) szövődik, hogy az már akadályozhatja a megértést. Magyarországon a nemcsak a 
tudományos életben, hanem a köznyelvben is eluralkodott idegenszó-áradatot a rendszerváltás utáni 
„anglomániára” vezeti vissza FODOR István (2001: 215). 
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hegyet, csillagképet, személynevet vagy fagyökeret is), vagy a nem megfelelő helyen 

alkalmazott közbevetések. Egy későbbi fejezetben aztán az alapjelentésű és átvitt jelentésű 

szavakat is megkülönbözteti: „Alapjelentésűek a szavak, amikor azt jelentik, amire 

eredetileg ki vannak jelölve, átvitt jelentésűek, amikor más az értelmük természetüknél 

fogva, és más az adott helyen” (Szón. 1. V. 71.). 

A homályossággal szemben a világosság meghatározása nem elsősorban a 

közhasználat felől közelít: „A világosságot a szavakban főleg a tulajdonképpeni jelentés 

biztosítja. De magát a tulajdonképpeni jelentést sem egyszerű értelmezni” (Szón. 8. I. 1.). 

Quintilianus nem elsősorban az elnevezésre gondol a világosság kapcsán, hanem a jelentés 

hatékonyságára (tehát mennyire állja meg az a bizonyos fogalom a helyét az adott 

szituációban. Előfordulhat ugyanis, hogy nem az elsődleges jelentés lesz a megfelelő). 

Másfelől is megközelíti a tulajdonképpeni jelentést: az eredeti szóból, abból, amelyből a 

képzett szó keletkez(het)ett – így egy kis etimológiai kitekintést is kínál.  

Quintilianus a világosságot tartja a legfontosabb stíluserénynek. Szónoklattanában 

számol az emberi gyarlósággal is, és felhívja a leendő szónokok figyelmét arra, hogy a 

beszédnek annyira világosnak kell lennie, hogy – pl. a törvényszékeken – még a lankadó 

figyelmű bíró is megjegyezze, amit mondanak. „Számunkra a világosság legyen az első 

stíluserény, tulajdonképpeni szavak, helyes szórend, nem túlságosan elnyújtott körmondat, 

semmi se hiányozzék, de ne is legyen fölösleges. […] Azt is figyelembe kell vennünk, 

hogy a bíró nem mindig figyel olyan feszülten, hogy a homályt ő maga eloszlassa” (Szón. 

8. II. 22–23.). 

Arisztotelész és Quintilianus között évszázadok teltek el, mégis vannak közös 

pontok a két elméletben – ilyenek a világosság stíluserényéről mondottak is. Arisztotelészt 

stíluselméletének megalkotásában is az arany középút nézőpontja vezethette (Adamik 

1998: 72), a retorikát is ennek mentén képzelhette el. Szerinte a stílus akkor lesz világos és 

illő, és akkor nem lesz lapos, ha mellőzi a szószátyárságot, és a túlságos tömörséget is. 

Adamik Tamás szerint az arisztotelészi stíluselmélet a szelekció és a kombináció egyidejű 

alkalmazásában testesül meg, így lesz a stílus egyszerre világos és különös is (Adamik 

1998: 72—73). A stílus vizsgálatára aztán a XIX. században külön tudomány – a stilisztika 

– alakult ki, alapjait azonban Arisztotelész fektette le a Poétikában és a Rétorikában 

(RetLex. 2010: 1088), és a stilisztika a mai napig szoros kapcsolatot ápol a retorika 

tudományával. 
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Quintilianus nem beszél középútról, ő a világosság elsődlegességét hangsúlyozza, 

amelynek a még oly részlegesen figyelő hallgatót is ébren kell tartania. A két elmélet 

közös pontjait a 7. táblázat foglalja össze: 

 

Arisztotelész és Quintilianus 

 àa közhasználatú szavak használatát alapvető fontosságúnak tekintik; 
 à javasolják a tájszavak és az idegennek ható, furcsa, vagy csak bizonyos körök által használt 

kifejezések mellőzését; 
 

7. táblázat: Arisztotelész és Quintilianus a világosságról 

 

Összefoglalva: az antik stíluselméletekben (kiemelve Arisztotelészt és Quintilianust) a 

világosság a homályosság ellentéte; fontos a hallgatóság számára mondanivalójában is 

érthető üzenet, amely a helyzethez igazodva és a kellő arányokat megtartva alkalmazza a 

beszéd díszítésére szolgáló elemeket. A világosság számol az „emberi gyarlósággal”, az 

összpontosított figyelemre nem mindig képes emberi lénnyel, és a legegyszerűbb hallgató 

számára is befogadhatóvá teszi az üzenetet úgy, hogy a mondanivaló lényege ne vesszen 

el. 

A következő stíluserény a nyelvhelyesség, amely ma is – köznyelvi szinten – élő 

fogalom, az emberek többsége nap mint nap találkozik vele. 

 

2.3.3. A nyelvhelyesség 

 

A nyelvhelyesség kérdései váltják ki napjainkban a legtöbb vitát. Arisztotelész a Rétorika 

egyetlen fejezetét szánja erre a témára, és ebben öt követelményt fogalmazott meg: (Rét. 3. 

V.): 

 

- a kötőszavak helyes használata; 
- a dolgokat nevükön nevezzük, ne pedig körülírjuk őket; 
- ne alkalmazzunk kétértelmű kifejezéseket, mint azok, akiknek nincsen semmi 
mondanivalójuk; 
- a szavak nemének helyes meghatározása (hímnem, nőnem, semlegesnem); 
- az egyes és többes szám helyes alkalmazása; 
 
 
Arisztotelész tehát a terjengősség és a kétértelműség visszaszorításában, az alany és 

állítmány egyeztetésében, valamint a görög egyik jellemző vonásában, a nyelvtani nemek 

helyes használatában értelmezi a nyelvhelyességet. A kétértelmű kifejezések elleni fellépés 
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pedig egyúttal a homályos, zavaró megfogalmazásoktól és a csúsztatásoktól való védelmet 

is jelenti. Ezekből „világosan látszik, hogy Arisztotelész számára a nyelvhelyesség 

nyelvtani (grammatikai) és jelentéstani (szemantikai) jelenségekből áll” (RetLex. 2010: 

862). Továbbá itt írja azt is, hogy „a stílus alapfeltétele a nyelvhelyesség” (1407a), 

valamint hogy „az írásnak jól felolvashatónak és jól előadhatónak kell lennie; e kettő 

ugyanis azonos” (1407b). Arisztotelész kiszélesíti a vizsgálati kört: nemcsak a beszélt, 

hanem az írott nyelvben is fontos a tájékozottság és a precízség azért, hogy ha írott 

szöveget adunk elő, világos legyen mindenki számára, melyik szó hová tartozik, melyiknek 

mi a jelentése. Arisztotelész a megnyilatkozás alaptételévé tette a nyelvhelyességet: ő ezt 

helléniszmosznak/hellénizmusnak nevezte, és fontosságát meg is említi a Szofisztikus 

cáfolatok című művében, amelyben a nyelvhelyességi vétség is megjelenik, mint 

„fegyver”: a szónok kergesse ellenfelét – a tévedésen, az önismétlésen, és az 

ellentmondásokon túl – nyelvi vétségbe, és nyert ügye van18. 

Cornificius és Cicero nem értekezik külön a nyelvhelyesség kérdéséről. 

Cornificius foglalkozik a jólszerkesztettséggel, amely kapcsolatban áll a 

nyelvhelyességgel. Eszerint a jólszerkesztettség „a szavaknak olyan elrendezése, amely a 

beszéd minden részét egyaránt csiszolttá teszi” (RhetHer. 4.XII. 18). 

Arisztotelész gondolatát Quintilianus fűzi tovább, aki a saját művében az 

alapoktól (a hangoktól) építi fel a szónoki ismereteket. Stíluselméletét a négy stíluserényre 

alapozza (Adamik 1998: 215). Tizenkét kötetes Szónoklattana tulajdonképpen egy 

rendszeres (azaz rendszerbe foglalt) nyelvművelést foglal magában (RetLex. 2010: 863). 

Az előzőekben vizsgált művek közül kétségtelenül az övé mondható a legteljesebbnek, 

legátfogóbbnak. Ezek mindegyike didaktikai jellegű, ám Quintilianus műve elején hosszan 

fejtegeti a nevelés fontosságát, s azt, hogy mindent az alapokkal, a grammatikával (H. Tóth 

1996: 20) kell kezdeni. Ez a Szónoklattan első könyvének előszavából vett idézetekből is 

jól látszik: 

 

§ „röviden bemutatjuk, amit hasznosnak ítélünk a szónok neveléséhez” (25); 
§ „nem fogok vonakodni leereszkedni azokhoz a kisebb dolgokhoz, amelyeket, ha 
megtagadsz, nincs helye a nagyobbaknak” (5); 

                                                           
18 A mű nincs lefordítva magyarra, ezért az angol kiadás alapján közöljük a szövegrészletet: „We must first 
of all comprehend the various objects at which those aim who compete and contend in argument. The number 
five: refutation, fallacy, paradox, solecism and, fifhtly, the reduction of one’s opponent to a state of babbling 
[…] Their fourth to make him commit a solecism (that is, to make the answerer, as a result of the argument, 
speak ungrammatically). (Aristote 1992. On Sophistical Refutations. Harvard University Press, London. 17. 
o.). 
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§ „Mert az első könyv azokat a dolgokat fogja tartalmazni, amelyek megelőzik a rétor 
munkáját” (21); 
§ „Tökéletes szónokot nevelünk, aki nem lehet más, csak derék férfi, ezért nemcsak a 
kiváló szónoki képességet követeljük meg tőle, hanem a lélek minden erényét is” (9). 
 

Quintilianus részletesen közli a szónok (anyanyelvi) nevelésének módszertanát. 

Elképzelése szerint a gyermekeket először görög nyelvre kellene tanítani, csak azután a 

latinra. Felfogása meglepő lehet, hiszen római polgárról van szó, mégis az „idegen” 

nyelvbe való bevezetést szorgalmazza először, mondván: a latint a gyermek úgyis 

megtanulja, hiszen anyanyelvi környezetben nő majd fel19. Módszere valóban a bölcsőtől a 

nyugalomba vonulásig fogja át a nevelést, hiszen azt szorgalmazza, hogy már a dajkák 

legyenek aktívak a nevelésben, és törekedjenek a helyes beszédre (ne csak az erkölcseik 

legyenek tiszták). Ahhoz, hogy tisztázza, mit jelent a helyes beszéd, először a grammatika 

és a nyelvhelyesség fogalmát vizsgálja meg, majd kitér a hibákra is. 

A grammatikát alapvetően két részre osztja: a helyes beszéd tudományára 

(latinosság) és a költők magyarázására, de mindezek előtt a helyesírás áll, hiszen „a 

magyarázatot megelőzi a helyes fölolvasás” (Szón. 1. IV. 3.). Quintilianus tehát az írás – 

sorrendbeli – elsődlegességét hangsúlyozza: az írásnak meg kell előznie a helyes beszédre 

való tanítást és az irodalom ismeretét, magyarázatát. Éppen emiatt külön fejezetet szentel a 

helyesírásnak is a nyelvhelyességen belül, hogy erre építhesse fel a beszédtanítás 

alapelveit. Itt jegyezzük meg, hogy korunk anyanyelvtanításának is legfőbb célja, hogy 

megtanítsa a gyerekeket a rugalmas nyelvhasználatra, a különböző nyelvváltozatoknak a 

beszédhelyzettől függő alkalmazására, az ún. regiszterváltásra. Ehhez azonban a nyelvi 

tudatosság (language awareness) kialakulása és kialakítása szükséges. Az írás és az olvasás 

megtanulásához egyaránt szükséges, hogy legyen a gyermeknek valamilyen tudása a nyelv 

szerkezetéről: a mondatokról, a szavakról és a szótagokról, valamint a hangokról. Az 

olvasás és az írás tanítása továbbfejleszti a nyelvi tudatosságot, hiszen kölcsönhatás van 

közöttük, ráadásul kognitív folyamatról van szó, amely a nyelvtani elnevezések (mondat, 

szó, szótag, szótagolás, hang, magán- és mássalhangzó stb.) megtanulásával metakognitív 

készséggé válik (Adamikné 2008: 18–19, 28, 89). 

                                                           
19 Az újfajta magyarországi nyelvoktatási stratégiatervezetben is felmerült hasonló vélekedés az angol 
nyelvvel kapcsolatban. Itt persze nem arról volt szó, hogy az anyanyelv elsődleges tanítása helyett vezetnék 
be az angolt, hanem az oktatott idegen nyelvek között hátrébb rangsorolnák 
(http://www.origo.hu/itthon/20110816-az-angol-helyett-a-neolatin-nyelveket-tamogatja-a-nyelvoktatasi-
strategia.html) [2012. 03. 23.] 
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Quintilianus valóban az alapoktól kezdi: a grammatika fejezetében a magán- és 

mássalhangzók tárgyalása az első a görög és a latin nyelv vonatkozásában20. A szófajok 

tárgyalásánál pedig visszautal arra, amit Arisztotelész és a görögök vallottak az igékről és a 

névszókról: „A régiek ugyanis, közöttük Arisztotelész is és Theodektész21, csak az igéket, 

a névszókat és a kötőszavakat különböztették meg, tudniillik úgy ítélték meg, hogy az 

igékben van a beszéd ereje, a névszókban az anyaga – hiszen más az, amit beszélünk, és 

más, amiről beszélünk –, a kötőszókban pedig azok összekapcsolása” (1. IV. 18.). 

Quintilianus nem foglal állást a szófajok számát illetően – igaz, többféle elképzelést is 

számba vesz –, hanem csak ajánlásokat fogalmaz meg tanítóknak, hogyan tanítsák meg a 

gyermekeknek ezeket az ismereteket.  

A nyelvhelyességet a szavakkal22 kapcsolja össze („ez a követelmény a szavakkal 

kapcsolatos”), és a beszédben (vagy írásban) ezek ellen ejtett hibákat két típusra bontja: a 

barbarizmusra és a szolecizmusra. Különbséget tett az egy szóban elkövetett nyelvi hiba, a 

barbariszmosz, és a szófűzésben ejtett hiba, a szoloikiszmosz23 között (RetLex. 2010: 100). 

Ezeket aztán Cornificius is kifejtette: „Soloecizmusról akkor beszélünk, ha az utóbb 

következő szó nem kapcsolódik szabályosan az előzőhöz. Barbarismus esetén pedig a 

szavakban ejtünk valamiféle hibát” (RhetHer. 4. XII. 17.). Quintilianus ebben is alapos, s 

mindkettőnek többféle fajtáját sorolja fel (1. V. 93–96.): 

 

BARBARIZMUS 

a. idegen nyelvi hatásra kialakult zavar; ide tartozik „például ha valaki egy afrikai 

vagy hispán szót kever a beszédébe”;  

b. nem a megszokott módon mond egy szót (szokatlanul, fenyegetőn vagy 

kíméletlenül); 

c. sajátos hozzátoldások tarkítják a beszédet (betűk, szótagok); 

d. rossz helyre tett hangsúlyok, elnyújtott szótagok; 

                                                           
20 A hangzók helyes használatát korábban CORNIFICIUS is említi, aki a gyakori ismétlődések elkerülését 
javasolja. Ezt is a jólszerkesztettség részének tekinti, amit úgy is elérhetünk, „ha kerüljük a magánhangzók 
gyakori torlódását […], és ha elkerüljük ugyanannak a hangnak túl gyakori ismétlődését” (RhetHer. 4. XII. 
18.). 
21 Görög szónok és tragédiaköltő a Kr. e. IV. században. (vö. http://hungarian-wikipedia.wiki-
site.com/t/h/e/Theodekt%C3%A9sz.html, forrás: Pecz Vilmos. 1904. Ókori lexikon, I–IV. kötet. Budapest, 
Franklin Társulat) [2012. 03. 31.] 
22 „A ’szavak’ kifejezést most tágabb értelemben használom. Ugyanis kétértelmű; tágabb jelentése szerint 
mindaz, amiből a beszéd összeáll […], másik jelentése szerint szófaj” (1. V. 2.).  
23 A szoloikiszmosz jelentése ’hibás beszéd’, amely a kis-ázsiai Szoloi város nevéből származik, ahol „egy 
igen romlott görög dialektust beszéltek”. Forrás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-
magyar-etimologiai-szotar-F14D3/sz-F3D93/szolecizmus-F3F71/ [letöltve: 2018. 01. 05.] 
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A SZOLECIZMUS ezzel szemben szám, nem vagy akár a szórend tekintetében történik. 

Fajtái pedig a következők: 

a. hozzáadás: mert hiszen, föl a magasba; 

b. elhagyás: sétálok utat, ezt ne tette meg; 

c. felcserélés: is én, akarta ezt hiszen; 

d. helyettesítés: amikor egy dolgot egy másik helyett mondanak – legtöbbször 

igéknél fordul elő (más nemet, más időt, más személyt mondanak stb.). 

A hibák szemléltetésére a latin nyelvből vett gazdag példaanyagot használja, és 

összehasonlító módszerekkel él (többnyire a göröggel veti össze a latint).  

Azt, hogy miért érdemelnek nagyobb figyelmet a beszédben elkövetett hibák, 

Quintilianus azzal indokolja, hogy „ezekre nem lehet írásban példát hozni” (1. V. 17.). 

Egyáltalán azzal, hogy a hibák felsorolására és a kiküszöbölésükre tesz erőfeszítést, sajátos 

módszert követ, mert nem közvetlenül határozza meg a helyes beszéd, vagy éppen a 

helyesírás fogalmát. 

Quintilianus szerint gyakori hiba a beszédben a hangsúlyok nem megfelelő helyen 

való alkalmazása, vagy éppen a szótagok nyúlása és rövidülése, valamint a hangok 

összeolvadása és elválasztása. A kép azonban ennél árnyaltabb, hiszen a nyelvjárások és a 

költői eszközök kivételt képeznek, más jellegűek. Az előbbi a görög nyelvben jelent 

nehézséget, hiszen ami az egyik nyelvjárásban helyes, az a másikban helytelen: „Ennek a 

dolognak [a hangsúlynak] nehezebb a megfigyelése a görögöknél, mert nekik több 

beszédfajtájuk van” (1. V. 29.). A latin ezzel szemben egységesebbnek tekinthető, jól 

meghatározható helye van a hangsúlyoknak, hiszen azok logikailag kikövetkeztethetők.  

Ekkoriban (Kr. u. 1. század) már a latin nyelv normalizációja zajlik (Adamik B. 

2009: 192–234), éppen ezért figyelemre méltó, hogy Quintilianus említés szintjén sem 

beszél más nyelvváltozatokról. A hibákkal foglalkozó részt végül így zárja: „Ha tehát 

minden hibát, melyekről fentebb beszéltünk, kiküszöböltünk, akkor azt kapjuk majd, amit 

ortoepeiának24 (helyes beszéd) nevezünk, vagyis a hibátlan és kellemes hangképzést, mert 

így lehet azt helyesnek értelmezni” (1. V. 33.). 

                                                           
24 Bolla Kálmán 1998-ban tette fel a kérdést a magyar „helyesbeszédről”: Kell-e nekünk ortoépia? (In: 
Magyar Nyelv 1998/1. 1—16). Az „ortoepeia” görög eredetű szóösszetétel (orthós = helyes; épos = beszéd). 
Bolla írásában feleleveníti, hogy mind a helyesbeszéd, mind a helyesírás az alkalmazott nyelvészet körébe 
tartozik, és mindkettő a köznyelvre, a nyilvános és művészi nyelvhasználatra (annak élőszóbeli vagy írásos 
formájára) vonatkozik (Bolla 1998: 3). Megjegyezem, hogy az ortoépia gyakoroltatására való feladatok 
találhatók a XIX. századi magyarországi népiskolai nyelvtanokban, a hangtani fejezetekben (vagy azok után), 
amikor is a hosszú és a rövid időtartamú, vagy a zöngés és zöngétlen hangok gyakoroltatására közöltek a 
szerzők néhány gyakorlatot (Adamikné 2016: 119—120).  
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A nyelvhelyesség kérdéséhez tartozik az idegen szavak kezelése is. A latinba számos 

idegen szó és kifejezés került annak eredményeként, hogy sok nemzetiség élt a Római 

Birodalomban. Quintilianus a pun, hispán és gall25 szavakat említi, de természetesen a 

római kultúrára legnagyobb hatással a görög nyelv és kultúra volt, „hiszen a római egyrészt 

innen lett fordítva, másrészt olyan szavakat használunk [mi, a rómaiak – P. Á.], melyek 

nyilvánvalóan görögök, ha a mi sajátjaink hiányoznak, amiképpen olykor ők is 

kölcsönöznek tőlünk” (1. V. 58.). A legfontosabb kérdés az, hogy ugyanúgy kell-e ragozni 

ezeket a szavakat is, mint az „anyanyelvi” szavakat, Quintilianus pedig a latinos ragozás 

mellett foglal állást, mondván: azt kell követni, amíg illő; mégis van úgy, hogy a tekintélyt 

felülmúlja a nyelvszokás, amely előtt meg kell hajtanunk magunkat. 

Quintilianus azonban nemcsak a hibákkal foglalkozik, hanem lefekteti a helyes beszéd 

alapelveit is. A meghatározó tényezőket a 8. táblázat mutatja be. 

tényező Mi jelent? 
értelem Az analógia, olykor pedig az etimológia szolgáltatja. 
régiség Valamiféle fenség (vallásos tisztelet) szolgáltatja. 

tekintély Szónokoknál és történetíróknál keresendő (a hiba is lehet példaértékű!). 
megszokás A szónoklás legbiztosabb tanítója. 

 

8. táblázat: A helyes beszéd alapelvei Quintilianusnál (Szón. VI. 1–3.) 

 

Az értelem tehát az analógiából és az etimológiából áll össze. Az analógia a szavak 

értelmével, míg az etimológia a szavak eredetével foglalkozik. Az analógia ezen kívül 

érvelési módszer is, melynek lényege, hogy „azt, ami kétséges, valami hasonlóra vezeti 

vissza, ami nem kérdéses, és a bizonytalanságot biztossal bizonyítja” (1. VI. 4). Az 

etimológia pedig – ahogyan már említettem – a szavak eredetével foglalkozik, Quintilianus 

Ciceróra hivatkozik, aki a Topicában notatio („jel”) névvel illette a fogalmat. Cicero 

viszont Arisztotelésztől vette, aki szümbolon néven említi ugyanezt. Nem is csoda, hogy 

később ebből fejlődött ki az etimológia, hiszen „a szó tulajdonképpen összevetést jelent. 

Eredetileg szümbolonok azok a táblácskák vagy gyűrűk voltak, amelyeknek két összeillő 

feléről ismerték fel egymást azok, akik vendégbarátságot26 kötöttek egymással” (Mikonya 

2012: 19). Vagyis az összehasonlítás „tudománya” volt már kezdetben is.  

                                                           
25 Azokon a területeken, ahol ezek a népek, s a többi olyan nép élt, akik nem hatottak meghatározóan a latin 
szellemiségre, ott a latin vált az államigazgatás nyelvévé, a beszélt latin nyelv pedig kiszorította a legtöbb 
nyelvet. Ebből a vulgáris latinból alakultak ki az európai újlatin nyelvek (Máté 2003: 91). 
26 A vendégbarátság a vendégszeretet kiteljesedése. A fogalom a vallásos hagyományokból származik. A 
püthagoreus misztériumiskola képviselőihez biztosan kötődik ilyen hagyomány (vö. Mikonya 2012), de a 
kereszténység szent könyve, a Biblia is tanítja: „A vendégbarátság az egyik legtartalmasabb bibliai fogalom, 
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Ennek megfelelően szerepe volt a barbarizmusok vizsgálatában és kiküszöbölésében is. Az 

etimológia segítségével próbálták meg eltüntetni az olyan szóalakokat, amelyek más 

nyelvből vagy nyelvjárásból eredtek, és nem illettek a latin nyelv rendszerébe. A mai 

nyelvművelés is az etimológiához folyamodik, amikor képviselői a média ~ médiák, 

kiexportál, beinvesztál, beregisztrál, ledegradál stb. szóalakokat bírálják. Ezt a jelenséget 

az idegen-magyar nyelvtani formák nem megfeleltetésének – műveltségi okokra 

visszavezethető hiányosságai – okozzák (Grétsy–Kemény 2005: 332 és 356, valamint 

Balázs–Zimányi 2007: 103), ezeket azonban – mivel nagyrészt latin-görög nyelvi 

műveltséget igényelnek – ma már nem kérhetjük számon a nyelvhasználókon. 

Persze nem minden szabálytalanság tartozik az etimológia vizsgálati körébe, 

hiszen vannak olyanok esetek, amelyek nem sorolhatók nyelveredetet, 

nyelvspecifikusságot vagy éppen nyelvrokonságot bizonyító tények közé. Ilyenek a 

hangutánzó szavak, a képzett szavak, valamint a külső körülményekből vett érvek 

(személyeknél például a testi tulajdonságok vagy a születési hely alapján – vö. 1. IV. 25.). 

Quintilianus külön kiemeli azt is, hogy a grammatikában „csak a kétséges esetekben van 

szükség” az etimológiára (1. VI. 38.), és a jó tanító ezekben az esetekben meg fogja 

vizsgálni a nevek eredetét (1. IV. 25.).  

Ha a régi korból előhozott szavakról van szó, azokban van valamilyen 

kellemesség és fenség, de nem szabad túlzásba vinni az archaizálást, mert akkor félő, hogy 

tolmácsolni kell majd a beszédet. „Tehát amiképpen az új szavak közül azok lesznek a 

legjobbak, amelyek a legöregebbek, úgy a régiek közül azok, melyek a legújabbak” (1. VI. 

41.). A régiséghez szorosan kapcsolódik a tekintély elve is, a kettő együtt kezelendő, 

hiszen attól, hogy valaki régen mondott valamit, még nem biztos, hogy az a szó vagy 

kifejezés a mai nyelvben is úgy hat, mint akkor (1. VI. 42.). 

Egy másik kérdés a már elterjedt, de üdvös változásnak nem mondható 

kifejezések helyzete. Quintilianus szerint az ilyen szavakat és kifejezéseket „nem szabad 

normaként elfogadni”, és a művelt emberek beszédére kell hagyatkozni. Quintilianus 

nyelvhasználatnak a művelt emberek megegyezését nevezi (vö. még Lőrincze 1980), 

ahogyan életmódnak is a derék emberek által élt életet tartja. Ez látszólag maradi 
                                                                                                                                                                                
ami magyarázza, elmélyíti és bővíti az emberek közti és – azon túl – az Istenhez fűződő kapcsolatot. Az 
átutazó idegen és vendég, aki oltalmazó tetőt kér (Péld. 27,8; Sir 29,21), Izraelt elsősorban arra az időre 
emlékezteti, amikor ősei idegen földön rabszolgaként éltek (Kiv. 19,33), de jelenlegi helyzetére is, amikor 
idegen, és zarándokként tölti rövid földi vándorlása idejét (Zsolt. 39,13; vö. Zsid. 11,13). Ez a vendég az őt 
szerető Isten nevében befogadásra (2Törv 10,18) és szeretetteljes gondozásra szorul. A rabbik a 
vendégbarátságban a jövő zálogát látják: ,,azé a Paradicsom, aki szívesen gyakorolja a vendégbarátságot'” (A 
keresztény szellemiség lexikona: http://mek.oszk.hu/adatbazis/lexikon/phplex/lexikon/d/katlex/s478.html) 
[letöltve: 2017. 10. 31.]  
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felfogásra vall, azonban a szerző gondolkodásának „modernségét” bizonyítja az a 

kijelentés, miszerint: „Majdhogynem nevetséges előnyben részesíteni azt a beszédet, 

amelyen beszéltek, azzal szemben, amelyen beszélnek” (1. VII. 43.). Quintilianus tehát az 

aktuális nyelvállapotot tekintette mérvadónak, a jelenben vizsgálódott. 

Eddig szinte kizárólag a hangzó beszédről volt szó. A Szónoklattan szentel egy 

fejezetet a helyesírásnak is, azt szorosan a szónoki képzés részének tekintve. 

 

Az írás a hangzó nyelv rögzítésének első technológiája. Olyan médium, amellyel 

maradandóvá tehető az elhangzott szó, megőrizhető az utókornak, dokumentálható a 

beszédnek nevezett emberi produktum. Igaz ,hogy Platón a Phaidroszban az írást mint a 

felejtés eszközét mutatja be27, manapság azonban elképzelhetetlen lenne a civilizált élet 

írástudás nélkül. Hozzá kell tenni: valószínűleg Platón idejében sem volt már ismeretlen az 

írás technológiája, Eric A. Havelock szerint ugyanis Platón dialógusait már hamar írásba 

foglalhatták, különben gondolatai nem maradhattak volna fenn az utókornak. Ráadásul 

bonyolult gondolatmenetei, eszmefuttatásai mind az írásbeliség jelenlétét igazolják 

(Havelock 1998: 72). 

Sok dologban az ókori görögöket szoktuk emlegetni mint feltalálókat, 

megalapozókat, ma már azonban tudjuk, hogy a görögök előtt is jelentős tudományos 

munka folyt Keleten. Az egyiptomiaknak, az asszíroknak és a babilóniaiaknak 

köszönhetően „alkalmazott nyelvészettel” már ezekből – a Kr. e. 3000–2000 körüli – 

időkből is írásos emlékek vannak arról, hogy foglalkoztak a nyelvvel. Máté Jakab (2003: 

47) írja: „A Kr. e. harmadik évezred végén a Mezopotámiába betelepedett akkádok (asszír-

babilóniaiak) nemcsak sumér szótárak szerkesztésével foglalatoskodtak, nemcsak a sumér 

névmások, igék és a különböző szóosztályok ragozását rögzítették ékírással viasztáblákra 

és akkád nyelven adták meg a megfelelőiket, hanem a művelődés és a civilizáció területén 

is maradandó és értékes örökséget adták át az utókornak”.  

Ugyan az első ismert grammatika a Kr. e. 2. századból származik (Dionüszosz 

Thrax: A grammatikáról c. munkája – MNyK 2007: 727), látható, hogy a nyelvvel való 

foglalkozás, a nyelv elemzése és leírása, alkalmazása (például a szótárkészítésben) 

                                                           
27 Szókratész elmeséli Teuth isten történetét, aki büszkén mutatta be Tamusnak, Egyiptom királyának, hogy 
feltalálta az írást mint „az emlékezet és a tudomány varázseszközét”. Tamus azonban nem volt elragadtatva, 
és ezt válaszolta Teuthnak: „ […] Így most te is, mint az írás atyja, jóindulatból épp az ellenkezőjét mondtad, 
mint ami a valódi hatása. Mert éppen feledést fog oltani azok lelkébe, akik megtanulják, mert nem 
gyakorolják emlékezőtehetségüket – az írásban bizakodva ugyanis kívülről, idegen jelek segítségével, nem 
pedig belülről, a maguk erejéből fognak visszaemlékezni. Tehát nem az emlékezetnek, hanem az 
emlékeztetésnek a varázsszerét találtad fel.” (Kövendi Dénes fordítása) 
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korábban is létező tevékenység volt, és mindezt az írás megjelenése tette lehetővé. „Az 

írásrendszer kifejlesztése kimagasló teljesítménye az emberi alkotóképességnek, egyben 

elindítója az emberi tevékenységnek, melynek tudomány a neve” (Máté 2003: 46–47). 

A nyelvek sokszínűségére – amely nemcsak a nyelvek egymástól való 

különbségét, hanem a belső diverzitásukat (nyelvjárások, nyelvváltozatok) is jelenti – a 

szónoklattanok szerzői is felhívták a figyelmet. A belső sokféleségből fakadhat az igény, 

hogy a kölcsönös megértés érdekében azonos hangalakot azonos betűjegyekkel adjanak 

vissza a nyelvhasználók. Minden nyelvben vannak törekvések a szabályozásra, de minden 

nyelvnek más helyesírási jellegzetességei, kérdései, illetve nehézségei vannak. Helyesírási 

kérdés például az írásjelek, valamint a kis- és nagybetűk használata, az egybe- és különírás, 

de még a cirill és latin betűs írás használata is (vö. Balázs–Dede 2009 tanulmányait). 

Maga a helyesírás szó a görög orthographia (helyes+írás) tükörfordítása. 

Quintilianust az az alapgondolat vezérelte, hogy a leendő szónokot minden szükséges 

nyelvtani, nyelvhasználati fogásra megtanítsa, kezdve egészen az alapoktól. Ezt írta: „nem 

fogok vonakodni leereszkedni azokhoz a kisebb dolgokhoz, amelyeket, ha megtagadsz, 

nincs helye a nagyobbaknak” (Szón. Előszó 5.). Rövid helyesírási fejezetében bepillant sok 

olyan problémába, amelyek pl. a mai magyar helyesírásban is aktuális kérdések. Úgy ítéli 

meg, hogy „hacsak nem tartja másként a szokás, mindent úgy kell írni, ahogyan hangzik. 

Ugyanis a betűk haszna, hogy őrizzék meg a hangokat, és mintha letétbe helyezték volna 

azokat náluk, adják vissza az olvasóknak. Így tehát azt kell kifejezniük, amit mondani 

készülünk” (Szón. 1. VII. 31.). Szerinte a helyesírás „művészete” a kétséges, vitás 

esetekben rejlik – ezeket is sorra veszi (a mellékjelezés értelemmegkülönböztető szerepe, a 

kiejtés szerinti vagy szóelemzés szerinti írásmód közötti választás, nyúlás, a „másként 

írjuk, másként ejtjük” elve stb.). A vitás esetek ma is szerves részei a helyesírási 

diskurzusnak, és a magyar helyesírási szabályzatban is szerepelnek.  

Már Quintilianus is elismeri, hogy „a helyesírás a nyelvszokáshoz alkalmazkodik, 

ezért gyakran meg is változhat” (1. VII. 11.). Ebben is igazolódni látszik a fentebbi 

kijelentése, miszerint az aktuális nyelvállapotot kell előnyben részesíteni a régivel 

szemben. Elismeri tehát, hogy a nyelv változik, és egy idő után az írásforma is követheti a 

változást. Ne feledjük el ugyanakkor azt sem, hogy az írás az elsődlegesen megtanulandó 

elem Quintilianusnál. Ahogyan az előzőekben már utaltam rá: az írás, a gondolkodás és a 

rögtönzés képességének elsajátítását az illő beszéd megtanulásának kell követnie. 

A magyar szakirodalomban Fodor István fogalmazza meg ezt a magyar nyelvvel 

kapcsolatban, hozzátéve azt is, tény, hogy a gyors változásokkal a helyesírás nem mindig 
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tud lépést tartani. Ilyenkor van szükség helyesírási reformra (Fodor 2001: 217kk), ez 

legutóbb Magyarországon 2015-ben történt meg A magyar helyesírás szabályai 12. 

kiadásának megjelenésével. Fodor a helyesírással való foglalkozást a nyelvműveléssel és a 

nyelvújítással rokonítja, továbbá kiemeli, hogy írás nélkül sem irodalmi, sem köznyelv 

nem létezhet, az írás a kodifikáció szükséges eleme és eszköze. A helyesírás ezen kívül 

indentitásmeghatározó szerepű28, de pusztán nyomdatechnikai problémaként is 

megjelenik29.  

A helyesírás persze nem csak reformok útján változik. „A rögzített helyesírást 

több tényező is kikezdi, elsősorban a beszéd, a kiejtés változása, az ízlés, a divat, a nyelvi 

praxis számos területe (az irodalom például az avantgarde-ban vagy a dekonstrukcióban, a 

sajtó), a hiba” (Tolcsvai Nagy 1998: 56). Tolcsvai Nagy Gábor hangsúlyozza, hogy a 

helyesírás a sztenderd nyelvváltozat része, nem „természetes” képződmény, hanem 

mesterséges norma, amelynek megsértése szankciókkal, stigmatizáló megítéléssel jár. Ez 

annak is betudható, hogy a helyesírás egyes elemeihez nincsenek változatok hozzárendelve 

(azaz nincsenek alternatív helyesírási javaslatok ugyanarra az elemre), mert az egész 

rendszer a sztenderd része (i.m. 55). 

A helyesírás ilyenformán a nyelvhelyesség egyik sarokköve, és nagy tekintélyt 

tudhat magáénak a nyelvhasználók körében. 

 

2.3.4. Az ékesség 

 

A negyedik stíluserény az ékesség. Az elnevezés a vizsgált négy szerzőnél eltérő, 

többnyire azonban az „ékesség” és a „fenség” szavakat használják. Arisztotelész A stílus 

fensége című fejezetben a körülírás és a konkrét megnevezés kettősében, ezek megfelelő 

megválasztásában látja a stílus emelkedettségét. A szó helyett körülírással 

(meghatározással), körülírás helyett pedig szóval kell kifejezni magunkat akkor, ha a 

helyzet így kívánja, vagy ha az egyik alkalmazása „csúnya” lenne (Rét. 1408a). Ezen kívül 

élhetünk még metaforákkal és jelzőkkel is, de csak a megfelelő arányban, nehogy költőiek 

legyünk. További lehetőségként említi még az egyes szám helyett többes szám használatát 

(például: „az akhájok kikötőibe”), a kötőszóelhagyást („elmenvén és beszélvén vele” 
                                                           
28

 Ilyen az írásjelek különbözősége pl. a szerb és a horvát helyesírásban, ahol szókészletében és 
grammatikájában két közel azonos nyelvről beszélünk, a szerbek mégis cirill, a horvátok pedig latin betűkkel 
írnak. 
29 Hogyan jelöljük – egy nem latin betűs nyelvre alkalmazott latin ábécé betűjegyeit – az adott nyelvre, ha 
nincsen minden hangra külön jelünk? A mellékjelek és a betűkettőzések ennek a transzkripciós eljárásnak is 
köszönhetők (Fodor 2001: 219). 
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helyett „elmenvén beszéltem vele”), vagy a tárgyhoz nem közvetlenül kapcsolódó 

metaforákat („kürtszó” helyett „lant nélküli dallam”). 

Adamik Tamás kiemeli, hogy Arisztotelész stíluselméletének szerves részét 

képezi a körmondatokról szóló rész, amely nem periférikus része a nyelvezetnek, hiszen „a 

nyelv mint a valóság mozgásának hű tükrözője a valóság történéseinek ritmusát is tükrözi” 

(Adamik 1998: 65). Vagyis a prózaritmus ugyanúgy a stílus része, s hozzájárulhat a 

hallgatónak a beszéddel kapcsolatos kellemes vagy kellemetlen érzéseihez. 

Arisztotelész hosszabban tárgyalja a körmondatok (periódusok) hosszát és 

jellegét, valamint felépítésüket, és végül arra a következtetésre jut, hogy „szemléletes 

hatást az kelt, ami a dolgokat mozgalmasságukban ábrázolja” (3. XI. 1411b). A 

mozgalmasságban pedig mindig van egy kis valóság, ezért lesznek annyira életszagúak a 

beszédek ezektől az elemektől (Adamik 1998: 70–71). 

A C. Herenniusnak ajánlott Retorikában Cornificius konkrétabban fogalmaz: a 

stílus fenségének szó- és gondolatalakzatokban kell kifejeződnie, mert ezek teszik díszessé 

és változatossá a beszédet (RhetHer. 4. XIII. 18). A kétféle alakzat elkülönítését is elvégzi: 

„A szóalakzat magának a beszédnek finom csiszoltságában áll. A gondolatalakzat fensége 

nem a szavakban, hanem magukban a gondolatokban rejlik”. Ezután egy felsorolásszerű 

rész következik, amelyben példákkal gazdagon illusztrálva mutatja be a díszítőelemeket: A 

teljesség igénye nélkül néhány példa az alakzatokból à szóalakzatok: anafora, epifora, 

szimploké, ellentét, felkiáltás, tagmondat-egyenlőség, körmondat stb.; gondolatalakzatok 

(trópusok): neologizmus, névcsere, metonímia, hiperbaton, szinekdoché, metafora, 

allegória stb. 

Cornificius művében – ahogyan arról korábban már esett szó – megtalálható a 

három stílusnem részletes tárgyalása is. A szerző a fennkölt, közepes és egyszerű stílus 

kapcsán szól az ékességről is, a fennkölt stílust határozva meg mérceként. Ez utóbbi esetén 

„minden gondolat kifejezésére a fellelhető legékesebb szavakat alkalmazzuk, akár 

alapjelentésükben, akár átvitt értelemben […], és ha olyan gondolat- és szóalakzatokkal 

élünk, amelyeknek súlya van” (RhetHer. 4. VIII. 11.). A közepes és az egyszerű stílus 

jellemzőit a fennkölthöz viszonyítva állapítja meg: míg az előzőt a „fentebb mondottakhoz 

képest” leereszkedéssel érjük el, addig az utóbbi mint a legmindennapibb stílus „az 

alsóbbrendű és mindennapi beszéd” szintjére száll le (RhetHer. 4. X. 14. – kiemelések 
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tőlem30). Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy Cornificius nem bántó értelemben 

alkalmazza ezeket a szavakat, ő a fennkölt stílushoz méri a többit. A különböző 

stíluserények különböző elvárásoknak kell, hogy megfeleljenek, s ilyen formán a 

normakérdés is előkerül: vajon Cornificius mit tekinthetett normának? A szónoklásban 

valószínűleg a fennkölt stílust tartotta legjobbnak, s fel is hívja a figyelmet rá: ne legyen 

dagályos. Megszorításokat tesz a közepes és az egyszerű stílus kapcsán is: előbbi ne legyen 

laza, mert különben szétfolyik, utóbbi pedig ne legyen alpári, mert az ízléstelen és pórias 

(RhetHer. 4. X. 14–15., XI. 16.). Természetesen a stílusok megkülönböztetése feltételezi 

az adekvátságra való odafigyelést is, számunkra azonban a stílusok tárgyalásának sorrendje 

volt érdekes. 

Adamik Tamás Cicero Oratorjához fűzött kommentárjában kiemeli, hogy a nagy 

római szónok szerint filozófia nélkül el sem képzelhető semmilyen ékes nyelvi forma, 

hiszen a gondolkodás és az ékesszólás tökéletessége összefüggenek, még pedig annyiban, 

hogy a filozófia nélkül lehetetlen az igazságot megtalálni. Tény, hogy tökéletes szónok 

nem létezik, hiszen „senki nem éri el az ékesszólásban a tökéletességet, mivel más a 

gondolkodás, más a beszéd tudománya”, mégis törekedni kell a kiválóságra. Ennek egyik 

eszköze az ékesség, mert sok világos beszédű szónokot láthattak már abban a korban is, de 

ékesszóló bizony kevés akadt (Adamik 1998: 123).  

Cicero az Oratorban a prózaritmust is kiemeli: első igazi alkalmazójának 

Gorgiaszt tekinthetjük. Míg a verselésben elsődleges szerepet a verslábak kapnak, a 

prózaritmus a szavak elrendezésében és összhangjában (ezen belül a hasonló 

végződésekben és a rokon vagy ellentétes jelentésű szavakban) nyilvánul meg. Nehéz 

pontos szabályokat megfogalmazni ezzel kapcsolatban, hiszen az ösztönös érzék, illetve a 

fül dönti el, hogy mit tartunk szépnek, hatásosnak, megindítónak. Cicero szerint a 

prózaritmus és a művészetek születése a természet utánzásához hasonlítható: „Hiszen maga 

a vers sem az értelem leleménye, hanem a természeté, az ösztönös érzéké; az értelem csak 

tudatosította a vers lényegét, egyes elemeit felmérve. A természet utánzása és a 

megfigyelés ekként hozta létre a művészetet” (Cicero 2012: 671).  

Cicero nyersanyagként tekint a szavakra, amelyeket a ritmus alkalmazásával 

csiszolhatunk össze; a szavak a gondolat kifejezésére valók, ezek szerepét fedezték fel 

korábban, míg a fül gyönyörködtetésére szolgáló eszközök a folyamatos gyakorlat során 

                                                           
30 A vastaggal kiemelt kifejezések nyelvre és nyelvhasználatra vonatkoztatását a nyelvművelést ellenzők is 
gyakran a nyelvművelők számlájára írják (példálózva a Nyelvművelő kéziszótár bizonyos részleteivel, 
szócikkeivel pl. Kálmán 2004).  
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fejlődtek ki. Természetesen a verslábak (a hosszú és rövid szótagok váltakozásának) 

szerepét sem vethetjük el egészen, hiszen a kötetlen beszédnek is megvan a maga ritmusa. 

A költői verslábaktól tehát a prózai szövegek sem mentesek. Az a jó, ha minden verslábat 

(pl. jambus, daktilus) alkalmazunk a megfelelő arányban. 

Cicero szerint a jó szónoki beszéd ismerve az illőség és a ritmusosság, vagyis a 

szónok feladata szavakkal illő keretbe foglalni a gondolatot. A jó szónok jól 

megszerkesztett körmondatokat használ, amelyek végig úgy vannak megszerkesztve, hogy 

a mondat befejezését készítsék elő, és a fül gyönyörűségére legyenek. Ezt részletesebben is 

tárgyalja: hogyan osszuk tagmondatokra a körmondatot? 

Összefoglalva tehát: a prózaritmust három dolog határozza meg: 

a) a szavak hasonló végződése 

b) a rokon vagy ellentétes jelentésű fogalmak szembeállítása 

c) körmondatok31 

Quintilianus a Szónoklattanban felvázolja a Cicero kora óta történt változásokat: hogyan 

vált szét az igazság megismerésének és az ékesszólásnak az útja; hogy akik csak a 

filozófiát művelik, elvetették az ékesszólás tanulását és tanítását, és tevékenységük sokszor 

csak névleges, nincs mögötte igazi tartalom (Szón. Előszó 13–16.). Ily módon ismét a 

helyes szónoki jellem tárgyalásához jutunk, amelynek kialakítása a szónoki munkásság 

alapvető feltétele, azaz: a hitelesség megteremtésére tett erőfeszítések nélkülözhetetlenek. 

Ezért szükséges a stíluserények magas szintre való fejlesztése is. 

Quintilianus szerint „ékes az, ami több a világosnál és az elfogadhatónál” (Szón. 

8. III. 61.). Szerinte nem elég csak a latinosság (a nyelvhelyesség) és a világosság, mert 

ugyan ékesség nélkül is lehet jó beszédet tartani, de az csak szónoklat lesz, nem 

ékesszólás; ékesség nélkül a beszéd nem hoz gyönyörködtetést a hallgatónak (8. III. 1–2.). 

A különböző beszédtípusok természetesen különböző ékességet követelnek. Az ékesség 

ezeken kívül legyen férfias, ne tűrje a nőies simaságot, ne tűrje a hibákat. A határ azonban 

nehezen húzható meg hiba és erény között, ezért gyakran tekintik erénynek a hibákat. 

Ezeket figyelni kell, gondozni kell a beszédet32, akár a gyümölcsöskertet és a termőföldet: 

„Vajon azt a birtokot tekintsem gondozottabbnak, amelyen liliomot, violát, rózsát, csobogó 

forrásokat mutogatnak, vagy azt, amelyen tömött búzatáblák vagy súlyos fürtöktől 

                                                           
31 A prózaritmusról önálló kötet is jelent meg 2006-ban, a Trezor Kiadó gondozásában, az országos Kossuth-
szónokversenyen 2005-ben tartott retorikai konferencia kapcsán (Adamikné – L. Aczél 2006) 
32 A nyelvművelők gyakran használják a növények gondozásának metaforáját. A nyelvművelő írásokban – 
akár csupán egy-egy szó erejéig is – felbukkan. Így például Lőrincze Lajosnál, amikor a nyelvújítás 
túlzásainak „nyesegetéséről” szól (1980: 7, 218), de maga a „nyelvművelés” és „nyelvápolás” szavak is erre 
utalnak. 
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görnyedező szőlőskertek vannak? Mit kívánjak elébb: terméketlen platánt, nyírott mirtuszt 

vagy szőlővel házasított szilfát és gazdag olajfaligetet?” (8. III. 8.). Quintilianus a beszédre 

való odafigyeléssel közvetve a beszédtechnikára irányítja a figyelmet, mely itt nem a 

beszédszervek működése, hanem a szavak és a gondolatok – azaz a fogalmazás – szintjén 

jelenik meg. Az ékességet Quintilianus szerint is szó- és gondolatalakzatokkal éri el a 

szónok, de megjegyzi, hogy „nem ékesség az, ami nem megfelelő”. A szavak és 

kifejezések nem megfelelő használata abból adódhat, hogy az ékesség „inkább átvitt 

jelentésű szavakat igényel”, míg a világosságnál alapvető követelmény volt az 

alapjelentésű szavak használata (8. III. 15). Quintilianus is csak a legfontosabb szóképeket 

és alakzatokat tárgyalja, mert – mint mondja – „a többi hasonló hozzájuk. Gondolatokon és 

szavakon alapulnak” (8. III. 89.). 

A 9. táblázatban a vizsgált szerzők ékességről szóló gondolatainak tömör 

összegzése látható. 

 

a szerző 
neve 

Mit mond az ékességről? 

Arisztotelész Az ékesség (a stílus fensége) a konkrét szavakban és a körülírásban 
áll. Élhetünk még metaforákkal és jelzőkkel is, de csak óvatosan: ne 
legyünk költőiek. 

Cornificius A legékesebb szavak és kifejezések a fennkölt stílus sajátjai. A többi 
ehhez képest „mindennapibb” és „alsórendűbb”. Szóképek és 
alakzatok segítségével fejezhetjük ki a fenséget. 

Cicero Az ékesség összefüggésben van a filozófiával (fennkölt gondolatok és 
az igazság ismerete = ékesszólás). 

Quintilianus Ékes az, ami több a világosnál és az elfogadhatónál. Nem elég csak a 
nyelvhelyesség és a világosság, gyönyörködtetni is kell! Szóképek és 
alakzatok segítségével elérhető a kívánt hatás. 

 

9. táblázat: Az ókori szerzők az ékességről 

 

Eddig a négy legmeghatározóbb retorikaszerző műveit vizsgáltuk. Az ékesség kapcsán 

nem feledkezhetünk meg azonban arról a műről sem, amely a 17. század óta 

meghatározója a stílussal kapcsolatos kutatásoknak. A Kr. u. 1. század első feléből 

származtatják Pszeudo-Longinosz A fenségről (Peri hüpszosz) című munkáját. Az eredeti 

szerző kiléte ismeretlen, csupán a kizárható szerzők száma, és a mű keletkezési 

korszakának bizonytalansága nőtt a kutatások során. A legvalószínűbb, hogy a nagy görög 

szónok, Dionüszosz Halikarnasszeusz egyik tanítványáról van szó (vö. Adamik 1998: 169–

172), amelyet 1674-ben a francia Nicolas Boileau fordított le görög eredetiből franciára. A 
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fenségről aztán ennek a fordításnak köszönhetően lett közismert Európában (Adamik 2010: 

720). Pszeudo-Longinosz nem munkájának címe nem véletlen, hiszen a szerző szerint „az 

írásművészet csúcspontja s tetőfoka a fenség”, mert ez ad a költőknek és az íróknak 

halhatatlanságot. Az ilyen rendkívüliség nem meggyőzi a hallgatóságot, hanem 

önkívületbe ragadja (Adamik 1998: 173). 

A fenséges stílusnak öt forrása van Pszeudo-Longinosz szerint (Pszeudo-

Longinosz 1965: 27): 

1) a nagyszerű gondolatok 

2) erős és lelkesült szenvedély 

3) az alakzatképzés módja 

4) a művészi előadásmód 

5) a méltóságteljes és emelkedett szerkesztésmód 

 

A fenség alapfeltétele azonban a tehetség és a nagyszerűség. Vagyis az, hogy „a számba 

jövő részek közül mindig a legalkalmasabbakat válasszuk ki, és egybefűzésük útján 

mintegy szerves egészet alkossunk belőlük. Mert egyik a mondanivaló kiválasztása, másik 

a kiválasztott részek tömör egybefoglalása által ragadja magával a hallgatót” (Pszeudo-

Longinosz 1965: 37). 

Pszeudo-Longinosz a későbbiekben a fokozást, valamint az alakzatokat és a 

szóképeket tárgyalja. A fokozásnak nagy szerepe van a fenség megteremtésében, de nem 

azonos vele: a fokozás lényege a „bőségben van”. Az alakzatok megfelelő alkalmazása 

szintén hozzájárul a nagyság megteremtéséhez (Adamik 1998: 175): 

„Tény, hogy a megfelelő és nagyszerű szavak kiválasztása csodálatosan 

megindítja s elbűvöli a hallgatóságot, s ez úgyszólván minden szónoknak és írónak fő 

törekvése. Ez nagyságot, egyszersmind szépséget, patinát, súlyt, erőt, emelkedettséget, de 

még ragyogást is úgy áraszt szét az írásban, akár egy csodaszép istenszobron, és szinte 

beszédes lelket önt az anyagba. […] Mert valóban a a szellem sajátos fénysugarai a szép 

kifejezések (Adamik 1998: 83). És említést tesz az illőségről is „De túltengésük egyáltalán 

nem hasznos, minthogy apró-cseprő dolgokat nagyszerű és pompás kifejezésekkel köríteni 

ugyanolyannak tűnnék, mintha valaki nagy tragikus álarcot kisgyerekre tenne” (Adamik 

1998: 85). 

A retorika határozott elveket fektetett le az „erényes stílus” megteremtéséért. 

Mára ezek többek lettek, mint egy tudomány alkalmazásának követelményei, a szónokok 

tanításának elemei. Az előzőekben rámutattunk: több ezer éves elvekről van szó, amelyek 
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már az ókori retorikákban benne voltak, és sok közülük még ma is erősen él, ráadásul az 

alakzatok kérdésével ma már más tudományágak, az irodalomtudomány a stilisztika és a 

pragmatika is foglalkoznak (vö. pl. Nemesi 2009). Sőt a társalgási maximáknak az 

arisztotelészi enthümémával való rokoníthatósága is felmerült (Nemesi 2012). 

 

2.3.5. Összegzés 

 

Ezekben az alfejezetekben áttekintettem a jelentős antik retorikaszerzők stíluselméletét, 

különös tekintettel a stíluserényekre. A fejezet elején kitértem arra is, hogy nemcsak a 

görögök és a rómaiak, hanem más keleti népek (pl. az egyiptomiak vagy az akkádok és a 

sumerek) is tudatosan foglalkoztak a nyelvükkel (lásd szótárkészítés).  

Ezt követően megvizsgáltam, hogy az illőség és a világosság erénye milyen 

kapcsolatban áll a megfogalmazásmóddal, és arra jutottam, hogy a körülmények hatnak a 

legerősebben rájuk: mikor, mit, hogyan mondhat el a rétor. A stíluserények vizsgálatánál 

láthatóvá vált az is, hogy a nyelvhelyesség erénye nem csupán a beszélt, hanem az írott 

nyelvre is vonatkozott: a helyesbeszéd (ortoépia) és a helyesírás (ortográfia) akkor is 

alapműveltségnek számított a szónokok számára, a kettő egymást feltételezte. Quintilianus 

mint a legátfogóbb retorikai mű alkotója kapcsán kitértem a barbarizmus és a szolecizmus 

kérdésére is. Az ékesség erénye kapcsán a beszéd díszítettségét említettem: milyen 

szóképek és alakzatok fordulnak elő a nyelvhasználatban, ezeket hogyan érdemes 

alkalmazni.  

 

2.4. A latin nyelv normalizációja 

 

A stíluserények tárgyalása után a következőkben áttekintem a latin nyelv 

normalizációjának időszakát. Megvizsgálom a latinnak a görög nyelvhez való viszonyát, 

kitérek a normaértelmezésre, valamint megvizsgálom, hogyan lett a vidéki-városi 

nyelvváltozatok kettősségéből művelt-műveletlen dichotómia. 

A nyelvi normalizáció a nyelvtervezés (language planning) megnyilvánulása, 

másik nevén sztenderdizáció. A fogalmat Einar Haugen vezette be 1958-ban (Sándor 2006: 

959–961). A nyelvtervezés két fő tevékenységből áll: korpusztervezésből és 

státusztervezésből. „A státustervezés (status planning – magyarul helyzettervezés) a 

nyelvpolitikai döntések területét jelentik, vagyis azokat a döntéseket, amelyek egy állam 

vagy közösség hivatalos nyelvét vagy nyelveit kijelölik, meghatározzák e nyelv(ek) 
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viszonyát saját nyelvváltozataikhoz, illetve más nyelvekhez. A korpusztervezéshez a 

hagyományos nyelvművelés körébe tartozó nyelvfejlesztő törekvéseket sorolhatjuk” 

(Balázs 1997: 144). Vagyis a státusztervezés lépései leginkább a társadalomra irányuló 

lépéseknek feleltethetők meg, míg a korpusztervezés a nyelvre irányuló tevékenységeket 

jelenti (Sándor 2006: 962).  

A nyelvtervezés a nyelvpolitika része. A nyelvpolitika a politikai intézmények 

hatása a nyelv aktuális helyzetére, végrehajtása a politikai döntéshozókhoz kötődik (Balázs 

2008a: 144). (A nyelvpolitika, nyelvtervezés és nyelvművelés viszonyáról részletesebben 

szólunk a dolgozat 4. fejezetében.) Annak ellenére, hogy a legtöbb Európában használt 

nyelvnek van normalizált, azaz sztenderd változata, fontos a nyelvtervezésről, 

nyelvpolitikáról beszélni, hiszen mostanság is adódnak olyan konfliktusok, amelyek a 

nyelvhasználattal, nyelvi jogokkal vannak kapcsolatban (az egyik legfrissebb ilyen 

esemény a határon túli magyarok helyzetét is befolyásoló ukrán nyelvtörvény 

megalkotása33). Ráadásul a legtöbb európai nyelvben hagyománya is van a 

nyelvművelésnek, az igényes nyelvhasználatra való törekvésnek (vö. Balázs–Dede 2008, 

2009).  

Az első állami szintű politikai normalizációs folyamat a latin nyelv kapcsán 

zajlott le a Római Birodalomban a Kr. e. 2. évszázad és a Kr. u. 1. évszázad között, és 

mintaként szolgál a mai nyelvtervezésnek is. 

Arisztotelész kapcsán már feltételeztünk egy privilégizált nyelvváltozatot, amikor 

a világosságról beszéltünk. Évszázadokkal később a Római Birodalomban a nagy 

szónokok és tanítóik idején a latin nyelv normalizációjának korszakát éljük. Ennek a 

folyamatnak Quintilianus volt a betetőzője, összefoglaló szónoklattani munkájában 

lefektette a művelt latin nyelvre (és az ezzel kapcsolatos további képességekre, így a 

szónoklásra) való oktatás lépéseit, és elképzeléseit gazdag példaanyaggal illusztrálta.  

A következőkben a latin nyelv normalizációjának korszakát és a római 

nyelvpolitikát vizsgálom a Kr. e. 2. század közepétől a Kr. u. 3. század legelejéig tartó 

időszakban. Arra keresem a választ, hogy hogyan mutatta meg magát a gyakorlatban a 

normalizáció, majd a továbbiakban arra térek ki, milyen máig ható következményei vannak 

ezeknek a törekvéseknek. 

A görög és a római normafelfogás alapvetően különbözött egymástól, hiszen 

maga a „norma” szó is többletjelentéssel bírt a görög nyelvben: 

                                                           
33 https://index.hu/kulfold/2017/09/11/ukran_nyelvtorveny_karpatalja_oktatas_magyar_nyelv_kisebbseg/  
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§ latin: minta, szabály; 

§ görög: ismeret, tudás, ítélet; 

Tolcsvai (1998: 15) szerint a különböző értelmezés hatással volt a 

normafelfogásokra: a rómaiak merevebben, előíróbban viszonyultak a nyelvhez, míg a 

görögök meghagyták a lehetőségét a tágabb értelmezésnek34. Mindkét esetben találkozunk 

azonban a következő kérdésekkel: szükséges-e beavatkozni a nyelv életébe, vagy hagyni 

kell szabadon változni35. A normához való hozzáállás két különböző felfogást takar, de a 

probléma ugyanaz: a nyelvben lévő szabályszerűségek és változások létére való 

magyarázat- és megoldáskeresés. 

A klasszikus latin nyelv korszaka a Kr. e. 150. és Kr. u. 200. közötti időszakra 

tehető (Adamik B. 2009: 193). Ezt a korszakot a normatudat megerősödése és széles 

körűvé válása, majd pedig a nyelvi norma leépülése, a normatudat meggyengülése és 

beszűkülése jellemezte. 

A Kr. e. 2. század közepétől egyfajta nyelvművelési, nyelvtervezési folyamat 

indult el a Római Birodalomban, s ez a folyamat kihatott a helyesírásra, a morfológiára és 

a szintaxisra is. A törekvések a klasszikus művekben is tetten érhetők voltak (Adamik B. 

2009: 193). E korszak előtt a latin nyelvtudás nem érte el a kellő fejlettségi szintet ahhoz, 

hogy pl. a diplomáciában vagy a kereskedelemben használják. Helyét ekkor még a görög 

nyelv töltötte be (Adamik B. 2006: 37). 

A rómaiak – a görögökhöz hasonlóan – maguk is a barbár36 jelzővel illették a 

latin nyelvet, a normalizáció kezdetén azonban már sértőnek találták az elnevezést, ezért a 

szó ilyen értelmű használata visszaszorult. Emellett a nyelvi purizmus is megjelent az 

értelmiség körében: a feljegyzések egy bizonyos Luciliust említenek, aki tudatosan kerülte 

az idegen szavakat37, valamint a vidékies, paraszti nyelvi (dialektikális, diatopikus) 

nyelvhasználatot (Adamik B. 2009: 199). Cicero korábban a vidékiesen beszélőket 

„piszkosan beszélőknek” nevezte (ahol a „piszkos” a nem normatív, vidékies 

                                                           
34 Tolcsvai Nagy Gábor megjegyzi, hogy „a nyelvtan preskriptív szerepét is elfogadó munkák elsősorban az 
első jelentést alkalmazták, így egy preskriptív normafogalmat dolgozva ki. A második jelentés alapján tágabb 
összefüggéseiben lehet keresni a norma lényegét. Ezt a dekriptív normafogalmat a magyar nyelvi 
gondolkodásban először Kazinczy fejtette ki akkor, amikor a különböző beszédhelyzetekhez igazodó 
különböző stílusok rendszeréről beszélt” (Tolcsvai Nagy 1998: 15). Ezek alapján feltételezhető, hogy a 
magyar normafelfogásra az évszázadokig nagy tekintélyű latin nyelv, illetve a latinoktatás és a latin nyelvi 
kultúra is hatással lehetett. 
35 Ez az ún. analógia-anomália vita. 
36 A görögök mindenkit barbárnak tekintettek – magukon kívül (Adamik B. 2009: 197). 
37 Az idegen szó itt = görög szó. 
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nyelvhasználatra utalt, nem a trágárságra (Adamik B. 2009: 199). A nyelvváltozatokat 

alapvetően két részre osztották: 

§ „tiszta”, városi beszéd – urbanus; 

§ „piszkos”, vidékies beszéd – rusticus; 

Ekkor még az urbanus és a rusticus valóban csak városit és vidékiest jelentett, a „művelt” 

és „műveletlen” szinonimáiként csak később jelentek meg (Adamik B. 2009: 201). 

Quintilianustól tudjuk, hogy az urbanitasnak nevezett beszédmód a Róma városában 

használt egészen sajátos nyelvváltozatot jelentette, amely mind szóhasználatában, mind 

hanghordozásában eltért a vele szembe állított vidékiességtől. Az urbanitas beszélője 

művelt ember, akinek a beszédéből is árad ez a fajta kellemesség és a tanultság (Szón. VI. 

3. 17.). Persze a rómaiak a görög mellett a latint is „emberszámba vették”, de a 

birodalomban beszélt többi nyelvet továbbra sem kezelték egyenrangúan (Adamik B. 

2006: 33–34). A világ így vált nyelvi értelemben háromosztatúvá: a hellének, a rómaiak és 

a barbárok világává (Adamik B. 2006: 41). 

A latin feltörekvése a Kr. e. 2. század első felében bekövetkezett kulturális és 

ideológiai fejlődésnek köszönhető, de szerepet játszott benne a hatalmi felsőbbrendűség 

görögökkel szembeni kinyilvánítása is (Adamik B. 2006: 41). Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy a rómaiak alsóbbrendű nyelvként tekintettek volna a görögre, bizonyítja ezt az is, 

hogy a 2. században a császári kancellária két részre – egy görög és egy latin nyelvű 

kancelláriára – bomlott (Adamik B. 2006: 51). A két nyelv egyenrangúvá vált, a latin nyelv 

magasabb státuszt kapott – vagyis egy nyelvpolitikai cselekvéssorozat vette kezdetét. A 

nyelvpolitika „egy állami szervezettel rendelkező közösségnek a nyelvek státuszának 

meghatározására és rendszeres kiépítésére irányuló tudatos tevékenysége”. A nyelvpolitika 

két legfontosabb része – ahogyan fejezet elején is említettem – a státusztervezés, amikor 

egy nyelv jogi és társadalmi helyzetére vonatkozó tevékenység zajlik; valamint a 

korpusztervezés, amely az adott státuszú nyelv normáinak kidolgozására is kodifikálására 

összepontosít (Adamik B. 2006: 13–14 alapján). A rómaiak nyelvpolitikájában a latin 

státusztervezése volt erősebb, a nyelvi rendszert a nyelvi tekintélyek (szónokok és 

grammatikaírók) munkássága alapján foglalták írásba, a norma kialakulása és kialakítása 

nagyrészt az oktatási magánintézményekben gyökerezett (Adamik B. 2006: 14).  

A grammatika- és a retorikaoktatás szorosan összekapcsolódott38. Az oktatás 

görög mintára folyt, ezt a mintát alakították át a mesterek latinná. Az előző alfejezetekben 

                                                           
38 A grammatikaoktatás itt a leíró nyelvtant és az irodalmi művek elemzését foglalta magába, melyet görög 
indíttatásra kezdtek el (Adamik B. 2009: 203). 
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vizsgált szerzők közül Cornificius az, akinél legelőször találunk teljes latin nyelvű retorikai 

rendszert, és ő az, aki először említ a latinitas erényét (nyelvhelyesség, latinosság – „A 

helyes latinosság a beszédet minden hibától mentesen őrzi meg” – RhetHer. 4. XII. 17.). A 

normalizálódást segítette továbbá a tanítóknak az a sok kortárs által kritizált gyakorlata is, 

amely szerint többet foglalkoztak a nyelvi képzéssel, mint az általános műveltség 

tanításával. A normatív nyelvhasználat igazi megvalósítójának Cicerót tartották (Adamik 

2009: 203). Cornificiust követően M. Terentius Varro már határozottan elválasztja 

egymástól a római városi nyelvhasználatot a vidékitől, latinitasként a városi változatot 

ismerve el (Adamik B. 2009: 206). Ezt a felfogást aztán Cicero is követi. 

Akkoriban is vita tárgyát képezte, hogy miként viszonyuljanak a nyelvhez: építsenek ki 

konkrét szabályrendszert, és szorgalmazzák a tudatos nyelvhasználatot egy hasonlóságokra 

(az elődök nyelvhasználatára) épülő nyelvrendszer-felfogás alapján (analógia), vagy 

hagyják a nyelvet szabadon fejlődni, magától változni, rendszertelenül, szabálytalanul, és a 

természetes nyelvhasználatot részesítsék előnyben (anomália) (Adamik B. 2009: 206–207). 

E kettősség előzményének a görög phüszisz-thészisz kettős tekinthető (H. Tóth 

1996: 13), amelynek kibontakozása a görög nyelv alexandriai korszakában, Nagy Sándor 

hódításai után kezdődött (Kr.e. 4–3. század). A szembenállás lényege, hogy a szofisták az 

erkölcsfilozófiában megkülönböztették a phüsziszt, vagyis a természet által adott dolgokat, 

törvényeket, valamint a thésziszt, vagyis az emberi törvényeket39. A vita gyújtópontjában a 

sztoikusok azon felismerése állt, miszerint a nyelvi forma és az általa jelölt tartalom nem 

feltétlenül felelnek meg egymásnak, azaz a nyelvben anomáliák fedezhetők fel. A 

sztoikusok később köztes álláspontra helyezkedtek: elismerték, hogy lehetett a nyelv 

keletkezésének olyan korszaka, amikor jelölt és jelölő között fennállhatott egyfajta 

természetes viszony, ezt a korszakot azonban élesen elhatárolták attól a korszaktól, 

amelyben ez a szerves kapcsolat már konvencionálissá vált (Máté 2003: 52). A phüszisz-

theszisz feszültséghez az is hozzájárult, hogy a görögség szétszóródott a meghódított 

területeken, az őslakosok pedig arra kényszerültek, hogy görögül tanuljanak. Így érzékeny 

ponttá vált a „helyes” és „szép” görög beszéd kérdése.  

 

„A görög nyelv elterjedése azt is jelentette, hogy a barbárokat meg kellett tanítani erre a 
nyelvre és ügyelni kellett arra is, hogy a görögöt elsajátító őslakosok helyesen és szépen 
beszéljék ezt a nyelvet. Mivel a görögül helyesen beszélő lakosság száma csökkent, a nagy 
többséget meg kellett tanítani a görög helyes használatára” (H. Tóth 1996: 10). 

                                                           
39http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index80ad.html?option=com_tanelem&t
ask=all&id_tananyag=33 [letöltve: 2018. 02. 14.] 
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A megváltozott helyzet megváltozott nyelvi viszonyokat hozott létre, s ez különösen 

érzékenyen érintette a nyelviminta-adó művek – Homérosz eposzai – tanulmányozását. 

Tulajdonképpen egyfajta nyelvi szakadék keletkezett. 

Az analógia-anomália vita Adamik Tamásnak a C. Herenniusnak ajánlott 

Retorikához írt utószavában is előkerül: kell-e követni a korábbi szerzők nyelvi gyakorlatát 

és nyelvi szabályrendszerben gondolkodni – ahogyan az analógiát képviselők vezetője, 

Arisztarkhosz akarta –, vagy maradjunk a természetes nyelvhasználatnál – ahogyan az 

anomáliát képviselő Kratész akarta. Adamik Tamás (1998: 139) hozzáteszi, hogy 

Cornificiusnál a stílus témájának „részletes kifejtése azért bír különös jelentőséggel, mert 

azt mutatja, hogy a Kr. e. 2–1. század fordulóján Rómában már tudatosan törekedtek a 

művészi formára mind a szóválasztásban, mind a szófűzésben”. Az analógiát a tekintélyelv 

(auctoritas) is erősítette, hiszen maga Julius Caesar is kiállt mellette, még egy önálló 

művet is megjelentett ennek kapcsán40. Persze hozzá kell tenni: szó sincs arról, hogy az 

analógia képviselői tagadták volna, hogy „a beszélt köznyelvben számos eltérés észlelhető 

bizonyos törvényszerűségektől”, vagyis tudomásul vették, hogy nincsen tökéletes 

morfológiai egység, ezért „szükséges a nyelvet emberi tevékenység, beavatkozás révén 

tökéletesíteni” (Máté 2003: 79). Az analógia-anomália vitáról később Varro értekezett 

részletesebben (H. Tóth 1996: 14). 

A latin nyelvi norma kialakítói egyszerre voltak „nyelvművészek és tudatos 

nyelvformálók (nyelvművelők)” pl. Caesar és Cicero (Adamik B. 2009: 214). 

Tevékenységük egyik területe az ún. szelekció volt, amely „alapvetően abból állt, hogy két 

vagy több párhuzamos, egymás mellett élő nyelvi eszköz közül egyet használatra 

kiválasztottak, a többi alkalmazását pedig kerülték. Ez a kiválogatás arra irányult, hogy a 

kerülendő sokalakúságból, nyelvi polimorfizmusból egy óhajtott, ideális egyalakúság, 

nyelvi monomorfizmus jöjjön létre” (Adamik B. 2009: 214). Ez a gyakorlat egyfajta 

purizmust jelentett, az inurbanus és rusticus kifejezések nyelvből való száműzését. 

A kiejtésben a tekintélyelvet (auctoritas) követték, a nagy elődök, tekintélyes 

szónokok mintája (pl. Julius Caesaré) volt mérvadó. Érdekes tény, hogy a kiejtés 

normalizációja a helyesírásból indult, a Kr. e. 1, században ugyanis beszédben is 

rögzítették a szóvégi mássalhangzókat (Adamik B. 2009: 217) – azaz elsőként a 

hangrendszer elemeiben fedezhető fel a normalizáció.  

                                                           
40 De analogia (Az analógiáról). Sajnos nem maradt ránk (H. Tóth 2005: 55). 



65 

 

„Standardizációnak vagy normalizációnak nevezik azt a nyelvi szabványosítási folyamatot, 
melynek célja egy földrajzi, ill. társadalmi nyelvváltozatok feletti standard […] más néven 
normatív […], tehát mértékadó, szabályszerű, példaértékű nyelvi forma, vagy 
nyelvváltozat létrehozása, amely egy adott közösség felsőbb társadalmi rétegei és 
intézményei számára irányadó jellegű vagy kötelező érvényű, ill. hivatalos kommunikációs 
kódként is funkcionál” (Adamik B. 2009: 210–211).  
 

A rómaiak nem alkalmaztak semmilyen törvényi kényszerítő eszközt a latin nyelv 

használatának betartatására, továbbá nem volt nyelvrendelet sem, amely meghatározta 

volna a használható nyelvek körét (Adamik B. 2006: 22). A rómaiak egyszerűen nem 

ismertek el más nyelvet a latinon és a görögön kívül, s a latin folyamatos státusztervezése, 

majd később korpusztervezése után megszilárdult a latin „hivatalos és presztízsnyelvi 

státusza” (Adamik B. 2009: 212–213). Quintilianus Cicerót tekintette a nyelvi ideál 

képviselőjének, műveiben az ő gondolataira támaszkodott. Ha Cicero volt a latin sztenderd 

nyelv mércéje, akkor Quintilianust kanonizátornak mondhatjuk, aki megszilárdította a 

normalizációs elképzeléseket (Adamik B. 2009: 210). 

A latin normalizációja során több tendencia érvényesült, s ezeknek a 10. 

táblázatban összegzett eredményei/következményei voltak. 

 

tendenciák  
 
 
 
 
 
 
à 

eredmények/következmények 
- nyelvi gazdaságosság: a 
nyelvi variánsok redukciójával 
kívánták elérni; 
- nyelvi szabatosság: a 
gondos szóválasztás elősegítése; 
- nyelvi átláthatóság: a 
rövidebb és hosszabb igealakok 
közti választás; 
- nyelvi következetesség és 
logikusság: a nyelvi rendszerbeli 
kivételek és sajátos megoldások 
„egyszerűsítése” 

- egységes normanyelv kialakulása 
(egységesebb, mint a görög, amelynek 
több normája is volt: ión kardal, aiol líra 
stb.); 
- a norma szerves egységben maradt 
a consuetudóval, azaz a nyelvszokással, 
és a ratio grammatica (vagyis a norma) 
sosem tudott abszolút érvényre jutni 
ezzel szemben; 
- s bár Tolcsvai (1998, lásd fentebb) 
szerint a rómaiak előíróbban tekintettek 
a nyelvi normára, mint a görögök, a 
fentiek szerint ez a gyakorlatban 
kevésbé érvényesült; 
- Quintilianus is kiállt a változások 
mellett, de mértéktartásra intett. 

 

10. táblázat: A latin nyelv normalizációjában érvényesülő tendenciák  

(Adamik B. 2009: 219kk) 
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Ebben a fejezetben áttekintettem a latin nyelv normalizációjának fontosabb jellemzőit. A 

rómaiak a latin nyelvi sztenderdizációs és nyelvtervezési folyamatban kezdetben a hatalom 

erejét érvényesítették (görög helyett latinra váltottak a diplomáciában és a 

kereskedelemben), majd tudatos nyelvtervezési lépésekkel hozták létre és erősítették meg a 

nyelvi normát. Az elterjesztés egyik sarokkövét a grammatika- és retorikaiskolák 

jelentették, amelyek a görög tudás „latinosítását” végezték el. Időközben elkülönült 

egymástól a városi (urbanus) és a vidéki (rusticus) nyelvhasználat, s idővel az előbbi a 

műveltség szinonimája is lett. A normalizációs folyamatban kulcsszerepe volt a 

tekintélyelvnek (auctoritas) is. Rómaiak és görögök más nyelvet nem ismertek el a 

sajátjaikon kívül, a birodalomban élő többi népnyelvi értelemben nem létezett számukra.  

 

2.5. Retorika és nyelvhasználati útmutatás a középkorban és a reneszánszban 

 

A Római Birodalom bukása után az ókori világ – beleértve a retorikai műveltséget is – 

átalakult. A retorikai műveltség középkori és reneszánszbeli változásait ebben a fejezetben 

a kora középkortól Baldassare Castiglione Az udvari ember című művéig tekintem át. 

Gondolatmenetemet az ókori műveltség középkori terjedésének vázlatos ismertetésével 

kezdem, ezt követően kitekintek a középkori egyházi retorika kialakulására (Szent 

Ágoston), majd két nagy hatású kora középkori szerző (Sevillai Izidor és Alkuin) 

munkásságát vizsgálom meg. Mivel a középkorban az oktatást és a művelődést jórészt az 

egyház tartotta kézben, ezért egy X. századi szerzetesi traktátus segítségével követem a 

retorika (és a grammatika) szerepének változását a latin nyelvű egyházi életben (Sankt 

Gallen). Célom, hogy bemutassam: az antik retorika a középkor jelentős gondolkodóira és 

a középkori nevelési-oktatási gyakorlatra is hatással volt, a nyelvhasználatot befolyásoló 

hatása és tanítása megmaradt, a reneszánsz idején pedig az udvari viselkedés és az udvari 

nyelvhasználatról való gondolkodás egyik alapját szolgáltatta. 

2.5.1. A középkor 
 

A kutatók eltérő válaszokat adnak arra kérdésre, hogy mikor ér véget az ókor, és mikor 

kezdődik, illetve mikor zárul a középkor (ezekről részletesebben lásd: Adamik 2014: 19–

20). A továbbiakban – retorikai szempontból – a Nyugatrómai Birodalom bukását tekintem 

a középkor kezdetének, ez az időpont ugyanis egy új korszak beköszöntét jelentette: az 

utolsó római császár megbukott, a birodalom egykori nyugati felének területén pedig 
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germán királyságok jöttek létre (Adamik 2014: 20). Az ezt követő egy évezred végén 

fedezik fel Amerikát (sokan ezt az eseményt tekintik a középkor végének), és az 1500-as 

évek elején bontakozik ki a reformáció. A reneszánsz és a humanizmus szellemi áramlata 

azonban már az 1400-as évek elején megjelenik, és ez sok tekintetben a középkor végét 

jelenti (Adamik 2014: 20). Vizsgálatomban mégis némileg korábbról, Szent Ágoston 

egyházatya munkásságából indulok ki, hiszen gondolkodása és művei jelentősen 

befolyásolták a középkori művelődést.  

Összegezve: a Nyugatrómai Birodalom bukásától (Kr. u. 476) a humanizmus és a 

reneszánsz szellemi áramlatának megjelenéséig (kb. 1400-ig) tartó időszakot nevezem 

középkornak, kiegészítve Szent Ágostonnak (354–430) a Nyugatrómai Birodalom bukását 

szinte közvetlenül megelőző munkásságával. 

* 

A középkor minden részében tökéletesen kidolgozott retorikai rendszert örökölt az ókortól, 

s a retorika ennek megfelelően áthatotta az egész középkori kultúrát (bár szerepe jelentősen 

átértékelődött): iskolai tananyag volt, erről tanúskodnak a fennmaradt tudományos 

munkák, a szorosan összefonódó egyházi és világi oktatás, amelyben a kolostori tanítás és 

a papok nevelésének gyakorlata is beletartozik. Az oktatást tulajdonképpen kizárólag az 

egyház tartotta kézben, s ilyen értelemben a retorika az antik kultúra továbbélésének 

mutatójává és a középkori eszmerendszer lényeges alkotóelemévé vált (Adamik et al. 

2005: 131).  

A görögök által felhalmozott ismeretek két csatornán jutottak el Európába 

(Maróth 1980: 8): egyrészt a középkori latin fordításokban, másrészt pedig keletről: a szír, 

majd az ezekből készült arab források segítségével. Meglepő lehet, hogy a görög filozófia 

keletebbre, arab területeken is megjelent. A görög gondolkodásmód keleti megjelenése, 

majd elterjedése annak köszönhető, hogy a korai iszlám filozófia valójában nagyon távol 

állt az arab gondolkodásmódtól; a korai iszlám inkább a görög filozófia, főként az 

újplatonizmus41 folytatásaként értelmezhető. Bizonyítékként szolgál az is, hogy 

Arisztotelész szinte minden művét lefordították arabra, még az újplatonista kommentárokat 

is (RetLex 2010: 86). Ez jelentősen kitágította a görög filozófia földrajzi határait, hiszen a 

                                                           
41 Az irányzat nevét onnan kapta, hogy szellemi ősének Platón filozófiáját tekinti, éspedig annak következő 
gondolatait: 1. A mindenség tisztán szellemi része magasabb rendű, mint a természeti világ, amelyben a 
szellemi összetevő az anyagival keveredik; 2. A természeti világ dolgainak és folyamatainak valódi okai 
szellemi természetűek; 3. Az ember testénél fogva a természeti, lelkénél fogva a szellemi világhoz tartozik. 
Megalapítója Plótinosz (203--269) volt.  
(Forrás:http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index6df1.html?option=com_tanel
em&id_tanelem=266&tip=0) [2017. 11. 25.] 
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kelet felé is terjedő a görög műveltségre egész iskolák épültek fel később. Az arab hódítás 

ekkor már Egyiptomot, Észak-Afrikát, Kis-Ázsia bizonyos területeit, valamint a mai 

Spanyolország területét és Franciaország egyes részeit is magába foglalta (RetLex 2010: 

85–86).  

Az első jelentős szellemi központ Keleten a szírek által alapított bagdadi iskola 

volt, amelyet később arab diákok is látogattak. Bagdad a Kr. u. 9. század környékén, főként 

Harun ar-Rasid uralkodása alatt vált szellemi központtá, és élénk kapcsolatot ápolt a 

nyugati világgal: ő és fia, Harun al-Ma’mun felvették a kapcsolatot a nyugati tudósokkal, 

és jó diplomáciai kapcsolatot ápoltak Nagy Károllyal is (RetLex 2010: 86). Ez a kapcsolat 

azért is jelentős, mert voltaképpen Nagy Károlytól számítható a „latin középkor” kezdete: 

ő volt az, aki továbbvitte a Római Birodalom állameszményét; továbbá az egyház és a 

kultúra is meghatározója volt az egész középkornak (Adamik 2014a: 21), amely így a 

keleti tudósok által képviselt szellemiséggel is kapcsolatban állt. A szírek és az arabok 

tudománytörténeti jelentősége, hogy továbbadták a kultúrát, megőrizték az antik filozófia 

alapműveit (vö. Maróth 1980: 5–24). Maróth Miklós hozzáteszi, hogy az arab fordítások 

sok olyan művet és adatot is megőriztek, amelyek görög eredetiben nincsenek meg, 

elvesztek. Az arabok kommentárokat is fűztek pl. Arisztotelész műveihez, és ezáltal is 

serkentőleg hatottak az európai szellemi életre (Maróth 1980: 8).  

Az újplatonizmus gyümölcsének tekinthető az egész középkori művelődést átható 

hét szabad művészet (septem artes liberales vagy septem artes disciplinae) is. Végső 

rendszere csak a késő ókorban alakult ki, gyökerei pedig még régebbre nyúlnak vissza. 

Már Cicero is szabad művészetekként említi a De oratoréban „azokat a művészeteket, 

amelyek a szabad és nemes tudományokat foglalják magukban, a geometriát, a zenét, az 

irodalom és a költők ismeretét, és azokat, amelyek a természetről, amelyek az emberi 

erkölcsökről, amelyek a közügyekről szólnak” (RetLex. 2010: 1067). Cicerót követően 

Marcus Terentius Varro (Kr. e. 116–27) már kilenc tudományt különböztetett meg a 

Disciplinarum libri novem (A tudományok kilenc könyve) című munkájában, a késő 

ókorban azonban Martianus Capella (Kr. u. 5. század) újplatonista alapon értelmezte újra 

ezeket. Fia számára írt enciklopédiájában (Philologia és Mercurius házassága) kilenc 

könyvben foglalja össze a művészeteket: 1–2. könyv: bevezetés, 3. könyv: grammatika, 4. 

könyv: dialektika, 5. könyv: retorika, 6. könyv: geometria, 7. könyv: aritmetika, 8. könyv: 

asztronómia, 9. könyv: zene (harmónia) (RetLex. 2010: 751). Az eddigi kutatások arra 

mutatnak, hogy a hetes beosztás valóban Martianus Capella munkájával állandósult, tehát 
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tulajdonképpen az 5. század óta beszélhetünk hét szabad művészetről (RetLex. 2010: 

1068–1069).  

A hét szabad művészet triviumra („szellemtudományok”) és az ezekre épülő 

quadriviumra („természettudományos művészetek) oszlott. A triviumba a grammatika, a 

retorika és a dialektika – tehát minden, nyelvvel kapcsolatos tudomány – tartozott, a 

quadriviumba pedig az aritmetika, a geometria, az asztronómia és a zene, azaz a 

matematikára épülő területek (RetLex. 2010: 1071). A hét művészet/tudomány mellé Varro 

az építészetet és az orvostudományt is felvette, Martianus Capella és az utána következők 

azonban megmaradtak a hetes számnál, az utóbbi kettőt nem tekintették ugyanis a hét 

szabad művészet részének (Adamik 2014: 398). 

A középkori művelődés alapjai tehát a római gondolkodóknál keresendők. A 

középkor is adott azonban két olyan nagy hatású gondolkodót a világnak, mint Szent 

Ágoston egyházatya és Salisburyi János, a középkori irodalom egyik legnagyobb alakja. 

Az ő munkásságuk kiemelkedő, de nem egyedülálló: a Kr. u. 5–9. században a Római 

Birodalom területén létrejövő utódállamokban is jeles gondolkodók tevékenykedtek: a 

művelődés folytonossága Róma bukása után sem tört meg (Fináczy 1926/1985: 94). A 

Nyugatrómai Birodalom romjain létrejövő új államokban szükségszerűen új kultúrák, új 

művelődés és a művelődésről való új gondolkodás alakult ki. A nyugati és keleti gótok, a 

burgundok, a longobárdok, az allemannok, a szászok és a frankok elfoglalták Itália, Gallia, 

Hispánia és a mai Németország területét, és saját királyságokat, birodalmakat alapítottak 

rajtuk. A véres harcok befejezése után voltak olyan területek, amelyeken a beözönlő 

germán népek a meghódítottak nyelvét és szokásait is átvették, a frankok és az egykori 

római birodalmi polgárok pedig szinte egyenrangúan éltek egymás mellett, házasodtak is 

egymás között, sőt a Meroving királyok közül többen latinul is tudtak, római divat szerint 

öltözködtek és uralkodtak (Fináczy 1926/1985: 94–95). Fináczy hozzáteszi, hogy ebben 

nagy szerepe volt a római egyháznak is, amelynek civilizáló hatása vitathatatlan, hiszen a 

művelődés korábban, a Nyugatrómai Birodalomban is az egyháztól indult (Fináczy 

1926/1985: 95–96). Az új államok területén az 5–9. században olyan jeles gondolkodók-

tanítók éltek, mint a hispániai Sevillai Izidor, az afrikai Martianus Capella, az itáliai 

Boethius vagy a britanniai származású Alkuin.  

A következőkben Szent Ágoston, Sevillai Izidor, a Nagy Károly udvarában 

tevékenykedő Alkuin, valamint Salisburyi János munkásságát vizsgálom meg, ugyanis 

mindannyiójuknak voltak retorikai és grammatikai kérdéseket érintő művei, újításai, s 

mindemelett tanították is a retorikát és a grammatikát. 



70 

 

2.5.2. Az ókor és a középkor határán: Szent Ágoston 

 

A középkori retorikában fontosak az egyházi beszédek, bár ezeknek nincsenek ókori 

előzményei. Az egyházi retorikát augustinusi retorikának is nevezik, mivel alaptételeit az 

egyházatya Szent Ágoston (354–430) dolgozta ki De doctrina Christiana (A keresztény 

tanításról) című művében. Szent Ágoston késő császárkori filozófus, rétor volt, a retorikát 

Karthágóban tanulta, és ott is kezdett el tanítani 374-ben. 383-tól Rómában tanított, majd 

megnyert egy retorikatanári állást Milánóban, és itt találkozott a város híres püspökével, 

Szent Ambrussal (Ambrosius), akinek a prédikációit hallgatva kezdett el közeledni a 

kereszténységhez. Élete első szakaszában (retorikatanárságától  püspökségéig) főként a hét 

szabad művészetet filozófiai alapon tárgyaló műveket írt (pl. De grammatica – A 

nyelvtanról). Második korszakának eredménye A keresztény tanításról első három könyve, 

amelyet később egy negyedikkel egészített ki (RetLex. 2010: 103). 

Ágoston a De doctrina Christianában részletesen beszél arról, hogy az Úr a tetteit 

jelek által jelentette ki az embereknek, s ezeket a jeleket kell megértenünk elsőként. Az 

egyházi beszédekben ezeket a jeleket kell magyarázni. Érdekes, hogy Ágoston nem tért ki 

olyan témákra, hogy pl. mitől jó egy beszéd felépítése. Ennek valószínűleg az az oka, hogy 

ebben a korban még nem volt tömeges igény az egyházi beszéd oktatására. Amikor 

azonban 1215-ben a hívek számára kötelezővé tették a gyónást, a lelki gondozás 

(pastorálás) igénye olyan nagymértékűvé vált, hogy „egyházi szónokok egész seregét tette 

szükségessé” (Adamik et al. 2005: 136). A prédikációs gyakorlat forradalma kezdődik meg 

ezzel, s egyre több kézikönyv jelenik meg a helyes prédikációról. Ezekben már jól 

kivehetők Cicero és Arisztotelész stíluskövetelményei is. 

Ágoston a művében lerakja a szemiotika tudományának alapjait (Adamik 1998: 

257). A retorikát tanuló és tanító Augustinus figyelme ebben a műben – amely négy 

könyvből áll, és mintegy harminc évig készült – a keresztény értékrend felé fordul, 

megalapozva a jeltudományt, mégpedig a vallásból, Istenből kiindulva. Így a retorika 

„interdiszciplinárissá” tágul. 

Adamik Tamás Szent Ágoston stíluselméletéhez írt kommentárjában megjegyzi, 

hogy az ágostoni retorika sok egyéb tudományt is magába olvaszt, és tulajdonképpen így 

válik az egyházi (keresztény) retorika a „pogány” retorika kibővített változatává (Adamik 

1998: 277). A keresztény tanításról stílussal foglalkozó negyedik könyvét Ágoston csak 

halála előtt négy évvel publikálta (Adamik 1998: 257), s benne a cicerói tökéletesszónok-
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eszményhez tért vissza, de többször utal még Arisztotelészre és Quintilianusra is (Adamik 

Tamás szerint Ágoston felfogása egészen Platónig megy vissza – 12. táblázat). 

 

Szent 
Ágoston 

gondolatai 

Platón Arisztotelész Quintilianus Cicero 
- az igazság védelmében szükség van az 

elocutio szabályrendszerére (vagyis a 
stílust, a beszéd kidolgozását jól átlátható 

szabályoknak kell vezérelniük). 
 

- mindkettejük esetében gondolhatunk a 
szofisták retorikai módszerei iránti 

aggodalmukra 

- - az ékes 
beszéd 

bölcsesség 
nélkül káros; 

- a tanítás 
szükségszerű; 

- tökéletes 
szónokot kell 

nevelni; 
-  a művésziességre való túlzott törekvés háttérbe 

szorítja a gondolatot; a szónok ügyeljen az illő 
természetességre. 

- 

 

11. táblázat: Ókori utalások Szent Ágostonnál 

 

Ágoston elképzelése szerint a keresztény szónoknak nemcsak bölcsnek, hanem 

ékesszólónak is kell lennie, mert máskülönben nem tudja megnyerni a híveket az igaz 

hitnek. Ennek bizonyítására a Bibliából hoz idézeteket, rámutatva, hogy a Szentírás is 

ékesen szóló mű (Adamik 1998: 269–270). Az ékességen túl a világosságot tartja még 

fontosnak, szerinte ugyanis a stílusnak az evidentián kell alapulnia, nem pedig az 

elocutión! Ez azért fontos, hogy a hallgató megértse, mit akarunk, ennek érdekében pedig 

vulgarizmusokat, tájszavakat is használhatunk, ha ott, abban a helyzetben ezzel tudunk a 

legegyértelműbbek lenni (Adamik 1998: 272). Itt is visszatérünk tehát a stíluserényekhez, 

melyekből Ágoston kettőt (az ékességet és a világosságot) emel ki.  

Augustinus Cicero nyomán azt is megjegyzi, hogy a szónok három feladata közül 

(tanítás, gyönyörködtetés, megindítás) a tanítás szükségszerű, a többi ez után következik 

(Adamik 1998: 273), s ez különösen fontos az egyházi tanításoknál. Lehet, hogy már 

maguk a tények gyönyörködtetésre adnak okot, a megindítás pedig azoknál lényeges, akik 

már ismerik az igazságot, de még nem aszerint élnek.  

Augustinus munkája ugyanakkor nem ad rendszerezett segítséget a szentbeszéd 

felépítéséhez. A 13. századtól tömeges igény jelentkezik a prédikálás művészetének 

tanítására és tanulására, amelyet majd csak a IV. lateráni zsinat biztosít, amikor kötelezővé 

teszi a gyónást. Ekkoriban alakulnak a prédikáló rendek is: a dominikánusok és a 
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franciskánusok. Ezek – a lelkigondozást elősegítendő – beszéd- és példagyűjteményeket 

állítottak össze, és olyan kézikönyveket, amelyek hasznos segítséget adtak a szentbeszédek 

elkészítéséhez (Adamik et al. 2005: 136). Az egyházban azonban nem szűnt meg a 

retorikai alapokon való oktatás, vagy a retorikai elvek figyelembe vétele a 900-as években 

sem, csupán máshol, más formában kell keresnünk a nyomait (vö. 2.5.7. fejezet). 

 

2.5.3. Sevillai Izidor (556?–636) 

 

Sevillai Izidor valószínűleg Sevillában (akkori nevén Hispalis) született valamikor 556–

560 között. Apja vizigót királyi tisztviselő, bátyja konstantinápolyi diplomata, majd később 

a nyugati gótok katolikus hitre térítője, és királyuk kisebbik fiának nevelője volt. Izidort 

600-ban Sevilla püspökévé választották. Fő feladatának az egyháziak műveltségének 

emelését és a katolikus hitre tért nyugati gótok hitének megerősítését tekintette (Adamik 

2014: 389–390). 

Izidor több tematikában is alkotott: a teológiai művei erkölcsi és hitéleti 

kérdéseket taglaltak (ezekben pl. az egyháziak és a laikusok liturgikus teendőit tárgyalja, 

vagy a katolikus hitet védi a zsidók ellenvetéseivel szemben), a Szentírásról szólóak a 

Biblia jobb megértését szolgálták (pl. a Szentírás tulajdonneveit értelmezik), grammatikai 

műveiben pedig például a szinonimák jelentésbeli különbségeire hívta fel a figyelmet. 

Ezen kívül maradták ránk természettudományos, történeti művei, valamint versei és 

néhány levele is (Adamik 2014: 390–392). Izidor művei azt bizonyítják, hogy a VI. század 

óta folyó művelődés az antik tudománynak azt a részét ölelte fel, amely az egyházi és 

világi tisztségek ellátáshoz szükséges volt (Fináczy 1926/1985: 98–99). Ebben szerepe volt 

a pogány római írók és költők műveinek szerzetesek számára történő kvázi betiltásában is; 

ezek esetében ugyanis – Izidort idézve – „jobb veszedelmes tanaikat nem ismerni, mint 

tapasztalat útján a tévedésnek valamely hálójába belerohanni” (Fináczy 1926/1985: 99). 

Legjelentősebb művének az Etimológiák vagy eredetek 20 könyve című munkája 

tekinthető. A rövidebb Etimológiák címen is emlegetett munka tulajdonképpen 

enciklopédia, amely magába foglalt mindent, amit a középkori ember értékes ismeretnek 

tarthatott (Fináczy 1926/1985: 97). Szerkezetét tekintve lazán összerendezett szócikkekből 

áll. A szerző a szócikkekben mindig a szó alapjelentéséből, etümonjából indult ki – a mű is 

innen kapta a címét –, ehhez kapcsolta a tárgy leírását és a magyarázatot. Izidor műve azért 

is egyedülálló, mert olyan enciklopédiát korábban senki sem írt, amelyben a szócikkek 

tárgyának értelmezésében az etimológia játszott volna a főszerepet (Adamik 2014: 394). 
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Izidor az első könyvben rögtön a grammatikával, azon belül az etimológiával 

foglalkozik. Számára az etimológia nemcsak olyan nyelvészeti eljárás, amely során egy 

szó történetének vizsgálatával megfejti a szó eredetét. Célja az, hogy a szó alapjelentésén 

keresztül eljusson a szó által jelölt dolog értelméhez. Aki így jár el, annak a számára a 

nyelvnek, a szónak ismeretelméleti funkciója van. Ez az elképzelés pedig azon alapszik, 

hogy valamiféle titkos kapcsolat van a szó, a jelentő és a jelentése, a jelentett között. Ezt a 

nézetet először Platón fogalmazta meg a Kratülosz c. dialógusában, de a modern 

nyelvtudomány is foglalkozik a kérdéssel (Adamik 2014: 397). Marcus Terentius Varro 

szerint pedig a szavak igazi jelentése tükrözi igazán a dolgok lényegét, s ezt szófejtéssel 

(etimológiával) lehet megállapítani. Varro gondolatában az egész antik felfogás tükröződik 

(Adamik 2014: 394). 

Izidor az Etimológiák 2. könyvében tárgyalja a retorikát és a dialektikát. Varrót 

idézi, aki azt mondta: „»A dialektika és a retorika az, ami az emberi kézben az 

összeszorított ököl és a széttárt tenyér: az összehúzza a szavakat, ez kiterjeszti«. A 

dialektika ugyanis élesebben vitatja meg a dolgokat; a retorika pedig ékesszólóbban 

igyekszik tájékoztatni a dolgokról. Az olykor eljut az iskolákba; ez állandóan a fórumra 

igyekszik. Az csak igen kevés tanulót keres fel; ez gyakran népeket is.” (Adamik 2014: 

397–398). 

Arisztotelész a retorikát tekhnének, mesterségnek tartotta. Sevillai Izidor az 

Etimológiákat a szaktudományok (disciplina) és a művészetek (ars) elhatárolásával kezdi, 

és az elhatárolásban fontos szerepet játszik az etimológia: „A szaktudomány a tanulásról 

kapta a nevét: ezért tudománynak is lehet mondani. Mert a tudás a tanulásból ered, mivel 

csak az tud közülünk, aki tanul. […] A művészet pedig onnan kapta a nevét, hogy szigorú 

előírásokból és szabályokból áll. […] A művészet abban áll, ami másképp is lehetséges; a 

szaktudomány pedig arról tárgyal, ami másképpen nem történhetik. Mert amikor valóságos 

vitákkal értekeznek valamiről, szaktudomány lesz, amikor pedig valami valószínűt és 

kívánatost tárgyalnak, művészet lesz a neve” (Adamik 2014: 393–394). Adamik Tamás 

(2014: 394) így foglalja össze Izidor alapvetését: „Platón és Arisztotelész különbséget 

tettek a szaktudományok (fizikai, matematika) és a társadalmi tudományok között. Az 

előbbit az episztémé (tudomány), az utóbbit a tekhné (művészet, mesterség) szóval adták 

vissza; az episztémének megfelel a latinban a scientia, illetve a disciplina, a tekhnének 

pedig az ars”.  

Izidor felfogása szerint tehát a retorika is tekhné, azaz ars, amely a társadalmi 

tudományok közé sorolható: szigorú szabályai, előírásai vannak, és abban áll, ami másképp 



74 

 

is lehetséges. A „másképp is lehetséges” alatt itt a retorikai érvelés értendő, hiszen Izidor 

így folytatja: „… amikor valóságos vitákkal értekeznek valamiről, szaktudomány lesz; 

amikor pedig valami valószínűt és kívánatost tárgyalnak, művészet lesz a neve”.  

Ez a megállapítás a modern retorikatudomány szempontjából is fontos. 1977-ben 

Chaim Perelman (1977/2018) is felhívta a figyelmet a logikai és a valószínűségi érvelés 

különbségére: míg a retorikai érvelés elemei az Arisztotelész által is tárgyalt éthosz, logosz 

és pathosz, valamint az enthümémák, továbbá az ún. toposzok, vagyis az érvelési 

közhelyek és a speciális érvforrások, addig a logikai érvelés szillogizmusokkal, hiánytalan 

és aprólékos gondolati levezetéssel dolgozik. A szónoki érvelés tehát valószínűségi alapú, 

ebben különbözik a formális logikai érveléstől (pl. a [szak]tudományos bizonyítástól). 

Ezek teszik a retorikát azzá, ami: tekhnévé. 

 

2.5.4. Alkuin (735–804) 

 

Nagy Károly birodalmában a művelődésre két irányzat hatott: az itáliai és a britanniai. A 

frank uralkodó 781-ben, egy itáliai hadjáratán találkozott a britanniai születésű Alkuinnal 

(angolszász formában Alchwine, latinosan Alcuinus vagy Alkuin), akit ekkor bírt rá arra, 

hogy a frank udvarhoz szegődjön (Fináczy 1926/1985: 129). Alkuin tanulmányait Anglia 

egyik szellemi központjában, York katedrálisának iskolájában végezte, majd 768-tól 

ugyanitt tanárként és könyvtárosként dolgozott (Adamik 2017: 104). Nagy Károly 

meghívását követően az aacheni udvarban működő Schola Palatiiban, az ún. 

„palotagyermekek” iskolájában tanított. Ebben az iskolában azok a gyermekek tanulták a 

szabad művészeteket, akikből később grófok, királyi követek, kancellárok és a birodalom 

legfőbb tisztségviselői lettek (Fináczy 1926/1985: 131–132).  

Nagy Károly valószínűleg tisztában volt azzal, hogy birodalmát csak úgy 

örökítheti át, ha megfelelően képzett szakembereket hagy maga után. Sőt azt is célként 

tűzte ki, hogy az ország lakóinak erkölcseit a műveltség terjesztésével nevelje (pl. a papok 

oktatási kötelezettségének bevezetésével, a parókiákon létrehozott iskolák alapításának 

elrendelésével – Fináczy 1926/1985: 143–144). Nagy Károly oktatási-művelődési 

rendelkezései is igazolják, hogy államának fennmaradását a latinitáshoz kapcsolódó 

keresztény oktatásban látta, amelyet csak az egyház segítségével tarthatott fönn (Fináczy 

1926/1985: 149). 

Alkuin egy másik társaságban is fontos szerepet játszott: Nagy Károly ún. 

akadémiájában, amely a tudósok és tudománykedvelők zárt körét jelentette. Ebben a 
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társaságban még maga az uralkodó is grammatikai tanulmányokat folytatott, továbbá 

retorikát, dialektikát és csillagászatot tanult – Alkuin keze alatt. A források szerint 

megpróbálkozott a betűvetéssel is, azonban ezt a tudományt nem sikerült elsajátítania 

(Fináczy 1926/1985: 132–133). 

Alkuin az aacheni évek után rövid időre visszatért szülőföldjére, de 793-tól újból 

a Frank Birodalomban, Tours-ban találjuk. Itt is folytatta tanítói munkáját: egykori 

iskolájából, Yorkból tankönyveket hozatott. Célja az volt, hogy az oktatás színvonalát a 

yorki színvonalra emelje. A Szentírás magyarázatán túl a hét szabad művészetet is tanította 

(Fináczy 1926/1985: 135). 796-tól a Szent Márton kolostor apátjává nevezte ki az 

uralkodó, ahol Alkuin könyvműhelyt hozott létre, és lerakta az európai írásbeliség alapjait: 

tökéletesítette a karoling minuszkula írásmódot (Adamik 2017: 105). 

Alkuin olyan tárgyalásmódot választott műveiben (pl. az egyik legsikerültebb 

művének tekinthető De grammaticában), amely a legegyszerűbb és legkönnyebben érthető 

alakban ismertette a növendékekkel az anyagot: rövid kérdések és válaszok formájában 

(dialógusban) írta le a tudnivalókat (kivéve a helyesírással foglalkozó munkáját). Már a 

műve elején olvasható rövid párbeszédben (az ún. Disputatióban) megfogalmazza 

pedagógiájának (tulajdonképpen az egész birodalmi pedagógiának) az alapját: „A 

bölcsességet azonban a szabad művészetek hét oszlopával támogatta meg [Isten]; és senkit 

sem vezet el másképp a tökéletes tudományhoz, csak úgy, ha ezen a hét oszlopon vagy 

lépcsőn felemelkedik.” Azaz Alkuin a hét szabad művészetet hét olyan lépcsőfoknak 

tekinti, amelyeken fölfelé haladva el lehet jutni Isten megismeréséhez, a legfőbb 

tudományhoz (Adamik 2017: 135–136).  

A De grammatica további részeiben két ifjú, Franco (a neve alapján francia 

nemzetiségű) és Saxo (angolszász nemzetiségű) párbeszéde zajlik, amelybe Alkuin csak 

akkor szól bele, ha nehézségek merülnek fel a válaszadásban. A fiatalabb, Franco kérdez, 

az idősebb, Saxo válaszol. A grammatika tárgyalását a hangoktól kezdik, majd folytatják a 

szótaggal, a névszókkal, a névmásokkal, az igével és a többi szófajjal (Adamik 2017: 137–

138).  

A retorikával és a dialektikával foglalkozó műben azonban Károly király, a 

tanítvány kérdez és Alkuin mint mester válaszol (Fináczy 1926/1985: 138–139), 

tulajdonképpen a retorika teljes rendszerét kifejti Cicerónak A feltalálásról c. műve alapján 

(Adamik 2017: 141): 

- Mi a retorika? 
- Mik a retorika részei? 
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- A körülményekről 
- A személyekről 
- A személyek szerepéről 
- A szónoki beszéd részeiről 
- Az elrendezésről 
- A stílusról 
- Az emlékezetről 
- Az előadásmódról 
- Az erényekről 

 
A beszélgetés tanúsága szerint Nagy Károly felismerte, hogy az állam ügyeinek irányítása 

komplex feladat, amelyhez a retorika tudománya elengedhetetlen. Az uralkodó 

érdeklődését felkeltették Alkuinnak a retorikáról mondott szavai, ezért kéri meg a mestert, 

hogy válaszoljon a kérdéseire: 

 

„KÁROLY. Mivel téged, Albinus, tiszteletre méltó tanárom, Isten elvitt és visszahozott, 
kérlek, engedd meg, hogy röviden kérdezgesselek a retorikaelmélet szabályairól. Mert 
emlékszem ám, hogy egyszer azt mondtad, hogy e művészet egész erejét a polgári 
ügyekkel kapcsolatban fejti ki. De, ahogy te is nagyon jól tudod, a kormányzás ügyei és a 
palota gondjai folytán állandóan efféle kérdésekkel vagyunk kénytelenek foglalkozni, és 
nevetségesnek tűnünk fel, ha annak a mesterségnek a szabályrendszerét nem ismerjük, 
amellyel naponta szükségszerűen bajlódnunk kell. […] 
ALBINUS. Az Isten téged Károly király uram, bölcsességének fényével megvilágított, és a 
tudomány világosságával fölékesített úgy, hogy nemcsak könnyedén követed tanítóid 
gondolatmeneteit, hanem sok dologban gyorsaságoddal meg is tudod előzni őket. És bár 
lángokat szóró bölcsességednek fényéhez parányi tehetségem szikrácskája hozzáadni 
semmit sem képes, mégis, nehogy engedetlenséggel vádolhassanak egyesek, készségesen 
válaszolni fogok kérdéseidre; és bárcsak olyan éleseszűen tehetném, mint amilyen 
engedelmesen.” 
 
Károly ahhoz is ragaszkodik, hogy a legfontosabb erényekről is szó essen:  
 
„KÁROLY. […] Hát miről lehet jobban gyakorolni a beszédet, mint az erények 
kiválóságáról, ami mindkettőnek, az írónak és a beszélőnek egyaránt hasznára válhat? […] 
ALBINUS. Mindenekelőtt tudni kell, hogy bizonyos dolgok annyira híresek és nemesek, 
hogy nem valamely más hasonért kívánatosak, hanem cak a saját maguk méltóságáért kell 
szeretni őket, és ezért kell tördekeni rájuk. 
KÁROLY. Nagyon szeretném megismerni őket. 
ALBINUS. Ezek a következők: az erény, a tudomány, az igazság és a jó szeretet.” 

 

Alkuin retorikai művének jelentősége abban áll, hogy átmenti az antik retorika és az etika 

legfőbb gondolatait a középkorba. Az etikai kérdések az államigazgatás miatt is fontosak, 

hiszen számos ügy megoldása nemcsak technikai vagy stilisztikai, hanem erkölcsi kérdés 

is. Alkuin ezért enged a király unszolásának, és csatolja retorikájához az erények tanát is 

(Adamik 2017: 141–143). 
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2.5.5. Salisburyi János 

 

John of Salisbury, Ioannes Saresberiensis (1115/20 k. – 1180) latinul író angol prózaíró és 

költő, grammatikus és logikus, politikus és teológus, a középkori latin nyelvű irodalom 

egyik legnagyobb alakja. 1159-ben fejezte be Metalogicon c. művét, amelyet Thomas 

Beckett canterbury-i érseknek ajánlott. A mű címének jelentése: a logika védelmében. 

Salisburyi védelmébe veszi az ún. trivium tárgyait: a grammatikát, a logikát és a retorikát. 

Utóbbiról ezt írja: „Az ékesszólás ugyanis az a képesség, amelynek birtokában 

megfelelően tudjuk elmondani azt, amit lelkünk ki akar fejezni” (RetLex. 2010: 1055). 

Salisburyi szerint ugyanis senki sem tanulhat meg csupán a természettől ékesen szólni, 

szükséges tanítani és tanulni is a retorikát. A Metalogiconban így fogalmaz: „a retorika az 

etika és a kultúra letéteményese, és arra tanítja az embereket, hogy megfelelően kifejezésre 

juttassák szándékukat, és kölcsönösen megértsék egymást” (Adamik et al. 2005: 131). 

Salisburyi ezzel a nevelés fontosságát hangsúlyozza (RetLex. 2010: 862). Bírál is, főként 

azokat, akik tagadják, hogy bármiféle oktatásra, nevelésre vagy gyakorlásra szükség lenne 

az ékesszólás terén (Salisburyi 2003: 39). Ezt írja: „ékesszóló az, aki könnyedén és 

megfelelően tudja szóval kifejezni azt, amit érez” (Salisburyi 2003: 54). Ebben a tudatos 

nyelvhasználatra való törekvés jelenik meg: azért kell nyelvi nevelést folytatni, hogy minél 

egyszerűbben és könnyebben fejezhessük ki magunkat, a természetes adottságokat pedig 

gyakorlással kell tökélyre fejleszteni, a tehetséget nem szabad elhanyagolni. 

Érdekes Salisburyi felfogása arról, hogy ki is a nyelvész: az, aki jártas a 

grammatikában. „A mondottakból nyilvánvaló, hogy a nyelvtan nem egy témával 

foglalkozik, hanem az egész szellemet alkalmassá teszi arra, hogy mindazt felfoghassa, 

amit szóval közölni lehet. Ebből ki-ki beláthatja, hogy mennyire rá van utalva a többi 

tudomány” (Salisburyi 2003: 84). A grammatika maga pedig a helyes beszéd és írás 

tudománya, ezen kívül pedig minden szabad tudomány kezdete. Ezt két helyen is 

megemlíti: 

 

„A szabad művészetek között első a logika; a logikának arról a részéről kapta a 
grammatika a nevét, mely a beszédtanítás elemi ismereteivel foglalkozik […] A 
grammatika a helyes beszéd és írás tudománya, és az összes szabad tudományok kezdete. 
De minden filozófia bölcsője is, és – hogy úgy mondjam – az egész irodalomtudomány 
első táplálója.” (Salisburyi 2003: 64) 

„A hagyomány úgy tartja, hogy a nyelvtan a helyesírás és a helyes beszéd 
tudománya.[…] Az orthographia, azaz a helyesírás abban mutatkozik meg, hogy minden 
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betűt a maga helyére írunk, és egyik sem bitorolja a másik funkcióját, és nem hanyagolja el 
a sajátját. Beszélni pedig annyit tesz, mint helyesen artikulált irodalmi nyelven fogalmazni 
meg gondolatainkat. […] A helyes beszéd azt jelenti, hogy elkerüljük a soloecizmusokat és 
a barbarismusokat” (Salisburyi 2003: 77) 

 

A „helyes” szó különös hangsúlyt kap nála: azt jelenti, hogy a tudás és a felkészültség 

távol tartja a hibát, azaz „írásban betartja a helyesírás szabályait, a beszédben pedig követi 

a tudomány és a nyelvhasználat előírásait” (Salisburyi 2003: 77). A beszédben fontos, 

hogy a hangsúlyok a megfelelő helyre kerüljenek, és nagyságuk is megfelelő legyen. „A 

leírtakat [a nyelvész] az értelemnek megfelelően egységekre osztja, megjelölvén az 

alakzatokban, hol van tagmondat, hol szószerkezet és körmondat, azaz hol kell közepes, 

hol parányi és hol teljes szünetet tartani (Salisburyi 2003: 82). Salisburyi felsorolja a 

tipikus hibákat: a barbarizmust és a szolecizmust (quintilianusi értelemben), az idegen 

szavak használatát pedig hibaként (barbarolexis), és költői eszközként (metaplazmus) is 

értelmezi. Úgy tartja, hogy a költők ahelyett, hogy hibának ismernék el az elkövetett nyelvi 

vétséget, inkább metaplazmusnak vagy alakzatnak hívják, de nem vetik el nyilvánvaló 

hibaként (Salisburyi 2003: 79). Salisburyi három szóképet nevesít: a metaforát, a 

metonímiát és a szinekdochét, a többit a „más hozzájuk hasonló” kategóriába sorolja. A 

szóképek olyan kifejezésmódok, amelyekkel a szavakat átvitt jelentésben használjuk, és 

amelyeket csak a legképzettebbek használhatnak (Salisburyi 2003: 80). Ez utóbbi okaként 

azt említi Salisburyi, hogy a metaforák alkalmazásának szabályai nagyon szorosak, nem 

lehet a jelentésüket túlságosan kitágítani. Ezért ha valaki írókat utánozna, ügyelnie kell 

arra, hogy ne alkalmazzon „bárdolatlan” és „durva” metaforákat. A jó szónoknak tehát 

három dolgot kell jól ismernie: az elméletet (ars), a nyelvtani hibákat, valamint az 

alakzatokat (szóképeket) (Salisburyi 2003: 78). 

A retorikai képzés alapművei ebben a korban Cornificius Rhetorica ad Herennium (A 

Herenniusnak ajánlott Retorika) és Cicero De oratore című műve, valamint Quintilianus 

Institutio oratoriája (Szónoklattan) voltak. Ezek közül kettővel közvetlen kapcsolat 

fedezhető föl a Metalogiconban, amelyet a 12. táblázat szemléltet. 
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Salisburyi János 
Az ember csak akkor lehet igazán jó 
szónok, ha maga találja ki a példákat, 
amelyeket felhasznál. Szükség van a 
többi grammatikus (szónok) 
tanulmányozására, de később a saját 
kútfejünkből táplálkozzunk. 
(Salisburyi 2003: 81). 

A hangok ismeretével kell kezdeni a nyelvi 
nevelést. A hangzók sokfélék lehetnek, hiszen 
vannak nyújtottak, rövidítettek, zártak, nyíltak, 
félhangzók stb. (Salisburyi 2003: 65). 

Cornificius Quintilianus 
„Művem hátralévő részét a 

példáknak szentelem. Ha mármost 
mástól vettem volna azokat, nem 
lenne az enyém az, ami megnyerő 
ebben a könyvben, viszont nekem 

tulajdonítanák mindazt, ami 
nehézkesebb, szokatlanabb”  

(RhetHer. 4, 7, 10) 

„Azon gyermek esetében, aki elsajátította az 
írás és az olvasás képességét, első helye a 

grammatikusoknak van. […] Ne vesse meg 
tehát senki a nyelvtan elemeit, mint valami 

jelentéktelen apróságokat. Nem azért, mintha 
oly nagy munkába kerülne megkülönböztetni 

a magánhangzókat a mássalhangzóktól, s 
ezeket ismét félhangzókra és némákra 

osztani…” (Szón. I. 4. 1–6) 
 

12.táblázat: Cornificius és Quintilianus két fontos elve Salisburyi Jánosnál 

 

A retorika az ókorhoz képest a háttérbe szorult, mert megjelent mellette a jog, az 

orvostudomány és a teológia; ráadásul a feudális államok sem jelentettek megfelelő talajt a 

szónoklás virágzásának, ezért szerepköre leszűkült. A hét szabad művészeten belül 

azonban a logikával és a grammatikával együtt a trivium részének tekintették és tanították 

(Adamik et al. 2005: 132). Érthető, hiszen a grammatika a nyelvhelyességet, a logika 

(dialektika) az érvelés rendszerét, a retorika pedig a helyes kifejezésmódot, stílust foglalta 

magába, s egyik sem létezhetett a másik nélkül.  

 

2.5.7. Latintanítás és retorika Sankt Gallen szerzetesi iskolájában 

 

A középkorra az egyházi nevelés súlya jelentősen megnőtt, hiszen a kolostorok váltak a 

műveltség gócpontjaivá (Fináczy 1926/1985: 160). A kolostorok sűrűn behálózták egész 

Nyugat-Európát. Közülük az egyik legjelentősebb a svájci Sankt Gallen volt, ahol 895 

tájékán mintegy 42 presbyter, 24 szerpap, 15 subdiakonus és mintegy 20 laikus testvér élt 

(Fináczy 1926/1985: 165). Fináczy szerint (1926/1985: 166–178) a nagy kolostorok 

rendszerint két iskolát működtettek: egy belső iskolát a leendő szerzetesek számára, és egy 

külső iskolát azoknak, akik világi papok szerettek volna lenni. Ez utóbbiba fölvettek olyan 

gyermekeket is, akiket a szüleik nem egyházi szolgálatra szántak ugyan, de egyházi 

szellemben kívánták taníttatni őket. A két iskola növendékeit elkülönítették, nem 
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érintkezhettek egymással. A gyermekeknek előre meghatározott napirendjük volt, és a 

tanítók szigorral bántak velük. Az elemi ismeretek elsajátítása után (az imádság, az olvasás 

és az írás, az énekek, a számolás és a latin nyelv) kezdődhetett a hét szabad művészet 

egyes ágaiban való jártasság megszerzése. 

A kolostorokban sor került a retorika oktatására is – a hét szabad művészet 

szellemében. Az egyházi retorika alapjait ugyan Augustinus rakta le (lásd 2.5.2. fejezet), a 

retorika azonban nemcsak a szónoklatot jelentette a középkori egyházi emberek számára. 

A szerzetesi iskolákban komoly, latin nyelvű szónoklattani és grammatikai alapokon 

nyugvó hangosolvasás-képzés folyt. A fölolvasás tanítását annyira szigorúan vették, hogy a 

tanulók komoly büntetésre számíthattak, ha nem tartották be az ún. liturgia szabályait.  

960-ban a nevezetes nyelvtaníró, Novarai Gunzo figyelemre méltó történetet 

mesélt el a reichenaui szerzeteseknek írott levelében, amely azt bizonyítja, hogy a svájci 

Sankt Gallen szerzetesi iskolájában milyen nagy hangsúlyt fektettek a latin nyelv tanítására 

és tanulására. Történt ugyanis, hogy egy vacsora utáni borozgatás, kvaterkázás közben 

Gunzo rosszul használt egy latin nyelvi fordulatot: accusativust használt ablativus helyett. 

Vendéglátói persze nem hagyták szó nélkül a tévesztést: egy fiatal szerzetes úgy reagált – 

Gunzo szerint –, hogy a latin nyelvtan ellen vétő ember botozást érdemel, egy másikuk 

pedig rögtön versbe szedte a történteket, nehogy felejtésbe merüljenek (Grotans 1997: 

251). 

Persze egyáltalán nem meglepő, hogy ennyire komolyan vették a helyes 

latinosságot. Anna-G. Grotans szerint (1997: 251–252) az egykori Római Birodalom 

területén élő németajkú növendékek a szerzetesi iskolába való bekerülésükkor egy 

számukra teljesen idegen nyelvváltozattal találkoztak – ez volt a latin –, amely rendkívül 

távol állt saját, germán nyelvváltozatuktól, és valójában teljesen elölről kellett kezdeniük a 

megtanulását42.  

A nem latin anyanyelvű szerzetesnövendékek az egyházi „anyanyelvet” kellett, 

hogy kötelezően elsajátítsák. A nyelv elsajátítását természetesen az is segítette, hogy a 

kolostoron belüli társalgás szabályszerű nyelve a latin volt (Fináczy 1926/1985: 177). A 

tanulók arra voltak kényszerítve, hogy ne csak a nyelv szókészletét és grammatikáját, 

hanem a klasszikus szövegek olykor ijesztő retorikai stílusát is elsajátítsák (Grotans 1997: 

252). Ezek minél tökéletesebb elsajátítása már az elemi ismeretek tanításánál elkezdődött, 

ugyanis a növendékek kolostorba kerülését követő három évben a latin ejtés szabályait, a 

                                                           
42 Ez a nyelvi helyzet összevethető a Nagy Sándor hódításai utáni hellenisztikus korszakkal: az őslakosok 
akkor a hódítók miatt kényszerültek arra, hogy görögül tanuljanak. 
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rendes deklináció és konjugáció (vagyis a névszó- és az igeragozás) elsajátítását, a 

szókincs megszerzését elsődlegesnek tartották (Fináczy 1926/1985: 177). A Sankt Gallen-i 

módszereket az ebből az időszakból fönnmaradt, ismeretlen szerzőjű Szent Gallen 

Traktátusból (röviden Traktátus vagy SGT – St. Gall Tractatus) ismerhetjük meg, amely 

magyarázatokat, útmutatókat tartalmaz az értő és értető fölolvasás elsajátításához (Grotans 

1997: 254).  

A kolostorok legfontosabb tantárgya tehát a latin nyelv volt, amelynek 

elsajátításával lehetett csak a magasabb szellemi ismeretek megszerzésének útjára lépni 

(Fináczy 1926/1985: 179). Az első lépés a grammatika rögös útján az írni-olvasni tudás 

elsajátítása volt, ez szolgáltatta ugyanis az alapját minden további szövegértelmezésnek és 

a fölolvasásnak is, és mert ezen keresztül válhattak a betűk értelmes szöveggé, majd 

később önálló beszéddé is. A grammatika ugyanakkor tágabb jelentéssel bírt a 

középkorban: nemcsak a szófajtan, az alaktan és a mondattan kérdései tartoztak bele, 

hanem a stilisztikának bizonyos területei is – például a szóképek és alakzatok tana a Biblia 

magyarázatában, a helyes beszéd és fölolvasás követelményei vagy a nyelvhelyesség 

kérdései is. A grammatikához számították a metrikát (a latin nyelv időmértékes 

verselésének és a mérték szerint való ejtésnek a tanát), a prozódiát (a hangsúlynak és a 

szüneteknek az elméletét: hogyan kell rugalmasan bánni a hanggal), valamint az ortográfiát 

is. Utóbbi nemcsak a helyesírás kérdéseit foglalta magába, hanem sok más vonást is, amit 

ma már az alaktanban vagy a mondattanban tárgyalunk. Ezekről az SGT-n kívül a kora 

középkori szerzők (Szent Ágoston, Sevillai Izidor, Alkuin stb.) művei és nyelvtankönyvei 

is tanúskodnak (Fináczy 1926/1985: 181).  

A fölolvasásnak négy összetevőjét különítették el (Grotans 1997: 252):  

1. accentus (A jó intonáció és hangsúly elsajátítása);  

2. discretio (A szöveg kisebb részekre való fölosztása, beleértve a szintaktikai 

elemzést és a központozást);  

3. pronuntiatio (A beszédtempó kérdése, a mondat intonációja és a különböző 

karakterek megszólaltatása);  

4. modulatio (A hang megfelelő modulációja, változtatása).  

A felolvasót aztán aszerint ítélték meg (és az alapján is büntették), hogy követett-e el hibát 

a liturgia felolvasása közben. (Grotans 1997: 253) Ahhoz, hogy a növendékek közül bárki 

hiba nélkül olvashasson fel, a mondat mögöttes szintaktikai struktúráját is meg kellett 

értenie – látnia kellett, mely szavak tartoznak egybe. Ehhez három lépcsőn, a mondatok 
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strukturális elemzésének három szintjén keresztül vezetett az út, amelyet a 3. ábra mutat 

be. 

 

retorikai 

 

 

logikai szint 

 

 

grammatikai szint 

3.ábra: A mondatok elemzésének három szintje az SGT szerint 

Az első szint a grammatikai szint, amelynek az alapja az az elképzelés, hogy az 

egy tagmondatból álló mondatok grammatikai egységek természetes rendjéből (ordo 

naturalis) tevődnek össze, azaz (mondat)részekből állnak, mégpedig a következőkből: 

főnév, ige, határozószó, amelyek tulajdonképpen az alany, állítmány, tárgy hármas 

tipológiáját idézik43.  

A második szint a logikai szint. A Traktátus szerzője ezen a szinten azt vizsgálja, 

hogy az egységeket hogyan értelmezzük az általuk kifejezett jelentés szerint. Ahelyett, 

hogy a főnév, ige, határozószó elnevezéseket használná, logikai fogalmakkal (alany, 

állítmány, határozói körülmények) helyettesíti őket. Sőt kiterjeszti az ordo naturalist 

aszerint, hogy milyen logikai kritériumok érvényesülnek a mondatban (pl. az alany 

megelőzi az állítmányt stb.) (Grotans 1997: 254–255) 

A harmadik szint a retorikai összetevők szintje. Ennek lényege, hogy ha a 

növendék hangosan olvas föl egy prózai szöveget, akkor a legteljesebb aurális (azaz a 

hangoztatásban elérhető legmagasabb szintű) élményre, a megértésre és a megértetésre kell 

törekednie: a felolvasás ugyanis nemcsak az olvasót, hanem a hallgatóságot is magába 

foglalja. Ehhez azonban a fölolvasónak ismernie kell a szövegbeli kapcsolatokat, és oda 

kell figyelnie a kiejtésre is. A felolvasásra való felkészülés, a szövegelemzés alapvető 

egysége a szerző szerint a mondat, amely egy teljes gondolat kifejezése, retorikai 

                                                           
43 „… the sentence constituents of a clause were rearrenged according to a natural order (ordo naturalis) of 
grammatical units such as noun, verb, adverb, which basically corresponds to a S(ubject) + V(erb) + O(bject) 
typology.” (Grotans 1997: 254) 
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körmondat. És mivel minden mondat egy-egy gondolat, ezért a mondatok fölbonthatók 

további hét, jelentéssel bíró egységre: ki, mit, hol, mikor, miért, kinek és minek a 

segítségével tett44.  

A Traktátus azt is bizonyítja, hogy mindenkit (tehát a nyelvet kevésbé bíró, vagy 

lassabban tanuló növendékeket is) igyekeztek segíteni a tanulásban. Az SGT szerzője 

újragondolta a bonyolult mondatok összetevőit, mégpedig a logikai és természetes sorrend 

szerint: alany, állítmány + határozók (egyéb körülmények). Az alanyt állította előre, és 

igyekezett minél közelebb hozni egymáshoz a fontos mondatrészeket. A következő 

példából jól látható az átrendezés, az alany (Salamon király) ugyanis nagyon messze került 

az állítmánytól (építette) és a tárgytól (a templomot) (Grotans 1997: 256): 

 

„When Silvius Aeneas ruled in Italy, King Solomon, son of David, whom no one before or 
after equaled in wisdom, in a place in Jerusalem chosen by the Lord, constructed the most 
famous temple of God in the world and furnished it more finely than can be believed, 
building it from precious stones cut and squared and from cedar of Lebanon supplied by 
Ira, King of Tyre. He did this, because the tabernacle at Silo, where ark was, seemed a 
narrow place for prayer and sacrifice (SGT 45v, 6–14 )”45 
 
 
A szerző közöl egy másik verziót, amely rögtön az alannyal kezdődik, és az eredeti 

példában szereplő időhatározói mellékmondatot a szöveg végére illeszti; a folytatásban a 

mondatbeli hét tényezőre (a körülményekre) való egyértelmű utalással illusztrálja a 

mondatrészek sorrendjét. Az egyszerűsített, magyarázott verzió jobban érthető és jobban 

tanítható: ugyanaz a szöveg jelentése, de sokkal követhetőbb formában (Grotans 1997: 

256–257, a kiemeléseket a forrásszöveg is tartalmazza): 

 

 „From the Subject: King Solomon son of David, whom no one before or after equaled in 
wisdom… This is the person. The action follows: constructed the most famous temple of 
God in the world and furnished it… The manner follows so that the adverb will not be 
far from the verb: more finely than can be believed… Where? in place in Jerusalem 
chosen by the Lord… Whence? With what material? building it from precious stones cut 
and squared and from cedar of Lebanon supplied by Ira, kin of Tyre… When? when 

                                                           
44 „And so one should always seek out and arrange the aforemantioned seven elements, especially when the 
sentence is very long. This procedure has a great benefit for readers, though it is not without difficulty that 
the middle parts are construed with the first and the first parts with the last, and that distantly separated words 
are joined in order to express the meaning and in order to fint out the agent, who, and the action, what  was 
performed or experienced, along with the other circumstances, without which no one can learn anything 
completely.” (SGT 48r, 14–48v, 4) 
45 Az eredeti szöveg természetesen latinul van. A közérthetőség kedvéért a Grotans-tanulmányban (18. 
lábjegyzet) szereplő angol fordítást közlöm. 
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Silvius Aeneas ruled in Italy… Why? because the tabernacle at Silo where the ark was 
seemed a narrow place for praxer nad sacrifice (SGT 46, 2–11)46 

A magyarázatok:  
1. Az alanytól (indulva): Dávid király fia, Salamon… 
2. Eddig a pontig tart a személy, a cselekvő, majd következik a cselekvés. 
3. Ezután a határozói körülmények következnek, amelyek így nem kerülnek túl 

messzire az igétől. 
4. Hol? 
5. Honnan? Milyen anyaggal? 
6. Mikor? 
7. Miért? 

 

A mondat logikai szerkezete szerint az alany áll a középpontban, a határozói körülmények 

ugyanakkor tetszőlegesen helyet cserélhetnének egymással: 

 

SALAMON KIRÁLY -- alany 
è felépítette és berendezte a templomot -- állítmány 

è finomabban, mint hinni lehet 
è Jeruzsálemben, az Úr által kiválasztott helyen 

è drágakőből és libanoni cédrusból 
è amikor Silvius Aeneas volt az Itália uralkodója 

è mert Siló szentélye (ahol a szövetség ládája volt), már túl szűknek bizonyult az 
imádsághoz és az áldozatbemutatáshoz 

 

Az SGT tehát segítség volt azoknak, akik a latin nyelvű olvasást művészi szintre kívánták 

emelni. Az ilyen retorikaalapú olvasástanításnak leíró nyelvészeti vonatkozásai is vannak, 

amelyeknek alkalmazását pl. a XIX. századi magyarországi népiskolai 

nyelvtankönyvekben találhatjuk meg (erről bővebben a következő fejezetben). 

 

2.6. A reneszánsz 

 

Látható, hogy a retorikai alapelvek a Római Birodalom bukása után is továbbéltek – 

jelentős részben a szír és arab tudósok munkájának köszönhetően. A műveltség, a jó 

kiállás, a helyes nyelvhasználat alapkövetelménynek számítottak. Szent Ágoston lerakta a 

szemiotika tudományának alapjait, Alkuin Nagy Károly udvarában működött és magát az 

uralkodót is tanította, Sevillai Izidor pedig még a klasszikus retorika rendszerének egy 

fontos elemére, az érvelésre is figyelt. A retorika tanítása nem szűnt meg, csak más 

                                                           
46 Grotans 1997, 19. lábjegyzet 
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formában, a szerzetesi iskolákban, a latin nyelv és a latin nyelvű hangos olvasás 

tökéletesítésében öltött testet. 

Mindemellett a humanizmus és a reneszánsz idején a retorika tovább mélyült, és 

középkori szerepét továbbra is betöltötte. A legfontosabb tanulmányozott művek az 

általunk is kiemelt Arisztotelész-féle Rétorika, Cicero De oratore és az Orator című művei 

és Quintilianus Institutio Oratoriája voltak. Jelentős retorikai és grammatikai munkákat 

ebben az időszakban Erasmus és Melanchton alkotott. 1513-ban jelent meg Erasmus 

retorikájának (De duplici verborum ac rerum) első könyve, amely új színt hozott a 

retorikába, hiszen a kifejezésmód vizsgálatára helyezte a fő hangsúlyt: hányféle mód és 

eszköz kínálkozik ugyanannak a tárgynak árnyalatos, változatos kifejezésére, a 

szókincsbeli és nyelvtani szinonimák alkalmazására (Szathmári 1968: 59). 1525-ben jelent 

meg Philipp Melanchton grammatikája, amelynek magyarországi kiadásai is ismertek – 

szám szerint három. Szathmári (1968: 59) szerint a munka nem tartalmaz eredeti 

felfedezéseket, de klasszikus idézetekben, görög és német analógiákban és utalásokban 

bővelkedik.  

A humanizmus és a reneszánsz hatására társadalmi változások is elindultak. A 

változásoknak köszönhetően a retorika megjelent az udvari életben is mint a társadalmilag 

igényelt beszéd-, írás- és viselkedésmódra megtanító tudomány. Ezt a világot jól tükrözi 

Conte Baldassare Castiglione Il Cortegiano (Az udvari ember) című 1516-ban megjelent 

munkája, amelynek fő feladata, hogy segítsen eligazodni az akkori társadalmi élet minden 

területén (Adamik et al. 2005: 137). Az udvari ember egy néhány fős társaság 

eszmecseréje arról, hogy milyen az ideális társasági ember, hogyan öltözködik, hogyan 

beszél, hogyan gondolkodik és milyen társasági életet él. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 

mű (pontosabban annak első könyve) az egyetemes viselkedési szabályok megállapítására 

tett törekvés: tisztázni, hogy az udvari ember milyen szabályok mentén tud minden 

helyzetben megfelelően viselkedni. A főbb jellemzők a következő címszavakkal 

foglalhatók össze: 

- jó fegyverforgató 

- szerényen dicséri magát 

- a természet szép arccal és testtel látta el 

- nemesi származású 

- arányos testalkatú, formás végtagokkal, mert a nagy testű férfiak „gyakran tompa 

agyúak, ügyetlenek is mindenféle testi gyakorlatban”  

- ismeri a birkózás mesterfogásait 
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- jeleskedik a vadászatban (ami rokonítható a háborúval) 

- nem mesterkélt! 

Az utóbbi vonás tulajdonképpen az ún. kellem megléte, amelyről Castiglione ezt írja:  

 

„… amennyire csak lehet, kerüljük a modorosságot, és talán egy új kifejezéssel élve, 
mindenben egyfajta fesztelen könnyedséget mutassunk, amely elrejti a mesterkedést, és 
olyannak tünteti fel tetteinket és beszédünket, mintha minden fáradozás nélkül, szinte 
önkéntelenül vinnénk véghez azokat. Ebből ered, úgy vélem, a kellem, mert mindenki 
ismeri a ritka és jól elvégzett dolgokban rejlő nehézséget, ezért a könnyedség igen nagy 
csodálatot vált ki. Az ellenkezője is igaz: az erőlködés, vagy mint mondják, az 
izzadságszag minden kellemet nélkülöz, és minden dolog értékét, legyen bármilyen nagy, 
csökkenti. Ezért tehát azt lehet mondani, hogy az igazi mesterkéltség az, ami nem látszik 
annak; és semmi másra nem kell jobban ügyelni, mint a modorosság elfedésére, mert ha 
mégis szembeötlő, teljesen elveszi mindennek a hitelét, és az embert kevésbé becsülik.” 
(2008: 46) 
 
Castiglione sorai közül számunkra a nyelvhasználattal kapcsolatos megállapításai 

érdekesek, hiszen a beszédben is ugyanúgy fontos a kellem: 

 

„Udvari emberünket tehát akkor fogják mindenben kiválónak tartani, ha minden 
cselekedetét kellem kíséri, és főleg beszédében kerüli a modorosságot: sokan esnek ebbe a 
hibába, különösképpen a lombardok egy évet is külhonban töltenek, hazatérve rögtön 
római tájszólásban, spanyolul vagy franciául szólalnak meg, és Isten a megmondhatója, 
hogyan csinálják. Mindez tudásuk túlzott fitogtatásából ered, pedig azzal minden 
tudásukkal és szorgalmukkal azt érik el, hogy ilyen visszataszító hibát követnek el. 
Nyilvánvaló, hogy nekem se kis fáradságomba kerülne, ha most beszélgetéseink során 
azokat a régi toszkán kifejezéseket akarnám használni, amelyeket már a mai toszkán nyelv 
szokása is visszautasít, és úgy hiszem, ki is nevetne mindenki emiatt.” (2008: 49) 
 
 
Castiglione a nyelvi sznobizmust támadja: a külföldi tapasztalatot szerzők 

nyelvhasználatukban is igyekeznek megmutatni, milyen világlátottak, ám ez nem más, 

mint egyszerű kérkedés, amely visszataszítóvá teszi őket. Az udvari embernek kerülnie 

kell az ilyen viselkedést. Az udvari ember nyelvezete az éppen kialakulóban lévő irodalmi 

nyelv kell, hogy legyen. Az irodalmi nyelv különlegessége, hogy az összes itáliai 

nyelvjárás szerepet kell, hogy kapjon benne: „Az udvari nyelv Itália valamennyi 

dialektusából összeválogatott, választékos szókincsen alapuló nyelvezet, amely képlékeny, 

változtatható és idegen szavak befűzésétől sem elzárkózó beszélt és írott nyelv” (Végh 

2008: 329). Ezt támasztja alá a műbeli szereplők vélekedése is, miszerint nem vetendő meg 

Itália többi nemes városának nyelvjárása sem, ahol bölcs, elmés és ékesszóló emberek 

élnek, és senkinek sincsen megtiltva, hogy a saját nyelvén írjon és beszéljen (Castiglione 
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2008: 13). „… én a saját nyelvemen írtam, és úgy, ahogy beszélek, és azoknak, akik úgy 

beszélnek, ahogy én” – írja Az udvari emberről (Castiglione 2008: 14). De mégis mi ennek 

a nyelvváltozatnak a mércéje, normája? 

A válasz a beszélgetés egy későbbi pontján érkezik: a nyelvszokás, vagyis az 

úzus, hiszen ebből tudhatjuk meg, hogyan beszélnek az emberek, milyen nyelvezet áll 

hozzájuk közel – szemben a régiek beszédével, amely egy másik kor nyelvállapotát 

tükrözi. „Ostobaság lenne – írja Castiglione –, ha csak azért szeretnénk a régi beszédet, 

mert úgy akarnánk beszélni, mint régen, ahelyett, hogy úgy beszélnénk, ahogy most 

beszélnek” (Castiglione 2008: 60). Azonban a nyelvszokással is csínján kell bánni, hiszen 

ha a műveletlenek nyelvhasználatából valamilyen hibás nyelvi alak elterjed, annak nem 

szabad nyelvszokássá válnia. 

 

„… ha ugyanis valamely hibás beszédmód sok tudatlan között elterjed, azért még nem 
hiszem, hogy szabályként kellene alkalmazni, és követendő lenne. Ráadásul a szokások is 
nagyon különfélék, és nincs olyan nemes város Itáliában, amelynek ne lenne meg a 
többitől eltérő beszédmódja. Ha pedig Kegyelmed nem akarja kijelenteni, hogy melyik a 
legjobb, az ember nyugodtan ragaszkodhat a bergamóihoz éppúgy, mint a firenzeihez, ami 
kegyelmed véleménye szerint, nem lenne hiba. Úgy vélem hát, aki minden kétséget el akar 
kerülni és biztosra akar menni, szükségképpen egy írót utánozzon, azt, aki mindenki 
véleményével összhangban jónak mondható, és mindig ő legyen a vezetője és védőpajzsa, 
bárki is megszólná választása miatt: ez pedig – a vulgáris nyelvben – nem más, mint 
Petrarca és Boccaccio, és aki kettőjüktől eltávolodik, tapogatózva jár, mint aki fény nélkül 
közlekedik a sötétben, és ezért gyakran eltéved.” (2008: 51–52)  
 
Vulgáris nyelven a beszélgetés résztvevői az olasz nyelvet értik (vö. 53. o. 87. lábjegyzet). 

 

Továbbhaladva a gondolat és a szó kapcsolatáról folytatnak eszmecserét a beszélgetők. 

Szavaik nyomán képet kapunk a kor retorikai műveltségéről is, hiszen kirajzolódik 

előttünk a klasszikus retorika rendszere (Castiglione 2008: 55): 

1) fontos, hogy az udvari embernek legyen tudása, legyenek gondolatai, amelyeket elő 

tud hívni – inventio  

2) ezeket tudnia kell megfelelően elrendezni – dispositio  

3) ezután pedig tudnia kell jól formába önteni a gondolatait, vagyis szavakkal fejezze 

jól ki magát, amelyek „a témához illők, válogatottak, ékesek és jól szerkesztettek, 

de főleg a köznép által használatosak legyenek” – elocutio  

A fenti fogalmak közötti kapcsolatot a 4. ábra mutatja be. 
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4. ábra: A gondolat és a szó egymáshoz kapcsolódás a szónok feladataiban 

„A legfontosabb az udvari ember számára, ha jól akar beszélni és írni is, a kellő tudás 
birtoklása, mert aki tudatlan és nincs a lelkében semmi, ami meghallgatásra érdemes, nem 
tudja sem elmondani, sem pedig leírni. Tehát fontos, hogy szépen elrendezze mindazt, amit 
mondani vagy írni akar, utána szavakkal jól fejezze ki magát, amelyek – ha nem tévedek – 
a témához illők, válogatottak, ékesek és jól szerkesztettek, de főleg a köznép által 
használatosak legyenek. Ugyanis a szavak adják meg egy szónoklat nagyságát és 
szépségét, ha a beszélő megfelelő ítélőképességgel és szorgalommal rendelkezik, és meg 
tudja ragadni mondandójában a legkifejezőbbeket, és ennek megfelelő emelkedettséggel 
beszél, és viaszként alakítja őket a saját belátása szerint…” (Castiglione 2008: 55) 
 
A nyelvhasználat mércéjeként tehát a nyelvszokást kell állítani, méghozzá a művelt rétegek 

nyelvszokását. Nem lehet minta a műveletlenség, a tudatlanságból fakadó nyelvi torzulás, 

mert ha az ember jó mintát keres, akkor vegye azt az íróktól vagy a műveltebb emberektől, 

akik „akik tanulással és tapasztalattal jó ítélőképességre tettek szert, amellyel azon vannak, 

hogy egyetértésben kiválasszák azokat a szavakat, amelyek számukra jóknak tűnnek: e 

szavakat tehát egyfajta természetes ítélőképességükkel és nem mesterkélten vagy 

szabályokkal ismerik fel” (Castiglione 2008: 59). Az új szavak létrehozása vagy a régiek 

megtartása ugyanakkor a szokás ellenében vakmerő elbizakodottságra vall – ahogyan ezt 

később meg is jegyzik a résztvevők.  Érdekes, hogy műve ajánlásában egyébként maga 

Castiglione azt írja, hogy nem akarja Boccaccio nyelvezetét utánozni (amely az irodalmi 

nyelv mintája volt), mert Boccaccio csak irodalmi műveket írt, semmi olyat, mint amilyen 

az ő műve, Az udvari ember. 

A beszélgetés retorikához való kapcsolódása azonban itt nem ér véget. A stílusról 

szólva érintőlegesen szó esik a stíluserényekről és a szónok feladatairól is: ha a szónok/az 

udvari ember nehéz témákról beszél, akkor elvárható, hogy azt világosan kifejtett 

inventio, dispositio 

elocutio 
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szavakkal és mondatokkal tegye, világossá téve minden olyan elemet, amely 

kétértelműséget eredményezhet – azaz törekednie kell az egyértelműségre, megkönnyítve 

ezzel a hallgatósága dolgát.  

Korábban Cicerónál említettük a stílusnemek és a hozzájuk kapcsolódó szónoki 

feladatok hármasát, s ezek most Az udvari ember eszmecseréjében is megjelennek (a 

kiemelések tőlünk): 

 

„Hasonlóképpen – ha szükség úgy kívánja – [az udvari ember] tudjon méltósággal és 
szenvedéllyel beszélni, az emberi lelkekben lakozó érzelmeket kelteni, és a szükségnek 
megfelelően hol feltüzelni, hol megindítani a hallgatóságot, hol őszinte egyszerűséggel, 
mintha a természet szólna, amikor megható és szinte mámorosító kedvességgel és 
olyan könnyedséggel, hogy aki csak hallgatja, azt gondolja, milyen kevés fáradsággal 
tudna ő is az ékesszólás e fokára jutni, de amikor megpróbálja, látja, milyen messze van 
ettől.” 
 
A szövegrészlet kiemelt szakaszaiból látható, hogy Castiglione is összekapcsolja a 

stílusnemeket a szónok feladataival (ahogyan ezt Cicero is tette), továbbá felhívja a 

figyelmet a világosság és az ékesség stíluserényére is. Utóbbi a gyönyörködtetés és a 

megindítás feladatában csúcsosodik ki, ezekhez ugyanis elválaszthatatlanul hozzátartozik 

az ékesség erénye. Az udvari ember beszédének funkcióit és követelményeit a 13. táblázat 

foglalja össze. 

 

szövegrészlet stílusnem feladat Cicero szerint 
„tudjon méltósággal és 

szenvedéllyel beszélni, az 
emberi lelkekben lakozó 
érzelmeket kelteni”, „hol 

feltüzelni, hol megindítani a 
hallgatóságot” 

FENNKÖLT megindítás 

„hol őszinte egyszerűséggel, 
mintha a természet szólna, 
amikor megható és szinte 

mámorosító kedvességgel és 
olyan könnyedséggel” 

EGYSZERŰ és KÖZÉPSŐ tanítás és gyönyörködtetés 

Az ezekhez kapcsolódó stíluserények a VILÁGOSSÁG és az ÉKESSÉG 
 

13. táblázat: Az udvari emberben megjelenő stílusnemek, valamint a hozzájuk kapcsolódó feladatok és 

stíluserények 

 

Quintilianusnál láttuk, hogy a nyelvhelyesség kapcsán két dologban, a szavak és a 

mondatok szintjén lehet hibát elkövetni, és ezt emelte ki aztán Salisburyi János is a 
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Metalogiconban. Castiglione az udvari embernél nyelvhasználatában is e két szint jelenik 

meg: a szavak szintjén a világosság stíluserénye, a régi és új szavak használatának kérdése, 

az Itália minden nyelvjárásából összeválogatott szavaknak az irodalmi nyelvbe való 

beépítése és a nyelvi sznobizmus kerülésének erénye jelenik meg. A mondatok szintjén a 

gondolat és a szó egysége, valamint a kellem megjelenése a fontos. Ez utóbbi adja meg a 

beszéd természetességét. A „kellemes” ember kerüli az erőltetettséget és mesterkélt 

megfogalmazást. 

 

2.7. Összegzés 

 

Az ókori retorikai műveltség fennmaradását jelentős részben az újplatonizmus talaján álló 

keleti, arab világnak köszönhetjük. A középkori retorikának szerepe volt a jeltudomány 

kialakulásában, és megjelent benne az egyházi beszéd is mint műfaj. A retorika továbbra is 

hirdette az ókorban is használatos stíluserényeket, és beépült a hét szabad művészet 

triviumába. Ezzel alapvető fontosságúvá vált a tudományokat megalapozó 

„képességfejlesztés”, vagyis a gondolatok és a kimondott szavak összehangolása terén. A 

retorikának azonban nemcsak a nyilvános beszédben, hanem a hangos olvasásban is fontos 

szerepe volt: a középkori szerzetesi kolostorokban a latin nyelv tanítását retorikai 

módszerekkel segítették, és igyekeztek utat mutatni az értelmes, nyelvileg helyes 

megfogalmazáshoz és fölolvasáshoz (aurális élmény). 

A reneszánsz során a retorika szerepe átalakult: az udvari ember beszédének 

követelményeit foglalta magába. Castiglione összefoglaló munkájában megtaláljuk mind 

cicerói, mind a quintilianusi retorikaértelmezést, továbbá a nyelvhelyesség, a világosság és 

az ékesség stíluserényét, amelyről az ókori retorikák is szóltak. Az illőség erénye is 

megjelenik benne, ez jelenti ugyanis az egész mű alapját: hogyan beszéljen és viselkedjen 

az udvari ember az adott beszédhelyzetekben.  

A retorika szerepe azonban még egy fordulaton keresztülment, amikor 1517-ben 

kezdetét vette a reformáció. 

 

2.8. Következtetések 

A kutatás első hipotézise, miszerint az igényes nyelvhasználat és a nyelvhelyesség 

alapelvei a szónoklattanoknak az elocutiót (kidolgozást, stílust) tárgyaló részében 

találhatók, és összekapcsolhatók a stíluserények tanával, különösen a nyelvhelyességgel -- 

beigazolódott. Arisztotelész, Cornificius, Cicero és Quintilianus retorikájának 
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stíluselméletét megvizsgálva bizonyítás nyert, hogy a stíluselméletekben találhatjuk meg a 

helyes beszéd és írás alapelveit, méghozzá a négy stíluserény közül három (illőség, 

világosság, nyelvhelyesség/latinosság) szoros együttműködésével. Kiegészítésként 

bizonyítást nyert az is, hogy a nyelvhelyesség nyelvpolitikai lépésekkel is 

összekapcsolódik: az első komoly, államilag szervezett nyelvi normalizációs folyamatban, 

a latin nyelv kapcsán vált világossá, hogy egy nyelv presztízse, működése befolyásolható, 

ugyanakkor együtt járt a nyelvváltozatok presztízsének szétválásával. A kezdetben csak 

városi-vidéki (urbanus-rusticus) kettősség később művelt-műveletlen változatokra 

bomlott. 

A kutatás második hipotézise, miszerint az antik retorika a középkorban és a 

reneszánszban is jelentős szerepet töltött be, csupán alakot váltott: a Római Birodalom 

bukásával új alkalmazási területei születtek: az egyházi szónoklat, az egyházi tanítás és 

tanulás eszközévé vált, és irányítója lett az udvari élet illemtanának is – szintén 

beigazolódott. Szent Ágoston, Salisburyi János munkáikban egyértelműen támaszkodtak az 

antik elődök tudására, anyagára. Ágostonnal egy új tudományág, a szemiotika alapjai is 

megjelentek. A középkori retorika ezen felül új szerepet kapott a kolostorokban (hangos 

olvasás és latinnyelv-tanítás retorikai alapon), valamint az uralkodói udvarokban (vö. pl. 

Alkuin tevékenységével). Világossá vált az is, hogy az antik tudást jelentős részben az 

araboknak köszönhetjük, akik életfelfogásukhoz közel érezték az újplatonizmust és 

Arisztotetlész filozófiáját. A középkorban és a reneszánsz idején is egyértelműen föllelhető 

tehát az ókori retorikával való kapcsolat, ami az udvari életben a nyelvszokásra való 

hivatkozásban, vagy az idegen szavakhoz való viszonyban testesül meg. Az antik retorikák 

egymásra hatását, és a későbbi művek főbb gondolatait a 14. táblázat tartalmazza. 
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Arisztotelész  
(Kr. e. 384–322) 

Augustinus 
(Kr. u. 354–430) 

Salisburyi János 
(1115/1120–1180) 

Baldassare 
Castiglione  
(1478–1529) 

- a retorika a 
dialektika 
párja à az 
első 
kidolgozott, 
rendszerbe 
foglalt (és 
ránk maradt) 
retorika; 

- Rétorika 
című művét 
három 
könyvre 
osztja a 
szónok 
három 
feladata 
szerint: 
inventio, 
dispositio, 
elocutio; 

- az összes 
későbbi 
retorikai mű 
alapja; 

Cornificius (? – Kr. e. 41) - az egyházi 
szónoklat 
műfajának 
megteremtője, 
leírója; 

- az erkölcs, a hit és 
a szónoklás 
szükségszerűen 
összekapcsolódik 
à fontos a 
hitelesség 
szempontjából; 

- a retorika 
interdiszciplináris
sá tágul: Ágoston 
a jelek szerepét 
hangsúlyozza az 
isteni 
kijelentésekben 
(szemiotika); 

 

- a nevelés és a 
szónoklattan 
összekapcsolása 
elengedhetetlen; 

- bírálja azokat, akik 
szerint nincsen 
szükség a 
képességek 
gyakorlására, 
fejlesztésére; 

- fontos a tudatos 
nyelvhasználat; 

- nyelvész az, aki 
jártas a 
grammatikában; 

- az udvari ember 
nevelésében fontos 
szerepet kap a 
kellem 

- A kellem egyik 
legfőbb jellemzője 
a modorosság 
kerülése, amelynek 
a nyelvi 
sznobizmus is része 

-   Az udvari nyelv 
Itália valamennyi 
dialektusából 
összeválogatott, 
választékos 
szókincsen alapuló 
nyelvezet, amely 
képlékeny, 
változtatható és 
idegen szavak 
befűzésétől sem 
elzárkózó beszélt és 
írott nyelv”  
(Végh 2008: 329) 

- a három stílusnem 
részletes kidolgozása 
à ezzel teljes 
retorikai rendszert ad; 

- megjelenik a latinitas 
(a 
latinosság/nyelvhelye
sség) fogalma; 

- a szóképek és 
alakzatok részletes 
bemutatása; 

- a római retorikák 
gyakran hivatkoznak 
rá mint kiindulásai 
alapra; 

Cicero (Kr. e. 106–43) 
- a tökéletes 

szónok 
nevelésének 
eszménye 
kötődik 
nevéhez; 

- csak az 
erkölcseiben 
nemes és 
tiszta férfiú 
lehet jó 
szónok; 

- az eszményi 
latin 
normanyelv 
képviselője, 
az erre való 
hivatkozások 
alapja; 

Quintilianus  
(Kr. u. 35–100) 

- a bölcsőtől a 
nyugalomba vonulásig 
fogja össze a szónok 
nevelésének, 
képzésének 
legfontosabb lépéseit 
(12 könyvben); 

- részletes grammatikai 
leírást ad (a hangoktól 
egészen a szónoki 
beszéd felépítéséig, az 
erkölcsi tanácsokig); 

- a latin normanyelv 
„kanonizátora”, 
Szónoklattanát a 
normanyelv szerint írta 
meg; 

 
14.  táblázat: Az antik retorikaszerzők egymásra hatása, valamint a főbb középkori és reneszánsz gondolkodók jellemző
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3. Retorika és nyelvművelés a XVI–XIX. századi Magyarországon 

 

3.1. Bevezetés 

 

A XVI–XVII. század jelentős korszak a magyar nyelvtudomány történetében. Ekkortájt 

hatott Magyarországon is a humanizmus és a reneszánsz, a reformáció és az 

ellenreformáció; ekkoriban jelentek meg Európa-szerte az anyanyelvű bibliafordítások, 

többek között Sylvester János (1541) és Károli Gáspár (1590) fordítása is; e két évszázadra 

tehető az első normatív jellegű nyelvtanok megjelenése, amelyek elsősorban helyesírási és 

nyelvhelyességi észrevételeket tartalmaztak. Az anyanyelviség kétségtelenül teret hódított, 

egységes nemzeti nyelvről (magyar irodalmi nyelvről47) azonban még nem beszélhetünk. 

A nyelvtörténet ebben az időszakban inkább az egyes nyelvjárások történetének tekinthető, 

és kijelenthető, hogy a nyelvtanok szerzői is elfogultak voltak a saját nyelvjárásukkal 

szemben, ami műveikben is tükröződik. Ugyanakkor ez volt a normalizálódás útja: fel 

kellett fedezni és rendszerbe kellett foglalni az ún. vulgáris nyelveket ahhoz, hogy a 

nemzeti nyelvek kialakulhassanak. A XVI–XVII. század a normatív nyelvváltozat 

formálódásának időszaka, amelyet nagyban segített a különböző nyelvtanok létrejötte 

(Szathmári 1968: 23–27, 59). Az előzmények egyenesen az ókori görögökig vezethetők 

vissza. 

A XVI–XVII. század a hitviták korszaka is, amelynek a protestantizmus 

megjelenése adott nagy lendületet. A vitázó iratok jelentős része egyúttal szónoklat is volt, 

s ezek már mind magyar anyanyelvűek voltak (RetLex. 2010: 729). Jelentős – többnyire 

angol, holland vagy német egyetemeken tanult – prédikátorok működtek ebben az időben: 

Méliusz Juhász Péter, Bornemissza Péter, Szenci Molnár Albert vagy Geleji Katona István. 

Ekkor született az első latin nyelven íródott retorikánk (Pécseli Király Imre, 1613), 

valamint az első magyar nyelvű retorika is Medgyesi Pál tollából, 1650-ben (vö. RetLex. 

2010: 729). Az utóbbi művet Doce praedicare, azaz Taníts prédikálni címmel említik, és a 

prédikációkészítés szabályait tartalmazta (műfaja ún. homiletika), különös tekintettel annak 

tanító funkciójára. A mű azért is volt jelentős, mert a magyar retorikatörténetben Medgyesi 

homiletikája után nagy lyuk tátong (RetLex. 2010: 759), azaz nincs folytatása a retorikai 

                                                           
47 Az irodalmi nyelv és a normatív nyelvváltozat megnevezést – Szathmári 1968 nyomán – szinonimaként 
kezelem. Az irodalmi nyelv a XVI–XVII. században nagyrészt a nyelvtanok hatására kialakult normatív 
nyelvváltozatot jelenti (Szathmári 1968: 11–22). 
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hagyománynak; a következő magyar nyelvű retorika csak 1792-ben lát napvilágot: Szenthe 

Pál mohácsi prédikátor Oskola című könyvecskéje (Adamik et al. 2005: 213). A magyar 

szónoklás irodalmának és gyakorlatának története végül a XIX. században ér a 

csúcspontra. Az 1800-as években ugyanis olyan nagy szónokok működtek, mint gróf 

Széchenyi István, Kossuth Lajos vagy Deák Ferenc. Ennek megfelelően a retorikaoktatás 

és a retorikai szakirodalom színvonala is fellendült (RetLex. 2010: 727); csúcspontnak 

kétségkívül Szeberényi Lajos 1849-es Politikai szónoklat-tana nevezhető, amely egy 

elméleti részből és példaként idézett számos angol, német és francia parlamenti 

beszédrészletből áll (RetLex. 2010: 739). A reformkori szónoklásra bizonyíthatóan hatott 

Hugh Blair edinburghi lelkész és retorikaprofesszor retorikája (Lectures on Rhetoric and 

Belles-Lettres), amelyet Kis János fordított magyarra 1838-ban (Adamik et al. 2005: 214–

215). (Maga Szeberényi is megemlíti, hogy forrásként használta Blair magyarra fordított 

munkáját.) Jelentős retorikai munka – és szintén magán tudhatja Blair és az ókori 

klasszikusok hatását48 – Szvorényi József ciszterci szerzetestanár, nyelvész, 

irodalomtörténész Ékesszólástan (1851) című munkája, amely az egyik legalaposabb 

retorikánk (RetLex 2010: 1173). Az Ékesszólástanban főként stilisztikáról, poétikáról és az 

írásművek bemutatásáról, megszerkesztéséről esik szó.  

Végül a XIX. század betetőzéseként a retorikának az anyanyelvi nevelésben 

betöltött szerepéről kell szót ejtenem: Kármán Mór és Simonyi Zsigmond önálló „iskolát” 

alapított az anyanyelvtanítás terén, amelynek elméleti gyökerei a retorikában találhatók – 

még ha ez csak implicit módon jelenik is meg kettejük munkásságában. Az új elgondolásra 

önálló tanterv és anyanyelvoktatási program épült, amelynek korunk is elismeréssel adózik 

(vö. Adamikné 2016).  

A dolgozat terjedelmi korlátai miatt nincs lehetőség a különböző retorikák 

részletes vizsgálatára, csupán néhány szempont egybegyűjtésére vállalkozhattam. 

 

3.2. Anyag és módszer 

 

A jelen fejezetben a klasszikus retorika nyomait igyekszem feltérképezni a XVI–XIX. 

századi magyarországi retorikákban és grammatikákban, kritikai filológiai módszerrel 

feltérképezve a feltételezett egyezéseket. Gondolatmenetemet a reformáció nyelvi 

hatásaitól indítom (az előző fejezet folytatásaként), és az anyanyelvűségnek a retorikában 

                                                           
48 Bár forrásait a szerző nem említi meg (RetLex 2010: 1173). 
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betöltött szerepét vizsgálom. A vizsgálatom középpontjában a stíluselméletek állnak, 

elsősorban a stíluserények, azok közül is a nyelvhelyesség vizsgálata. Vizsgálatom tárgyát 

az előzőekben már említett retorikák (Pécseli, Blair, Szeberényi, Szvorényi munkái), 

valamint Geleji Katona nyelvi útmutatója alkotják. Választásom azért esett ezekre a 

művekre, mert Pécseli és Blair munkáját megjelenésük után hosszú ideig használták 

tankönyvként, Szeberényi és Szvorényi retorikája pedig mérvadónak számított a saját 

korában. Vizsgálatomban tehát nagy hangsúlyt fektetek a nyelvművelésnek az újkori 

retorikákban betöltött szerepére.  

A fontosabb – nem elsősorban retorikai –, nyelvhelyességgel, nyelvműveléssel 

foglalkozó művek közül Geleji Katona István munkájára esett a választásom, mert Dévai 

Bíró Mátyás és Szenczi Molnár Albert munkájában nem találtam olyan nagyfokú egyezést 

a klasszikus retorikával, mint Geleji művében. A fejezet végén röviden ismertetem Kármán 

Mór pedagógiai elgondolását, Simonyi Zsigmond nyelvtanoktatási elképzeléseit, és a 

kettőnek a retorikával való kapcsolatát. 

 

3.3. A kutatás célja és hipotézisei 

 

Célom, hogy bizonyítsam: a klasszikus retorika nálunk, Magyarországon is hatott az 

említett századokban. Célom, hogy bemutassam, hogyan alakult ki a nyelvművelés 

Magyarországon, és ebben milyen szerepet játszott a retorika. A nyelvművelés történetét és 

irányzatait Szathmári István (1968), Fábián Pál (1984) és Balázs Géza (2001) már 

összefoglalta, ezért elsősorban a retorikákra összepontosítom a figyelmemet.. 

A kutatás első hipotézise, hogy az antik retorikákban (különösen Arisztotelésznél 

és Quintilianusnál) megismert nyelvhelyességi elvekkel a magyarországi retorikákban és 

grammatikákban is találkozunk, ezek pedig a szóhasználattal és a mondatszerkesztéssel 

kapcsolatosak, azaz az újkori magyarországi stíluskövetelmények megegyeznek (vagy 

nagymértékben azonosíthatók) az ókori retorikák stíluskövetelményeivel. 

A kutatás második hipotézise, hogy a retorikai gondolkodás nemcsak a 

nyelvhasználat kapcsán hatott, hanem a XIX. századra az oktatást, közelebbről az 

anyanyelvtanítás módszertanát is befolyásolta: Kármán Mór tanterveiben kimutatható a 

retorikai gondolkodás – elsősorban implicit módon. Kármán a szónoki feladatok (feltalálás, 

elrendezés, kidolgozás, emlékezetbe vésés, előadói készségek) szerint tervezte meg 
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tanterveit, tehát feltételezhetjük, hogy a retorikai szellemiségű oktatástervezés a korábbi 

évszázadokat átható retorikai gondolkodás eredménye. 

 

3.4. A magyar nyelv felemelkedése 

 

Hosszú volt az út, amelyen a magyar nyelv eljutott addig, hogy érdemben foglalkozzanak 

vele. (Ennek minden állomását és részletét a jelen terjedelmi korlátok között nem tudom 

ismertetni, azonban a főbb állomásokat kiemelem.) Hosszú idő telt el az egységes irodalmi 

nyelv, a nemzeti nyelv kialakulásáig is, amelynek alapját az ún. vulgáris nyelvek képezték. 

A több évszázadig tartó folyamat mozzanatait az 5. ábra szemlélteti. 

 

 
5. ábra: Az  irodalmi nyelv egységesülésének főbb mozzanatai 

 

Pais Dezső szerint középkori énekmondóink-mulattatóink tevékenységének – bár 

jelentőségük óriási volt – nem tulajdoníthatunk nagy ráhatást az irodalmi nyelvre, Benkő 

Loránd pedig úgy véli, hogy a szóbeliség és írásbeliség között elhelyezkedő orális 

irodalom nem tekinthető az irodalmi nyelv előzményének (Szathmári 1968: 43). A … 

ábrán mégis feltüntettem ezt az állomást is, hiszen a szóbeli nyelvhasználatnak mégis 

fontos eleme volt. 

Szathmári István (1968: 43–55) tovább sorolja az egyes fejlődési mozzanatok 

jelentőségét. Az első fontos lépés az orális irodalom jelenléte után az írásbeliség 

énekmondóink 
a honfoglalás 
után (?)

az írásbeliség 
megjelenése

könyvméretű 
írásosság

humanizmus, 
deákok, 
írástudók, 
művelődés, 
nyelvjárás-
keveredés, 
ellenreformáció

egységesülő 
irodalmi 
nyelv
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megjelenése volt, amelynek már nagyobb hatása lehetett, hiszen az írás a hangokat és a 

hangjelenségeket csupán korlátozott módon tudta tükröztetni, és mivel az élőbeszédnél 

maradandóbb dologról volt szó, a közlő is alaposabban válogatott a rendelkezésére álló 

nyelvi eszközök között. További előrelépést jelentett a könyvméretű írásosság, a 

kódexirodalom megjelenése, amelyben az egységesülés határozott jelei mutatkoztak – 

elsősorban a latin nyelvből átvett mondattani és frazeológiai jelenségeknek köszönhetően. 

A humanizmus megjelenésével aztán fontos szerepet kapott az anyanyelvűség, amely a 

reformációval és a visszahatásaként jelentkező ellenreformációval sokat tett a nemzeti 

nyelvek előretöréséért. Megjelent a könyvnyomtatás, amelyben jelentős szerepe volt a 

protestáns és a katolikus egyháznak is. A XVI. századtól kezdve pedig egyre jelentősebbé 

vált a literátusok (deákok) szerepe, amely az írásbeliség fontosságára, a gazdaságban, 

jogban betöltött szerepének jelentőségére mutatott rá. Ezek a tényezők mind-mind az 

egységesülést segítették elő. 

Az egységes irodalmi (nemzeti) nyelv kialakulásának azonban nemcsak a 

rögzítés-technikai alapjai, hanem a filozófiai eredete is felismerhető. A kifejezetten hosszú 

folyamat előzményei egyenesen az ókori görögökig vezethetők vissza – Balázs János 

(idézi Szathmári 1968: 56–57) szerint három forrásra: 

a. A görög írástudományra, amely szoros kapcsolatban állt a grammatikával: a hangot 

tekintette a beszéd legkisebb, még elemezhető összetevőjének. A görögök 

írásjeleikkel a hangokat jelölték. 

b. A görög filológiára, amely a nyelvi normákat a klasszikus írott nyelv, főként a 

homéroszi művek alapján állította föl. Ebből következően kevés szerep jutott a 

beszélt nyelvnek, s ennek a szemléletnek köszönhető az a leíró és normatív 

hozzáállás, amely a későbbi nyelvtanokban is tükröződik. A beszélt nyelvvel tehát 

nem a grammatikák, hanem a retorikák foglalkoztak, amelyek létrejöttét a normatív 

hozzáállás is segítette: retorikai művekben, valamint a nyelvtanokban stilisztikával 

foglalkozó fejezetek láttak napvilágot (pl. Arisztotelész Rétorikája).  

c. Az egységesülő irodalmi nyelv visszavezethető a görög filozófiára is, amely szerint 

a beszédrészek tana Hérakleitosznak a dialektikus szemléletű filozófiáján alapszik, 

s amelyet Platón és Arisztotelész, valamint a sztoikusok és az alexandriai 

grammatikusok vittek tovább. A görög grammatikusoknak felismerték azt, hogy a 

szó és a mondat korrelatív viszonyban vannak egymással, a két fogalomra 

vonatkozó meghatározásaik is ezen alapulnak. 
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Később a rómaiak folytatták a görög hagyományokat, átvették a görög nyelvtudomány 

eredményeit és alkalmazták a latin nyelvre (Szathmári 1968: 57). A középkor folyamán 

aztán a latin grammatika változatlan maradt, majd a reneszánsz idején csatlakozott mellé a 

humanizmus másik két szent nyelve: a görög és a héber (Szathmári 1968: 58).  

Az egységesülő irodalmi nyelv létrejöttéhez nagyban hozzájárult, hogy megindult 

a feudalizmus bomlása és a polgárság előretörése, fellendült a kereskedelem, és kezdetét 

vette az iparosodás. E folyamatok lendületet adtak a nemzeti nyelvek kialakulásának. 

Ehhez föl kellett fedezni az ún. vulgáris nyelveket, majd rendszerbe kellett foglalni őket, 

hiszen csak így indulhattak meg a kiegyenlítődés és a normalizálódás útján, és így lehetett 

belőlük nemzeti nyelv (Szathmári 1968: 59). Balázs János (idézi Szathmári 1968: 60) 

szerint a vulgáris nyelvek grammatikáinak megjelenésében három fokozat különíthető el, 

ami hosszú és nehéz harcokra utal: 

a. A latin nyelvű grammatikákat kisebb-nagyobb vulgáris nyelvű értelmezésekkel, 

magyarázatokkal és példákkal látták el. 

b. A következő fokot a kétnyelvű grammatikák képviselik, amelyekben a vulgáris 

nyelvre vonatkozó magyarázatok odáig fejlődhetnek, hogy tulajdonképpen a 

vulgáris nyelv grammatikáját jelentik. Sylvester János grammatikája is ebbe a 

típusba tartozik. 

c. A legmagasabb fokon a vulgáris nyelvek önálló (vulgáris vagy latin nyelvű) 

grammatikái állnak, amelyekben fölfedezhető a latin nyelvtan hatása, de a vulgáris 

nyelv rendszerét és nyelvtani szabályait tárgyalják. Ide számíthatjuk a korai 

nyelvtanféléket (ortográfiákat) és nyelvtanrészleteket is.  

A magyar mint vulgáris nyelv is elindult tehát a normalizálódás útján. A XVI. század két 

jelentős nyelvészeti munkája Sylvester János grammatikája és Dévai Bíró Mátyás 

ortográfiája. Sylvester már 1527-ben, a Rudimenta grammaticae Donatiban kísérletet tett 

több latin nyelvtani műszó lefordítására (pl. proprium nomen – tulajdonnév, nomen 

apellativum – köznév), de igazán az 1539-es Grammatica hungarolatina (Magyar–latin 

nyelvtan) című munkája volt az, amelyben a magyar nyelvtan meghatározó újítása 

születtek: syllaba – egybefoglalás, consonantes – másvalzengők). Célja az volt, hogy 

bemutassa a latin nyelvtan rendszerét a magyar tanulóknak és tanítóiknak. Művében 

számos, a magyar nyelvre vonatkozó nyelvhelyességi megjegyzés is szerepel (pl. számnév 

után nem használunk többes számot), ezért joggal nevezhető inkább magyar, semmint latin 

nyelvtannak (Fábián 1984: 16). Sylvester nyelvtana erősen normatív jellegű, amelynek 



99 

 

okai az ókori görög grammatikafelfogásra vezethetők vissza (Szathmári 1968: 56, illetve 

lásd az előzőeket).  

A nyelvünkben rejlő stilisztikai lehetőségekkel kapcsolatos észrevételeit Sylvester 

végül az 1541-es Újtestamentum-fordításának végén található jegyzetekben fejti ki. Pl. a 

bibliaolvasónak könnyű lesz hozzászoknia az átviteles beszédhez (a példabeszédhez, a 

szólásokhoz, a metaforákhoz, a hasonlatokhoz), hiszen énekeinkben, virágénekeinkben, sőt 

a mindennapi nyelvhasználatban is megtalálhatók az átvitt értelmű kifejezések (Fábián 

1984: 17). A mindennapi beszédben megjelenő átvitt értelmű kifejezések említése azért is 

figyelemre méltó, hiszen Arisztotelész is ír róluk Rétorikájában: „… mindenki 

metaforákkal, alapjelentésű és közhasználatú szavakkal társalog” (Rét. 3. II. 1404b), a 

metafora típusairól pedig a Poétikában: „Metafora a szó más jelentésre való áttétele, 

mégpedig vagy a nemről a fajra, vagy a fajról a nemre, vagy a fajról a fajra, vagy pedig 

analógia alapján” (Sarkady 1982) (vö. 2.1.2. fejezet: A világosság). Sylvester János 

grammatikájával és bibliafordításával, valamint az utóbbihoz csatolt jegyzeteivel 

jelentősen hozzájárult a magyar nyelv stílusának csiszolásához (Fábián 1984: 17). 

Nemcsak a nyelvtanok, hanem az ábécéskönyvek ősének is tekinthető Dévai Bíró 

Mátyás 1538-ban megjelent Orthographia ungarica című munkája, amely nyelvünk 

számos hangtani és alaktani sajátosságát vizsgálja – a helyesírás szabályszerűségeinek és 

alkalmazásának sok esetén túl. Az Orthographia ungarica az első olyan könyv, amely 

teljes egészében magyarul íródott a magyar nyelvről (Fábián 1984: 16). Művét – bár 

jelentőségét nem vitatom – azért nem vizsgálom részletesen, mert Dévai Bíró Mátyás nem 

foglalkozik stilisztikai kérdésekkel, amelyben feltételezhetően a retorikai gyökerek is 

felfedezhetők lennének. „Nyelvezetére azonban jellemző, hogy alig találunk benne valamit 

a korabeli írott nyelv erőszakos latinosságából. Dévai – stilisztikai okokból, hogy 

árnyaltabbá, hatásosabbá tegye a mondanivalóját – halmozza a rokon értelmű szavakat. 

Szívesen él közmondásokkal, antik tanítómesékkel, népi szólásokkal és beszélt nyelvi 

fordulatokkal” (Szathmári 1968: 163–164). 

Mindenképpen említést kell tennem Szenczi Molnár Albert munkásságáról is. A 

Novae grammaticae ungaricae libri duo (Az új magyar nyelvtan két könyv) című 

grammatikája az első teljes magyar nyelvtan, amelyben a mondattan megjelenik (Fábián 

1984: 18). Szathmári István (1968: 174) szerint jóllehet, a műnek nem volt túl nagy 

közvetlen hatása, inkább a későbbiekben történő gyakorlati alkalmazása a jelentős, mégis 

fontos munka, mert a magyar mint vulgáris nyelv rendszerét és sajátságait kívánta 

bemutatni, s így a vulgáris nyelvek nyelvtanirodalmában a harmadik, legfejlettebb fokot 
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képviseli. A mondattan, amely Szenczi szerint a beszéd egybeszerkesztésére tanít) a 

következő témákat érinti (Szathmári 1968: 193–195 alapján): a szavak egyezése 

(egyeztetése), azaz „a beszéd a szavaknak az összefüggő értelem kifejezése céljából való 

összeillesztése”; a névelők kapcsolódása, a névszónak névszóval való egyezése (pl. a 

birtokos szerkezetek egyeztetése, vagy a többes és egyes szám használatának vitája a 

számnevek után); a névszóknak az igével való kapcsolódása (különös tekintettel az 

általános alanyra és az időjárási jelenségeket kifejező alanytalan igékre); névutók, 

kötőszók kapcsolódása stb. Szenczinek nemcsak nyelvünk tudós számbavétele volt a célja, 

hanem az is, hogy segítse a Magyarországra jövő idegeneket a nyelv megtanulásában. A 

hazánkban harcoló királyi seregekben sok német, olasz, spanyol zsoldos szolgált, akiknek 

ahhoz, hogy a magyar lakossággal és katonasággal érintkezni tudjanak, szükségük volt a 

magyar nyelv ismeretére (Fábián 1984: 19).  

Hozzá kell tennem, hogy Szenczi – bár nyelvészeti munkássága úttörőnek számít 

– nyelvi értelemben a legnagyobb hatást valószínűleg zsoltárfordításaival gyakorolta a 

magyar nyelvközösségre. A Genfben 1562-ben megjelent francia nyelvű zsoltároskönyvet, 

valamint Ambrosius Lobwasser német nyelvű fordításait vette alapul, amikor 1606 májusa 

és szeptembere között, 100 nap alatt magyarra fordította a zsoltárokat. A gyűjtemény 1607-

ben – tehát idestova 411 éve – látott napvilágot. Mi, magyarok azt mondjuk, hogy Szenczi 

Molnár minőségi költői-fordítói munkát végzett, sőt van olyan vélemény is, amely szerint 

magas igényű műfordítói gyakorlatot vezetett be, és zsoltárszövegeivel a modern 

műfordítás útjára lépett (Tolnai 1981a: 41). Az eredeti, francia nyelvű zsoltárszövegekről 

azonban olyan vélemény is megjelent, miszerint költői szempontból középszerűek voltak, 

de istentiszteleti célra megfeleltek (Chadwick 2003: 85). Tolnai Gábor szerint Szenczi 

fordításaiban erősen tükröződik világlátása, polgári-mezővárosi életfelfogása és a magyar 

táj (ezen belül is Szenczi saját környezete) jellegzetességei – egyszóval Szenczi Molnár 

Albert személyes tapasztalatai. Ezáltal találkoznak szövegeiben Dávid király zsoltárai a 

magyar valósággal (Tolnai 1981b: 52). 

 

3.5. Pécseli Király Imre: Bevezetés a retorikába két könyvben  

(3. kiadás, 1639) 

 

A következőkben a Szenci Molnár-féle Új magyar nyelvtan után nem sokkal (1612) 

megjelent első retorikát, Pécseli Király Imre munkáját vizsgálom meg a 2017-ben kiadott 

magyar fordítás alapján, amely a mű 1639-ben megjelent harmadik kiadása alapján készült. 
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A Retorikai lexikon szerint (RetLex 2010: 913–914) Pécseli Király Imre református 

prédikátor, a XVII. század első felének legjobb protestáns költője volt. Ő az első olyan 

magyarországi szerző, akinek a teljes retorikát felölelő elméleti műve született. Az 1612-

ben kiadott Bevezetés a retorikába két könyvben (Isagoges Rhetoricae libri duo) című 

munkájának három kiadása is megjelent, és a legelterjedtebb hazai retorikának számított. A 

második könyv az elocutióval, vagyis a stílussal foglalkozik, ezen belül a szóképekkel és 

az alakzatokkal, valamint a három stílusnemmel is. Most az 1639-ben kiadott harmadik 

kiadás magyarra fordított változata (Pécseli 1639/2017) alapján közlöm a témába vágó 

részeket. 

Pécseli tulajdonképpen egy az egyben átveszi a Rhetorica ad Herennium 

meghatározását, amikor a stílusról szól: „A stílus a megfelelő szavak és mondatok 

alkalmazása a feltalált dolgokhoz. Vagy: a beszéd ékesítésének módja” (Pécseli 

1639/2017: 147). Ezt követően a stílust általános és speciális fajtára osztja. Ezek közül az 

általános szempontú tárgyalásban találjuk a következő szempontokat: választékosság 

(elegantia), elrendezés (compositio – amely nem keverendő a dispositióval) és a méltóság 

(dignitas). Pécseli szerint ez a három dolog eredményezi a latinos, világos, tárgyhoz illő 

beszédet. Úgy tartja, hogy a választékosság kapcsán lesz a szó érthető és világos, ez a 

szónoki beszéd alapja, ezért tulajdonképpen a grammatikusokhoz tartozik, hiszen ők 

foglalkoznak a beszéd latinosságával és világosságával (Pécseli 1639/2017: 148). A 

választékosság tehát magában foglalja a latinosságot és a világos magyarázatot, a 

latinosság pedig vigyáz a beszéd tisztaságára és hibátlanságára; tulajdonképpen 

megegyezik a római nyelvnek megfelelő romlatlan beszéddel. A latinosság elleni 

lehetséges vétkek, a hibás kiejtés (barbarismus), a hibás szóhasználat (barbaralexis), a 

grammatikai hiba (soloecizmus). Az elkövethető nyelvhelyességi hibák szinte 

megegyeznek a Quintilianusnál tárgyaltakkal (lásd 2.3.3. fejezet) azzal a különbséggel, 

hogy a barbarizmus Pécselinél a kiejtésre vonatkozik, és a szóhasználati vétségnek külön 

megnevezése van. A barbarismus és a barbaralexis tehát a szavak és a 

szupraszegmentumok szintjén elkövetett hiba, míg a soloecizmus mondatszerkesztésbeli, 

szintaktikai hiba.  

Egy további szempont az érthetőség, amelynek célja Pécseli szerint, hogy 

világossá és egyértelművé tegye a beszédet (1639/2017: 149). Három követelménye van:  

1) a mindennapi használatban előforduló, és az elismerten hiteles és tisztelt férfiak példáját 

követő szóhasználat;  
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2) a megfelelő, egyszerű grammatikai szerkezetek, amelyek valóban arra vonatkoznak, 

amiről a beszéd szólni akar;  

3) az olyan hibák elkerülése, amikor a szavakat nem megfelelő jelentésükben használjuk 

(acyrologia), vagy kétértelműek vagyunk (amphibolia), esetleg a beszédünk hosszabb 

vagy rövidebb a kívánatosnál (brachylogia), vagy keverjük a szórendet (hyperbaton, 

synchysis) (1639/2017: 149–150). 

Pécseli ezután áttér az elrendezés (compositio) tárgyalására, amely nála a hangok, 

a szótagok és a szavak megfelelő összekapcsolását jelenti. Ezekben is kettőt különböztet 

meg: az írókra és a szónokokra egyaránt vonatkozó előírásokat, valamint a csak a 

szónokokra vonatkozó előírásokat. Az előírásokat a 15. táblázat foglalja össze (Pécseli 

1639/2017: 151–152 alapján). 

 

Írókra és szónokokra vonatkozó előírások Példák 
1. Kerülendő a magánhangzó-torlódás - Baccae aeneae amoenissimae 

impendebant. 
2. Kerülendő a kellemetlen (sziszegő) 

hangkettőzés, és a keményebb 
mássalhangzók egymásmellettisége 

- Dixisse sese saepius. 
- Ars stridens rostris sphiny prester 

torrida sps strix. 
3. Kerülendő az azonos hang, szótag 

vagy szó ismétlése, továbbá a hosszú 
és rövid szótagok, valamint az 
egytagú szavak állandó ismétlődése, 
a szóismétlés pedig en bloc. 

- O Tite tute tati tibi tanta tíranne 
tulisti. 

- Igen jól teszed, hogy az igen jóra 
igen jól ügyelsz. 

4. Nem szabad azonosan végződő 
szavakat használni egymás mellett. 

- Flentes, plorantes, lacrymantes, 
obtestantes. 

Figyelni kell a szórendre!  
1. A fontosabbnak kell előrébb 

kerülnie, mert a gondolatnak 
növekednie kell. 

- Te ezzel a torokkal, (<) ezzel a 
tüdővel, (<) egész testednek azzal a 
gladiátori erejével. 

2. Meg kell tartani a természetes 
szórendet: az értékesebb vagy a 
természettől fogva előrébb való 
dolgot a hátrébb való elé tegyük. 

- nappal és éjszaka, kelet és nyugat 

 

15. táblázat: Az írókra és a szónokokra egyaránt vonatkozó előírások Pécselinél 

 

A csak szónokokra vonatkozó előírásokat a … táblázat tartalmazza (Pécseli 1639/2017: 

153–154 alapján). 
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Csak a szónokokra vonatkozó 
követelmények 

Megjegyzések, kiegészítések 

1. A követelmények 
megfogalmazásának az a célja, hogy 
a beszéd sima folyással, könnyedén 
áradjon, megfelelő ritmusban 

- Ez részben a körmondatokat, 
részben a ritmust érinti. 

2. A körmondat (periodus) 
alkalmazása 

- A körmondat olyan mondat (oratio), 
amely szép és áttekinthető nagyságú, 
valamint a tagmondatnak (colon) 
nevezett tagokból áll. A 
tagmondatok tovább bonthatók ún. 
ízekre (tulajdonképpen 
szószerkezetekre – comma). 

3. Az íz a mondatnak két vagy több 
szóból álló, nyolc szótagot meg nem 
haladó, nem teljes jelentésű része. 

- Ha hosszú az íz, tagmondatnak 
nevezik, és fordítva: ha rövid a 
tagmondat, íznek hívjuk. 

4. A körmondat lehet egyszerű, vagy 
összetett. 

- Az összetett körmondat két-, három-
, négy tagmondatos, és ezek 
különböző hosszúságúak lehetnek. 

5. Fontos a prózaritmus, amely lehet 
költői és szónoki is. A prózaritmus 
az időtartam bizonyos szabályozása. 

- A prózaritmus alapvetően 
különbözik a versritmustól és saját 
magától is! Ennek oka, hogy a 
próza nem versmértékes beszéd, 
nem adnak neki hitelt, és képes 
rejtve maradni, nem érzékelhető. 
Ettől függetlenül nincs olyan 
versláb, amely ne fordulna elő egy 
szónoklatban. 

 

16.  táblázat: A csak szónokokra vonatkozó követelmények Pécselinél 

 

Pécseli nyelvhasználati intelmeket fogalmaz meg a hangoktól a szótagokon át a szavakig (a 

szóelem/morféma fogalmát nem használja), mégis a mondatra és a mondat kapcsán 

elkövethető hibákra fordítja a nagyobb figyelmet, valamint arra, hogy pontosan mit is 

jelent a körmondat és annak elemei: a tagmondat és az íz (szószerkezet). Ez a compositio, 

azaz a szerkesztés. 

Pécseli szövegéből kiderül, hogy mintája Cicero és Quintilianus, hiszen 

hivatkozik is a De oratore [A szónokról] című Cicero-műre, valamint a 12 kötetes 

Szónoklattanra is. 
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3.6. Geleji Katona István: Magyar gramatikatska (1645) 

 

A vizsgált művek között időrendben Geleji Katona István Magyar gramatikatska című 

nyelvhelyességi és helyesírási tanácsadója következik. Geleji már az 1636-os Öreg 

Graduál előszavában tett megjegyzéseket a nyelvhasználatról, nézeteit azonban 1645-ben, 

a Magyar gramatikatskában fejtette ki részletesebben. Ezt a 76 pontból álló munkát a 

Titkok titka című teológiai munkája végéhez csatolta (Fábián 1984: 20). A 

Gramatikatskáról Simonyi Zsigmond a következőt írta 1906-ban: „[Geleji Katona István] 

munkája ma is rendkívül érdekes, minden ízében eredeti és elmemozdító” (Simonyi 1906: 

3–4). Igaz, hogy Geleji Katona nem rendszeres nyelvtant írt – folytatja ugyanitt Simonyi –, 

hanem irodalmi munkássága közben kialakult nézeteit adta elő a helyesírásról és a 

nyelvművelésről, valamint szorgalmazta a szóelemző írásmódot. Két nagy problémát 

látott: 1. Azt, hogy akkortájt írásban sokan csak a kiejtést veszik alapul, és nem 

foglalkoznak a szavak eredetével, gyökereivel, természetével – ez pedig a 

következetlenségeket táplálja; 2. A szavak tulajdonságait sem kutatja senki, hiszen 

mindenki úgy beszél öregkorában is, ahogy kisgyermekként megtanulta. Nincs 

előrehaladás, így a szólásban is „sok rút illetlenségek vagynak”. A Magyar gramatikatska 

célja nem más, mint „a vétséges szokástól eltemetődött írás- és szólásbeli természeti 

módnak és oknak kikerestetése” (Geleji Katona 1945/1906: 6). A nyelvi kérdések 

feszegetése akkoriban is indulatokat szült, amelynek bizonyítéka az, hogy Geleji Katona 

csak „indulatoktól üres elmével” ajánlja a műve olvasását. 

Mindezeket figyelembe véve Geleji Katona István tekinthető az első 

nyelvújítónak (Simonyi 1906: 3). Ő és kortársai előfutárai voltak azoknak a 

nyelvművelőknek, akik hittek (és hisznek) a nyelv tudatos formálhatóságában; továbbá 

annak a nyelvművelőnek is előképei ők, aki a nyelvet tudományosan vizsgálja, abból 

következtetéseket von le, grammatikai törvények és logikai okoskodások mentén ítélkezik 

a helyes-helytelen formák kérdésében (Fábián 1984: 22). 

A Magyar gramatikatska első 32 pontja a helyesírással foglalkozik. Ezekben a 

pontokban keveredik a szóelemző írásmód és a ma mássalhangzó-törvényeknek nevezett 

szabályszerűségek alkalmazása. A … táblázat bemutat néhány példát, melyekhez saját 

megjegyzéseket fűztem. Zárójelben a forrásként használt kiadás (Geleji Katona 1945/1906) 

oldalszámait tüntettem fel. 

 



105 

 

Problémafelvetés Megoldások, példák Megjegyzés 
„Csicsegés” à A cs és a c 

írásának esetei (6) 
a) ts: barátság 

b) ds: bolondság 
c) gys: lágyság 

d) cs (igen ritka): 
malacság 

e) Christus à ch = k 
f) kemencze à cz = c 

Geleji a kiejtés felől 
közelít: a cs-nek 
négyféle írása 

lehetséges, a c-nek pedig 
három, ebből kettő (ch, 

cz) különleges eset.  

A t kettőzése (7) a) tt: romlottság, vásottság 
b) dt: fáradtság 

A fáradtság dt 
hangkapcsolatát is a t-

kettőzésének tartja, 
ráadásul a szótövek és a 

toldalékok 
találkozásánál minden 

esetben cs-t ejtünk. 
A d+j hangkapcsolat mindig 

gy-nek ejtődik, de dj-nek 
íródik (8) 

adja, mondja, tudja, imádja A mai szóelemző 
írásmód klasszikus 

példája: a különböző 
szóelemek 

találkozásának 
érzékeltetése. 

Meg kell különböztetni az i-t 
a j-től. (8) 

i à magánhangzó 
j à mássalhangzó 

I-t lehetne írni j helyett, de 
fordítva ez nem igaz. A kiejtés 

furcsa lenne. 

Az i és a j (részint a latin 
helyesíráson alapuló) 

hasonlóságának 
felfedezése, praktikusság 

szempontjából való 
elkülönítése. 

Aznak, eznek (10) Ha két különböző 
mássalhangzó áll egymás 

mellett az ilyen szavakban, 
akkor azt nem kell úgy 

mondani vagy írni, de ugyanazt 
a hangot lehet kettőzni: abban, 

erre, azzal. 

Az írásban jelölt teljes 
hasonulás leírásának 

kezdeményei fedezhetők 
fel ebben a pontban. 

 

17. táblázat: A Magyar gramatikatska helyesírással foglalkozó kérdései 

 

A Gramatikatska második részében található 44 pont foglalkozik a nyelvhasználattal, 

nyelvhelyességgel; a felvetett problémák közül néhány még ma is szerepel tankönyvekben, 

nyelvhelyességi útmutatókban. Sőt a Kr. e. 320-as években már Arisztotelész is 

meghatározott öt alapelvet a nyelvhelyesség kapcsán (vö. 2.1.3. fejezet: A nyelvhelyesség): 

a kötőszavak helyes használata; a dolgokat a nevükön nevezzük, és ne körülírjuk őket; ne 

legyünk kétértelműek; használjuk helyesen a szavak nemét, valamint ügyeljünk a többes 

szám és az egyes szám helyes alkalmazására. Ezek egy része szintén megtalálható a 

Gramatikatska 44 pontjában. Az arisztotelészi nyelvhelyesség elveit tehát Geleji Katona 



106 

 

István is alkalmazta, ennek szemléltetésére a … táblázat szolgál. (A zárójelbe tett számok a 

Magyar gramatikatska megfelelő pontjait jelzik.) 

 

Arisztotelész  
(Kr. e. 320-as évek) 

Geleji Katona István  
(1645) 

a kötőszavak helyes használata 

(13) Az aki és az amely használata à Geleji 
kiemeli, hogy az amely személytelen dolgot, az aki 
pedig személyt jegyez. Ez megerősíti azt, hogy az 
aki/amely használata abban az időben is problémás 
volt. Az ami kötőszóról Geleji nem tesz említést. 

a dolgokat a nevükön 
nevezzük, mellőzzük a 

körülírásokat 

(34) Az „izé”: Geleji szerint az izé ún. 
transzcendens a nyelvünkben: „mert akármit, ha 
hamar eszében nem jut, a magyar mind izének 
mond: Amaz izé, így szólván… izélés, Mit izélsz?” 
Ehhez hasonló még a „dolog” is. 
(36) Arra kell törekedni, hogy amit a latin nyelv 
(nem is beszélve a héberről és a görögről) egy 
szóval fejez ki, azt a magyar is egy szóval 
mondhassa. „Mivel pedig sok dolgokat a mostani 
magyarok egy szóval az ő nyelvükön ki nem tudnak 
mondani, nem mintha neveik nem volnának, hanem 
csakhogy nincsenek szokásban, az értelmesek a 
deák ízéből formálhatnak a dolgokhoz illendő ékes 
magyar szókat…” (Geleji Katona 1645/1906: 29) 

a kétértelműség kerülése 

(4) – (5) Az egyértelműség kedvéért meg kell 
különböztetni az aktív és a passzív igealakokat! 
 
Kétértelműek:  

Az ember teremtése 
Isten imádása 
A bűnös megostorozása 
 
Helyesek: 

Az ember teremtetése 
Isten imádtatása 
A bűnös megostoroztatása 

a szavak nemének helyes 
használata 

A magyar nyelvben nincsenek nyelvtani nemek, 
ezért a Gramatikatskaban sem találunk ilyen példát. 

a többes szám és az egyes szám 
helyes használata (egyeztetés) 

A birtokviszonyokban: 
a) (2) – (3) „Amikor többeknek sokak 

tulajdoníttatnak”: emberéi, császáréi à ha 
több birtokuk van, azt jelezni kell! 
 

b) (18) – (19) A birtokos személyjel 
egyeztetése: „dísztelen”: az embereknek 
nyavalyája van. Helyesen: az embereknek 
nyavalyájuk van. 
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Az infinitívuszok személyragjai esetén: 
c) (7) Meg kell ennek lenni à Csak általános 

értelemben helyes. 
Meg kell ennek lennie à A ragozott forma a 
helyes, ha konkrét személyre gondolunk. 
 

Egyéb esetek:  
d) (14) – (15) A latinban többes számú alakok 

a magyarban egyes számúak: tenebrae à 
sötétség; divitiae à gazdagság 
 

e) (16) Több számossághoz többes szám kell: 
két apostolok, húsz esztendők.  
Helytelen: két apostol, húsz esztendő49 

 
 

18. táblázat: Arisztotelész nyelvhelyességi kritériumainak és a Magyar gramatikatska példáinak 

összevetése 

 
A második fejezetben már kifejtettem, hogy a klasszikus retorikák közül Quintilianusé 

foglalkozik a legrészletesebben a nyelvhelyesség kérdésével (Kr. u. 100. Institutio 

oratoria), s a nyelvhelyességi vétségeket két nagy csoportra osztja: barbarizmusra (amely a 

szavakban elkövetett hibát jelenti) és szolecizmusra (amely a mondatszerkesztésben, illetve 

a szavak egymás mellé szerkesztésében elkövetett nyelvhasználati hiba). Geleji Katona 

István munkájában a quintilianusi szempontok szerint is találni nyelvhelyességi 

észrevételeket, amelyek mindegyike besorolható a szóhasználati kérdések közé. Az 

összevetést a … táblázat tartalmazza. 

 

Quintilianus 
(Kr. u. 100) 

Geleji Katona István 
(1645) 

BARBARIZMUS 

a. az idegen szavak használatából 
fakadó zavar 

A Magyar gramatikatska idegen szavakhoz 
való viszonya semleges. Nem tartalmaz 
negatív értékítéletet, tartalmaz azonban 
ténymegállapításokat, azaz modern 
szemlélettel viszonyul a más nyelvből 
átvett szavakhoz, és leginkább fordítási 
kérdésekkel foglalkozik. Megállapításai: 

1. (1) nyelvünkben számos idegen 
eredetű (héber, görög, német, 
tót stb.) szó van. 

2. (25) – (26) a latin 
szakkifejezéseket nehéz 
magyarra fordítani (subjectum – 

                                                           
49 Simonyi Zsigmond szerint Sylvester János éppen ellenkezőleg, az egyes számot tartja helyesnek, Szenci 
Molnár Albert pedig mindkettőt megengedi. (Geleji Katona 1645/1906: 21). 
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alája-vettetett, praedicatum – 
róla-mondatott) 

3. (27) vannak olyan kifejezések, 
amelyeket egyszerűbb magyarul 
mondani (megcselekedni – 
potest facere) 

b. egy szó szokatlan formában való 
használata 

1. (20) A jelzőket a dolgokhoz úgy 
kell illeszteni, hogy az 
természetükkel megegyezzen. 
Helytelen: szörnyű szép, rettenetes 
jó, iszonyú édes, felfedés 
Helyes: rettenetesen gonosz, 
iszonyú keserű 

2. (21) Helytelen minden rokonunkat 
atyánkfiának hívni. Atya = nemző, 
anya = szülő. 

3. (22) Ide vehető az olyan szavakkal 
való „néminemű visszaélés”, amely 
a gonosz dolgok mellé pozitív 
tartalmat ad: 
Helytelen: Remélem, meghal… 
Helyes: Félek tőle, hogy meghal… 

4. (23) Helytelen mindenhol a 
fiazik/fiadzik forma. Az állatoknál 
az állat neméhez való szót kell 
használni: 
az asszony szül, a madár költ, a 
tehén borjúzik, a hal ívik, az eb 
kölykezik, a még rajzik stb. 

5. (32) A nyelvjárásokban 
különbözőképpen beszélnek az 
emberek (pl. a hangok szintjén). à 
Geleji nem értékeli a 
nyelvjárásokat: csupán 
megállapítja, hogy az ország 
különböző területein máshogyan 
beszélnek az emberek. 

c. sajátos hozzátoldások a 
beszédben (betűk, szótagok) 

(17) Kerülni kell a szószaporítást a 3. 
személyű birtokos esetén. 
Helytelen: az Istennek az ő jóvolta; igaz 
híveinek az ő társaságában. 
Helyes: az Isten jóvolta; igaz híveinek 
társaságában 

d. rossz helyre tett hangsúlyok Geleji Katona nem tér ki a hangsúlyokra. 
 

19. táblázat: Quintilianus szóhasználati kérdései és a Magyar gramatikatska nyelvhelyességi 

kérdéseinek összevetése 
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Összefoglalva: Geleji Katona István két nagy téma felől közelíti meg a nyelvhasználatot a 

Magyar gramatikátskában: helyesírási és nyelvtani-nyelvhelyességi-stilisztikai 

szempontból, amelyek Szathmári (1968: 244–255) szerint a következőképpen 

részletezhetők: 

A helyesírás szabványosításával kapcsolatos megjegyzések: 

a. A fonematikus jelleg továbbépítése és a hangjelöléssel kapcsolatos megjegyzések 

(pl. az i, j, y írása kapcsán – Az y „tsak szintén a syllabaknak meg-lagyittatásokra 

valo a Magyar szokban”); 

b. A szóelemző elv érvényesítése;  

c. Az etimologikus el bizonyos fokú feladása és a kiejtés szerinti elv érvényesítése;  

d. Egyéb helyesírási megjegyzések (a magyarrá lett szavakat magyarosan kell írni) 

e. A helyesírástól független megjegyzések (pl. a -tul, -tül változattal szemben  

a -tol, -től mellett foglal állást). 

A nyelvtani, nyelvhelyességi és stilisztikai jellegű normatív megjegyzések: 

a. alaktani, 

b. szókincsbeli (szavakkal kapcsolatos),  

c. stilisztikai jellegű megjegyzések,  

d. nyelvjárási jelenségekre vonatkozó megjegyzések 

e. egyéb megjegyzések 

 

3.7. Blair Hugo rhetorikai és aesthetikai leczkéi némelly kihagyásokkal  

és rövidítésekkel 

 

A magyar retorikatörténetben a XIX. századig nagy űr tátong. A következő említésre méltó 

munkák Szvorényi József és Szeberényi Lajos retorikái (amelyeket később több ún. iskolai 

retorika követ: Névy, Verbőczy, Góbi stb. – vö. Adamik et al. 2005: 7), azonban 

ismertetésük előtt külföldi előzményeikre is érdemes kitekinteni. A XIX. századi magyar 

retorikára egyértelműen hatással volt a három jelentős brit retorikus (Blair, Campbell és 

Whately) közül Hugh Blair munkája (Lectures on Rhetoric and Belles Lettres), melyet 

1838-ban Kis János fordított magyarra. A fordítás azonban nem teljes: Kis kihagyta a 20., 

21., 22., 23., 24. és 30. fejezeteket, mert azok különböző angol írók stílusát tárgyalták 

részletesen, és amellett, hogy lehetetlen lett volna jól fordítani őket, nagyobbrészt csak az 
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angolul tudóknak lettek volna érdekesek. A 47 fejezetből így csak 41 készült el magyarul – 

erre utal a mű alcíme is: némelly kihagyásokkal és rövidítésekkel. 

Blair munkája elején egy manapság is létező problémára irányítja a figyelmet: mi 

haszna a retorikának azok számára, akik sem hivatásos írók, sem szónokok nem lesznek? 

Elgondolása szerint az írók és a szónokok számára a retorika gyakorlati tudomány. 

Azoknak viszont, akik ezeken a tevékenységeken kívül állnak, inkább vizsgálódási 

tudomány, hiszen „az oktatás, melly másoknak saját dolgozásaikban vezérül szolgálhat, 

nekik az előadás’ szépségeinek megitélésére ’s izlelésére fog segítségül lenni. A’mi az 

elmét a’ jóldolgozásban elősegíti, ugyan az az izlést a’ helyesen itélésre alkalmatossá teszi, 

vagy józan kritikára tanítja” (Blair 1783/1838: 13). Blair ezzel kifejezetten modern 

felfogást képvisel: a retorika nemcsak alkotóvá tesz, hanem elemzővé is, hiszen a retorikai 

elemzést is a retorikai ismeretek teszik lehetővé, az elemzés által pedig vizsgálódunk: 

leleplezhetjük a manipulációt, az érvelési hibákat, csúsztatásokat (vö. pl. Toulmin-modell, 

valamint Corbett–Connors 2011). Blair azonban ennél is továbbmegy: a tanulást az 

értelembeli gyönyörködés, vagyis az okosság feltételének tartja: az ízlés szerinte testi érzés 

(vagyis az, amikor érezzük, hogy egy mű tökéletes, és emiatt erősen hat ránk), azt 

megmagyarázni, hogy mi az oka ennek a tökéletességnek, csupán az „okosság” által 

tudjuk. Az ízlést kiművelni pedig a legjelesebb írók gondos olvasásával lehet (Blair 

1783/1838: 20–27). 

Hugh Blair részletesen szól a jó stílus kritériumairól. Gondolatmenetének alapját 

Quintilianus Szónoklattanának nyolcadik, stílusról írott fejezete képezi. Quintilianus 

szerint a stíluselmélet „minden szónok véleménye szerint a retorika legnehezebb része” 

(Szón. 8. Előszó. 13.), s Blair szerint is erre kell a legnagyobb figyelmet fordítani, mert az 

olvasót / hallgatót nem megzavarni, hanem gyönyörködtetni kell. A cél a valóságos nyelvi 

szépség megmutatása, az értelmesség elérése (Blair 1783/1838: 181–182). 

Blair szerint az értelmesség két fő összetevőre bontható: 1. a szavak és a szólások 

helyes megformálására, 2. a mondatok jó szerkesztésére (vö. Quintilianus: barbarizmus, 

szolecizmus – 2.3.3. fejezet). A folytatásban külön tárgyalja a szavak és a szólások, 

valamint a mondatok megalkotásának kritériumait, amelyekből a szavak és a szólások 

megalkotása kapcsán három van: 

a. tisztaság à Az idegen nyelvű kifejezések helyett az anyanyelvi kifejezések 

előnyben részesítése – a szakkifejezésekre nézve is! 

b. sajátosság à „A’ sajátosság olly szók’ kiválasztása, mellyek az uralkodó 

nyelvszokás által a’ kifejezendő képzetekre vagynak szabva.” Tiszteletben kell 
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tartani a nyelv törvényeit, de nem szabad köznépinek lenni, mert az nem illő a 

szónokláshoz. 

c. határozottság àMás néven praecisio, amelynek eredendő jelentése a praecidere 

szóból származtatható: megnyesni. A határozottság tulajdonképpen azt jelenti, hogy 

minden felesleges dolgot ki kell húzni a szövegből, amely nem ad hozzá a 

gondolathoz. A szövegnek nem szabad sem többet, sem kevesebbet jelentenie 

annál, mint amit az író szándékolt. A praecisio a szabatosság szinonimája, a 

szószaporítás ellentéte. 

Blair szerint a szabatosan, precízen írni akaró embertől két dolog várható el: 1. az, hogy 

képzetei, gondolatai legyenek tiszták és világosak, valamint 2. az, hogy legyen tisztában 

azoknak a szavaknak a jelentésével, amelyekkel él (Blair 1783/1838: 191). Ugyanis „ha 

gondolatidat velem közölni akarván többet mondasz, mint a’mennyi szükség; ha a’ fő 

tárgyhoz idegen ’s oda nem tartozó környülményeket keversz; ha a’ kifejezés’ 

szükségtelen változtatása által a’ nézőpontot mintegy megmásítod, ’s most magát a’ 

tárgyot majd ismét valamelly más vele rokon dolgot láttatsz ’s az által egyszerr több 

dolgokra kényszerítesz figyelmezni: a’ fő tárgyot elvesztem szemeim elől” (Blair 

1783/1838: 186). 

Az értelmesség másik fő összetevője a jó mondatszerkesztés, amelyet Blair két 

fejezetben tárgyal. A kettő közül a nyelvhelyességgel foglalkozó a testesebb (11. lecke). A 

mondatok (periódusok) megszerkesztése kapcsán Blair négy kritériumot nevez meg 

(világosság és szabatosság, egység, erő, kellemes hangzat – Blair 1783/1838: 198), és az 

arisztotelészi körmondat definíciójára hivatkozik, amely szerint körmondat az a mondat, 

„amelynek kezdete van, önmagában befejezett, és terjedelme jól áttekinthető” (Rét. III. 9. 

1409b). Arisztotelész azt is mondja továbbá, hogy a körmondat „kellemes, könnyen 

megjegyezhető”, „ritmusos” és „gondolatilag be van fejezve”. 

Blair elsősorban a mondatok és periódusok megszerkesztésével kapcsolatos 

tanácsokat ad. Ezeket a világosság és szabatosság kritériuma kapcsán a 11. leckében 

ismerteti. A világosság és a szabatosság lényege, hogy a legcsekélyebb hibát és 

kétértelműséget is kerülni kell, miközben a grammatika szabályait messzemenőkig 

tiszteletben kell tartani. A legfontosabb szabály, hogy azok a mondatrészek, amelyek 

jelentésükben összetartoznak, a legközelebb kerüljenek egymáshoz, hogy 

összetartozásukat minél könnyebben észre lehessen venni. Blair példája (1783/1838: 199): 
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A rossz mondat: 
„A’ nagyságon – így szól Addison az angol Szemlélő’ 412dik számában – nem csak értem 
valamelly egyes tárgy’ testességét hanem egy egész látás’ terjedelmét.”  
 
A jó mondat: 
„A’ nagyságon nem csak valamelly egyes tárgynak testességét, hanem egy egész látás’ 
terjedelmét értem.” 
 
A probléma: 
A ’csak’ partikula elhelyezkedése zavaró, hiszen nem az értést szorítja meg (ahogyan az az 
eredeti mondatban olvasható. 
 

Ehhez a problémához tartozik az (a)ki, (a)mi, (a)mely vonatkozó névmási kötőszó helyzete 

is: ezeknek minél közelebb kell esniük azokhoz a szavakhoz, amelyekre vonatkoznak 

(1783/1838: 202): „A’ grammatika szabályai szerint ezen visszamutatót: mellyektől, az azt 

legközelebb megelőző főnévre kell vinni.” 

Blair azonban nem áll meg itt, tovább sorolja a jó mondat megszerkesztésének 

követelményeit (a példákat a Kis János-féle fordítás 205. és 211. oldala között találhatjuk): 

 

- Fontos, hogy a mondatban lehetőleg egy témáról legyen szó, ne váltogassuk az 
alanyokat „Minden mondatban rendszerint valamelly személy vagy dolog az 
igazgató szó; ’s, ha csak lehet, annak kell igazgatónak maradni kezdettől fogva 
végig.” 
 
„Mi után vasmacskát vagy horgonyt vetettünk, kitettek a partra, hol örömmel 
köszöntettem barátim által, kik engem a’ legnagyobb szivességgel fogadtak” à 
hol, én, mi, ők, kik à a példában folyamatosan változnak a személyek, az 
összefüggés meggyengül. Ehelyett jobb: „Horgony vetés után kitétettem a’ partra, 
hol barátim által örömmel köszöntettem ’s legnagyobb szívességgel fogadtattam.” 
Ebben az esetben az összes tagmondat alanya az ’én’. 

 
- Ne kerüljön a mondatba annyi információ, amit két-károm önálló mondatban 

is ki lehet fejteni. Ne kerüljenek bele olyan információk se, amelyek nem 
tartoznak össze. 
 

- Ne tegyünk a mondatba közbevetéseket, se zárójeles megjegyzéseket, mert a 
gondolatmenetet szükségtelenül megtörik, és nehezítik a megértést. 
 

- A periódust mindig be kell fejezni. Hiba, ha már lezárható lenne a mondat, és 
még oda szúrunk valamit. 
 

- És miből látszik, hogy rosszul van szerkesztve egy mondat? Pl. abból, hogy 
bele kell szúrni a „mondom” szót, és meg kell ismételni a kezdőformulát 
(kiemelés tőlem): 
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„Ugy látszik, hogy a’ természet’ alkotója, midőn a’ világ’ rendszerét egy bizonyos 
tökélyben, melly az idealistól ugyan távol van (mert tudunk gondolni ollyat, ’mit el 
nem érhetünk); de mégis általjában egy boldog vagy legroszabb esetben türhető 
állapot’ nyerésére elégséges, fenntartani akarta: ugy látszik, mondom, hogy jónak 
találta időről időre az emberi társaságnak néhány, de kevés olly embereket 
ajándékozni, kikbe az ő jósága az aetheri lélekből több részt lehelt, min a’ mennyi 
a’ terméset’ rendes folyamatja szerint az emberek’ fiainak osztályuk szokott jutni” 

 

3.8. Szeberényi Lajos: Politikai szónoklat-tan 

 

Szeberényi Lajos evangélikus teológiai tanár, jogász volt, szónoklattana az egyetlen 

politikai retorikánk. 1848-ban írta, de végül csak 1849-ben jelentethette meg. Szeberényi 

munkájára – saját bevallása szerint is – hatott Hugh Blair retorikája (Szeberényi 1849. 

Előszó, VI.). Szónoklattana egy elméleti részből, és egy bőséges példatárból áll, amelyben 

a reformkor minden nagy szónoka szerepel, görög, római, angol, francia, német és magyar 

nemzetiségűek egyaránt. Sokat idéz Kölcseytől is (Retlex. 2010: 1105). Az elméleti 

részben a szónoklat értelmezéséről, céljáról, a beszédfajtákról és beszédrészekről, valamint 

a szónok feladatairól és a szónoklás történetéről esik szó.  Az első rész második fejezete 

foglalkozik a beszéd alakjával, amelyben a stílus – irály – tárgyalása is megtalálható.  

Elsőként az irályról általában szól, amelyhez meg kell tartani a következőket: 

tisztaság, értelmesség, szabatosság, kerekdedség, csín (Szeberényi 1849: 90). Elsőként a 

tisztaságról szól, amely „azon tulajdonsága az irálynak, melly szerint benne olly szavak és 

kifejezések használtatnak, mellyek elösmert jelességü irók műveiben föltalálhatók” 

(Szeberényi 1849: 91). Tehát Szeberényi is kétféle szempontból vizsgálja a 

nyelvhasználatot: a szavak és a kifejezések (mondatok) felől. A következőkben vázlatosan 

áttekintem Szeberényi Lajos gondolatait. 

A szavak használatában a következő általános szabályokra kell figyelni (Szeberényi 1849: 

92–94): 

1) Tartsuk meg az uralkodó nyelvszokást! „Sok, kivált származott szó egészen eltért 

eredeti jelentésétől. Nagy hiba volna tehát a szónoktól, ha ő ahhoz ragaszkodva a 

nyelvszokás tekintetbe vételének mellőzésével, rég értelmében használná; mert 

senki által sem értetnék meg.” Igaz ez a nyelvtani formákra is. 

2) Ügyelni kell az analógiára, amely sok esetben segítségünkre van, például. a 

helyesírásban: visz – vigy, lesz – légy, hisz – higy, nem pedig hidj meg higyj! 
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3) Figyelni kell a sajátságokra (idiotismusokra) – Ez alatt a nyelvspecifikus 

kifejezéseket érti Szeberényi, pl. a szólásokat, amelyek nem vihetők át egy az 

egyben másik nyelvre, és a nemzeti gondolkodásnak is részei. 

Ezek után következik a tipikus vétségek felsorolása, meglepő módon viszonylag kevés 

példával. Az irály tisztasága ellen mind a szavak, mind a mondatok szintjén lehet véteni 

(Szeberényi 1849: 94–95).  

1) A „fonák szerkezet” (soloecismus) használata, amely a szavak nem észszerű 

használatát, a nem összeillő szavak egybekapcsolását jelenti. 

2) „Ó szavak” használata (archaismus). Nem számítanak ide az elavult, de fölélesztett 

szavak (tehát például a nyelvújításkor felélesztett szavak). 

3) Uj szavak használata (neologismus). Az természetes, hogy az új „eszméknek”, 

találmányoknak nevet kell adni.  „Csak azt róvhatjuk föl e szerint hibául, ha 

fölöslegesen, vagy a nyelv szelleme ellen vagy gyökszavakul csupa különködési 

szándokból gyártatnak idomtalan nyelvszülemények.” 

4) Tájszavak (provincialismus). A nyelvet kellemesen bővíthetik, de csak akkor 

fogadhatók el, ha „eddig helytelenül, vagy épen meg nem nevezett fogalmakat 

jelentenek, s a nyelv szellemével nem ellenkeznek”. 

5) Idegen szavak és kifejezések (barbarismus). Az idegen szavakat nem lehet 

kiküszöbölni. Ezek egy részét „a müvelődés haladtával”, a fogalmakkal együtt 

vettük át, majd egy részük meghonosodott, vagy magyar alakot öltött magára. 

Azonban vannak „sokkal veszedelmesb fekélyei nyelvünknek, mint az egyes 

szavak, mellyeket könnyen észrevehetünk. Illyenek: jól néz ki, mulatja magát, 

szégyenli magát, nem akaródzik stb.” (E három példát olvasva a mai embert 

mosolyra fakaszthatja a felsorolás, hiszen ma már mindhárom szerves része a 

köznyelvnek.) 

A tisztaság leginkább nyelvtani helyességet föltételezett, azonban Szeberényi tovább 

folytatja az értelmesség tárgyalásával, amely az „észtan” sajátja (Szeberényi 1849: 96), és 

talán leginkább a világosság stíluserényével rokonítható. A célja, hogy a hallgatókat a 

tárgyról felvilágosítsa a szónok, a hallgatók pedig megértsék és meg is kedveljék azt. 

„Soha sem lehet tehát eléggé ajánlani Quinctiliannak azon tanácsát, hogy a szónok ne csak 

ugy ügyekezzék szólani, hogy megérteni lehessen, hanem ugy, hogy meg nem érteni ne 

lehessen”.Az értelmesség alapja általában, hogy olyan szavakat és kifejezéseket 

használjunk, amelyeket a hallgatók képesek megérteni, fölfogni. Különösen a következő 

szabályokat kell szem előtt tartani (97–98): 
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1. A szavaknak és a kifejezéseknek legyen egyértelmű jelentésük (ezt már a tisztaság 

is megkívánta). 

2. Legyen rend a szövegben:  

a. Legyen olyan a szórend, hogy a mondanivalót egyből meg lehessen érteni. Ezt a 

nyelvtani szabályok határozzák meg, amelyeket ha megváltoztatunk, a mondat 

értelme is más lesz.  

b.  A tárgyrend pedig azt kívánja, hogy a gondolatok úgy adassanak elő, ahogyan 

azok a természetben vannak: előzmények a következmények előtt. A rend hiánya 

nagy akadályára van az értelmességnek. Fontos a teljesség érzéséhez az, hogy mind 

a gondolat, mind a mondat teljes legyen, azaz az alany és a mondomány (állítmány) 

tökéletesen benne foglaltasson. 

3. Kerülni kell a kétértelműséget! 

4. A műszavakkal (szakszavakkal) vigyázni kell, mert az ismeretük nem általános! 

5. A mértéken túli rövidségtől és hosszúságtól is óvakodni kell, mert mindkettő 

megzavarhatja az értelmességet! A mondatoknál és körmondatoknál is meg kell 

tartani a terjedelmi egyensúlyt. 

A harmadik követelmény a szabatosság, amely megkívánja, hogy „se több, se kevesebb ne 

mondassék, mint a  mennyi szükséges, hogy a szónok egyenesen a tárgyhoz szóljon és 

hallgatóit mintegy kényszerítse csupán azt, és csak úgy érteni, mit és mint ő értette” 

(Szeberényi 1849: 100–101, a folytatásban csak oldalszámokkal jelölve). A szabatosság 

elleni vétség háromféle lehet: 

a. A szavak és a kifejezések vagy nem azt jelentik, amit mondani akart az illető, 

hanem valami egészen mást 

b. A szavak és a kifejezések nem teljesen jelentik ugyanazt 

c. Azt jelentik, vagy azt nem jelentik, de még valami többet is azon túl. 

A szabatosság elleni vétség pl. a dagályosság, amely az „eszmehiány”, vagyis a 

mondanivaló hiánya miatt használt szavak tömege, „virágokkal túlzólag elárasztott, s azért 

sokszor fonokságba és esztelenségbe eső szólás-formák által takartatik el” (102). 

És végül szót kell ejteni a kerekdedségről is. „A szónok kétféle irállyal élhet, vagy 

szakadozottal (style coupé), vagy körbeszédessel (stylus periodicus). Szeberényi azt 

ajánlja, hogy mindkettővel fölváltva, a megfelelő helyen éljen a szónok. (106). 

Ebben a részben a periodusok, azaz körbeszédek (körmondatok) részletes 

szabályait találjuk. Hogyan lehet helyes periódust (körmondatot) alkotni (108–109)? 
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1. Foglaljon magában a periodus csak szorosan a tárgyhoz tartozó mondatokat, 

mellyek annak magyarázatára, fejtegetésére, bizonyítására szolgálnak, mert 

különben, mind fönebbi példában látók, a zavar elkerülhetetlen. 

2. Helyeztessenek az együvé tartozó szavak egymáshoz, mert sokszor ettől függ a 

mondat értelme; különösen kell pedig e tekintetben az ige-határozóra, és az 

összetett mondatokra ügyelni. 

3. A főmondat tétessék olly helyre, hol az leginkább kitünik, következőleg 

legnagyobb hatást eszközöl. 

4. A közbe igtatott (sic!) mondat oly helyre tétessék, hova az leginkább illik, mert 

különben az értelmet ez is megzavarhatja. […] 

5. Ha több tagból áll a periodus, akkor célszerű azokban fokozatot tartani úgy, hogy a 

gyöngébb előre, az erősebb utána helyeztessék. Ez nemcsak kellemessé teszi azt, de 

bizonyos súlyt is kölcsönöz neki. 

6. Fejeztessék be nyomatékosabb szóval, és nem igehatározóval, vagy valamely más 

jelentéktelen szóval. 

7. Ne legyen tulságosan hosszu, mert az ilyen mind a szónokot, mind a hallgatót 

kifárasztja. […]”. 

A csinnal – amely voltaképpen az ékességet jelenti – most nem foglalkozom részletesen, 

azonban meg kell említenem, hogy a metaforák és egyéb szóképek alkalmazása kapcsán 

említi Szeberényi az illőséget (1849: 122–123):  „Hogy azonban a szónok czélt érjen a 

mataphora által, szükséges, hogy alkotásában a következő pontokra figyelmezzen: […] 2. 

Feleljen meg az illem szabályainak, miért mind az ollyan hasonlításokat, mellyek valami 

illetlent, kellemetlent, aljasat, következőleg a finomabb érzésre sértőleg hatót foglalnak 

magokban, szorgalmatosan kell kerülni.” 

 

3.9. Szvorényi József: Ékesszólástan (5. kiadás – 1863) 

 

Szvorényi József Ékesszólástanában – Szeberényihez hasonlóan – irálynak nevezi a stílust, 

amely „azon sajátságos mód, miszerint gondolatait e vagy amaz iró tárgya-, czélja- és saját 

jelleméhöz képest, nyelv által, előadni szokta. (…) Az irály, ha műtani szabályokhoz 

vagyon idomitva, m ű v e l t nek mondatik. A művelt irály vagy előadás alapkellékei: az 

é r t e l m e s s é g ,  s z é p s é g  és a h a t á l y o s s á g ” (Szvorényi 1863: 7). A három 

alapkellék közül az értelmesség alatt tárgyalja a nyelvhelyességi kérdéseket, és – 
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Quintilianushoz hasonlóan – két nagy csoportra, szóhasználati és mondatszerkesztési 

kérdésekre osztja őket. Ezt követően részletesen tárgyalja a szóhasználati vétségeket, 

amelyek az értelmesség ellen hatnak. Ezek pedig a homály, a kétesség és határozatlanság. 

A következőkben vázlatosan áttekintem a Szvorényi által felsorolt szóhasználati és 

mondatszerkesztési problémákat. 

A szók értelmessége három jellemzőben áll: legyen a szó világos (vagyis ismert 

jelentésű), sajátos és szabatos (azaz éppen a kifejezni kívánt fogalmat jelentse, annál se 

többet, se kevesebbet).  A világosság ellentéte a homály, hiszen a homályos szavak 

jelentését nem minden olvasó ismeri vagy csak nem helyesen ismeri: ilyenek a régi vagy 

elavult szók, az ujdon szók, tájszók, szokatlan és műszók, idegen szók (Szvorényi 1863: 8). 

Mivel a nyelvhelyesség stíluserényével a világosság követelménye áll szoros kapcsolatban, 

ezért a következőkben ezt tárgyalom, a szóhasználati vétségeket pedig a 20. táblázatban 

szemléltetem. 

 

A szóhasználati vétségekről 
H o m á l y o s s á g  

régi és elavult szók: apol (csókol), alít (vél, tart), remek (darab) stb. 
ujdon szók: üde (friss), egély (religio), zöm, zöme valaminek (vastaga, dereka valaminek) 

stb. 
tájszók: alkalom (alku), rozoga (korhadt) stb. 

szokatlan szók: arczall (arczczal közeleg), tetejjel (tetejével) stb. 
idegen és kölcsönzött szók: contour – kontúr (körrajz), acetum – eczet, synodus – zsinat  

stb. 
K é t e s s é g  

rokonalakú szók (homonymák): ár, ék, fél, öl stb. 
ingatagértelmű szók: természetes: 1. natürlich, 2. nyers, durva;  stb. 

rokonértelmű szók: 1. alak – figura, idom – forma, minta – Modell, modor: Manier; 2. 
anyanyelv – az anyától tanult, családi nyelv és tőnyelv, melytől más nyelvek származnak; 

nemzeti nyelv – mely a nemzet nevét viseli stb. 
S z a b á l y s z e r ű t l e n s é g  

betoldott szók: ill-end-ő, eleg-endő, apr-ód-onként stb. 
csonkított szók: megszüntetik (a panasz) megszüntettetik helyett; könyű a könnyű helyett; 

mond, áld a mondd, áldd helyett stb. 
betűcserék: még – míg, osztán – aztán, pornép – pórnép stb. 

 

20. táblázat: A szóhasználati vétségek Szvorényinél 

 

Szvorényi folyamatosan hivatkozik Quintilianusra, azonban a latin nyelvű idézetekhez nem 

közöl pontos forráshelyet, ami a hivatkozási helyek felderítését igencsak megnehezíti. 
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Szvorényi csak kétféle tájszót említ: a jelentésbeli (alkalom – alku, jóravaló – 

becsületes, elkövetkezik – elbúcsúzik) és a valódi tájszavakat (séd v. sió – csermely, 

patakcsa; gerencsér – fazekas, hőgy – likacs az állon, rozoga – korhadt). Az alaki 

tájszókról nem beszél. 

A mondatok értelmessége három kritériumnak köszönhető: a világosságuknak, 

tisztaságuknak és határozottságuknak. Ezek közül a világosság kritériuma sérül, ha a 

mondatszerkesztés és szófűzés régies (archaismus), szokatlan (insolentia) vagy vidékies 

(provintialismus). Összefoglalásuk a 21. táblázatban olvasható. 

A mondatszerkesztési vétségekről I. 
R é g i e s s é g  

A különben világos szók régies alkalmazásából vagy füzéséből keletkezik. 
Nem von végre viszát (viszát vonni = viszálykodni); Lóra vetvét előlkeli vala (= lóra 

kapót megelőzi vala) 
S z o k a t l a n s á g  

A szavak szokatlan illesztéséből és viszonyításából származik.  
Pl. Amit ők keresnének, föllakná (= fölemésztené); Örömnek könyei folyják el szememet. 

V i d é k i e s s é g  
A szavaknak csak egy bizonyos tájon elterjedt változatát alkalmazza valaki. 

Pl. szebb tőlem (= nálam), papnól jön (= paptól), elé van-e már (= itthon van-e már) 
 

21. táblázat: Szvorényi a mondatszerkesztési vétségekről I. 

A tisztaság kritériuma (amely a műveltebb nyelvhasználatnak és a nyelv szellemének való 

megfelelést jelenti) ellen szintén két dologgal lehet véteni: szófűzési szabálytalansággal 

(soloecizmus) és a mondat idegenszerűségével (latinizmusok, germanizmusok 

alkalmazásával). Ezek összefoglalása a 22. táblázatban található. 

A mondatszerkesztési vétségekről II. 
S z ő f ű z é s i  s z a b á l y t a l a n s á g   

Magam szememmel láttam (szemével helyett), Éppen levelet írtam (írék helyett) 
I d e g e n s z e r ű s é g e k  ( l a t i n i z m u s o k )  

- A latin szófordulatok átvétele: Mátyás országokat tőn magától függésbe 
(=Mátyástól országok függenek) 

- A beszédrészeknek a latin szabályok szerinti fűzése: Hallottam megszalasztva 
lenni az ellenséget (= megszalasztatott az ellenség) 

- szó szerinti fordítások: jól mondjatok Urnak (= áldjátok az Urat) 
I d e g e n s z e r ű s é g e k  ( g e r m a n i z m u s o k )  

- A német szófordulatok átvétele: valakiből bolondot csinálni (= valakiből bolondot 
űzni) 

- A német szókötés sajátosságaiból eredő jellegzetességek:  
oly ember, mint a Hunyadi (= oly ember, mint Hunyadi); hidegem van (= fázom) 

-  
 

22.  táblázat: Szvorényi a mondatszerkesztési vétségekről II. 
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És végül a mondat határozottsága (amely azt jelenti, hogy az elmondottak ne jelentsenek se 

többet, se kevesebbet, mint amit a beszélő mondani akart) ellen is lehet véteni, méghozzá 

szószaporítással (tautologia), szófölösleggel (pleonasmus), szóhiánnyal (ellypsis) és 

kétességgel (ambiguitas), amelyeket a … táblázat foglal össze. 

 

A mondatszerkesztési vétségekről III. 
S z ó s z a p o r í t á s  

Amikor egy fogalmat két hasonló jelentésű szóval is kifejezünk. 
Nem messze esik a hozzá közel lévő vasúttól; Ez csakugyan kellemetlen rossz hír. 

S z ó f ö l ö s l e g  
Amikor magától értetődő dolgokat szövünk a beszédünkbe. 

csöndes béke, zavargó háború, ragyogó gyémánt, hozzálát a dolgokhoz, 
legóriásibb, legmagyasztosabb, fel van-e már épülve? 

S z ó h i á n y   
Amikor a mondat értelme csobul, mert túl kevés dolog van kifejezve benne. 

Csak ember az, ki a nyomor felett részvét könyeit sírhatja… -- Csak az ember az… 
K é t e s s é g  

Amikor a mondat jelentése többféleképpen magyarázható 
- Össze nem illő szavak összeillesztéséből: Az fáj neki a legjobban (= leginkább) 

- A szók hibás mondatbeli alakjának alkalmazása: Bécsbe is gyalog jár (= Bécsben) 
- A központozás hanyagsága: Ma nem holnap megyek hozzád (= Ma nem, holnap 

megyek hozzád) 
 

23. táblázat: Szvorényi a mondatszerkesztési vétségekről III. 

 

3.10. Kármán Mór pedagógiája 

 

Kármán Mór pedagógus, művelődéspolitikus volt a XIX. század második felében. Széles 

körű elméleti és gyakorlati működést fejtett ki a magyar pedagógia korszerű szintre 

emelése, az oktató-nevelőmunka hatékonyabbá tétele, a polgári köznevelés alapjainak 

megteremtése érdekében. A pedagógia első haladó szellemű polgári elmélkedője 

Magyarországon50.  

Adamikné kifejti (2016: 55–57), hogy Kármán tankönyveket és összefoglaló 

pedagógiai munkát nem igazán írt, munkássága azonban meghatározta a gimnáziumi és a 

népiskolai tankönyvek szellemét. Gondolatvilága kerek egészet alkot, munkásságát 

összegyűjtött dolgozataiból ismerhetjük meg. Az ő ösztönzésére dolgozta ki Simonyi 

Zsigmond mondattani elvű nyelvtanait. 

                                                           
50 https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/k-
760F2/karman-mor-7620A/ [letöltve: 2018: 02. 27.] 
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A következőkben azt vizsgálom meg röviden, hogy hogyan hatott Kármán Mórra a XIX. 

században virágkorát élő retorika, és hogyan tükröződik ez a hatás tanterveinek 

összeállításában.  

Kármán alapvetése a magyar nyelv és irodalom tanítása kapcsán így hangzik: 

„Nem elég, hogy t. i. a fiukat az irodalom megértésébe bevezessük, a nyelv is el kell velük 

sajátíttatnunk oly módon, hogy velük szabdon (sic!) beszéltetünk és iratunk. 

[…]„Szerintünk a grammatika és a többi formális disciplina nem lehet az iskolában öncél. 

Fontos az, hogy a fiuk a nyelv kezelésében elegendő ügyességre tegyenek szert, és ezért 

minden formális disciplina az ügyesség szerzésének szolgálatában álljon. Még az sem 

volna baj, ha végeredményképen csak az ügyesség maradna meg, míg a szabályok 

feledésbe merülnének. […] A gímnasiumban minden formális disciplina, hogy a régi 

terminusokkal éljünk, nem mint scientia, hanem mint ars tanítandó” (Kármán 1909: 278–

279). Azaz: a gyermeknek nincs szüksége tudományos rendszerre, viszont az oktatónak 

akkor is ismernie kell az anyag tudományos fölépítését (Adamikné 2016: 55) 

Kármán nyelvtantanításról vallott nézetei szorosan összekapcsolódnak nevelés- és 

oktatáselméletével (Adamikné 2016: 55). Az anyanyelvi nevelésben abból a tényből indult 

ki (1909: 208), hogy a gyermekek már magukkal hoznak bizonyos szókincset az iskolába, 

amellyel már bánni is tudnak. Az iskola elsődleges feladata az anyanyelvi nevelésben a 

„szókincs felvilágosítása”. Kármán úgy gondolta, hogy ha a társas életben magára hagyjuk 

a gyereket, akkor is „meglehetősen megtanul helyesen beszélni”, de azt, hogy mikor 

melyik szót használja, bizonyos tárgyi tájékozottságot feltételez. Itt fedezhető fel a 

klasszikus retorikának az illőséggel kapcsolatos követelménye, továbbá az analógia-

anomália vitát is felismerhetjük: szükséges-e közbeavatkozni a nyelvi fejlődésben, vagy 

hagyni kell, hogy minden menjen a maga útján. 

Kármán anyanyelv-pedagógiája a mondatot veszi kiindulási alapnak (1909: 282). 

A mondattani alap itt azt jelenti, hogy „a gondolatbeli és a megfelelő mondatbeli functiók 

fonalán haladjon tárgyalásunk, azaz a szerint, hogy minő szerepe van szónak, alaknak a 

beszédben. A vezető kategóriák szerint haladhatunk. A kezdő fokon be kell érnünk azzal, 

ha a gyermek a kategóriát felismeri és a megfelelő kérdések alapján elemezni tudja a 

mondatot, csak lassan-lassan kell aztán a mondatrészek és a beszédrészek alaki 

megkülönböztetésére rávezetni, főleg a jelek, ragok és képzők egybevetésével”. Adamikné 

kiemeli: a mondattani alapú stúdium után szükség van egy rendszeres összefoglalásra is 

(Adamikné 2016: 57). 

A következőkben vázlatosan áttekintem Kármán Mór oktatáselméletének fokozatait. 
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A mondattani elvű nyelvtanoktatásban az 1-2. osztályban51 zajlik az előkészítés, a 3. 

osztályban pedig az összefoglalás, rendszerezés. Az összefoglalás szükségessége mellett 

Kármán azzal érvel, hogy ekkor értheti meg a gyerek, hogy miért kell pl. előbb tanulni a 

hangtant a szótannál (ugyanis a sok alakváltozás eszerint érthető meg). „Mindig fel kell 

világosítanunk, hogy mit és miért fogunk előbb vagy utóbb megbeszélés és rendezés 

tárgyává tenni”. A harmadik osztály végén a tanulóknak már egy összefüggő olvasmányt 

(monográfiát) figyelemmel kell tudniuk kísérni, és ismerniük kell az elbeszélés 

megszerkesztésének szabályait is (1909: 283). 

Kármán valójában egészen explicitté teszi elképzelésének retorikai alapjait: a 

formális nyelvtantanítás végcélja nála az, hogy „a tanulókat önálló dolgozat irására 

képesítsük”, alapul pedig a szónokok eljárását ajánlja (1909: 284–285): 

- inventio: tények, ismeretek, eszmék feltalálása (ide tartoznak például az 

argumentumok, vagyis az érvek is, valamint a közhelyek, toposzok – locusok 

tárgyalása is. Ez utóbbiak azok, ahonnan az érveket vehetjük.) 

- dispositio: a gyűjtött anyag rendszerezése, célszerű elrendezése 

- elocutio: kidolgozás (vagyis az előadás), azaz „a gondolatközlés és érzelemkeltés 

szempontjai szerinti szóbafoglalás”  

- „A »memoria« és »declamatio«, melyről még a régi theoriák szóltak, csaik szónoki 

mű szóbeli előadására vonatkoztak.”  

Ez a sorrend egyértelmű hatással van a tanítás anyagának elrendezésére is: „Épp ezért az 

elocutio tanításával szokás megkezdeni most a tanítást, s ez jutna tervünk szerint a IV. 

osztálynak [is] feladatul. Az V.-ben szerepel a dispositio tana (disponálnak); a VI. 

osztályra maradna helyesen az inventio elmélete” (1909: 287). Azaz egyfajta 

tükörszerkezetes oktatáspedagógiát képvisel: inventio – dispositio – elocutio – dispositio – 

inventio.  

A 3. osztályban elvégzett rendszerezés után a 4. osztályban már az írásbeli 

előadásmód folytatólagos megfigyelése és eredményeinek rendszerbe foglalása következik. 

A jó stílus kidolgozása is itt kezdődik. A stílus legáltalánosabb törvénye nyilván nem lehet 

más, mint az, hogy mindenben kövessük a grammatika szabályait. Kerülni kell a 

barbarismust, a soloecizmust, a neologismust, ügyelni kell a nyelvtisztaságra, és igazodni 

kell a megállapodott köznyelvhez (Kármán 1909: 287). Megjelenik tehát a nyelvhelyesség 

követelménye, valamint az úzus is. Kármán a stílusnak két fő faját különbözteti meg: az 

                                                           
51 Nyolcévfolyamos gimnáziumot véve alapul. 
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első célja a világosság – megjelenik tehát a harmadik antik stíluserény is. A második fajta 

sajátossága az érzelmek felkeltése, amely az ékesség alkalmazásával lehetséges (ebbe a 

tárgyba ugyanis a trópusok és a figurák tárgyalása tartozik bele). 

Az 5. osztályban ismét megjelenik a dispositio, hiszen Kármán úgy tartja, hogy az 

írásművek szerkezetével kell ekkor többet foglalkozni (legyen az írásnak eleje, közepe és 

vége: bevezetés – tárgyalás – befejezés), és fontosnak tartja kiemelni azt is, hogy a stílus és 

az elrendezés a tárgytól függ (1909: 288–289). A 6. osztályban újból az inventio kerül 

előtérbe: hogyan lehet kikutatni a teljes megértés céljából a magyarázó, felvilágosító 

adatokat? Kármán a történetírást említi mintaként, amely sémákat, tényeket alkalmaz a 

vizsgálatkor. Ezek keresése segít pl. az elbeszélések lényegének fölismerésében is, hiszen a 

„régieknek” a narratióra volt egy népszerű sémájuk: Quis? quid? ubi? Azaz: ki, mit, hol? 

stb.52  

Végül a 7–8. osztály az ügyességképzés színtere lesz, vagyis a tudás bevésése, 

alkalmazása, produktumok, önálló szövegek létrehozása. Kármán egészen odáig megy, 

hogy elképzelhetőnek tartja, hogy a tanárok a diákokkal együtt írják a tankönyveket (1909: 

290–291). 

A főbb oktatási elgondolások áttekintése után Kármán Mór munkájának retorikai 

alapjait a … ábra foglalja össze: 

 

inventio (feltalálás)   à I–II. osztály (ismerkedés a témával) 

elrendezés (dispositio)  à III. osztály (a téma rendszerezése) 

stílus (elocutio)   à IV–VI. osztály (a téma kidolgozása) 

o IV. osztály: világosság, nyelvhelyesség, ékesség 
o V. osztály: a dispositio a különböző típusú 

szövegekben 
o VI. osztály: az inventio à a műelemzés kezdete 

memoria     VII–VIII. osztály 

pronuntiatio (előadás) 

6.  ábra: Kármán Mór tantervének retorikai gyökerei 

 

                                                           
52 Adamikné (2016: 177) ezzel kapcsolatban felveti, hogy ezek a kérdések tulajdonképpen a 
mondatrészeknek felelnek meg, és feltehető, hogy ez a kérdéssor munkált Kármánban (majd később 
Simonyiban is), amikor kidolgozta az oktatásmódszertanát. 
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3.11. Összegzés, következtetések 

A kutatás első hipotézise, miszerint az antik retorikákban (különösen Arisztotelésznél és 

Quintilianusnál) megismert nyelvhelyességi elvekkel a magyarországi retorikákban és 

grammatikákban is találkozunk, ezek pedig a szóhasználattal és a mondatszerkesztéssel 

kapcsolatosak – beigazolódott. Bebizonyosodott, hogy az újkori magyarországi 

stíluskövetelmények megegyeznek (vagy nagymértékben azonosíthatók) az ókori retorikák 

stíluskövetelményeivel, hiszen Pécseli, Szeberényi és Szvorényi retorikájában is 

egyértelmű utalásokat találtunk az antik retorikai stíluserényekre, és részletesen tárgyalják 

a nyelvhelyesség kérdéseit is a feltételezett szempontok szerint. Szeberényi és Szvorényi 

esetében egyértelmű összefüggés mutatható ki Hugh Blair retorikájával, amelyre szintén 

hatottak a klasszikus szerzők. Geleji Katona István Magyar gramatikatskájában is 

megjelent azoknak a szóhasználati és mondatszerkesztési kérdéseknek egy része, amelyek 

a retorikákban is.  

A kutatás második hipotézise, hogy a retorikai gondolkodás nemcsak a 

nyelvhasználat kapcsán hatott, hanem a XIX. századra az oktatást, közelebbről az 

anyanyelvtanítás módszertanát is befolyásolta – szintén beigazolódott. Kármán Mór 

tanterveiben kimutatható a retorikai gondolkodás – de  feltételezésemmel ellentétben 

nemcsak implicit módon, hanem konkrét utalásokkal a klasszikus stíluserényekre és a 

szerzőkre is. Igazolást nyert tehát, hogy a retorikai gondolkodás és műveltség annyira 

áthatotta a XIX. századi magyarországi tudományos-pedagógiai gondolkodást, hogy az 

oktatásszervezést is befolyásolta. 
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4.Retorika és nyelvművelés – a nyelvművelés helye a nyelvi 
cselekvési színtérben 

 

4.1.Bevezetés 

 

Az előzőekből láthattuk, hogy a retorika áthatja a nyugati kultúrát, nem utolsó sorban a 

keleti népek tudás- és hagyománymegőrző tevékenységének köszönhetően. Továbbélt a 

középkorban, a reneszánsz és a humanizmus idején, a reformáció pedig az anyanyelviség 

felvirágzását hozta – benne a vulgáris nyelvek (köztük a magyar) normalizálódását, az 

anyanyelvi szónoklattanok és nyelvhelyességi útmutatók kialakulását.  

A retorika ugyanakkor ma már nemcsak szónoklattan, az évszázadok során 

számos új területet foglalt magába: a szövegértő olvasás, a műelemzés, a 

fogalmazástanítás, a művészetek, vagy éppen a tanári és a rádiós beszéd (Wacha 1999) 

egyaránt a retorika vizsgálati és alkalmazási területei lettek. A retorika és a prózai műfajok 

kapcsolata jól ismert pl. a stilisztikából, de ma már a film, a reklámok elemzése kapcsán is 

beszélhetünk retorikáról (RetLex. 2010: 1022–1023). Aczél Petra szerint a retorikát ma 

megtaláljuk a kommunikáció, a szövegtan, az irodalomelmélet, a stíluselmélet, a 

pszichológia és a szociálpszichológia tudományterületein, de belőle élnek a társadalom 

gyakorlatai: a politika, a tömegkommunikáció, benne gyökerezik a marketing és a public 

relations (Adamik et al. 2005: 254).  

Hagyományos értelemben azonban a retorika továbbra is összefonódik a 

nyelvműveléssel, még ha a két fogalom nem is egy és ugyanaz. Úgy tartom, hogy a 

retorika csak olyan társadalmakban működhet jól, ahol szólásszabadság van, szabad a 

véleménynyilvánítás, szabadok az emberek. Kiderült azonban, hogy nemcsak a 

demokratikus társadalmaknak van retorikájuk, hanem a természeti népek gyakorlatában is 

megfigyelhetők olyan megszólalási szabályok, amelyek retorikusnak mondhatók, és az 

igényes nyelvhasználattal állnak kapcsolatban. Ebből következik a kérdés: vajon a vallások 

milyen jellegzetes szabályokat alkalmaznak a nyelv féken tartására, vagy a szép 

kifejezések használatára? 
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4.1. Anyag és módszer 

 

A következőkben az antropológiai nyelvészet szakirodalmán keresztül mutatom be az 

igényes nyelvhasználatra való törekvés retorikai vonásait a természeti népeknél, valamint 

megvizsgálom a világvallások nyelvhasználattal kapcsolatos előírásait.  

 

4.2.  A kutatás célja és hipotézisei 

 

A fejezet célja, hogy bizonyítsa: a nyelvművelés, az igényes nyelvhasználatra való 

törekvés egyetemes antropológiai igény, és nemcsak az írásbeliséget ismerő kultúrákban 

van jelentősége. 

A kutatás első hipotézise, hogy a törzsi kultúrák rítusaiban fellelhetők nyelvileg 

szabályozott mozzanatok. 

A kutatás második hipotézise, hogy a vallások is írnak elő nyelvhasználattal 

kapcsolatos szabályokat. 

A kutatás harmadik hipotézise, hogy bár a nyelvművelést nyelvtervezésnek tartják 

a nyelvészek (vö. Sándor 2006), amely kapcsolatban áll az államilag irányított 

nyelvpolitikával, a nyelvművelés nemcsak állami beavatkozással, hanem közösségi 

szabályok kialakításával is lehetséges. 

A kutatás negyedik hipotézise, hogy az elmúlt évtizedek magyarországi 

nyelvművelésében Lőrincze Lajos „emberközpontú nyelvművelése” olyan álláspontot 

képviselt, amely az antik retorika több fontos nyelvi előírását magában hordozta. 

A kutatás ötödik hipotézise, hogy a nyelvművelés elmélete napjainkra körbeért, 

mert visszatért kiindulási pontjához, a stílushoz. A stílusközpontúság alapjait pedig az 

antik stíluserényekben kell keresnünk. 

 

4.3. A retorika szerepei 

 

A retorika a törvényszékekről indult, a törvényszéki beszéd műfajának köszönhetően 

virágzott föl, majd lett az államférfiak tudásának és képzésének alapja – az ókori 

felsőoktatás tananyaga. Olyan rendszerré vált, amelyben a gondolatok megszületésétől 

azok elrendezésén át a nyelvi megformálásig, valamint az előadásmódig minden összetevő 

szerepet kapott. A szónok harmadik feladata a stílus kidolgozása volt, és ennek kapcsán az 
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illőség, a világosság és az ékesség stíluserénye mellett a beszédek jó megszövegezésének 

és hatásos előadásának egyik alapkövetelményeként a nyelvhelyességet állították a 

retorikát tanulók elé. Később az egyházi beszéd, az udvari élet és a grammatikaoktatás 

területén kaptak kiemelt figyelmet a retorikai alapelvek – tehát a retorika alkalmazása 

igazodott tehát a társadalmi követelményekhez. Nincs ez másként ma sem, hiszen a 

retorikával az utcán, a médiumokban, a politikai kampányokban, a reklámokban, a 

tanórákon és az egyetemi előadásokon is egyaránt találkozhatunk. Éppen ezért ma is 

fontos, hogy milyen nyelvi követelményeknek kell megfelelnie a nyilvánosan 

megszólalóknak és íróknak. 

A retorika egyik mai szerepe szerint lehet sajátos nyelvtan, nyelvművelés is, 

amely összekapcsolódhat a grammatikával, s ez az összekapcsolódás nem is lenne idegen a 

retorikától: korábban ugyanis magába foglalta a nyelvtan területeit is (a grammatikát, a 

nyelvművelést, a stilisztikát). Ezek a területek később különváltak, de a kapcsolat közöttük 

mindmáig kimutatható.  

Az antikvitásban a retorika látta el azokat a feladatokat, amelyeket ma a 

grammatikától várnak el (Adamik et al. 2005: 257). A retorika egyfajta nyelvtan: a beszéd 

szerveződésének nyelvtana, amely a szinteződést, a formákat és a rendszert taglalja. „A 

retorika nyelvtana tulajdonképpen a beszédre vonatkozó nyelvművelésként is 

értelmezhető, amelyben a helyesség fogalmát a nyelven kívüli körülmények is támogatják” 

(Adamik et al. 2005: 257).  Ez utóbbi egészen explicit kifejezése annak, amelyről a jelen 

dolgozat szól: a retorika és a nyelvművelés összefonódó (és elválaszthatatlan) 

kapcsolatáról. 

Fontos továbbá a stilisztika és a retorika összekapcsolódása. Ugyan a stilisztika 

csak a XIX. században vált önálló tudománnyá, mégis lényegi kapcsolódása van a 

retorikához, hiszen a szónok harmadik feladata (elocutio – kidolgozás, stílus) kapcsán 

önálló stíluselméletek kidolgozását eredményezte – a beszédek megszövegezésének 

segítése céljából. Babits Mihály írja Irodalmi nevelés című esszéjében, hogy a stilisztika és 

a retorika egy stúdium most is, „csakhogy két oldala van: gondolataink összegyűjtése és 

kifejezése. Egy oldalról gondolkodni, más oldalról beszélni tant, a szó legtágabb 

értelmében. Az olvasás is gondolkodás, az írás is beszéd” (Adamik et al. 2005: 574). 

Babits szerint a retorika a gondolkodás tanítása (erről – illetve a gondolkodás fontosságáról 

– hosszabban értekezik), míg a stilisztika a beszéd tudománya. A kettő kapcsolata a 

mindennapokban is megfigyelhető: az emberek azért beszélnek sokféleképpen, mert 

sokféleképpen gondolkodnak. Ezért van szükség a gondolkodás pallérozására, hogy a 
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beszéd is jó legyen, mert – Quintilianusszal szólva – csak jó ember lehet jó ügy szónoka 

(vir bonus dicendi peritus) – a „jó” fogalmának legtágabb (emberi, szakmai) értelmében 

(Adamik et al. 2005: 583). Persze a kép ennél árnyaltabb: más vélemény szerint a 

gondolkodás, valamint a stílusbeli problémák (a nyelvhasználat zavartsága) kapcsolatával 

foglalkozó „jó szándékú írók” véleménye – így pl. Babits Mihályé53, Kolozsvári 

Grandpierre Emilé54 vagy Illyés Gyuláé55 – nem lehet e téren mérvadó. „A történelem 

ismer nagyon zavaros (igaz önmagán belül rendszerezett) és kiváló retorikájú elméket, 

valamint írásaikban tündöklő logikájú remek koponyákat, akik csapnivalóan beszéltek” 

(Balázs 2001: 134). 

A stilisztika tulajdonképpen ma is egy teljes értékű retorika részét képezhetné 

(Adamik et al. 2005: 258), és a klasszikus retorika rendszerének újbóli, széles körben való 

ismertetése és közérthető magyarázata (pl. Adamik et al. 2005, Adamikné 2013), illetve az 

új retorika is (Aczél 2009) ennek megvalósulását támogatja. A retorika így tehát mindenre 

vonatkozhat, ami szóban, szövegben, a megnyilatkozásban, a beszéd során létrejön 

(Adamik et al. 2005: 258). 

A létrejövő nyelvi produktum azonban nem lehet esetleges: megformáltságában és 

tartalmában is a helyzethez, a hallgatósághoz, a témához kell illeszkednie (vö. 1. fejezet – 

Perelman 1977/2018 alapvetései): nyelvileg helyesen kell megjelennie. A nyelvileg helyes 

stílus azonban nem csak a modern vagy az írástudó társadalmak történelmi öröksége. 

Ahogyan Hugh Blair is megjegyzi retorikai leckéiben: „Ugy is találjuk, hogy a’ beszéd’ 

szépítésére csaknem minden nemzetnél azonnal fordíttatott gond, mihelyt a’ nyelv az 

emberi életre legszükségesebb dolgok’ hijános közlésénél tovább haladott. Még a’ vad és 

miveletlen népeknél is látunk ügyelést azon kifejezések’ szépségére és erejére, mellyekkel 

másokra hatni vagy másokat valamiről meggyőzni akartak. Korán felébrede bennek a’ 

beszédbeli szépség’ érzése, ’s nyelvökre bizonyos ékességeket, mellyekre azt a’ tapasztalás 

után alkalmasnak tarták, még sokkal elébb törekedének ruházni, mint ezen ékességek 

rendszeres mesterségbe foglaltattak” (Blair 1838: 7–8).  

                                                           
53 „Minden rossz mondat törött ablak, melyen át egy rossz gondolatra látni.” (Irodalmi nevelés) 
54 „A rossz szó makacs. Ha kidobod az egyik nyílászáró szerkezeten, visszatér a másik nyílászáró 
szerkezeten.” Forrás: http://montazsmagazin.hu/25-eve-halt-meg-kolozsvari-grandpierre-emil/  
55 „Az emberek általában azt hiszik, hogy szépen, „művészien” írni azt jelenti, hogy egyszerű gondolatait is 
az ember jól fölcifrázva, bonyolultan adja elő. Ennek éppen az ellenkezője az igaz. Szépen az ír és beszél, 
akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egyszerűen és világosan előadni.” (Magyar beszéd – 
Elemistáknak) 
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A következőkben az írástudó társadalmak felől a törzsi kultúrák, majd a vallások vizsgálata 

felé fordulok, feltételezve azt, hogy az igényes, szép nyelvhasználatra törekvés egyetemes 

emberi igénye ezeken keresztül is megnyilvánul. 

4.4. Retorika és igényes nyelvhasználat a törzsi kultúrákban 

 

Az igényes beszédre való törekvés jelen van az írásbeliséget nem ismerő, és a keleti, 

erősen vallásos hagyományokra épülő társadalmakban egyaránt (Kennedy 1998), sőt láttuk 

(1. fejezet), hogy a korai írásbeliséggel rendelkező kultúráknál is jelen volt (a görögök 

mellett pl. Egyiptomban vagy Mezopotámiában – Kennedy 1998: 3). George Kennedy 

Comparative Rhetoric című munkájában (Kennedy 1998, lásd 1. fejezet) az írásbeliséget 

ismerő és nem ismerő társadalmakra osztja a kultúrákat, s így figyeli meg, hogyan jelenik 

meg a retorikai gondolkodásmód az egyes népeknél. Kennedy több társadalom gyakorlatát 

mutatja be, és a retorikai megfigyelésben minden esetben feltűnik a nyelvhasználati 

igényességre való törekvés kapcsán, ezzel is bizonyítva, hogy az ilyen tevékenység 

független a kultúrák típusaitól. E megállapítást tovább erősíti az, hogy majdnem mindegyik 

kultúrának megvan a maga szava a nyilvánosan megszólaló emberre (a „szónokra”) – 

annak ellenére, hogy a hagyományos, nem írásbeli társadalmakban nem alakult ki a 

meggyőzés művészetének absztrakt fogalma. A retorika ezeknél a népeknél lényegében a 

mentális és az érzelmi energia megjelenése formája, hiszen gesztus- és szándékkifejezés 

történik minden emocionális megnyilvánuláskor (pl. segítségért kiáltás), azaz a beszéd 

nemcsak fizikai energiát kíván, hanem retorikai energiát is közvetít, és gyakran 

gesztusokat is eredményez (Kennedy 1998: 3–4). Ez tulajdonképpen a retorikai szituáció 

F. Lloyd Bitzer-féle felfogásának alternatívája, amely a retorikai szituáció létrejöttét három 

tényezőhöz, a hallgatóság, a kényszer és a szükség meglétéhez kötötte: „A retorikai 

szituáció úgy definiálható, mint személyek, események, tárgyak, viszonyok összessége, 

amely olyan tényleges vagy lehetséges szükséget teremt, amely teljesen vagy részben 

megszüntethető, ha egy beszéd, amely beleszól a szituációba, arra készteti az emberi 

döntést vagy cselekvést, hogy az jelentősen módosítsa ezt a szükséget” (Adamikné 2013: 

75). Azaz minden olyan szituációt, amely mind a képzett szakembereket, mind az egyszerű 

embereket megszólalásra készteti, retorikai szituációnak tarthatunk. Retorikai 

megnyilvánulás tehát a gesztus- és szándékkifejezés is, amely arra irányul, hogy 

valamilyen változást érjen el a fennálló állapotban – vagy éppen megőrizze azt. Bitzer 

elgondolása a 7. ábrán figyelhető meg: 
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7. ábra: A retorikai szituáció (Forrás: Adamikné 2013: 76) 

Az írásbeliséget nem ismerő társadalmakban a pontosságra, precízségre való törekvés, a 

nyelvhasználat alkalomhoz illősége és ebből fakadó kötöttsége a vallási és közösségi 

rituálékhoz, a varázsláshoz, azaz a formális helyzetekhez kötődik, pl. az ausztrál 

őslakosoknál. Mítoszaikban ugyanis megfigyelhetők a szónoki beszéd részei: a 

történeteknek van elejük, közepük és végük, azaz bevezetésük, amely a mitikus elődök 

megteremtéséről szól, ezt követi a cselekmények leírása, amelyet gyakran tánccal is 

kísérnek, végül pedig a mitikus figurák elalvása, tulajdonképpeni halála zárja le a 

befejezésben a történetet (Kennedy 1998: 50). A történetek továbbmesélése – Kennedy 

megállapítása szerint – a változástól való félelemből fakad: a tradicionális kultúrák 

rendkívül konzervatívak, és a történetmesélésük lényege az életvitel és a közös hiedelmek 

megőrzése – olykor nemcsak szó, hanem zene, dalok formájában is. A nyelvezete mindkét 

műfajtípusnak nagyon archaikus, és természetesen a szövegeknek és a dalok sincs két 

egyforma előadásuk (Kennedy 1998: 51). A rituálék nyelvezete egyfajta speciális nyelv, 

amely különbözik a hétköznapi nyelvezettől. Az archaikus nyelvi formák használata az 

üzenet hitelességét, igazságát garantálja. Az ilyen formális megszólalás nyelvezetét és 

rituáléját is tanulni kell: de gyakorlásukra lehetőségük csak azoknak nyílik, akik 

valamilyen hatalmi pozíciót töltenek be a társadalmon belül (Kennedy 1998: 68). Azaz a 

formális-igényes nyelvezet összekapcsolódik a tekintélyelvvel is, amelynek elsődleges 

szerepe van a meggyőzésben (Kennedy 1998: 59). 

A legtöbb bennszülött szónok férfi, és számos társadalomban a nőket még a 

fontos eseményeken sem engedik megjelenni, azonban vannak olyan társadalmak, ahol 

nem szokatlan, hogy informális helyzetekben a nők is megszólalhatnak, sőt léteznek (pl. 

Szamoában) női szónokok is (Kennedy 1998: 63). Az egyéneknek (legyenek férfiak vagy 

nők) azokban a társadalmakban van több lehetőségük a megszólalásra, amelyeknek 

nincsen hivatalos „fejük”, kevésbé működnek tekintélyelvűen, pl. az észak-amerikai indián 

törzsi kultúrában, ahol a találkozókon, megbeszéléseken minden férfi és olykor a nők is 

szót kaphatnak. Persze vezetők ezekben a társadalmakban is vannak, de a tisztség nem 
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öröklődik: a vezető kiválasztása nem a származáson, a rokoni kapcsolatokon múlik, hanem 

pl. a harcokban elért sikereken, az egyénileg elért eredményeket és a szónoki képességeken 

(Kennedy 1998: 84). 

Kennedy szerint a törzsi kultúrák formális helyzetben történő retorikai 

megnyilvánulásai leginkább a később törvényszéki beszédeknek nevezett szövegtípusba, 

valamint az epideiktikus retorikai megnyilvánulások közé sorolhatók (ez utóbbi a bemutató 

beszédet56 jelenti). Az epideiktikus retorika magába foglalja az imákat, a szóbeli 

költészetet, a házassági és a temetési beszédeket, a vezetők beiktatását vagy a gazdag és 

befolyásos emberek dicséretét is. Az ezeken az alkalmakon megszólalóknak kötelező az 

alkalomhoz illő speciális nyelvezet használata, a nyelvileg helyesen szerkesztett mondatok 

alkalmazása és a komoly hozzáállás. A beszédekben (pl. a szamoai laugában57) gyakran 

tradicionális toposzokat, hét jól elkülöníthetőt összetevőt alkalmaznak: 

a. bevezetés, 

b. hivatkozás a kava ceremóniára58, amely éppen kezdetét vette, 

c. hálaadás Istennek, 

d. a vezetők rangjának és nagyságának megemlítése, 

e. valamilyen jeles történelmi esemény felidézése Szamoa történelméből, 

f. a találkozó okának kinyilatkoztatása, 

g. befejezésképpen pedig a mindenkinek szóló jókívánságok és a hosszú élet kívánása 

kell, hogy zárja az alkalmat. 

Más társadalmakban a gazdag és befolyásos emberek dicséretére szolgál az epideiktikus 

retorika, amelyet professzionális szónokok és előadók végeznek – ajándékokért cserébe. A 

formális nyelvhasználatban kötelezőek a nyelvileg helyesen szerkesztett mondatok, 

kötelező a speciális nyelvezet alkalmazása és elvárt a komoly hozzáállás (Kennedy 1998: 

74).  

Ide kívánkoznak Chaim Perelman gondolatai is, aki a bemutató beszéd műfajában 

többet lát, mint puszta dicséretet vagy feddést, esetleg az erények felnagyítását és a 

gyönyörködtetést: egyenesen az etika kialakulását látja az epideiktikus beszédfajtában 

(Adamikné 2013: 96). Mint írja: „A bemutató beszéd rendszerint nevelő célzatú, mert nem 

annyira az azonnali cselekvést várja el, hanem a cselekvéshez való megfelelő hozzáállást, 

                                                           
56 A klasszikus retorikák három alapvető beszédfajtát ismertek: a bemutató, a tanácsadó és a törvényszéki 
beszédet.  
57 A lauga címet jelent, és a bemutató beszéd szinonimája. 
58 A kava a szamoaiak egyik legnagyobb ünnepe, visszaemlékezés a társadalom jeles eseményeire közös 
(általában alkoholos) italozás közben. 
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mikor az alkalmas pillanat elérkezik. Sem a természetét, sem a jelentőségét nem értettük 

meg, ha céljának csak a szónoki dicsőség növelését tartjuk. A szónok hírneve 

végeredményben származhat az ilyen beszédből, de nem keverhetjük össze a beszéd 

következményét és célját. A cél mindig az, hogy bizonyos értékekkel kapcsolatban – 

amelyeknek a jövőben a cselekvést irányítaniuk kell – megerősödjön az egyetértés. Ezért 

ered minden gyakorlati filozófia a bemutató beszédből” (Perelman 1977/2018: 35).  

A klasszikus retorika gyökereit Balázs Géza (2018) is az emberi közösségek és a 

beszéd kialakulásáig vezeti vissza. Az antropológiai nyelvészet megközelítésmódját és 

módszerét felhasználva a klasszikus retorika alapvető fogalmai fedezhetők föl a törzsi 

(vagy ún. primitív vagy természeti) népek életében, és valamennyi vallásban. Balázs főként 

a nyelv mágikus erejének (a szómágiának), az ebből fakadó névadási szokásoknak és a 

tabuknak tulajdonítja a nyelvvel kapcsolatos tilalmakat és előírásokat. Ez a gondolat már 

Kennedynél is megjelenik: a mágikus rítusokat a törzsi kultúrákban csak az erre különösen 

felkészült és ihletett személyek végezhetik, akik birtokában vannak a szükséges 

cselekedeteknek és szavaknak egyaránt (Kennedy 1998: 59). 

 

4.5. A vallások retorikája 

 

A törzsi kultúra vallásos, mágikus megnyilvánulásaiban tehát kötelező egyfajta formális 

nyelvezet használata. A vallás azonban más kultúrákban is szabályozza a nyelvhasználatot. 

Balázs Géza fölhívja a figyelmet arra, hogy a különböző vallások szent iratai (a Biblia, a 

Talmud, a Hadísz stb.) szintén tartalmaznak a nyelvhasználattal kapcsolatos kikötéseket, 

megszorításokat (Balázs 2018).  

 

4.5.1. A buddhizmus 
 

Az egyik legnagyobb világvallás, a buddhizmus szerint a helyes beszéd annak a 

gyakorlata, hogy miként tudunk a beszédünk révén lelkileg és spirituálisan is igaz és tiszta 

emberek lenni (Gánti 2014: 106). A helyes beszéd az ún. Síla, vagyis a moralitás része, 

egyike a nyolc nemes ösvénynek, amely a szenvedések megszüntetéséhez vezet (Gánti 

2014: 95). A Síla Buddha négy alaptanításának egyike, a Négy Nemes Igazság közé 

tartozik, amely Kr. e. 528-re adatolható. Buddha maga így nyilatkoztatta ki a Négy Nemes 

Igazságot: 
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„Miért jelentettem ki (a négy nemes igazságot)? Mert ez az emberek javára van, a szent 

élet alapjaihoz tartozik, kijózanodáshoz vezet, a szenvedélyektől való megszabaduláshoz 

vezet, a békéhez, a közvetlen tudáshoz, a megvilágosodáshoz, a Nirvánához vezet. Ezért 

jelentettem ki” (Gánti 2014: 93–94).  

Balázs Géza megjegyzi, hogy a Buddha tanításai, beszédei nyomán 

megfogalmazott ún. páli cselekvési szabályok között is szerepel a hamis beszédtől való 

tartózkodásra tett fogadalom, és a helytelen beszédtől való tartózkodás (Balázs 2018). 

 

A kereszténység szent irata, a Biblia már Mózes első könyvében a nyelv erejére irányítja a 

figyelmet, hiszen Isten teremtő szavával alkotta meg az eget és a földet, valamint az összes 

élőlényt („Legyen. És lett!”). A folytatásban a névadás hatalmát ruházza az emberre: 

„Formált tehát az Úristen mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az 

emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember 

nevezi” (1Móz. 2, 19). A bűneset megtörténte után azonban a nyelvhasználat szabályozása 

is szükségessé válik. Mózes második könyvében a Tízparancsolat (2Móz, 20, 1–17) 

nyelvhasználati tárgyú intéseket is tartalmaz. A nyelvhasználattal közvetlenül összefüggő 

két parancsolat a III., amely a káromkodást tiltja (Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak 

nevét...) és a IX., amely pedig a hazugsággal szemben fogalmaz meg intelmet (Ne 

tanúskodj hamisan felebarátod ellen!). A káromkodás tiltása erőteljesebben megjelenik a 

III. parancsolat egyéb fordításaiban, hiszen például az unitárius kátéban a következő áll: 

Isten nevét ne káromold. A két parancsolat közül a III. az első kőtáblán található, és az 

Isten–ember kapcsolatot szabályozza, a IX. viszont a másodikon, és az ember–ember 

közötti kapcsolatra utal. E két intés (és a többi parancsolat is) parancsoló erejű, 

megszegésük büntetésért kiált (Heller 1994: 45–46). 

Balázs (2018) szerint a Talmudban is van hivatkozás a beszéd teremtő erejére, 

hiszen ezekben szó van arról, hogy a beszéddel, dicsérhetünk, ösztökélhetünk, önbizalmat 

adhatunk másoknak, vagyis felépíthetjük őt. A negatív mondatok (pl. Te értéktelen vagy) 

viszont romboló erejűek a személyiségre nézve, és embert is képesek ölni. A Tóra ráadásul 

nemcsak az ilyen negatív beszédet tiltja, hanem annak meghallgatását is, mert a hallás is 

képes a rosszindulatot táplálni59. Az Ószövetségben további útmutatást találhatunk arról, 

                                                           
59 Hozzáteszem, hogy a hallásnak a megváltásban szerzett erejéről is ír a Biblia, amikor Pál apostol a 
Rómabeliekhez írott levelében (10, 17) azt írja: „… a hit hallásból van…” 

4.5.2. A zsidó–keresztény vallás az igényes nyelvhasználatról 
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hogy milyen a bölcs ember beszéde (Példabeszédek könyve 20. és 30. rész), illetve a nyelv 

bűneiről is olvashatunk Jakab levelében (3, 1–12), amely a nyelvhasználat kettősségére 

hívja fel a figyelmet: 

„… a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, 

fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és 

ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket.: ugyanabból a szájból jön ki 

az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a 

nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge 

olajbogyót, és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet!”  

A protestáns etika szerint Isten szavának teremtő ereje, súlya és dicsőségek meg 

kell, hogy határozza az emberi beszéd minőségét, irányát és rendeltetését: azaz a 

valóságnak való megfelelést, a hazugság tilalmát (Visky 2017: 56). Ha a nyelv elszakad az 

isteni eredetétől, akkor – megint csak Pál apostolt idézve – „zengő érc és pengő cimbalom” 

lesz csupán, hiányzik belőle a logosz hatalma (azaz az isteni erő), s így az erőtlenség és a 

látszatvalóság tökéletes példájává válik (Visky 2017: 57).  

Vagyis „a nyelvhasználat módja, annak szépsége vagy eleganciája, vagy 

ellenkezőleg: bárdolatlansága nem csupán esztétikai kérdés: akarva-akaratlan egy 

szemlélet- és viszonyulásmód kifejezője (Visky 2017: 72). A Biblia mind a „csúnya 

szavak”, mind a hazug szavak használatát tiltja60. 

 

 

 

Az iszlám Hadísz61 minden olyan esetben hallgatásra buzdít, amikor a mondanivaló 

önmagában rossz, vagy a következményei rosszak; buzdít ugyanakkor a jó beszélgetésre és 

a hasznos párbeszédre is (Balázs 2018). A Hadísz fölhívja a figyelmet a nyelv 

megfékezésének fontosságára is, mert a vallás úgy tartja, hogy ha valaki féken tudja tartani 

azt, ami az állkapcsai között van, az bejut a Paradicsomba. Továbbá az iszlám is tiltja a 

hazugságot, mert erkölcstelenséghez vezet: „A förtelmes tett és a förtelmes beszéd nem 

                                                           
60 Persze a Biblia tele van határhelyzetekkel, amikor a hazugság éppen Isten választottainak életét óvta meg: 
pl. Ráháb elrejtette Józsué kémeit a jerikóiak elől, Ábrahám és Izsák húgukként mutatták meg feleségüket, 
vagy a héber bábák megtagadják a zsidó újszülöttek megölését, mondván, hogy az asszonyok már régen 
megszülték a kisgyermekeket, mire ők odaértek stb. (Visky 2017: 61). 
61 Mohamed próféta életéről, személyéről és tanításairól, illetve más korabeli muzulmánok tetteiről és 
szavairól összegyűjtött szájhagyomány útján terjesztett közlések gyűjteménye (Forrás: 
http://iszlam.com/hittan/a-hagyomanyokrol) (Letöltve: 2018. 02. 06.) . 

4.5.3. Az iszlám 
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tartozik az iszlámhoz, és bizony az iszlámot legjobban követők az emberek közül azok, 

akik a legszebb erkölcsűek” (idézi Balázs 2018). 

Az arab tudósoknak az ókori görög (retorikai, filozófiai, irodalmi) művek 

átörökítésében játszott meghatározó szerepéről az előzőekben már szóltunk (lásd 3. 

fejezet). Az arab gondolkodásra azonban nemcsak a görögök hatottak, hanem a perzsa, a 

latin, az andalúziai és az észak-afrikai kultúra elemei is megjelennek benne: a Bölcsesség 

Házának fordítói számos könyvet átültettek arabra perzsából, görögből, szírből, héberből 

és etiópiaiból is (Retlex 2010: 86).  

A tudósok, grammatikusok és irodalmáról legfontosabb feladatuknak a Korán 

értelmezését és utánozhatatlanságának bebizonyítását látták, amely viták sorát indította 

meg, és vált az arab retorika és kultúra lényegévé. A képes beszéd, a könyvek megőrzése, 

az olvasás és a szövegértelmezés retorikai funkciók voltak korábban is, az araboknál 

azonban magasabb szintre emelkedtek. Sokat írtak a stílus kapcsán a szóképekről, 

különösen a metaforáról, és a manapság a modern idők kihívásait is igyekeznek követni a 

retorika intenzív tanulmányozásával (főként a tömegkommunikáció és a manipuláció terén 

(Adamikné 2010: 88). 

 

 

 

Balázs (2018) egy régi, kínai példát idéz Konfuciusztól a szavak helyes használatáról, 

amelynek a formája is retorikai gondolkodásmódra vall, hiszen láncokoskodásként 

fogalmazódik meg (a példát egészében idézem): 

 

„Dsi Lu szólt: 
- We hercege várja a Mestert, hogy a kormányzást átvegye. Mi lesz az első, amit a 
Mester tenni fog? 
A Mester így szólt: 
- A szavak helyes használata. 
Dsi Lu szólt: 
- Ez az egész? Most az egyszer a Mester hibázni fog. Miért kell a szavakat helyesen 
használni? 
- Milyen együgyű vagy te, Yu! A bölcs mellőzi azt, amit nem ért. Ha a szavak 
használata nem helyes, a fogalmak értelme zavaros; ha a fogalmak értelme zavaros, 
nem lehet szabatosan cselekedni; ha nem lehet szabatosan cselekedni, az erkölcs és 
művészet nem virágzik; ha az erkölcs és művészet nem virágzik, a büntetés 
értelmetlen; ha a büntetésnek nincs értelme, a nép nem tudja hová lépjen és mit tegyen. 

4.5.4. A szavak helyes használata a kínai kultúrában 
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A bölcs első dolga, hogy fogalmait szavakká, a szavakat tettekké tegye. Nem tűri, hogy 
szavaiban rendetlenség legyen. Minden ezen múlik.”62 

 

Konfuciusz (Kr. e 551–479.) Lao-céval együtt a kínai retorika nagyhatású alakja volt. 

Irányzata, a konfucianizmus hangsúlyozta az önismeret fontosságát, amely a megfelelő 

kommunikációhoz szükséges retorikai cselekvés alapköve, hiszen csak ennek segítségével 

tudjuk a beszéd kontextusát korrektül meghatározni (Retlex 2010: 619). A Kr. u. 5. 

században Liu Hszie tollából született egy ötven fejezetből álló retorikai mű, amelynek 

három nagy szövegegészéből a harmadik foglalkozott a mondatok, a szavak közötti 

viszonyokkal, valamint a retorikai alkalomnak megfelelő nyelv stílussal, továbbá a 

különböző körülményekhez illő alakzatok és szóképek megválasztásával (Retlex 2010: 

620). 

Indiában is hagyománya volt a retorikának: a nyelv rendszeres tanulmányozása a 

Kr. e. 5. században Pánini munkásságával kezdődött, aki megírta az első szanszkrit 

nyelvtant. A retorikai ismeretek a grammatikai stúdiumokhoz tartoztak: a szanszkrit 

tudósok a szónoklattant a nyelvi megformálás, a díszítés és a figuratív nyelvhasználat, 

illetve az ún. tekervényes beszéd megvalósításának technikájaként tartották számon. A 

tekervényesség minden beszéd megformálásának kötelező ideálja volt, és a beszéd 

megformálásának lényege is egyben. Ebben nagy segítségükre volt a stílus, amely – 

felfogásuk szerint – egyenlő volt azzal a szépséggel, amely a nyelvben rejlik.  

Az idők folyamán aztán Indiában is több iskola alakult ki a retorika 

tanulmányozására (Retlex 2010: 546–549). 

 

4.5.5. Összefoglalás 
 

Az előzőekben ismertettem néhány meghatározó kultúra és vallás felfogását az igényes 

beszédről. Láttuk, hogy akár központi szabályozás nélkül is lehetséges az igényes 

nyelvhasználatra való törekvés, és hogy ezek a hagyományok a mai napig élnek a törzsi 

kultúrákban és a vallásokban is. A továbbiakban az európai kultúrára térek rá a 

nyelvhasználat – tudatos, jogszabályban rögzített – szabályozásának gondolatmenete 

kapcsán: célom, hogy áttekintsem a modern kori társadalmak nyelvpolitikai és 

nyelvtervezési lépéseinek főbb állomásait, és ezek között a tevékenységek között helyet 

találjak a nyelvművelésnek (és kapcsolódó tevékenységeinek) is. 

                                                           
62 http://hamvasbela.uw.hu/17.htm  [2017. 10. 31.] (Hamvas Béla fordítása) 
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4.6. Nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvművelés 

 

A latin nyelv normalizációja kapcsán bemutattam (2.2. fejezet), hogy mit jelent egy nyelv 

nyelvpolitikai szabályozása, hogyan zajlik a nyelvtervezés. Ma már minden nemzetnek van 

valamilyen nyelvpolitikai szabályozása, amelyek lényege tulajdonképpen az, hogy a 

nyelvet mikor, milyen szituációban lehet használni (Anschen 2001: 704, valamint Balázs–

Dede 2008). Ezek a szabályozások különbözőképpen lehetnek rögzítve: akár az 

alkotmányban lehetnek, konkrétan megnevezve a nyelveket és azok használati körét. Ilyen 

országok pl. Indonézia, Írország és Kanada is. Más nemzeteknél, például az Egyesült 

Államokban a nyelvpolitika nagyrészt implicit: nincs törvény például arra, hogy a 

Kongresszusnak a törvényeket angol nyelven kellene hoznia és kihirdetnie, mégis ez a 

változatlan gyakorlat 200 éve (Anschen 2001: 704). A nyelvpolitikát természetesen az 

egyes nemzeti nyelvek kiemelkedése tette és teszi manapság szükségessé. Frank Anschen 

szerint négy fő tényező közreműködésének köszönhető az egyes nemzeti nyelvek 

kiválasztódása. Ezeket a 14. táblázatban láthatjuk. 

 

A nemzeti nyelvek kiválasztódásának tényezői 
nacionalizmus a saját etnikum iránti 

érdeklődés 
a nyelvi demográfiai 
helyzet 

az egyes nyelvek 
presztízse 

 

24.  táblázat: A nemzeti nyelvek kiválasztódásának tényezői (Anschen 2001: 704 alapján) 

 

Anschen szerint az első kettő gyakran kombinálódik egymással, a második pedig gyakran 

az elsőként álcázza magát.  

Balázs Géza (2001) a nyelvpolitikához kapcsolódó nyelvi cselekvési színtereket 

hierarchiában ábrázolja (8. ábra). 

 

1. nyelvpolitika (nyelvi tervezés) 
2. nyelvgeopolitika 

3. nyelvstratégia 
4. nyelvművelés 

5. nyelvvédelem 
 

8. ábra: A nyelvi cselekvési színterek (Balázs 2001: 14 alapján) 
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A 6. ábrából is látszik, hogy a nyelvpolitika és a nyelvi tervezés (vagy nyelvtervezés) 

kifejezéseket olykor szinonimaként is használják (Sándor 2006: 970). Sándor Klára szerint 

a kettő között mégis húzható vékony határ: a nyelvpolitika szolgáltatja azt az ideológiát, 

amely alapján a nyelvtervezési (státusz- és korpusztervezési) döntéseket az illetékesek 

meghozzák (Sándor 2006: 970). Balázs Géza szerint is gyakori vitatéma a nyelvtervezés és 

a nyelvpolitika viszonya: vannak, akik szerint a nyelvtervezés magában foglalja a 

nyelvpolitikát, illetve fordítva (Balázs 2001: 13). A terminológia sem egységes: hol 

nyelvtervezésről, hol nyelvi tervezésről beszélnek.  Lőrincze Lajos a Nyelvművelő 

kézikönyvben a két kifejezés közötti különbséget abban látja, hogy a nyelvtervezés új, 

nemzeti vagy nemzetközi, mesterséges nyelvek tervezését jelenthet, a nyelvi tervezés pedig 

az élő nemzeti nyelvek fejlődésével, fejlesztésével foglalkozó tevékenységet jelölné 

(NyelvmK. II. 339). Balázs Géza szerint sokféleség figyelhető meg az angol, a német és a 

francia kifejezésekben is. Mást jelentenek az angol language politics, language policy vagy 

a német politische Sprachwissenschaft, Sprachenpolitik/Sprachpolitik, Sprachplanung 

kifejezések is (Balázs 2001: 13). Tény ugyanakkor, hogy a nyelvtervezés és a nyelvi 

tervezés kifejezések is szinonimaként élnek a tudományos használatban. 

A cselekvési színtereken továbbhaladva a nyelvgeopolitika szintjéhez érkezünk. A 

fogalmat Balázs Géza vezette be és külön tanulmányban definiálta is – vö. Balázs–Marácz 

1996), és a nyelvpolitika egyik alterületét jelöli: egy adott körzetre vonatkoztatott 

nyelvpolitikai döntések összessége, tulajdonképpen az egymással földrajzilag szomszédos 

nyelvek érintkezéséből fakadó nyelvhasználati súrlódások, problémák, egymásra hatások 

tanulmányozása (Balázs 2001: 18). A nyelvpolitikából (nyelvgeopolitika) tudományos 

alapon álló cselekvési terve a nyelvstratégia, amely magában foglalja a nyelvpolitika 

sajátos területeit (oktatás, anyanyelvi kultúra, idegen nyelvek tanulása, média stb.), és 

amely szakemberek (elsősorban nyelvészek) felmérései és ajánlásai alapján készül. A 

nyelvstratégián belül helyezkedik el a nyelvművelés, amelyet Balázs Géza (2001: 14) 

antropológiailag, szociálpszichológiailag és szociolingvisztikailag meghatározott 

tevékenységnek tart. Ennek az igazoltságnak a meglétét igyekszik bizonyítani ez a doktori 

disszertáció is. A nyelvi cselekvési színtér alsó fokán pedig az ún. nyelvvédelem 

helyezkedik el, amely az amatőr, de jó szándékúnak tekintett nyelvőri tevékenységet rejti 

(Balázs 2001: 14), tulajdonképpen a naiv nyelvművelés (népi nyelvművelés) 

szinonimájának is tekinthető.  

A naiv nyelvművelés létjogosultságát, értelmét és hatását nem szabad 

megkérdőjelezni (Balázs 2001: 53), hiszen képviselői fontos észrevételeket tehetnek a 
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nyelvhasználattal kapcsolatban, fölhívhatják olyan jelenségekre a nyelvészek figyelmét, 

amelyekkel a szakemberek korábban még nem találkoztak. A külföldi szakirodalom a 

nyelvvédelmet a meg nem tervezett nyelvtervezés (unplanned language planning) 

kifejezéssel jelöli, és határozott kritikával illeti (Eggington 2002: 404–415). William G. 

Eggington ugyan elismeri, hogy a tervezett és a nem tervezett nyelvtervezés egymás 

mellett létezhet, de azt is kiemeli, hogy ezt a tevékenységet sokszor nem szakemberek 

végzik (Eggington 2002: 404–405). Az ún. holisztikus-utópisztikus tervezők, vagy nem 

megfontoltan haladók gyakorlata sokszor rendszertelen és esetleges, bár ambiciózusak, 

néha viszont híjával vannak az önkritikának. Határozott ideológiai alapjuk az, hogy 

létrehozzanak egy utópisztikus társadalmat, egy érzékelt (jelen esetben nyelvi-

nyelvhasználati) problémára adott holisztikus válasszal. Tevékenységüket azonban 

akadályoztatva látják, hiszen a társadalom jelentős része nem látja problémának az általuk 

problémának kinevezett jelenséget, ezért a megjavítására sem törekszik a nyelvhasználók 

többsége (Eggington 2002: 406–407).  

A nyelvpolitikát, a nyelvstratégiát és a nyelvművelést azonban el kell helyezni a 

nyelvtudományon belül. Balázs (2001: 21) az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket – 

Saussure nyomán – az ún. külső nyelvészet részének tekinti. (Természetesen ennek 

nyomán van belső nyelvészet is, ide a fonetika vagy a grammatika sorolható.) A külső 

nyelvészetet maga Saussure is fontosnak és gyümölcsözőnek tartotta, és 

interdiszciplinaritása ma már nem vitás: a nyelvtudomány bizonyos tekintetben kilép a 

saját keretei közül, és más társadalomtudományokkal működik együtt (Balázs 2001: 22). 

Ennek az együttműködésnek a megvalósítási terve a nyelvstratégia, és azon belül a 

nyelvművelés is. Temesi Mihály írja: „Nem úgy kell tehát felvetni a kérdést, hogy vajon a 

nyelvművelés önálló tudomány-e avagy az alkalmazott nyelvészet része, hanem azt kell 

megvizsgálnunk, hogy a nyelvművelésünkben mi tartozik a tudományos kutatás, szervezés, 

irányítás szintjén magának a nyelvnek a művelésébe, és mi vonható a nyelvet használók 

művelését teljesítő feladatok körébe. Mai nyelvművelésünk ugyanis abban különbözik 

nyelvünk tényeit a nyelv életébe való beavatkozás igénye nélkül kutató magyar 

nyelvtudományi diszciplínáktól, hogy a nyelvművelés a mai magyar nyelv egységes 

típusának eszményi és normatív rendszerére, vagyis a nyelvhasználatra való tekintettel 

vizsgálja nyelvünk tényeit, állást foglal a nyelvi változások elősegítése vagy 

visszaszorítása dolgában” (Temesi 1980: 271).  

A 19. századig a nyelvtudomány természetesnek tekintette, hogy a nyelv 

formájába be lehet és be kell avatkozni, a grammatikák megszületésének ez is volt az egyik 
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céljuk – láttuk. Ezt nevezik olykor preskriptív hagyománynak (Balázs 2001: 21), sőt olykor 

proskriptívnek is (Adamikné 2013, kézirat). A 19. század végétől, az újgrammatikusoktól 

számíthatjuk azt a nézetet, amely szerint „a nyelvet békén kell hagyni”, mert öntörvényűen 

fejlődik, és a nyelvhasználók alakítják olyanná, amilyen. A két irányzat között éles viták 

zajlottak, amelyek során a deskriptív nyelvészeket úgy állították be, mint olyanokat, akik 

egyáltalán nem törődnek a nyelvi normákkal, a preskriptív nyelvészeket pedig olyan 

színben láttatták, mintha elvakultan ragaszkodnának egy történelmi hagyományhoz 

(Crystal 2003: 14). „Ha ezektől a sztereotípiáktól megszabadulunk – írja David Crystal – 

láthatjuk, hogy mindkét megközelítésnek van jelentősége, és a több a hasonlóság bennük, 

mint gondolnánk” (Crystal 2003: 14). Crystal szerint a deskriptív megközelítés azért 

fontos, mert az egymással vetélkedő nyelvi normák csak a tényleges nyelvhasználat 

megismerésének tükrében békíthetők ki egymással, és hogy életszagú ajánlásokat 

tehessünk az oktatással vagy a stílussal kapcsolatban. A preskriptív hagyomány pedig 

felhívja a figyelmet arra a nyelvi értékelőképességre, amely mindannyiunkban megvan, és 

amely része a társadalom felépítésének (Crystal 2003: 14). Ezt a megegyezéses hangot 

képviseli például Kenesei István is, aki a Magyar Nyelv 2002. évi 1. számában így ír:  

„A nyelvművelés, a leíró/elméleti nyelvészet és a szociolingvisztika véleményem 

szerint egyáltalán nem áll olyan élesen szemben egymással, és nem is szükséges közöttük 

értéksorrendet fölállítani […] A folyamat kezdő- és végpontjában az alkalmazott 

nyelvészeten belül hazánkban nyelvművelésnek nevezett terület áll. A nyelvművelők 

fedezik fel […], hogy új jelenségek, kifejezések, szerkezetek jelentkeztek és ezek miben 

térnek el a korábbiaktól, az addig elfogadottaktól.[…] A folyamat következő pontján a 

leíró/elméleti nyelvész […] áll. Az ő dolga az, hogy megvizsgálja, hogyan illeszkedik a 

nyelv szerkezetébe, az eddig rögzített szabályok, elvek és paraméterek közé az új struktúra. 

[…] A harmadik stáció a társasnyelvészet felségterülete. A nagy számú beszélővel 

elvégzett felmérésekkel be tudja mutatni, mekkora körben van elterjedve a megfigyelt új 

jelenség, illetve milyen attitűdökkel viszonyulnak hozzá, mit gondolnak róla a nyelv 

használói. […] Végül az utolsó állomás újra a nyelvművelő. A felhalmozott adatok és 

magyarázatok alapján döntenie kell arról, hogy szakemberként hogyan viszonyul az új 

jelenséghez, mit tanácsol a hozzá forduló érdeklődőknek: megállapítja, hogy az adott 

nyelvi jelenség például az iskolázottságnak (illetve annak hiányának) a jelölője-e és 

ekképpen rejtett vagy kimondott értékítéletet fűz hozzá, avagy esetleg kivár és semleges 

marad” (Kenesei 2002: 46–47). 
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Az előzőek alapján kijelenthető, hogy a magyar nyelvművelés nem áltudományos, nem 

sarlatán tevékenység (Kálmán 2004, Kontra 2005, Sándor 2006) akkor, ha azt tudományos 

alapon álló (más nyelvtudományi területekkel is foglalkozó) nyelvész-nyelvművelők 

végzik. Ez a fajta nyelvművelés a külső nyelvészethez tartozik, és az alkalmazott 

nyelvészet egyik ága, amely a megelőző évszázadok nyelvi-kulturális hagyományain 

alapul. 

A továbbiakban a közelmúlt magyar nyelvművelésével foglalkozom. 

 

4.7. Magyarországi elképzelések a nyelvművelésről 

 

A 2000-es évek elejére a magyar tudományos diskurzusban két különböző, de markáns 

nézett terjedt el: az egyik a nyelvtervezés egy fajtáját látja a nyelvművelésben (Sándor 

2006: 958), olykor megkérdőjelezve tudományos megalapozottságát és szükségességét 

(Kontra 1999, Kálmán 2004); a másik nézet, amely a nyelvtervezéshez való tartozást nem 

cáfolja (Balázs 1997), de elsősorban a nyelvi kultúra és a nyelvi műveltség terjesztését látja 

a nyelvművelői tevékenységben (Lőrincze 1980, 1999; NyelvmK 1985, Adamikné 2013), 

hangsúlyozza a tudományos megalapozottságát (Balázs 2001, Balázs–Zimányi 2007), és 

igyekszik a kor követelményeinek megfelelően javaslatokat tenni a nyelvművelő 

tevékenység átalakítására, modernizálására (Balázs 2001, Kemény 2007). A két szemben 

álló nézetet szokás a preskriptív–despkriptív hagyomány szerint is szétválasztani (lásd 1.3. 

fejezet). Ez a fajta szembeállítás ugyanakkor felületes egyszerűsítés, hiszen a két 

hagyomány csupán a 19. század végén vált szét, és előtte is és azóta is kölcsönhatásban él 

egymással (Balázs 2001: 29). Nem lehet ugyanis a nyelvi tények leírása és ismerete nélkül 

nyelvformáló tevékenységet végezni (lásd a nyelvművelés antropológiai, 

szociálpszichológiai és szociolingvisztikai megalapozottságára tett megállapítást).  

Sándor Klára szerint a Nyelvművelő kézikönyv szócikkében a nyelvművelés 

kapcsán a „nyelvjobbításra” való törekvés áll, amely ellentétes a nyelv és a nyelvtudomány 

közti viszony modern felfogásával: azzal, hogy a nyelvtudomány deskriptív, azaz leíró, 

nem pedig preskriptív, azaz előíró szemléletű (Sándor 2006: 979–980). Sándor ugyanakkor 

nem veszi figyelembe a szócikk további megállapításait, például: 

- „a nyelvi jelenségek megítélésének módjában ugyancsak gyakran találkozunk 

túlságosan leegyszerűsített […] nézetekkel”, sokan „a vitás nyelvi jelenséget csak a 

két szélsőség szerint ítélik meg: vagy jónak […] tartják, vagy rossznak. […] Más 
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szempontból nézve: ez a szemlélet ellensége a változatoknak” (NyelvmK. II. 1985: 

356); 

- az anyanyelvi ismeretterjesztésről szóló rész alatt pedig ezt olvassuk: „Nem szabad 

követnünk a régi nyelvművelésnek azt a gyakorlatát, hogy a nyelvi nevelés tartalmát 

leszűkítette a hibás nyelvhasználat bírálatára, főként az idegenszerűségek kérdésére. 

A nyelv helyes használatát, biztos nyelvérzék kifejlesztését, kétes esetekben való 

dönteni tudás képességét csak a nyelv széles körű, elmélyült ismerete teszi lehetővé 

[…]. Ehhez nemcsak mai irodalmi és köznyelvünk ismerete szükséges, hanem 

kívánatos a nyelvjárásokban való tájékozódás, sőt a régi nyelvekben való bizonyos 

fokú jártasság is” (NyelvmK. II. 357). 

- „A nyelvművelés sokrétű feladatainak elvégzése […] elsősorban a nyelvészekre vár” 

(NyelvmK. II. 358) és Balázs Géza munkájában is ez a kitétel szerepel (Balázs 2001: 

14). Sándor Klára ezzel szemben kijelenti: „a nyelvészek elkülönítik 

tevékenységüket a nyelvműveléstől” (Sándor 2006: 980). Ez utóbbival kapcsolatban 

gyakran hivatkoznak Gombocz Zoltánra (pl. Sándor 2001, Lőrincze 1980). 

A „helyes” fogalma tehát adekvát, a nyelvi környezet függvénye, így annak megítélése, 

hogy mikor mi a helyes, nem abszolút törvény. Ahhoz, hogy a nyelvész jól ítélhessen meg 

egy jelenséget, a fentebb felsorolt ismeretek birtokában kell lennie, magának a 

nyelvművelésnek pedig szükséges fejlődnie és követnie a társadalmi változásokat 

(Tolcsvai Nagy 2004). A nyelvművelést tehát a nyelvtervezés egyik fajtájának kell 

tartanunk, s ilyen értelemben valóban tekinthető a preskriptív hagyományhoz tartozó 

tevékenységnek. Hadd emeljek ki azonban egy megállapítást, amelyet az angolszász 

szakirodalomban tettek az alkalmazott nyelvészet kapcsán. Janie Ress-Miller szerint az 

alkalmazott nyelvészet egyik jellemzője, hogy problémaközpontú, és bebizonyítja, hogy a 

nyelvhasználat problémái praktikusan összefüggnek az idővel, hellyel, társadalommal és 

kultúrával. Mindehhez hozzájárul az is, hogy az alkalmazott nyelvészet nem a nyelv 

természetét hivatott kutatni, hanem azt a világot, amelyben a nyelvet a nyelvhasználók 

használják, illetve a használathoz kapcsolódó szokásokat, társadalmi intézményeket, 

továbbá a nyelvhasználók kultúráját, valamint azt, hogy ezek hogyan befolyásolják a 

nyelvhasználatot (Rees-Miller 2001: 638–639). Láttuk, hogy a nyelvművelést többen is az 

alkalmazott nyelvészet körébe sorolták (vö. Papp 1986, Nádasdy 2006a). És ha Rees-

Miller szempontjait összevetjük a magyar nyelvművelés-meghatározásokkal, az 

alkalmazott nyelvészet és a nyelvművelés közötti nézőpontbeli hasonlóságokat: 
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Lőrincze Lajos, 1980. „A nyelvművelés célja nem örök és változatlan, hanem idő és hely 
függvénye: mindig az adott társadalom szükségletei határozzák meg legidőszerűbb 
feladatait” (Lőrincze 1980: 7) 
 
Bárczi Géza, 1974. „A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás, a nyelv 
fejlődésének bizonyos ésszerű korlátok közé szorítása, sőt e fejlődés irányítása” (Bárczi 
1974: 16) 
 
Grétsy László, 2000. „A nyelvművelés az alkalmazott nyelvtudománynak az az ága, amely 
a nyelvhelyesség elvei alapján, a nyelvi műveltség terjesztésével, a nyelv egészsége 
fejlődését igyekszik segíteni. célja és tartalma nem örök és változatlan, hanem idő és hely 
függvénye: legidőszerűbb feladatait mindig az adott társadalom szükségletei határozzák 
meg (Grétsy 2000: 140) 
 
Balázs Géza–Zimányi Árpád, 2007. „Tudományosan megalapozott, nyelvészek által 
végzett alkalmazott nyelvészeti, főként nyelvpolitikai, nyelvi tervezési, nyelvstratégiai 
tevékenység egy adott nyelv nyelvtani-nyelvhasználati körülményeire, helyzeteire 
vonatkozóan. A tudományos, tudatos nyelvművelés az adott nyelv hagyományaira, 
antropológiai jellemzőire, szerkezetére, kultúrájára vonatkoztatott, szociálpszichológiailag 
és pedagógiailag alátámasztott tevékenység.” (Balázs–Zimányi 2007: 188) 
 

E négy definíció igazolást nyert a Rees-Miller-féle megállapítások tükrében.  

A nyelvművelés negatív megítélését ugyanakkor a nem túl szerencsés elnevezés is 

erősítheti. Lőrincze Lajos a Nyelvművelő kézikönyv „Nyelvi tervezés” szócikkében” írja, 

hogy a nyelvművelés szó maga is félrevezető, hiszen „egy régi, ma már túlhaladott 

szemléletet őriz: egy n y e l v k ö z p o n t ú  szemléletet, amely csak a kommunikáció 

e s z k ö z é r e  figyel, más tényezőket nem vizsgál, nem tart fontosnak, pedig a 

kommunikáció sikeres volta nemcsak attól függ, hogy rendelkezésünkre állnak-e megfelelő 

nyelvi formák, hogy nincs-e gond a jelentésükkel, funkciójuk, hanem attól is, hogy a 

beszélő és a hallgató (író és olvasó) tudatában van-e a választott nyelvi formák társadalmi 

értékének, a nyelvi közösségben betöltött helyének” (NyelvmK. II. 339–340). Temesi 

Mihály hívja föl a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen Lőrincze is nyelvtervezésnek tartja 

a nyelvművelést (Temesi 1980: 272). Ezzel Lőrincze is illeszkedik abba a sorba, amelyet a 

nyelvművelő tevékenységnek a nyelvtervezéshez való viszonyáról többen állítottak az 

elmúlt évtizedekben. 
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4.8. Lőrincze Lajos és a nyelvművelő szemlélet átformálása 

 

A nyelvművelés feladatainak értelmezése az elmúlt közel 40 esztendőben nagy 

változásokon ment keresztül. A nyelvközpontú nyelvműveléstől 2007-re (Kemény 2007) 

eljutottunk a stílusközpontú nyelvművelésig, amelynek közbülső, de legmeghatározóbb 

állomása volt Lőrincze Lajos Emberközpontú nyelvművelés című írása. 1980-ban megjelent 

munkájában Lőrincze három alapvető feladatban látta a nyelvművelő tevékenységet 

(Lőrincze 1980: 8–9): 

1) a nyelvművelő megállapítja az élő nyelvszokást (konkrét felmérésekre alapozva); 

2) értékeli, megítéli az új nyelvi jelenségeket: szükségtelennek, tűrhetőnek, szükségesnek 

vagy fontosnak ítélve az új jelenséget; elterjedését, elterjesztését tiltja, elősegíti, javasolja, 

vagy elfogadja. 

3) magáénak vallja a nyelvi bővítés feladatát, a fellépő hiányok pótlását. 

A nyelvművelést Lőrincze a beszélő és a hallgató közötti zavartalan kommunikáció 

elősegítőjének tekintette, olyan tevékenységnek, amely a nyelvet használó emberre (is) 

irányul: ez az emberközpontúság lényege, amelyhez Lőrincze három kritériumot kapcsolt 

(Lőrincze 1980: 12–13): 

1) az anyanyelvi ismeret minél magasabb fokú elsajátítását; 

2) a beszélők tudjanak állást foglalni egy-egy új nyelvi jelenséggel kapcsolatban; 

3) „pozitív nyelvművelést”, példamutatást. 

Lőrincze Lajos ezzel a munkájával tulajdonképpen Bárczi Géza kritikájára 

válaszol. Bárczi 1971-ben a Magyar Tudomány című folyóiratban fejtette ki, hogy nem tud 

mit kezdeni Lőrincze egy korábbi felvetésével, miszerint létezne külön „emberközpontú 

vagy kommunikációs központú nyelvművelés”, s nem érti a korábbi nyelvművelésre 

ragasztott „nyelvközpontú” jelzőt sem, hiszen számára világos, hogy a nyelv mindig és 

mindenkor az embert szolgálja és szolgálta, társadalom nélkül pedig egyetlen nyelv sem 

maradhatna fenn. „Tehát minden törekvés – teszi hozzá Bárczi – mely a nyelvet óhajtja 

jobbá, szebbé, gyakorlati és művészi célokra alkalmasabbá tenni, az embert szolgálja” 

(Bárczi 1971: 609). 

Lőrincze az elnevezések magyarázatával válaszol: az „emberközpontú” jelző 

elsősorban súlyponteltolódást jelöl (Lőrincze 1980: 17). A saját maga előtti időszakot a 

nyelvközpontú, illetve a germanizmusközpontú nyelvművelés címszóval illeti, vagy 

egyszerűen csak „régi nyelvművelésként” emlegeti. Célja ugyanis, hogy megváltoztassa 

azt a szemléletet, amely a nyelvművelést a nyelvtisztítással azonosítja: pl. a nyelvünkbe 
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szivárgó németességek, germanizmusok elleni küzdéssel (Lőrincze 1980: 18). Az 

emberközpontú („pozitív”) nyelvművelés legfontosabb jellemzője a korábbiakhoz képest, 

hogy egy-egy szót vagy nyelvi formát nem ítél önmagában véve jónak vagy rossznak, 

hanem értékét, értelmét a felhasználása során, funkciójában igyekszik megragadni 

(Lőrincze 1980: 20). Például: bizonyos kifejezések megengedhetők egy tudományos 

írásban vagy egy folyóirat vezércikkében, de nem lehetnek elválaszthatatlan részei egy 

iskolai dolgozatnak vagy ismeretterjesztő közleménynek, esetleg hírnek. Vagyis nem 

elegendő a nyelv grammatikájával foglalkozni, és a nyelvhasználat grammatikai 

helyességére ügyelni, hiszen „a nyelvnek nemcsak nyelvtana, hanem stilisztikája is van”, 

ami a nyelvhasználat szempontjából igen lényeges: mikor milyen nyelvi eszközöket, 

vagyis stílust alkalmazhat a nyelvhasználó (Lőrincze 1980: 21). Az emberközpontúságban 

megjelenik tehát az illőség, az adekvátság követelménye. Lőrincze a továbbiakban 

Simonyi Zsigmondot idézi. Simonyi szerint a nyelvhelyesség kérdéseit a grammatika és a 

nyelvtörténet ismeretein túl a stilisztika szempontjából is meg kell vizsgálnunk: „nagy tere 

van itt a célszerűségnek, a tapintatnak, az ízlésnek, a nyelvérzéknek. Szóval: a 

nyelvhelyesség nem a nyelvtan, hanem a stilisztika kérdése” (Lőrincze 1980: 21 – kiemelés 

tőlem). Ha pedig a fölhasználás során valamilyen kommunikációs zavar keletkezik, akkor 

a hiba nemcsak a nyelvben keresendő, hanem a nyelvet használó emberekben is: a 

beszélőben, aki közöl, és a hallgatóban, akihez eljut az üzenet. „Következésképpen a 

nyelvművelő tevékenység is kétarcú – írja Lőrincze –, egyrészt magára a nyelvre, másrészt 

az emberre irányul” (Lőrincze 1980: 8). 

Lőrincze Lajos azonban magasabb célért szorgalmazza a szemléletváltást. A 

nyelvművelésnek kulcsszerepet szán a demokrácia alakításában, sőt demokratikusnak 

nevezi kora nyelvművelését is, hiszen: 

1. a hatása már nem csak egy szűkebb értelmiségi rétegre terjed ki, hanem az 

egész országra, 

2. a nyelvművelés szükséges velejárója a demokráciának, hiszen 

a. egyrészt a nyelvnek mint eszmék, gondolatok megtestesítőjének 

művelése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy mindenkihez eljussanak az 

ismeretek és a gondolatok, 

b. másrészt a demokráciában való részvételnek, a demokratikus jogok 

gyakorlásának alapföltétele az anyanyelv jó ismerete, 

3. a demokrácia igényli a világos, érthető fogalmazásmódot, amelyet a 

nyelvművelés is képvisel – itt jelenik meg tehát a világosság követelménye 
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(Lőrincze 1980: 30–31 – kiemelés tőlem). 

Mindez az ismeretekhez való hozzájutás jogában csúcsosodik ki, amelyet a nyelvművelés a 

nyelvi ismeretterjesztés által igyekszik biztosítani. Így válhat az ismeretterjesztő munka a 

nyelvművelés alapvető, szerves részévé (Lőrincze 1980: 25). 

 

4.9. Lőrincze Lajos és az antik stíluserények 

 

Az előzőekben három kifejezést emeltem ki Lőrincze Lajos szövegeiből: az illőség, a 

nyelvhelyesség és a világosság erényét – a három antik stíluserényt, amelyeket a 2. 

fejezetben már részletesen tárgyaltam, és amelyek Lőrincze Lajos emberközpontú 

nyelvművelésének összetevőjeként is megjelennek, és a 25. táblázat foglalja össze őket. 

 

Az emberközpontú nyelvművelés alapkövetelményei 

illőség 

„A nyelvnek nemcsak nyelvtana, hanem 
stilisztikája is van”, ami a nyelvhasználat 

szempontjából igen lényeges: mikor milyen 
nyelvi eszközöket, vagyis stílust 
alkalmazhat a nyelvhasználó.” 

nyelvhelyesség 

„Nagy tere van itt a célszerűségnek, a 
tapintatnak, az ízlésnek, a nyelvérzéknek. 
Szóval: a nyelvhelyesség nem a nyelvtan, 

hanem a stilisztika kérdése”  
(Simonyi Zsigmond) 

világosság 

A demokrácia igényli a világos, érthető 
fogalmazásmódot, amelyet a nyelvművelés 

is képvisel. 
 

25.  táblázat: Az emberközpontú nyelvművelés alapkövetelményei 

 

Quintilianus Szónoklattanában kétfelé osztotta a nyelvhelyességi hibákat: azokra, amelyek 

a szavak használatával, és azokra, amelyek a mondatszerkesztéssel vannak kapcsolatban. 

Az elsőt barbarizmusnak, a másodikat szolecizmusnak nevezte (lásd 2.3.3. fejezet). A 

szóhasználati és mondatszerkesztési kérdések és hibák tárgyalása azóta, az évszázadok 

során több retorikus és grammatikaszerző munkájában (lásd előző fejezetek), és 

napjainkban is, a magyar nyelv kapcsán össze lett foglalva, szintén e két hibatípus szerint 

(vö. pl. Adamikné 2013: 312–328). Lőrincze Lajos főként a szóhasználati hibákat tárgyalja 

a hozzájuk kapcsolódó nyelvhasználati babonákkal együtt. A 26. táblázatban néhány 

gyakorinak ítélt nyelvhasználati kérdést említek meg Lőrincze munkájából. 
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Szóhasználati kérdések Nyelvi babona 
Nyelvhelyességi 

kérdések 

A nyelvi babona 
valótlanságának 

oka(i) 

„Vannak-e szemei a magyar 
embernek?” – A páros 

testrészek elnevezésének 
egyes vagy többes számú 

voltáról 

A páros testrészek, 
szervek elnevezése 
nem lehet többes 

számú. Helytelenek 
a szemeim, kezeim, 

lábaim formák. 

- 

A páros 
testrészek többes 
számú használata 
nem volt ritkaság 

a régebbi 
nyelvben és nem 

ritkaság a 
nyelvjárásokban 
sem. Költőink, 

íróink is 
alkalmazták. 

„Meg vagyok én áldva!” – 
Germanizmus-e a létige + 

határozói igeneves szerkezet?  

A létige + 
határozói igenév 

szerkezet 
germanizmus, a 

használata 
nyelvhelyességi 

hiba. 

- 

Ha helytelen 
lenne, senki sem 

beszélne jól 
magyarul, a 

költőink sem, 
akiknél példa van 

rá. A 
germanizmustól 

való félelem 
valódi 

germanizmust 
szül: legyen 

nekem 
megengedett; a 
külvárosi utcák 

gyengén 
világítottak. 

„Metssze vagy messe”? – A 
tetszik, látszik, metsz igék 

felszólító módjáról 
- 

A tetsszen, 
látsszon, metsszen 

felszólító módú 
alakok természetes 

fejlemények, 
hiszen az eredeti 

tövek (tet, met) ma 
már nem 

használatosak. 

- 

„Úgy tűnik” – Germanizmus-
e az úgy tűnik szófordulat? 
Újdongás miatt elítélendő-e 

ez a fordulat? 

Az úgy tűnik 
germanizmus.  

A tűnik ige ilyen 
használata újabb 
fejlemény, amely 

szokatlansága 
miatt válthat ki 

tiltakozást. 
Ugyanakkor 

fölvehető a látszik, 

tetszik, rémlik igék 

Nem lehet 
bizonyítani az 

úgy tűnik 
fordulat 

germanizmusát. 
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mellé. 

„Legyén létemre” – A létére 
névutó helyes használatáról 

- 

A létére több 
értelmet is kifejez: 

állapothatározói 
(Beteg létére is 

elment dolgozni) 
és okhatározói 

(Magyar létemre 
jól kell tudnom 

magyarul) szerepe 
is lehet, 

amelyekben 
kódolva lehet az 
ellentét: Államfő 

létére nem 
hódolhatott a kacér 
üvegnek. Cél: az 
egyértelműségre 

törekvés. 

- 

A suksüközésről (Lőrincze 
1980: 44—48) 

- 

A felszólító forma 
kijelentő 

funkcióban való 
használatának 

elismerésével a 
többség 

nyelvhasználatát 
ismernénk el, az 

igeragozás is 
egységesebb és 

könnyebben 
megtanulható 

lenne. Követni az 
igényes, művelt 

köznyelvet 
beszélők példáját 

kell. 

- 

A feltételes ikes ragozásról 
(Lőrincze 1980: 57—58) 

- 

Szinte teljesen 
eltűnt már a 

nyelvből. Innám 
helyett innék, 

innék (E/3) helyett 
inna. A nyelv 

azonban ezáltal 
nem szegényedett, 

inkább 
egyszerűbbé, 

kifejezőbbé vált: 
nincs esély az 

azonos alakú, de 
más számban és 

- 
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személyben lévő 
igék 

összekeverésére. 
 

26. táblázat: Nyelvi babonák és nyelvhelyességi kérdések Lőrincze Lajosnál 

 

A táblázat jól illusztrálja, hogy különbséget kell tenni nyelvi babona és nyelvhelyesség 

között. A nyelvi (vagy nyelvművelői) babonákra ugyanaz jellemző, mint bármely más 

babonára: „A babona általában véve: tévhit, amely bizonyos jelenségeket a természet 

törvényein kívül álló képzelt erők működésének tulajdonít. A nyelvi babona is tévhit. 

Terjesztői minden vizsgálódás és tájékozódás nélkül nyilvánítanak helytelennek olyan 

nyelvi eszközöket, amelyek a nyelv rendszere szempontjából teljesen kifogástalanok, és 

összhangban állnak a nyelvhelyesség általánosan elfogadott elveivel” – írja Szepesy Gyula 

1986-ban megjelent, a legjellemzőbb nyelvhasználati babonákat összegző Nyelvi babonák 

című munkájának Előszavában (Szepesy 1986/2009: 3). 

A babonával szemben „a nyelvhelyesség elveit nyelvészek, tehát szakemberek 

állapították meg, alapul véve azt a nyelvhasználatot, melyet a nyelvközösség magáénak 

vall: a köznyelvet és az irodalmi nyelvet. Ebből következik, hogy a helyesség kérdése csak 

olyan nyelvközösségben merülhet föl, ahol a nyelvjárások fölé, vagyis a népnyelv 

különféle változatai fölé egy általános beszélt és értett, iskolában tanított, hivatalosan 

használt köznyelv boltozódik, kiegészülve egy művészi igényű, műalkotásokra alkalmas, 

úgynevezett irodalmi nyelvvel” (Szepesy 1986/2009: 3). A nyelvi babona tehát nélkülöz 

mindenféle alapot, nem bizonyítható, tévedésen alapul. Sajnos az oktatásban bizonyos 

babonák még mindig tartják magukat. Ezek nemcsak nyelvhelyességi (Éssel, háttal nem 

kezdünk mondatot…; Nincs olyan, hogy „a család el van utazva”), hanem helyesírási 

kérdések is lehetnek (az és elé nem teszünk / mindig teszünk vesszőt). Ezek egy része – 

feltételezésem szerint – a pedagógiai munka egyszerűsítésére szolgál: a gyermeknek 

egyszerűbb megtanulnia egy szabályt, amelyet minden helyzetben alkalmazhat, mint azzal 

nehezíteni a dolgát (és növelni az egyébként is nagy mennyiségű tananyagot), hogy a 

különbségeket magyarázzák neki. Erről az attitűdről érdemes lenne átfogó kutatást 

végezni: igaz lehet-e, vagy sem. 
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4.10. Nyelvi norma, nyelvszokás 

 

A nyelvműveléshez szorosan kapcsolódik a nyelvi norma fogalma, amelynek jellemzőiről, 

társadalmi sokféleségéről és szükséges jó vagy rossz voltáról többen írtak már (pl. Kemény 

1992, Kiss 1995, Tolcsvai 1998, Heltainé 2008). A következőkben nem szándékozom 

részletesen tárgyalni az egyes normafelfogásokat, inkább a norma társadalmi létezésének 

és működésének szükségességét és kikerülhetetlenségét szeretném megvizsgálni. 

A nyelvi norma nem változhatatlan, mivel a nyelvszokás is változó, tehát nem 

független sem az időtől, sem a helytől – írja a Nyelvművelő kézikönyv (NyelvmK. II. 334). 

És természetesen nem független a társadalomtól sem, amely a nyelvet beszéli. A 

társadalom legalapvetőbb spontán intézménye pedig a nyelv. A nyelvben erősen hat a 

hagyomány, amely szintén spontán trendek eredményeként jön létre (Nyíri 1989: 15). A 

hagyomány lényegesen meghatározza egy társadalom erkölcs felfogását és erkölcsi 

horizontját (Nyíri 1994: 18), majd később, a társadalmi igényeket kielégítve, kényszer 

nélkül változik, s mi, beszélők is kényszer nélkül alkalmazkodunk hozzá (Sándor 2006: 

990). Ehhez a gondolathoz hasonló az, amit Tomasello a kumulatív kulturális evolúció 

részeként fogalmazott meg: a tudáshalmozás és tudásátalakítás működését (Tomasello 

2002: 47–49). 

A norma a világ működésének természetes része. Életünk során folyamatosan a jó 

és a rossz közötti különbségtételre kényszerülünk, e nélkül a világ nem is működhetne 

(Heller 1994: 44). Köznapi beszédünkben is gyakran használunk erkölcsileg értékelő 

kifejezéseket, amelyek a jóhoz vagy a rosszhoz rendelhetők (pl. bűn vagy bűntudat, 

felelősség stb.), így „a hétköznapi beszéd erkölcsileg értékeli az emberi gyakorlatot” (Nyíri 

1994: 7). Heller Ágnes szerint a jó és a rossz közötti választást mederbe terelendő, a békés 

egymás mellett élés végett az emberiség szabályokat és normákat alkalmaz. A szabály 

kevéssé rugalmas, nem igen enged manőverezést (pl. A piros lámpánál meg kell állni!), a 

norma viszont olyan előírás, amelyhez nem lehet tökéletesen alkalmazkodni, de nem lehet 

tökéletesen megszegni sem. A normának való elégtétel inkább különböző mértékű, de igaz, 

hogy van egy „kritikus határ”, amit ha átlép az ember, megszegi a normát. Ugyanakkor a 

norma akkor is érvényes marad, ha nem tartják be (Heltainé 2008: 276). A normák és a 

szabályok egyaránt parancsoló jellegűek – kétféleképpen: vagy büntetésért kiáltanak (lásd 

Tízparancsolat), vagy önbüntető jellegűek (mint pl. a nyelvtani szabályok megszegése) 

(Heller 1994: 45–46). Nyelvi megjelenési formájuk sokszor kvázi felszólító („kell”) vagy 
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tiltó („ne”) formájú mondatokban ölt testet: Az idősebbnek át kell adni a helyünket!, illetve 

Ne beszélj csúnyán édesanyáddal! (Nyíri 1994: 17).  

A nyelvben is elkülöníthető egymástól a szabály és a norma: a nyelvhelyességi 

szabályok a  grammatikához köthetők, amelyek kevés mozgásteret engednek a beszélőnek; 

az adekvát megszólalás azonban a norma alkalmazásának kérdése: adott helyzetben a 

megfelelő nyelvi regisztert és annak társadalmilag elismert formáját hozza-e működésbe a 

beszélő. 

A Nyelvművelő kézikönyv szerint „nyelvi normának az írott és beszélt nyelv 

használatának társadalmilag érvényes, helyesnek elismert szabályait, irányelveit, szokásait 

nevezzük” (NyelvmK. II. 334). A kézikönyv rövidített, egyszerűsített kiadása a 

Nyelvművelő kéziszótár másként fogalmaz: „Nyelvünk rendszerhálózatának van a 

legműveltebbek által használt és az egész nyelvközösségre ható, átfogott írott és beszélt 

változata: ez a nemzeti nyelv. […] Az alváltozatokban alárendelt normák is 

érvényesülhetnek. […] A normákat rugalmas szilárdság jellemzi. […] A nemzeti nyelv 

normáiban nyilvánul meg magának nemzetünknek az egysége is (más fontos 

kapcsolatokkal együtt, természetesen!). Terjeszteni is, csiszolni is azok kötelessége, akik 

hozzájuthattak mind a legszélesebb, mind a legmélyebb nyelvi, irodalmi műveltséghez” 

(Grétsy–Kemény 2005: 411). A norma létrehozásában és működtetésében fontos szerepet 

kap a társadalom, de legalább ennyire fontos a beszélők által kialakított nyelvszokás, ami a 

norma átalakulását eredményezheti. 

A kéziszótár idézett részletének utolsó gondolata Lőrincze Lajos Emberközpontú 

nyelvművelésében is szerepel. Felfogása annyiban összecseng a Nyelvművelő 

kéziszótáréval, hogy a normát, valamint a hozzá kapcsolódó nyelvszokást a műveltebb 

társadalmi rétegekhez köti, de legalábbis elhatárolja a „nyelvileg kevésbé műveltektől”. 

Mint írja: „Az a nyelvszokás azonban, amelyre hivatkozunk, nem a nyelvjárást beszélők, 

nem a nyelvileg kevésbé műveltek nyelvhasználata, hanem a nyelvjárások fölé emelkedett, 

viszonylag minden részletében egységessé vált köz- és irodalmi nyelv kifejezésmódja” 

(Lőrincze 1980: 44). Lőrincze úgy gondolta, hogy egy-egy szó vagy nyelvi forma nem 

lehet önmagában jó vagy rossz: értékét és értelmét a felhasználás során, a funkciójában 

kapja meg (Lőrincze 1980: 20). A használatot pedig a nyelvszokás befolyásolja, azaz az 

„úzus” a legnagyobb úr.  Lőrincze meghatározása szerint: „A nyelvszokás egy kisebb vagy 

nagyobb közösség nyelvhasználatának megszokott, szokásos, közhasználatú módja, amely 

a szavak hangalakjában, kiejtésében, írásában, megválasztásában, egymáshoz való 

kapcsolásuk formájában nyilvánul meg” (Lőrincze 1980: 39). Azaz a nyelvi norma a 
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nyelvszokásnak megfelelően változik, „a nyelvi normát, az egész társadalom számára 

érvényes nyelvhasználati szabályokat a társadalmi megegyezés, a mindenkori 

n y e l v s z o k á s  alakítja, alakította ki” (NyelvmK. II. 334). 

Lőrincze nézőpontja valójában kissé körbe forog: a nyelvszokást a köznyelven 

beszélők teremtik meg és tartják fenn, a köznyelv pedig a nyelvszokáson alapul (Kemény 

2007: 122, Sándor 2006: 988–989). Kemény Gábor úgy látja, hogy az 1970-es évektől a 

nyelvműveléssel foglalkozók túlzott optimizmussal tekintettek a társadalom 

nyelvhasználatának formálhatóságára és az egységesülésre, hiszen éppen ebben a 

korszakban kezdődött el egyfajta széttagolódás, szlengesedés, amelyet az akkori 

írónemzedék (Eszterházy, Spiró, Parti Nagy) fel is kapott (Kemény 2007: 124). 

Az úzusra való hivatkozás Arisztotelész Rétorikájában is tetten érhető, amikor 

arról beszél, hogy „prózastílusban csak közhasználatú és alapjelentésű szavakat, valamint 

metaforákat használhatunk” (Rét. 1404b). A „közhasználatú” jelző összecseng Lőrincze 

Lajos felfogásával és a Nyelvművelő kézikönyv és kéziszótár meghatározásaival is, 

amennyiben a nyelvi norma rugalmasságára és változandóságára figyelünk. Az úzus 

elsődlegességére pedig már Horatius Ars poeticájában is találunk utalást (Lőrincze 1980: 

39):  

 

„Van joga és lesz is mindig minden dalosoknak  
mondani új szavakat, ha korunknak bélyege rajtuk.  
Mint erdő ősszel, hervadt levelét ha lerázza,  
hullnak a régi szavak, leköszönnek a régi korokkal  
s új bimbó mosolyog, ha az új kikelet hivogatja. […] 
Lám mi, halandók, elmúlunk, művünk se marad fenn,  
elhal a nyelv becse, nincs kegyelem, nincs szó örök éltű.  
Sok feledett ige újra virul, s mai szók elenyésznek.  
Elvirul és lepereg nyelvünk dús lombja, a törvény  
ez, s legfőbb bíránk, örökös mérték s az ítélet.” 
 

Az úzuson kívül azonban több olyan komponens is létezik, amelyet – Lőrincze szerint – a 

nyelvi norma szempontjából figyelembe kell vennünk (Lőrincze 1999: 87–103): 

a) a beszélők egyéni ízlése, 

b) a nyelvérzék (azaz kinek mennyire jó a stílusérzéke), 

c) a nyelvben fellelhető logika, amely mind a kutatókat, mind a szilárd alapot kereső 

laikusokat foglalkoztatja, 

d) az adott nyelvi forma célszerűsége, 

e) az írók nyelvhasználata, 
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f) a tájnyelvek, 

g) a jóhangzás (a beszéd hangzó oldalának esztétikai része: mi szép, mi hangzik jól és mi 

nem), 

h) a nyelvtan, amely vitás kérdésekben (mint az adott kor nyelvállapotának tükrözője) 

mércének tekinthető. 

Normakutatás az oktatásban is zajlik: Molnár Mária 2015-ös doktori 

értekezésében, a tankönyvek nyelvezete kapcsán foglalkozik az úzus kérdésével. Ez is 

mutatja, hogy a kérdés napjainkban is napirenden van a nyelvtudományban. Molnár sorra 

veszi a normafogalom számos különböző megközelítését (Hermann Paul, Simonyi 

Zsigmond, Brassai Sámuel, Bohuslav Havránek és mások), és megállapítja, hogy „a 

minden időpillanatban változó norma gyökere a mindenkori, pillanatnyi nyelvszokás kell, 

hogy legyen, mert ez teszi lehetővé, hogy a nyelvhasználó a közösség tagjaként 

interakciókba lépve saját maga is részese lehessen a normaalkotás folyamatának” (Molnár 

2015: 27).  

Persze hozzá kell tennünk, hogy Lőrincze is hangsúlyozza, hogy a köznyelvi 

norma valójában elvonatkoztatás, „tiszta” formájában senki sem beszéli (Lőrincze 1999: 

81). És mindig voltak, sőt lesznek is olyan jelenségek, amelyek helyességéről még nem 

alakult ki egyöntetű vélemény. Lőrincze Lajos korszakhatárt jelentő érdeme mégis abban 

áll, hogy elismeri: a nyelvhasználatnak társadalmi vonatkozásai vannak, több norma élhet 

egymás mellett, és különböző helyzetekben, különbözőképpen beszélhetünk (Sándor 2006: 

990). Ebből a gondolatiságból nőtt ki a XXI. század elejére a stílusközpontú nyelvművelés 

szemlélete, amely Kemény Gábor nevéhez köthető: „… a nyelvi helyesség kontextuális, 

illetőleg szituatív (helyzethez kötött) természetű jelenség, voltaképpen nem egyéb, mint 

megfelelőség, odaillőség. […] Az egymással nyilván kölcsönhatásban lévő nyelvi 

helyességet és megfelelőséget a modern stilisztika elméletéből átvett kifejezéssel 

nevezhetjük összefoglalóan stiláris adekvátságnak is. A nyelvművelést pedig, amelynek a 

módszere a stiláris adekvátság vizsgálatán, értékelésén alapul, stílusközpontú 

nyelvművelésnek” (Kemény 2007: 126). 

A nyelvművelés hagyományos és tudományos voltáról szóló érvelésem körbeért: 

az ókori retorikák stíluselméletének részét képezte a négy stíluserény (az illőség, a 

világosság és az ékesség), és láttuk, hogy a nyelvileg igényes, helyes és szép beszéd a 

stíluselméletekben öltött testet. A XXI. századra ismét a stílus került a középpontba, tehát 

lényegében visszatértünk a „forráshoz”. 
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4.11. A nemzetközpontú nyelvművelés 

 

A nyelvművelés többszöri súlyponteltolódásának része volt a Grétsy László által az 1993-

as Magyar Nyelvőr-beli cikkében (Grétsy 1993) meghirdetett nemzetközpontú 

nyelvművelés. A kifejezést Grétsy László az emberközpontú nyelvművelés mintájára 

alkotta meg, és apropója a rendszerváltás után kialakult új tudományos és politikai helyzet 

volt: a nyelvművelés fordítson nagyobb figyelmet a határon túli magyarokra. A 

nemzetközpontú nyelvművelés rendszerváltás utáni aktualitását azonban nemcsak a 

politikai változások indokolták. Grétsy két további érvvel támasztja alá a 

nemzetközpontúság létjogosultságát: 

1) Glatz Ferenc kultúrnemzet-fogalmát veszi alapul: „A nemzet elsősorban 

kultúrnemzet, nyelvi, hagyománybeli azonosságú emberek közössége” (idézi 

Grétsy 1993: 3). Vagyis a magyarság esetében nem nemzetállami nemzetről van 

szó, hanem a határokon átívelő közösségről, amely egy nyelvet beszél és 

kultúrájában is egy. 

2) A nemzetközpontúság szembehelyezkedik a magyar nyelv többközpontúságát 

hirdetők véleményével, amelynek lényegét Lanstyák István így foglalja össze: „Az 

újabban terjedő szóhasználat szerint azokat a nyelveket, amelyek egynél több 

országban használatosak széleskörűen ún. emelkedett (E) funkciókban – vagyis az 

államigazgatás, az oktatás, a szakmák, a tömegtájékoztató eszközök, egyházi 

szertartások, a kulturális élet, a tudományos kutatás stb. nyelveként –, 

többközpontúnak nevezzük.” (Lanstyák 1996) 

Lanstyák szerint a magyar nyelv is idetartozik, hiszen pl. Szlovákiában, Ukrajnában, 

Szerbiában és Romániában emelkedett funkcióban is használják, vagyis a nyelvek standard 

változatának többközpontúságáról van szó (Lanstyák 1995: 214). Persze „az állami 

változatok meghatározása alapvetően nem nyelvrendszerbeli, hanem szociolingvisztikai, 

nyelvpolitikai kritériumok alapján történik” (Lanstyák 1995: 217). Mindebből következik, 

hogy a magyar nyelvnek így több központi normája lehetséges, amely viszont fölveti a 

nyelvi tudat kérdését is. Erről Tolcsvai Nagy Gábor a következőt írja: „a határon túli 

magyarság régiónkénti nyelvi tudatát saját hagyományaik alapján és speciális 

körülményeik között kell megerősíteni. Ez nem jelenti a magyarországitól, az 

összmagyartól való elválasztást, csupán az egészséges önállóságot” (idézi Grétsy 1993: 2–

3). Grétsy László éppen e tanulmány kapcsán veti el a magyar nyelv többközpontúságának 

gondolatát, mert a határon túli magyarság – egyébként meglévő – önállóságát sértjük meg 
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vele: hadd döntsék el ők, hogy milyen normához szeretnének igazodni, de ne is akarjuk 

őket magukra hagyni azáltal, hogy az önkényesen kinevezett „saját” normájukkal egyedül 

hagyjuk őket. A különböző súlypontú nyelvművelő irányzatokat időrendben a 9. ábra 

szemlélteti. 

 

9. ábra: A nyelvművelés legutóbbi szemléletváltásai 

 

4.12. A magyar nyelvstratégia 

 

A sokféle irányzat megjelenése a nyelvművelés rugalmasságát, a társadalmi igényekhez 

való alkalmazkodását és képviselőinek az erre való fogadókészségét mutatja. Amellett, 

hogy Lőrincze Lajos óta az újabb elnevezéseket „súlyponteltolódásként” értelmezhetjük, a 

súlypontok között mégis jelentős átfedés van. Az emberközpontú nyelvművelés hat az 

emberre és nyelvre is, ráadásul a stilisztika feladatának tartja a nyelvhelyesség vizsgálatát. 

Fölhívja a figyelmet arra, hogy az egyes szavak és kifejezések használatát pragmatikailag, 

tehát felhasználásuk során kell értelmezni, és minősíteni is csak a használati szokások 

ismeretében lehet. Benne van tehát a nyelvközpontúság, amennyiben az egyes nyelvi 

példák helyességéről vagy helytelenségéről (szükségességéről vagy fölöslegességéről, 

redundanciájáról) döntünk; benne van az emberközpontúság is, amely a hívó szavává vált: 

a nyelvi hibák nem a nyelvben, hanem a beszélőben vannak, hiszen a beszélő az, aki jól 

vagy rosszul használja a nyelvet az adott helyzetben. Nem szabad azonban számon kérő 

módon föllépni a nyelvhasználati hibát ejtők ellen, mert sokkal gyümölcsözőbbé válhat a 

segítő szándék, a pozitív nyelvművelés. És megtaláljuk benne a stílusközpontúságot is 

(annak ellenére, hogy a kifejezés csak közel három évtized múlva született meg), hiszen a 

helyzethez való illőségre, a világos fogalmazásmódra és a nyelvileg helyes stílusra való 

nyelvközpontú 

nyelvművelés 

(Lőrincze Lajos 

előtt)

emberközpontú 

nyelvművelés

(1980)

nemzetközpontú 

nyelvművelés

(1993)

stílusközpontú 

nyelvművelés

(2007)
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törekvés alapkövetelménye az emberközpontúságnak. A Grétsy László által meghirdetett 

nemzetközpontúságot is megtaláljuk benne kezdeményként, mégpedig a demokráciára való 

hivatkozás kapcsán: a minél szélesebb körű nyelvi ismeretek megszerzése nemcsak az 

anyaországiakat, hanem a határon túli nyelvterületeken élőket is érinti. A kérdés az, hogy a 

többközpontú magyar nyelv-e a demokratikusabb, amely lazább kapcsolatként fogja fel a 

határon túli magyar nyelvváltozatok és az anyaországi köznyelvi norma viszonyát, vagy az 

egyközpontúság a demokratikusabb, amely lehetőséget biztosítana mindenkinek, hogy 

hozzájusson ugyanazokhoz a nyelvi ismeretekhez? 

A három irányzat tehát érintkezik egymással. Ahhoz azonban, hogy a 

nyelvművelés kapcsán kialakult sokféle gondolkodásmód összhangba kerülhessen, és 

együtt dolgozhasson, egységes szabályozásra, cselekvési tervre van szükség. Ilyen terv 

azonban az ezredfordulóig nem született. 2001-ben jelent meg Balázs Géza Magyar 

nyelvstratégia című munkája, amely felvázolja a magyar közélet tudományos, kulturális és 

oktatási területein szükséges teendőket. Balázs Géza többször is összefoglalta a 

nyelvstratégia általa gondolt jellemzőit, 2007-ben így: 

„A nyelvpolitika tudatos végrehajtása; megszervezése, irányítása, átfogó terve és 

alkalmazott eljárásai. Sajátos területei: az oktatástól a mindennapi (nyilvános) 

nyelvhasználaton át az idegen nyelvek tanítása, használata. A hagyományos felosztások 

nem különböztetnek meg nyelvstratégiát, az ide sorolandó tevékenységeket a 

nyelvpolitika, illetve a nyelvi tervezés (nyelvtervezés) részének tekintik” (Balázs–Zimányi 

2007: 189). Nem nyelvészek számára talán így foglalható össze legkönnyebben a 

nyelvstratégia lényege: „Mi is hát a terv, vagyis a nyelvstratégia? Egyszerűen ennyi: 

kijelölt nyelvi területeken tudatos cselekvési program (a problémák kijelölése és az 

orvoslást jelentő feladatok meghatározása). A nyelvstratégia természetesen tudományos 

alapokon, elméleteken nyugszik, véghezviteléhez pedig megegyezésre van szükség” 

(Balázs 2011). A nyelvstratégia Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 

ösztönzésére született, aki akadémiai nyelvművelő programját a következő szavakkal 

indította el: „Terv nélkül cselekedni botorság. Nem cselekedni viszont mulasztás” (idézi 

Balázs 2011). 

A 2001-es nyelvstratégia a 27. táblázatban összegzett főbb cselekvési területeket 

sorolja fel. 
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A nyelvstratégia fő cselekvési területei 
Beszédművelés, kommunikációs 
nevelés, helyes ejtés; gyógypedagógia, 
logopédia, afázia 

- a verbális és nem verbális 
csatorna megkülönböztetése 

- verbális automatizmusok 
kialakítása 

- felolvasás a gyerekeknek, 
beszélgetés velük, naplóírás 

- a beszéd kóros jelenségeinek 
gyógyítása 

Helyesírás, egyéb nyelvi 
(nyelvhasználati) szabványok 

- a helyesírási szabályzat 
megújítása63, különös tekintettel 
az összetett földrajzi nevekre, a 
különírás-egybeírás témakörére, 
az idegen szavak magyarosított 
átírására (az átírás 
automatikussá tétele 

Interlingvisztikai – interkulturális 
kérdések (Európai Unió, fordítás, 
tolmácsolás, közvetítő nyelvek, 
mesterséges nyelvek) 

- minőségi fordítások 
- gépi fordítás 
- számítógépes segédletek 
- a mesterséges nyelvek bevonása 

(egyenjogúsítás) 
Nyelvkorszerűsítés (szóújítás), idegen 
szavak (nemzetközi kifejezések) 

- az idegen szavakkal szembeni 
érzékenység érthető, de 
általában túlzott 

- a szókészlet megújítása 
folyamatosan zajló spontán és 
szervezett folyamat 

- a számítógépes programok 
honosítása 

A határon túli magyarság speciális 
nyelvi gondjai; a kétnyelvűség 
kérdései 

- rendszeresnek nevezhető 
nyelvművelő tevékenység folyik 
Szlovákiában, Romániában és 
Jugoszláviában64 

- az egy- és többközpontúság 
kérdése 

- a kétnyelvi vizsgálatok alapján 
speciális nyelvstratégiai elveket 
kell kidolgozni 

Nyelvpolitika, nyelvi emberi jogok 
kérdéskör, szabályozása, garanciája 

- a nemzetiségek anyanyelvi 
oktatásának biztosítása 

- a cigányság nyelvi problémáinak 

                                                           
63 2015 szeptemberében megjelent A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, amelyben változtatás például a 
hosszú szóösszetételek kötőjellel való tagolásának alternatívvá tétele, bizonyos egyedi, nem rendszerszintű 
változtatások bevezetése (árboc ~ árbóc, bura ~ búra). 
64 2003-tól Szerbia és Montenegró, 2006-tól Szerbia 
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kezelése 
- a siker jelnyelv standardizálása 

és a siketek nyelvi jogainak 
biztosítása65 

Szaknyelvi fejlesztés - az egyes tudományterületek 
nyelvezetének magyarítása, 
megújítása 

- a határon túli magyar szaknyelvi 
változatok egységesítésének 
szorgalmazása 

Tudományos kutatás. Nyelvtervezés – 
jövőtervezés 

- nyelvi futurológia: a jövőbeli 
változások prognosztizálása, 
„várható nyelvtörténet” 

- a többféle nyelvleírás és –
felfogás természetes és indokolt 

Oktatás, anyanyelvi nevelés, 
ismeretterjesztés 

- az „egytankönyvű” világból 
átléptünk a „soktankönyvű” 
világba, amely lehetetlenné teszi 
az egységes anyanyelvi 
nevelést66 

- fel kell fedeztetni a tanulókkal a 
nyelv szépségeit: a hasonlatokat, 
metaforákat, a szólásokat, 
tömörségre kell tanítani és 
szoktatni őket 

- cél az anyanyelvérzék 
önreflexívvé tétele 

 

27. táblázat: A nyelvstratégia fő cselekvési területei (Balázs 2001: 183–193) 

 

A nyelvstratégia 2001-es meghirdetése után tíz évvel Minya Károly aktualizálta és 

összefoglalta tizenhét pontban a nyelvstratégia fontos cselekvési területeit (Minya 2011 

alapján): 

1. a nyelvi diszkrimináció megszüntetése (a jelnyelv teljes körű használatának 

kialakítása, a kisebbségi nyelvek oktatásának védelme), 

2. a szaknyelvek folyamatos magyarítása, 

                                                           
65 Hazánk 2009-ben az Európai Unióban másodikként hozott olyan jogszabályt, amely kimondja, hogy a 
hallássérültek közössége nyelvi kisebbség. 2017. szeptember 1-jétől kötelező a jelnyelvi oktatás biztosítása, 
illetve – igény szerint – a kétnyelvű oktatás megszervezése a siket gyermekeknek a nekik létrehozott 
iskolákban. A törvény ezen kívül erős támaszt jelenthet azoknak a felsőoktatási intézményeknek és 
oktatóknak, akik elkötelezték magukat a jelnyelvtanítás programjának kidolgozása mellett. 
66 A köznevelési törvény és a Nemzeti Alaptanterv 2011. évi módosítása után a tankönyvszerkesztést és -
gyártást az állam az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hatáskörébe utalta, központosítva ezzel a 
tankönyvpiacot, és kizárólagos kedvezményezetté téve az OFI-t. 2012-től megkezdődött a tankönyvkiadó 
vállalatok felvásárlása, a tankönyvpiac államosítása. Az iskoláknak az OFI tankönyveit kell megrendelniük, 
ha olcsón (vagy ingyen) akarják biztosítani a tanulóknak a tankönyvcsomagot. 
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3. tolerancia a nem sztenderd nyelvváltozatok iránt (pl. nyelvjárások), 

4. az iskolai oktatás megújítása (grammatizálás helyett a szövegértés és a 

szövegalkotás, a nyelvi illemtan és a beszédművelés előtérbe helyezése)67, 

5. a tankönyvek nyelvi lektorálása, nyelvezetüknek a diákok anyanyelvi tudásához 

való igazítása, 

6. a minőségi fordítások szorgalmazása, 

7. több nyelvi ismeretterjesztés, tanácsadás68, 

8. az anyanyelvi és az idegen nyelvi tantárgyak anyagának nagyobb fokú 

integrációja, 

9. a jogszabályok és a hivatali nyelv egyszerűsítése69, 

10. korrektorok alkalmazása a folyóiratokban, internetes portálokon, 

könyvkiadókban, 

11. a tanárok továbbképzése a nyelvi babonák felszámolása érdekében, 

12. pergő, fiatalos ismeretterjesztő műsorok készítése és sugárzása a médiában70, 

13. az anyanyelvi szervezetek összefogása, munkájuk összehangolása, 

14. a professzionális nyelvhasználók (nyelvészek, újságírók, tanárok, fordítók, 

szerkesztők stb.) visszajelzéseinek tanulmányozása, 

15. a globális nyelvhatások és az EU nyelvpolitikájának folyamatos követése, 

16. az idegen szavak magyarítása (www.szomagyarito.hu), 

17.  a Magyar Nyelvi Tanács megalakítása, amely iránymutató javaslatok mellett 

bizonyos helyzetekben (pl. cégnevek bejegyzésének helyesírása) hatósági 

jogkörrel is rendelkezne. 

                                                           
67 A tanárképzésben 2012-ben történt változások hatására (az anyanyelvi kritériumvizsga bevezetése) az 
ELTE Tanító- és Óvóképző Kara a hallgatói dolgozatok nyelvi minőségének javítása érdekében 2017 
szeptemberében kritériumtárgyat vezetett be Szövegértés és szövegalkotás címen. A kurzust minden tanító 
szakos hallgatónak kötelezően el kell végeznie az első három félév valamelyikében. A Magyar Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék oktatói gondolkodnak azon, hogy a nyelvi kritériumvizsgát az óvodapedagógus szak 
hallgatóira is kiterjesztik. 
68 Ingyenes nyelvi tanácsadói szolgálat működik az MTA Nyelvtudományi Intézetében és a Magyar Nyelvi 
Szolgáltató Irodában (Manyszi) is. Előbbi működteti a helyesiras.mta.hu portált, amely a programnyelv 
segítségével, automatikusan ad választ a helyesírási kérdésekre. Utóbbiban nyelvi tanácsadók segítenek a 
kérdezőknek a nap 24 órájában. A Manysziról a következő fejezetben részletesebben szólok. 
69 2013-ban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kezdeményezésére, nyelvészek bevonásával 
megpróbálkoztak néhány közérdekű törvényszöveg (pl. a társasházi vagy a családjogi törvény) nyelvi 
egyszerűsítésével. A sikeresnek minősített projekt azonban nem folytatódott. Tudomásom szerint a 
bíróságokon is zajlik napjainkban olyan törekvés, amely a jogi nyelvezet egyszerűsítéséért küzd. 
70 A 2016 szeptemberében elindult M5 kulturális csatorna indított egy néhány perces anyanyelvi műsort Édes 
anyanyelvünk címen. A műsor hiánypótló a televíziózásban, mert a közmédiában korábban sugárzott 
műsorokat a 2000-es évek közepén megszüntették. Az utolsó műsor a Nyelvőrző volt a Duna televízió 
képernyőjén, amelyet 2014-ben szüntettek meg. A közmédia másik, jelenleg is futó anyanyelvi műsora a 
Kossuth rádióban hallható Tetten ért szavak címmel. 
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Tolcsvai Nagy Gábor is megfogalmazta a nyelvvel kapcsolatos stratégiai lépések 

fontosságát (Tolcsvai 2004). Véleménye szerint a nyelvstratégiai lépéseket 

szociolingvisztikai kutatásoknak kell megelőzniük, s minden egyes területen a jelenleginél 

alaposabb felmérésekre, kutatásokra van szükség. Tolcsvai szerint egy nyelvi stratégiai 

programban a következő területek fontosak (válogatás a 16 pontból a teljesség igénye 

nélkül) (Tolcsvai 2004: 251kk):  

§ a nyelvi eszmény (létezik-e egyáltalán?);  

§ a leíró nyelvtanok felülvizsgálata az egyre bővülő 

szociolingvisztikai ismeretanyag hatására; 

§ nyelvi jogok; 

§ a beszéd, a kiejtés és az írás viszonya változásainak vizsgálata; 

§ helyesírási kérdések (túlszabályozottság) 

§ kétnyelvűség; 

§ a fordítás és tolmácsolás szerepének növelése; stb. 

Tolcsvai inkább figyelemfelhívásnak szánja írását, konkrét javaslatokat nem fogalmaz 

meg, rávilágít azonban arra: van teendő a magyar nyelvvel, szükség van stratégiai 

lépésekre, nyelvstratégiára.  

A nyelvstratégia szoros kapcsolatban van a nyelvműveléssel – nyelvművelés 

pedig nem csak Magyarországon létezik. Francia, angol, spanyol, baszk, de még beás 

nyelvművelésről is beszélhetünk (Balázs–Dede 2008), de csak Európában több tucat nyelv 

nyelvfejlesztő és gazdagító tevékenységét tarthatjuk számon, az észtek pedig saját 

nyelvstratégiát valósítottak meg a 2000-es évek elején, külön költségvetési támogatással 

(Pomozi 2011). 

„Természetesen mindenhol van nyelvművelés – írja Balázs Géza –, legfeljebb 

nyelvikultúra-ápolásnak, kultivációnak nevezik, de pontosan olyan dolgokkal foglalkozik, 

mint a helyesírás, beszédoktatás, retorika, a média nyelvének helyzete, idegen szavak 

problémája. Amiről mi is beszélünk. Ez tehát nem valamiféle magyar sajátosság. Nem 

érdemes gúnyolódni a nyelvművelésen, inkább csak az esetleges hibáit kell kijavítani, és 

sokkal jobban kell csinálni” (Balázs 2011). 

A magyarországi nyelvstratégiai tervek részben meg is valósultak, és a 

megvalósítás most is zajlik. Néhány jelentősebb esemény, dátum az elmúlt bő másfél 

évtizedből: 

- 2000 tavaszán, az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékén megalakult a Magyar 

Nyelvstratégiai Kutatócsoport 
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- A különböző anyanyelvi szervezetek (Anyanyelvápolók Szövetsége, Magyar Nyelv és 

Kultúra Nemzetközi Társasága, Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, Magyar Nyelvstratégiai 

Kutatócsoport) összefogásával rendszeres tudományos kutatások, konferenciák és 

ismeretterjesztő nyelvi portálok (www.e-nyelv.hu, www.szomagyarito.hu, www.e-

nyelvmagazin.hu, www.mnyknt.hu, www.anyanyelvapolo.hu) indultak el a 2000-es 

években.  

- 2006. január 3-án megalakult a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, amely indulása óta 

segíti a nyelvhasználókat ingyenes tanácsadói szolgálatával. Szakmai hátterét a Magyar 

Nyelvstratégiai Kutatócsoport tagjai adják. 

- 2008. április 23-án megnyitotta kapuit A Magyar Nyelv Múzeuma Sátoraljaújhely-

Széphalomban, Kazinczy Ferenc egykori lakóháza helyén. Egy közel másfél évtizedes 

folyamat zárult le ezzel a nappal: a múzeum ötletét 1994-ben Pásztor Emil vetette fel, a 

megnyitását azonban már nem érhette meg. 

- 2011-ben az országgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy november 13-a legyen a magyar 

nyelv napja. Így már az év novemberében sor kerülhetett az első magyar nyelv napi 

ünnepségre a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A magyar nyelv napja megünneplésének ötletét 

2008-ban Graf Rezső vetette föl az Anyanyelvápolók Szövetsége közgyűlésén.  

- 2016. május 14-én a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (MNYKNT) 

szervezésében Közép-európai nyelvstratégiai fórumra került sor a Petőfi Irodalmi 

Múzeumban, amelyen részt vett és előadást tartott az észt nyelvstratégia irányításának két 

képviselője is: Birute Klaas-Lang, az Észt Nyelvi Tanács elnöke és Karl Pajusalu 

akadémikus, mindketten a Tartui Egyetem oktatói. A fórum anyagát az MNYKNT könyv 

alakban is megjelentette (Pomozi Péter – Karácsony Fanni szerk. 2016. Anyanyelv és 

nemzeti jövő. A Közép-európai nyelvstratégiai fórum előadásai. MNYKNT, Budapest).  

- A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport három tagja – Balázs Géza, Pomozi Péter és 

Pusztay János – javaslatára a Magyar Kormány 2014. április 1-jei indulódátummal 

létrehozta a Magyar Nyelvstratégiai Intézetet (MANYSI), amelynek szellemi alapítói 

fontos szerepet szántak a nyelvstratégia irányításában. Az illetékesek az intézmény 

vezetőjévé Bencze Lóránt nyugalmazott egyetemi tanárt nevezték ki.  

- Középiskolai és egyetemi szinteken is zajlanak olyan országos, sőt Kárpát-medencei 

versenyek, amelyek a diákok és a hallgatók nyelvi-kommunikációs készségeit, 

gondolkodását és anyanyelvi műveltségét fejlesztik. A középiskolások versenyei közül két 

kiemelt rendezvényt említek: minden év áprilisában (2017-ben 52. alkalommal) Győrben, a 

Szép magyar beszéd versenyen gyűlhetnek össze az értő és értető felolvasást gyakorlók, 
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minden év októberében pedig a sátoraljaújhelyi Édes Anyanyelvünk versenyen mérhetik 

össze nyelvhasználati tudásukat (2017-ben már 45. alkalommal) a diákok. Az egyetemista 

korosztálynak szintén rendelkezésre áll a szépkiejtési verseny, valamint 1999 óta a 

Kossuth-szónokverseny is, amely a retorikai tudás fejlesztésére és népszerűsítésére 

törekszik.  

A kétezres évek elmúlt 17 éve a magyarországi retorika(oktatás) újjáéledésének 

időszaka. A 2000-ben érvénybe lépett NAT beemelte a tananyagba a retorikát, számos 

klasszikus retorikai mű fordítása látott napvilágot, és számos, a modern retorikával (új 

retorikával) foglalkozó írás, monográfia jelent meg ebben a bő másfél évtizedben. Számuk 

pedig egyre növekszik. A retorika – talán túlzás nélkül mondhatjuk – reneszánszát éli, 

hiszen korunkban kincset ér a jó szónoki képesség, amely nem merül ki csupán a hatásos 

beszédmódban, hanem ennél sokkal összetettebb: szakmai-elméleti jártasságot, közéleti 

tájékozottságot és az emberi lélek és gondolkodásmód ismeretét is jelenti.  

Az 1999-ben indult Kossuth-szónokverseny a retorikai kultúra népszerűsítését és 

terjesztését a versenyhez kapcsolódó konferenciák anyagának (és a versenyzők 

beszédének) megjelentetésével is segíteni akarta. 2000 óta 16 kötet jelent meg, amely a 

klasszikus retorika egy-egy részterületét foglalja össze: 

A magyar nyelvstratégia megalapozása 1996-ban, az MTA Magyar Nyelvi 

Bizottságában indult el Balázs Géza és Tolcsvai Nagy Gábor vitaindító tanulmányával. Az 

elmúlt 20 évben megszülettek a magyar nyelvstratégia alapvető tanulmányai, 

monográfiája, továbbá a nyelvstratégia elindult a többszintű intézményesülés útján. A 

magyar nyelvstratégia tételes kidolgozása és végrehajtása azonban még nem történt meg. 

 

4.13. Összegzés, következtetések 
 

A kutatás első hipotézise, miszerint a törzsi kultúrák rítusaiban fellelhetők nyelvileg 

szabályozott mozzanatok – beigazolódott. Az előzőekben láttuk (Kennedy 1998, Balázs 

2018), hogy számos törzsi, írástudatlan kultúrában megvan a nyelvhasználat 

szabályozására való törekvés, amely főként a rítusokhoz kapcsolódik. A rítus 

lebonyolítóinak is egy meghatározott nyelvet kell használniuk, amelytől nem térhetnek el. 

A kutatás második hipotézise, miszerint a vallások is írnak elő nyelvhasználattal 

kapcsolatos szabályokat – szintén beigazolódott. A zsidó-keresztény, az iszlám, a 

buddhista és a kínai vallás szent iratai is tartalmaznak olyan előírásokat, amelyek a 
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nyelvhasználattal kapcsolatosak. Ezek sokszor tiltó formában jelennek meg, máskor 

életvezetési tanács formájában. 

A kutatás harmadik hipotézise, miszerint bár a nyelvművelést nyelvtervezésnek 

tartják a nyelvészek (vö. Sándor 2006), amely kapcsolatban áll az államilag irányított 

nyelvpolitikával, a nyelvművelés nemcsak állami beavatkozással, hanem közösségi 

szabályok kialakításával is lehetséges – beigazolódott, hiszen az első két hipotézis 

beigazolódásából arra következtethetünk, hogy a nyelvhasználat befolyásolása jóval 

túlmutat a modern intézményes kereteken: a nyelvművelés, az igényes nyelvhasználatra 

törekvés antropológiai igény. 

A kutatás negyedik hipotézise, miszerint az elmúlt évtizedek magyarországi 

nyelvművelésében Lőrincze Lajos „emberközpontú nyelvművelése” olyan álláspontot 

képviselt, amely az antik retorika több fontos nyelvi előírását magában hordozta – szintén 

igazolást nyert. Lőrincze Lajos emberközpontúságában olyan, az ókorban és a későbbi 

évszázadokban is meghatározó retorikai elvek kerültek elő újra, mint a nyelvhelyesség és a 

stílus összefüggése, továbbá a világosság fontossága, hogy érthetőek legyünk, és nem 

mindegy az sem, hogy mikor milyen nyelvi eszközökkel élünk. Lőrincze nyelvművelése 

pozitív, a példamutatást és nem a megbélyegzést helyezi előtérbe, módszere pedig 

pragmatikus: a demokrácia jó működésének alapfeltételéül szabja a precíz 

nyelvhasználatot. 

A kutatás ötödik hipotézise, miszerint a nyelvművelés elmélete napjainkra 

körbeért, mert visszatért kiindulási pontjához, a stílushoz, a stílusközpontúság alapjait 

pedig az antik stíluserényekben kell keresnünk – beigazolódott. Hiszen Kemény Gábor 

(2007) bő egy évtizede arról írt, hogy a nyelvművelés középpontjában a megfelelő 

helyzethez illő kifejezések használata, azok megtalálása kell, hogy álljon – azaz az adekvát 

nyelvhasználatot helyezte a középpontba. Ez természetesen együtt jár a világos és 

nyelvileg helyes fogalmazással is, azaz visszakanyarodtunk a disszertációm kiindulási 

pontjához: az antik stíluserényekhez, amelyek vizsgálatom kiindulópontját is jelentették.  

Annak bizonyítására, hogy a nyelvi ismeretterjesztésre szükség van, a 

folytatásban két, népi nyelvészeti alapú adatbázis elemzését közlöm. 
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5. Népi nyelvészeti alapú adatbázis elemzése I. – Előkutatás 

5.1. Bevezetés 

 

A következőkben egy előkutatást mutatok be röviden, amellyel a XX. század közepén a 

Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetéhez érkezett kérdések számának 

és témakörének mérlegét kívánom megvonni, összehasonlítási alapot teremtve a 6. 

fejezetben közölt adatbázis-elemzésnek.  

Lőrincze Lajos 1964-es közlése szerint (Ferenczy–Ruzsiczky 1964: I) az MTA 

Nyelvtudományi Intézetének telefonügyeletére évente 1500-2000 hívás érkezett annak 

1957. júniusi indulása óta. Ez azt jelenti, hogy – teljes, 365 napos évvel számolva – 

naponta legkevesebb 4,1 (azaz 30 napos hónappal számolva havi 123) legfeljebb pedig 5,5 

(havi 165) hívás érkezett az ügyeletre a legkülönbözőbb foglalkozású emberektől és fontos 

intézményektől (pl. a Művelődésügyi Minisztériumtól) egyaránt. A nyelvi tanácsadás iránti 

igényt az is jól mutatja, hogy a telefonügyelet mellett közönségszolgálati levelezést is 

folytatott az intézet. A beérkező levelek mennyisége olyan nagy volt, hogy a leveleket 

nemcsak a Nyelvtudományi Intézethez, hanem a Magyar Nyelvőr szerkesztőségéhez, 

valamint az Édes Anyanyelvünk rádióműsorhoz is át kellett irányítani. A kérdések a 

legkülönbözőbb területekről származtak: nyelvhelyesség, etimológia, szólások és 

közmondások eredete és jelentése, a földrajzi nevek helyesírása, vesszőhasználat stb. A 

beérkező kérdésekből válogatáskötetet jelentettek meg, amely 450 kérdést és a rájuk adott 

választ tartalmazza (Ferenczy–Ruzsiczky 1964).  

 

5.2. A kutatás célja, hipotézisei 

 

Az előző fejezetekben bemutattam, hogy az igényes nyelvhasználatra törekvés különböző 

formái jelen vannak az ókori szerzők után is, és hogy a nyelvhelyesség elvei 

összekapcsolhatók az ókori retorikával. A vizsgált művek létrejötte bizonyítékként szolgál 

arra, hogy szükség volt rájuk: a politikai és iskolai retorikák, nyelvtanok, valamint a nyelvi 

illemet bemutató útmutatók társadalmi igényt elégítettek ki. A magyarországi retorikák és 

nyelvhelyességi tanácsadók elsősorban fölülről induló kezdeményezésként értelmezhetők: 

az értelmiség fölismerte a nyelvhasználat gondozásának szükségességét, és ehhez praktikus 

segédeszközöket hozott létre. Felmerül azonban a kérdés, hogy korunkban hogyan 

viszonyulnak a nyelvhasználók az anyanyelvhasználathoz, és van-e igény arra, hogy a 
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korábbiakhoz hasonlóan nyelvhelyességi és nyelvhasználati útmutatást kapjanak a magyar 

nyelvet beszélők. 

A jelen fejezetben közölt kutatás célja, hogy az MTA Nyelvtudományi Intézete 

által összegyűjtött kérdések és feleletek kapcsán bemutassa, milyen típusú nyelvi 

kérdésekkel fordultak az Akadémiához tanácsért egyes magánszemélyek, vállalatok vagy 

közintézmények a XX. század közepén.  

 

A kutatás első hipotézise, hogy a nyelvhelyességi kérdések lesznek a legnagyobb részt 

kitevő kérdéscsoport. Az előző fejezetekben láttuk: a nyelvhelyességi kérdések a 

szóhasználattal és a mondatszerkesztéssel kapcsolatosak, de feltételezem, hogy nem 

azonos mértékben: többségben lesznek a szóhasználattal kapcsolatos kérdések. 

Feltételezésem alapjául az a tény szolgál, hogy a szókészlet egy adott nyelv 

legdinamikusabban változó része. „Ennek egyik oka az, hogy a nyelvi részrendszerek 

közül a szavak állnak a legszorosabb kapcsolatban az adott nyelvet beszélő közösség 

életével, ezek reagálnak leginkább az anyagi és szellemi kultúra, a gazdaság és a 

társadalom változásaira” (Gerstner 2006: 437). Tehát törvényszerűnek tekinthetjük, hogy a 

legtöbb kérdés a szavak használatával legyen kapcsolatos. 

A kutatás második hipotézise, hogy a helyesírási problémák is tekintélyes számú 

kérdésben előfordulnak majd. A helyesírást manapság sokan összemossák a nyelvvel („az 

írás csapdája”), valószínűleg azért, mert az írás kezdettől fogva összekapcsolódott a nyelvi 

tudatossággal: az emberek leginkább akkor foglalkoztak a nyelvvel, ha írtak. Az írás az 

ókortól a felvilágosodásig az írnokok, iskolamesterek, papok foglalkozása volt, valamint 

azoké, akik írni-olvasni akartak megtanulni és másokat megtanítani (Nádasdy 2006b: 913). 

Quintilianus Szónoklattanában is szerepelt külön helyesírási fejezet, amely a beszéd 

megírásának és előadásának feltételéül szabta a jó íráskészséget, majd később a 

kolostorokban a leírt szövegek felolvasása bírt retorikai tulajdonságokkal. 

A kutatás harmadik hipotézise, hogy a kérdésfeltevésekben tükröződni fog a 

kérdezőknek a megfigyelt nyelvi jelenséghez fűződő viszonya. A tapasztalat azt mutatja, 

hogy az emberek sokszor közlik egy-egy jelenséggel kapcsolatos érzéseiket: „zavar”, 

„idegesít”, „bosszant”, amelyek sokszor a nyelvi „közérzet” megromlására utalnak 

(Szepesy 1986: 5), s a konfliktus megoldását (legyen a kérdezőben magában vagy 

külsőleg, másokkal folytatott vita) a szakemberektől várják. Bár a kérdéseket a kötetben 

szerkesztve adták közre, ennek ellenére feltételezem, hogy a kérdésfeltevéseket az 

attitűdök szempontjából is lehet vizsgálni. 
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5.3. Anyag és módszer 

 

A felmérés alapjául szolgáló kiadvány a Ferenczy Géza és Ruzsiczky Éva által szerkesztett 

Nyelvművelő levelek című kötet (Gondolat, Budapest, 1964). Az ebben közölt 450 kérdést 

és a rájuk adott válaszokat vettem alapul az adatbázis készítésekor. A kérdés sorszámát és 

címét (olykor magát a kérdést, ha az megegyezett a címmel) egy Excel-táblázatba 

vezettem, majd elláttam a megfelelő címkével. Azt, hogy egy kérdés milyen címkét kapott, 

az döntötte el, hogy a kérdező milyen problémára kérdezett rá: ha egy szó eredetére volt 

kíváncsi, akkor a kérdés az Etimológia címkét kapta. Ha az eredet mellett a szó jelentését 

és tudni kívánta, akkor az Etimológia, jelentés címkét alkalmaztam. Annak érdekében, 

hogy a címkék száma ne növekedjen kezelhetetlen mennyiségig, bizonyos kategóriákat 

összevontam: így például a frazémák eredete, jelentése és helyesírása egyetlen címkét 

kapott (Frazémák). Ugyanígy a Helyesírás címke alá tartozó kérdések között is találhatunk 

olykor átfedéseket a leíró nyelvészettel (pl. a 348-as tételnél, amikor a kérdező a mond – 

mondd helyesírásának miértjéről érdeklődik). Mivel azonban a magyar helyesírás 

meghatározó alapját jelentik a leíró nyelvészeti ismeretek, ezért a kettő bizonyos 

helyzetekben szükségszerűen elválaszthatatlan. A kötetben közölt kérdések – a szerkesztők 

munkájának köszönhetően – nagyrészt tematikusan rendeződtek, ami jelentősen 

megkönnyítette a kérdések besorolását.  

 

5.4. A kutatás eredményei 

 

A felmérés eredményét a 10. ábra foglalja össze (zárójelben a kérdések számát adtam 

meg). 
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10. ábra: Az előkutatás eredményeit bemutató kördiagram 

A vizsgálat alapján kijelenthető, hogy az első hipotézis beigazolódott: a szóhasználattal 

kapcsolatos nyelvhelyességi kérdések messze a legnagyobb számú kérdéscsoportot teszik 

ki (171 tétellel), a mondatszerkesztési kérdések száma (37 tétel) pedig kevesebb, mint 

egyötöde a szóhasználatiaknak – a különbséget a 11. ábrán szemléltetem. 

A vizsgált kérdések típusa és mennyisége

Etimológia (11)

Etimológia, jelentés (32)

Fordítás (1)

Frazémák (16)

Helyesírás (89)

Jelentés (4)

Kiejtés (11)

Leíró nyelvészet (33)

Idegen (eredetű) szavak

magyarítása (16)

Névtan (eredet, helyesírás) (21)

Nyelvhelyesség általában (4)

Nyelvhelyesség

(mondatszerkesztés) (37)

Nyelvhelyesség (szóhasználat)

(171)

Nyelvi illem (4)
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11. ábra: A szóhasználati és mondatszerkesztési kérdések aránya az előkutatásban 

 

A kutatás másik két hipotézise kapcsán, konkrét szempontok alapján mutatok be néhány 

típuskérdést a Nyelvművelő levelek című kötetből. Ezekkel szeretném illusztrálni, hogy 

milyen témájú kérdések érdekelték leginkább a kérdezőket. 

 

* 

 

A kutatás második hipotézise is igazolódott, hiszen a második legnagyobb csoportot a 

helyesírási kérdések alkotják (89 tétel). Az egyes kérdésekben keveredik a kiejtés és a 

helyesírás összefüggéseit kereső kérdés, az idegen köz- és tulajdonnevek átírásának 

kérdése, a mozgószabályokat vagy éppen az írásjelhasználatot (azon belül is a vessző 

kitételét) firtató kérdés. A következőkben ezekből mutatok be néhány példát. 

 

a. A kiejtés és a helyesírás közötti összefüggéseket, illetve ellentmondásokat egy tömbben a 

kötet 331. és 342. tétele között találjuk. Közöttük az első a dz és a dzs betűk 

elválasztásának problémája, hiszen a helyesírási szabályzat 10. kiadása (1954) már 

többjegyű, de egy hangot jelölő betűként kezeli őket (ellentétben a vadzab összetételben 

szereplő d-z hangkapcsolattal, amelynek az ejtése is különböző). 
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1. példa: 331. tétel (271–272. oldal) 
 
Kérdés: Bo-dza, lán-dza, edz-dze. A rövid és hosszú dz, dzs hangok elválasztása A 
magyar helyesírás szabályainak 10. kiadása nyomán többeknek okozott gondot; így 
például: Federspiel Gyulának (Budapest), Horváth Józsefnek (Mencshely), Kőhalmi Ilona 
tanulónak (Tab), Stagel Gyulánénak (Csepel), Szabó Imrének (Kompolt, Kísérleti Intézet). 
Összefoglaljuk hát a tudnivalókat. 
 
Válasz: Nem véletlen, hogy sokaknak feltűnik és nehézséget okoz a dz hang egyszerű és 
kettőzött formájának kétféle elválasztása. Az eddze alaknak edz-dze elválasztási 
formájával nyilván nincs problémája senkinek, aki már belenyugodott abba, hogy a dz és a 
dzs egyeshang, s ezért úgy kettőzendő, s kettőzött alakjában úgy választandó el, mint a 
többi egyeshangot jelölő többjegyű betű. A párhuzam itt világos: vész – vesszen – vesz-
szen: edz – eddze – edz-dze. […] 
Nem is itt van a bökkenő, hanem az olyan alapszókban és képzős származékokban, ahol a 
dz és a dzs kiejtése – magánhangzók közti helyzete folytán – hosszú; írásmódja pedig – a 
hagyomány erejénél fogva – tulajdonképpen rövid. Ejtsük csak ki a madzag szót. Hiába 
írjuk egyszerű dz-vel, az kimondva nem ma-dzag (s persze nem is mad-zag, mint a vad-
zab), hanem maddzag, hosszú dz-vel. És hosszú a kiejtésben a hodzs dzs hangja; sőt 
legtöbbekében még a fogódzik, rejtődzik-félék dz-je is (bár ezek z-s alakja rövid: fogózik 
stb.). 
No: mi legyen az ilyen röviden írt, de hosszan ejtett dz-k és dzs-k elválasztásával? […] 
ezek a hangok a kiejtésben hosszúak, ez az elválasztásmód meg rövid ejtésüket sugallja. 
[…] Tehát ez az elválasztásmód nem ideális, de az adott körülmények között a lehető 
legjobb. […] Különben is: ez az állapot átmeneti. Csak addig tart, míg át nem térünk (talán 
egy-két évtized múlva?) arra, hogy minden hosszan ejtett dz hangot hosszan is írjunk. 
Akkor azután nem lesz probléma maddzag alakot írni a kiejtés szerint, s az így írt szót 
madz-dzag formában választani el. 
 

A dz hang helyzete azóta is sajátos: a hagyományos nyelvtanokban még a magyar ábécé 

részét képezi, a legújabb egyetemi tankönyvek és hangtani tanulmányok azonban nem 

tartják számon önálló hangként (vö. Siptár 2006: 36). A helyesírási szabályzat 12. kiadása 

megtartotta a hagyományos írásmódnál: továbbra sem írunk hosszú dz-t a rövid helyett a 

madzag, pedzi és edz szavakban. 

 

2. példa: 335. tétel (275. oldal) 
 
Kérdés: Öntöde, fonoda, óvoda, bölcsőde. Zrinyi Kálmánné és Kővári József budapesti 
levélírónk e szók írásmódja felől érdeklődnek. A Rádió és Televízió több bemondója is 
bizonytalankodik e szók -da, -de képzője előtti magánhangzójának kiejtésében, azért 
őnekik is írtunk ebben az ügyben.  
Az öntöde, kötöde, fonoda szót úgy kell kimondani, ahogy írva van, rövid ö-vel, o-val a –
da, -de képző előtt. Ellenben a bölcsőde szóban hosszú az ő a -de képző előtt, hiszen az 
alapszó nem a bölcs, hanem a bölcső; az öntödé-ben, a kötödé-ben, a fonodá-ban stb.-ben 
nem az öntő, kötő, fonó igenév az alapszó, hanem az önt, köt, fon stb. ige. […] 
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Válasz: A válasz további részében a válaszadó Ferenczy Géza az óvoda szó kiejtését és 
helyesírását taglalja. Kiemeli, hogy Kodály Zoltán következetesen óvoda alakban írta, mert 
úgy vélte, hogy az óv : óvoda az ír : iroda és az úszik : uszoda mintájára jött létre – 
analógiás módon. Ferenczy Géza kiemeli, hogy a helyesírás szerint még az óvoda a 
megfelelő alak, de lehetséges, hogy a szabályzat egyszer majd áttér a rövid magánhangzós 
alakra, és megjegyzi, hogy talán az óvadék, óvakodik, óvónő szavunk első magánhangzója 
is rövidülést mutatna a kiejtésben. A helyesírási szabályzatban azonban 2015-ig nem 
változott meg a szavak írásmódja, de valóban megfigyelhető az óvoda szó első hangjának 
röviden ejtése. 
 

3. példa: 336. tétel (275—276. o.) 
 
Kérdés: Céh, cseh, düh stb. Igen sokan mindig kiejtik ezekben a h végű szavakban a h-t, 
akkor is, amidőn nem helyénvaló. A Rádió és Televízió egyik-másik bemondója és 
riportere is beleesik olykor ebbe a hibába, azért tájékoztattuk őket a következő 
levelünkben: 
 
Válasz: A céh, cseh, düh, éh, juh, méh, pléh, rüh stb. szóban nem ejtjük a h-t szóvégi 
helyzetben, összetétel előtagjának végén és mássalhangzón kezdődő rag, képző előtt. Csak 
akkor mondjuk ki, ha a toldalék és a h között magánhangzó van. […] céhek, csehek, dühös, 
juhok, méhek stb. mert ezekben a szóalakokban a h szótag élére került. 
 
A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásában a céh, cseh, düh stb. szavak toldalékkal való 

ellátása megengedőbbé vált: a szabályzat készítői elismerték, hogy a h ejtése ezekben a 

szavakban lehet alternatíva, és ki-ki a kiejtésnek megfelelően toldalékolhassa a adott szót 

írásban is: „A h végű szavak közül jellemzően a céh, düh, juh, méh, rüh ejtése alapalakban 

és a mássalhangzós kezdetű toldalékos alakokban ingadozhat: düh: [dü] v. [düh], dühnek: 

[dünek] v. [dühnek] […]. Írásban azonban a szavak minden alakjában jelen van a h. (AkH. 

74.). „Azoknak a h végű főneveknek, amelyeknek a kiejtése ingadozik […], a és a -vá, -vé 

ragos alakjait írni is kétféleképpen lehet: dühvel [düvel] – dühhel, méhvé [mévé] – méhhé 

stb.” (AkH. 82. e)) 

 

b. Az idegen földrajzi nevek írása 

 

Az idegen földrajzi nevek írásával (és kiejtésével) kapcsolatos kérdések szétszórva 

találhatók meg a gyűjteményben, így a 333., a 408., 409. és 410., valamint 425. tételekben 

találunk ilyen jellegű kérdéseket. Ebből most két tételt közlök: a Párizs nevének írását, 

valamint az idegen eredetű földrajzi nevek írásának általános kérdéseit tárgyaló tételt. 
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1. példa: 333. tétel (273. o.) 
 
Kérdés: Párizs. Endreffy Vilma (Aszófő) arra kér magyarázatot, hogy a francia főváros 
nevét miért írjuk zs-vel. 
 
Válasz: A Párizs név azok közé a tulajdonnevek közé tartozik, amelyeknek nyelvünkben 
történeti és irodalmi múltú, közhasználatú magyar alakjuk van. Ilyenek még: Boroszló, 
Nápoly, Rajna stb.; a személynevek közül: Verne Gyula, Husz János stb. Ezeket a 
tulajdonneveket a magyaros kiejtés szerint, a magyar helyesírás szabályai szerint írjuk le. 
A Párizs nevet nálunk senki, bizonyára Ön sem a pontos francia kiejtéssel mondja; az 
élőbeszédben pedig még az is Párizs-nak ejti, aki megszokta a Páris írásmódot. Úgy 
gondoljuk tehát, helyesírási szabályzatunk ez esetben indokoltan kívánja meg a magyaros 
írásmódot, annál inkább, mivel irodalmi nyelvünkben is van bizonyos hagyománya. A 
kiejtéshez igazodó Párizs alak 1900 táján már meglehetősen gyakori az írásbeliségben; 
azóta a helyesírási szabályzatok is a zs-s írásmódot kívánták meg. – A nyelvünkben 
használatos idegen tulajdonnevek legnagyobb részének írásában természetesen továbbra is 
változtatás nélkül követjük az idegen írásmódot: Karlovy Vary, Loire, Chopin, 
Shakespeare stb. 
 

2. példa: 425. tétel (353–354. o.) 
 
Kérdés: Idegen földrajzi nevek írásmódja. Ifj. Takács Géza budapesti levélírónk ebben a 
kérdésben fordult hozzánk tájékoztatásért. 
 
Válasz: Az idegen földrajzi nevek írásának szabályozása igen sok nehézséggel jár; ez a 
dolog természetéből következik. Mindamellett tájegységek, egyéb sokat emlegetett 
földrajzi fogalmak nevének írásában rendszerint már rég kialakult a gyakorlat. E 
tekintetben jobbára a hagyományos szóalakhoz, kiejtésünkhöz igazodunk (sok esetben 
lefordítjuk a több elemű neveket): Albánia, Kína, a Szovjetunió, a Vietnami Demokratikus 
Köztársaság; […] Nemcsak országok, hanem gyakran egyéb földrajzi fogalmak neve is 
lefordított alakjában terjed el; a Jóreménység foka, a Sor-szigetek, a Tűzföld stb. Sok 
fogalom elnevezésében megtartjuk az eredeti vagy a világszerte járatos alakot: Ceylon, 
Ghana, Ecuador, Guatemala, Liechtenstein, Monaco […]. A levélírónk említette Guinea 
nevet mindenütt Gu betűvel látjuk a latin betűs írásban, minálunk is ez az alak él. […] 
Minden nyelv a maga földrajzi neveit igyekszik megtartani, s egészen természetes, hogy 
magyar szövegben mi is Bécs-et, Prágá-t, Krakkó-t, Varsó-t, Belgrád-ot, Bukarest-et írunk. 
Való igaz, sokan még ma is félnek használni azoknak a helységeknek a magyar nevét, 
amelyek valamikor Magyarországhoz tartoztak. Mai nyelvművelő irodalmunk szerint is az 
a természetes, ha magyar beszédünkben, magyar írásunkban Pozsony-t, Érsekújvár-t, 
Kassá-t, Munkács-ot, Ungvár-t, Kolozsvár-t, Nagyvárad-ot, Marosvásárhely-t, Szabadká-t, 
Újvidék-et stb.-t használunk; persze mi sem akadhatunk fönn rajta, ha idegen nyelven a mi 
helyneveinket azon az idegen nyelven emlegetik. Az ilyen névhasználat egymagában még 
nem nacionalizmus. 
 

c. Említést érdemelnek a mozgószabállyal alkotott összetételekre vonatkozó kérdések is, 

nemcsak a szabály részletes magyarázata, hanem a bennük megjelenő humor miatt is (2. 

példa). 
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1. példa: 384. tétel (319–320. oldal) 
 
Kérdés: A „magyarnóta-énekes, magyarnóta-est” írásmódja. Preisz Rajmundnak 
(Salgótarján, Nyomda) a címül írt kifejezések helyes írásmódját kérdező levelére az 
alábbiakban válaszolunk. 
 
Válasz: A magyar nóta szókapcsolat írásmódjára a helyesírási szabályzat 10. kiadásának 
166. pontja irányadó. Ennek első mondata szerint külön kell írnunk a közönséges 
tulajdonságjelzős kapcsolatokat, mint jó tanulás, sárga festék; hasonlóan: kiváló művész, 
ipari tanuló; s ilyen a magyar nóta is.  
A nótaénekes és a nótaest összetételek írásmódjára a szabályzatnak 175. pontja irányadó. E 
szerint egybe kell írnunk a jelöletlen birtokviszonyban levő tagokat, mint munkásosztály (= 
a munkások osztálya); hasonlóan: művészjelvény (= a művész jelvénye), tanulóiskola (= a 
tanulók iskolája); s ilyen a nótaénekes (= a nóták énekese), illetőleg a nótaest (= a nóták 
estje) is. […] 
Ha […] pusztán egymás mellé tesszük az eddigiek alapján például a kiváló művész 
különírását és a művészjelvény egybeírását, ez születnék belőle: kiváló művészjelvény, ami 
azt jelentené, hogy a művészjelvény kiváló; pedig eredetileg a kiváló művész-nek adott 
jelvényről van szó. Épp ezért írjuk így: kiválóművész-jelvény; s hasonlóan: iparitanuló-
iskola. 
Ebbe a csoportba esik a vitatott két elnevezés is. […] Ezért a 219. pont értelmében ez a 
helyes írásmódja: magyarnóta-est; a másiké pedig ez: magyarnóta-énekes. 
 
2.  példa: 386. tétel (321. oldal) 
 
Kérdés: A baromfibrigád-vezető „helyes” írásmódja, Tatabányáról Szing Teréz tanuló ízt 
írja, szégyelli a dolgot, de nem tudja, hogyan kell a címben feltüntetett kifejezést leírni. 
 
Válasz: Nincs oka szégyellni; mi sem tudjuk. Nem azért, mert nem tudunk helyesen írni, 
hanem mivel ennek a szónak nincs pontos értelme. A baromfiaprólék-kereskedő jóval 
hosszabb szó nála, mégis le lehet írni, mert tudjuk, hogy olyan kereskedőről van szó, aki 
baromfiaprólékot árul, tudjuk, hogy hol lehet kötőjellel kettéválasztani ezt a rőfös 
összetételt. De a baromfibrigádvezető kicsoda, micsoda? Ha a kakas, azaz a baromfiak 
„vezetője”, akkor még valamennyire érthető a szó, s ez esetben baromfibrigád-vezető a 
helyes írásmódja. Persze ez csak tréfa. Itt alighanem olyan brigádról van szó, amelynek a 
tagjai baromfitenyésztéssel, baromfifeldolgozással foglalkozó s z e m é l y e k , s magukat 
együttesen nevezik „baromfi brigád”-nak. Ha egy kifejezés pontatlan, természetesen a 
leírása is nehézségbe ütközhet, s ezért a szóban forgó brigád vezetőjének a megjelölése is 
bonyolult. Vagy ugyanúgy írjuk a nevét, mint az említett kakasét, tehát baromfibrigád-
vezető-nek, vagy a kéttagú és nem logikus előrészt idézőjelbe tesszük: „baromfi brigád”-
vezető. De persze ennél is jobb volna, ha e helyett a baromfitenyésztő vagy a baromfi-
feldolgozó brigád vezetőjéről beszélnénk. 
 

* 

A kutatás harmadik hipotézise is beigazolódott, sőt: nemcsak a kérdezők attitűdjét 

fedeztem fel a kérdésekben, hanem a Nyelvtudományi Intézetben dolgozók proaktív 

tevékenységére is találtam utalásokat. Több kérdésben előkerült ugyanis, hogy az intézet 
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munkatársai kérdés nélkül figyelmeztették pl. a rádió- és televízió-bemondókat a magyar 

kiejtés törvényszerűségeire. 

 

A kérdezők attitűdjének megjelenése a kérdésfeltevésben (a kivastagítások tőlem): 

 

a. A nyelvhelyességgel és nyelvműveléssel általánosságban foglalkozó kérdésekben 

felfedezhetők ma is élő tévhitek a nyelv romlásával vagy a nyelvjárások „romlottságával” 

kapcsolatban 

 

- 1. tétel: Jó néhány levélírónk kérte […] ki szelídebben, ki erélyesebben, hogy vessünk 

már véget nyelvünk bomlasztásának; ha kell szigorú rendelettel, megbírságolással 

vagy akár hatalommal; 

- 4. tétel: A nyelvjárás nem romlott nyelv! Többen másként gondolják. 

 

A nyelvhasználat rendelettel, büntetéssel való megregulázásának igényét a válaszadók 

diplomatikusan hárították el: „A nyelvet nem lehet szabványosítani és rendeletekkel 

szabályozni. Csakis oktatással, felvilágosítással érhetünk el eredményt. Ehhez pedig 

türelem és idő kell” (Ferenczy – Ruzsiczky 1964: 5). A nyelvjárások „romlottságára” pedig 

a következőképpen reagáltak: „A nyelvjárások természetes alakulatok, tehát nem szabad 

úgy felfogni, mintha a nyelv »elkorcsosodásának« eredményeként jöttek volna létre. Előbb 

voltak nyelvjárások, mint irodalmi nyelv! Az is természetes, hogy az élénkebb társadalmi 

érintkezés, a napisajtó, a rádió, televízió [és ma már az internet! – P.Á.] korában a főbb 

nyelvjárási eltérések lassanként (igen-igen lassan) kiegyenlítődnek” (Ferenczy – Ruzsiczky 

1964: 9). 

 

b. A szóhasználattal foglalkozó kérdésekben (a kivastagítások tőlem) 

 

- 42. tétel: Érzik – érződik. Egy budapesti levélírónk, M. Ferenc szenvedélyesen elítéli az 

érződik igét; „ostobaság”-nak nevezi ezt a szót, és csak az érzik-et tartja jónak. 

- 65. tétel: Tetszik. Dr. Szeberényi Gyula ny. egyetemi lektor (Budapest) szóvá teszi a 

címben feltüntetett igének udvariassági formulaként való „szertelen” használatát”, Cziráki 

Lajos (Győr) a tessék szíves lenni kifejezést pongyolának minősíti… 

- 93. tétel: Mondhatni. Jelencsik Lajos budapesti levélírónknak nem tetszenek az ilyen -

hatni, -hetni-s szóalakok 
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- 129. tétel: Kukorica – tengeri. Dr. Hazslinszky Bertalan budapesti műszaki főelőadó 

habozik, melyiket használja a kettő közül. 

- 131. tétel: Eb – kutya. „Melyik ősibb, helyesebb, magyarabb kifejezés?” – kérdezi R. 

Neproszell Lívia budapesti pedagógus. 

- 139. tétel: Az iskola kirándul. A miskolci Szabó Béláné pontatlannak tartja az ilyen 

beszédet. 

- 146. tétel: Fenti, alábbi. Németh Ilona budapesti levélírónknak nem tetszik, ha írásban, 

nyomtatásban ilyesmit olvas: a fenti, az alábbi. 

- 168. tétel: Rendezvény. Koller Irén Lőcséről azt írja, hogy ő ezt a szót helyesnek tartja, 

barátnője azonban hibáztatja. Kérdés, kinek van igaza. 

- 199. tétel: Zászlaja – zászlója. Pogány József egri levélírónk szerint a zászlaja birtokos 

személyragos alak „szabálytalan, sőt „magyartalan”. 

- 206. tétel: Másodikak – másodikok. Dr. Winter Lászlóné budapesti levélírónk a Magyar 

Nemzet egyik számában megütközött a másodikok többes számú formán; szerinte ez 

„szörnyen hangzik”, és csak a másodikak alak fogadható el helyesnek. 

- 207. tétel: Hallgatniuk, látniuk. Pozsgay Gyuláné szegedi levélírónk abban kér tőlünk 

tanácsot, vajon kijavítsa-e unokái beszédében a címül írt s a hozzájuk hasonló többes 

számú személyragos főnévi igeneveket. Az ő fülének – úgymond – bizony még 

szokatlanok. 

- 246. tétel: Nehogy – hogy ne. A budapesti Simon József és a szegedi Lung Gyula megrója 

a nehogy-ot, pedig kár volna lemondanunk róla. 

 

c. A mondatszerkesztéssel kapcsolatos kérdésekben nem jelent meg markánsan a kérdezők 

attitűdje, mindössze egy kérdésben találtam rá példát (a kivastagítás tőlem) 

 

- 253. tétel: Mi sem – semmi sem. A budapesti Gobbi Károlynak nem tetszik a mi sem 

használ-féle kifejezés. 

 

d. A helyesírással kapcsolatos kérdésekben 

 

- 386. tétel: A baromfibrigád-vezető írásmódja: Tatabányáról Szing Teréz tanuló azt írja, 

szégyelli a dolgot, de nem tudja, hogyan kell a címben feltüntetett kifejezést helyesen 

leírni. 
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e. A Nyelvtudományi Intézet által kiküldött figyelmeztetések, helyesbítések (a kivastagítások 

tőlem) 

 

- 126. tétel: Helység – helyiség: Sok levélírónk szóvá tette e két szó összecserélését. 

Egyikük megküldte egy fővárosi intézményünk nyomtatott űrlapját, azon a címrovatban a 

„Helyiség, utca” volt olvasható, holott helység-re gondoltak. Egy másik levélírónk 

eljuttatta hozzánk a Fővárosi Bíróságnak egy ügyiratát; ez a bélyegzővel ráütött szöveg 

volt rajta: „Más helyiségbe utána küldeni nem szabad.” Figyelmeztettük mindkét helyet. 

- 335. tétel: Zrinyi Kálmánné és Kővári József budapesti levélírónk e szók írásmódja felől 

érdeklődnek. A Rádió és Televízió több bemondója is bizonytalankodik e szók -da, -de 

képzője előtti magánhangzójának kiejtésében, azért őnekik is írtunk ebben az ügyben.  

- 336. tétel: Céh, cseh, düh stb. Igen sokan mindig kiejtik ezekben a h végű szavakban a h-t, 

akkor is, amidőn nem helyénvaló. A Rádió és Televízió egyik-másik bemondója és 

riportere is beleesik olykor ebbe a hibába, azért tájékoztattuk őket a következő 

levelünkben. 

A kérdésekben megjelenő attitűdöket a 28.  táblázatban összegeztem. 

Kijelentések 
Vessünk véget nyelvünk bomlasztásának!  

(rendelettel, bírsággal, halatommal) 
A nyelvjárás romlott nyelv. 

Minősítések 
elítéli 

pongyolának minősíti 
nem tetszik neki 

habozik a használatával kapcsolatban 
hibáztatja 

„szörnyen hangzik” 
szokatlanok a fülének 

ostobaságnak tartja 
helyesebbnek, magyarosabbnak tartja 

pontatlannak tartja 
szabálytalannak tartja 
magyartalannak tartja 

helyesnek tartja 
helyteleníti 

megrója 
szégyelli, hogy nem tudja 

 

28. táblázat: Az előkutatás példaanyagában tapasztalt nyelvi reflexiók 

29.  
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5.5. Összegzés, következtetések  

 

A kérdések tematikájának összetétele nem okozott meglepetést: a nyelvhelyességi 

kérdések száma toronymagas volt, és azokon belül is – érthető okokból – a szóhasználati 

kérdések száma dominált. További következtetések levonása az attitűdök (nyelvi reflexiók) 

kapcsán lehet érdekes. 

A nyelvi reflexiók arra utalnak, hogy a nyelvről való gondolkodásban igen erős a 

sztenderdközpontúság, és jól mutatják a nyelvi változatosság tudatosításának hiányát 

(Domonkosi 2007: 145–146). Ez többek között fölveti az oktatás és a nyelvművelők 

szerepének jelentőségét is. Hozzá kell tenni azonban, hogy a nyelvművelés az elmúlt 

évszázadban sosem volt nyelvjárásellenes, nyelvművelők nem beszéltek a nyelvjárások 

ellen (Balázs 2005: 152), és ez a Nyelvtudományi Intézet válaszából is világos.  

Elgondolkodtató az is, hogy a helyesírás kapcsán előkerül a szégyenérzet: a 

kérdező úgy gondolja, szabadkoznia kell, egyenesen „szégyelli magát”, mert nem tud 

valamit, holott a tanácsadó szolgálatnak a nyelvi ismeretterjesztés az egyik feladata. Még 

ha szám szerint összesen csak egy kérdésben jelenik is meg ez a hozzáállás, látható belőle, 

hogy a helyesírás tekintélye nagy, és olyan dolog, amit illik tudni. 

Manapság a nyelvművelő nyelvészeket az a vád éri, hogy túl „liberálisak”, az „ez 

is jó, az is jó” elvével nem segítenek a tájékozódásban, nem mondják meg, mi a helyes. 

Domonkosi szerint „a helyességnek és a helytelenségnek a nyelvről való hétköznapi 

tudásban erőteljesen érvényesülő szempontja miatt a nép szemléletben […] a 

szabályozottság igénye, sőt – ami a babonák szempontjából is lényeges – az egyszerűen 

megragadható szabályok kimondatlan igénye is felismerhető” (Domonkosi 2007: 142). 

Ennek egyik legmarkánsabb példája A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának 

megjelenése, amely bizonyos esetekben (pl. a mozgószabályok) alternatív megoldásokat 

tartalmaz. Hallgatóim és ismerőseim szóbeli közlései alapján mondhatom, hogy a választás 

lehetősége összezavarta és bosszantotta őket, hiszen mindeddig „csak egy helyes megoldás 

volt”, és „nem lehet tudni, hová vezet, ha elkezdjük lazítani a szabályokat”. 
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6. Népi nyelvészeti alapú adatbázis elemzése II. – A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda 

adatbázisának vizsgálata 

 

6.1. Bevezetés 

 

Ebben a fejezetben a nyelvstratégia megvalósításának egyik lépését, a Magyar Nyelvi 

Szolgáltató Iroda (www.e-nyelv.hu) működését mutatom be. Az iroda történetének rövid 

ismertetését követően az e-nyelv.hu oldalon 2006 óta működő online nyelvi gyorsszolgálat 

húszezer kérdésből és feleletből álló adatbázisának elemzését végzem el. Célom, hogy 

rámutassak: van igény a nyelvi ismeretterjesztésre, a nyelvi tanácsadásra, tehát 

nyelvművelésre is szükség van. 

 

6.2. A kutatás előzményei 

 

Az előző fejezetben bemutatott előkísérlet folytatásaként a nyelvi tanácsadás XXI. századi 

megvalósulása felé fordulok. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének nyelvi tanácsadása a 

mai napig működik, de a 2000-es években az internetkorszak kialakulásával, a 

nyelvstratégia programjának megfogalmazásával és egyik cselekvési pontjának 

megvalósításaként létrejött a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi). A Manyszi 

2006. január 3-án kezdte meg működését. Mintája az Angliában magának nagy tekintélyt 

kivívott Plain English Campaign (PEC – Közérthetően angolul mozgalom) volt, amely 

elsősorban a jogi, államigazgatási és üzleti nyelv érthetetlenségei ellen bontott zászlót, és 

valójában fogyasztóvédelmi mozgalomnak tekinthető. A PEC tevékenysége összefügg a 

nyelvi jogokkal: a szervezet tulajdonképpen jogérvényesítő tevékenységet végez, hiszen a 

vásárló jogaihoz hozzátartozik, hogy megértse a használati utasítást, a garancia feltételeit, a 

biztosítási szerződéseket, az útlevélkérő űrlapokat, a munkanélküli segélyt és a családi 

pótlékot igénylő lapokat stb. (Heltai–Nagy 1997: 398). A mozgalomhoz kerülő szövegeket 

a munkatársak világosságuk, érthetőségük alapján csoportokba sorolják, megkülönböztető 

jelekkel látják el. Az általuk adható legnagyobb elismerés az ún. „crystal mark”, amely a 

„kristálytiszta”, „világosan érthető” szövegeknek jár. Ennek a minősítésnek nagy 

presztízse van. A Plain English Campaign – a leegyszerűsítő moralizálás helyett – nem azt 

mondja, hogy ez vagy az a nyelvi forma miért rossz, hanem azt, hogy ez vagy az az írás 

nem érthető, nem felel meg a célnak és a hallgatóságnak (Heltai–Nagy 1997: 398). 
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A 2006-ban megalakult Manyszi is feladataként tűzte ki az érthető szövegek létrehozásáért 

folytatott munkát, munkatársai foglalkoztak is hivatalos szövegek egyszerűsítésével, az 

iroda fő profilja mégsem ez lett, hanem az ingyenes, online nyelvi gyorsszolgálat. 

A Manyszi honlapján (www.e-nyelv.hu) elérhető tanácsadói felület az iroda indulása óta 

működik.  

 

 
 

12. ábra: A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda honlapjának (www.e-nyelv.hu) nyitóoldala 

 

Működése a következőképpen írható le:  

- A tanácsadók heti váltásban, társadalmi munkában dolgoznak, a beérkező 

kérdésekre pedig 24 órán belül válaszolnak. A munka elvégzéséhez – a megfelelő 

szakkönyvek meglétén túl – számítógépre és internetkapcsolatra van szükség, azaz 

a tanácsadás otthonról is végezhető. 

- A kérdezők az erre a célra kialakított online felületen tehetik fel a kérdéseiket 

(http://www.e-nyelv.hu/nyelvi-tanacsadas/), a tanácsadás szabályzata szerint napi 

egyet. A kérdés beküldésekor a kérdezőnek csupán a nevét és az e-mail-címét kell 

megadnia. Ez utóbbira küldi ki az ügyeletes tanácsadó a választ, de a címet a válasz 

kiküldése után a rendszer nem tárolja tovább. A kérdés megfogalmazásakor 

lehetőség van arra is, hogy a kérdező megjelölje: mennyire sürgősen van szüksége 

a válaszadásra (kevésbé sürgős, sürgős, nagyon sürgős). A nagyon sürgős 

kérdéseket a tanácsadók igyekeznek hamarabb megválaszolni.  
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13. ábra. A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda nyelvitanács-kérő felülete 

 

- A tanácsadók a kezelőfelületen látják a beérkezett kérdéseket. Ha a kérdés röviden, 

könnyen megválaszolható, akkor azok a kérdések élveznek elsőbbséget 

(sürgősségtől függetlenül), vannak azonban olyan kérdések, amelyek nagy 

körültekintést és utánajárást igényelnek. A tanácsadók nemcsak a szakkönyvekre, 

hanem a többi tanácsadó szakmai tudására is támaszkodhatnak: az erre a célra 

kialakított levelezőlistán megvitathatják elképzeléseiket a többiekkel. 

- A szolgáltatás nagy népszerűségnek örvend. Feltételezhetően nemcsak az 

ingyenesség lehet a szolgáltatás vonzereje, hanem a válaszadás gyorsasága, 

megbízható színvonala és a vitatkozás lehetősége is szerepet játszhat benne (erről a 

későbbiekben érdemes lenne felmérést végezni). Előfordul, hogy a kérdezők 

olykor-olykor vitába szállnak a tanácsadóval, visszakérdeznek, pontosítanak, és 

ezáltal ugyan késleltetett, de mégis élénk diskurzus alakul ki a szakember és a 

nyelvhasználó között.  

- A tanácsadói feladatokat nyelvészettel foglalkozó egyetemi oktatók, középiskolai 

magyartanárok, egyetemi és PhD-hallgatók végzik el (lásd: http://www.e-

nyelv.hu/munkatarsaink/).  
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A nyelvi gyorsszolgálat indulása óta 2018. február 27-éig 20.708 kérdés és válasz 

halmozódott fel a Manyszi adatbázisában. Az adatbázist kvantitatív és kvalitatív 

szempontból is igyekeztem feldolgozni. Az eredményeket a következőkben összegzem. 

 

6.3. A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda adatbázisának kvantitatív elemzése 

 

6.3.1. Anyag és módszer 

 

Vizsgálatom az adatbázis kérdéseinek kvantitatív és kvalitatív elemzésére terjedt ki. A 

kvantitatív vizsgálatot a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda honlapjának kezelőfelületén is el 

tudtam végezni. A Manyszi holnapja (www.e-nyelv.hu) WordPress-alapú oldal, amely 

minden egyes beérkező kérdést egy tanácsadói felületre irányít. Erre a felületre belépve 

válaszolhat(nak) az ügyeletes tanácsadó(k) a feltett kérdésekre. A rendszer 

alapbeállításaként az oldal minden kiküldött választ elment a honlap adatbázisába, „nyelvi 

tanácsadás” kategóriamegjelöléssel, így a honlap egyéb bejegyzései közül (hír, képtár, 

események stb.) egyértelműen kiszűrhetők a gyorsszolgálathoz érkezett kérdések. A 

rendszer lehetővé teszi a bejegyzések havi bontását is, így megkönnyíti az egyes 

bejegyzések visszakeresését, és a kérdések mennyiségének összeírását is. 

A Manyszi nyelvi tanácsadói gyorsszolgálatának adatbázisa a vizsgálat 

készítésekor, 2017. szeptember 30-án 19.883 kérdést és választ tartalmazott, amelyet az 

előzőekben leírt módszerrel szűrtem: a bejegyzések közül kiválasztottam a „nyelvi 

tanácsadás” kategóriába tartozókat, majd ezeket kezdtem el 2006 januárjától havi 

bontásban megszámolni. 2010 óta tartó irodavezetői tevékenységem, és ebből fakadó 

megfigyeléseim során a következő célokat és hipotéziseket fogalmaztam meg: 

 

6.3.2. A kutatás célja, hipotézisei 

 

A kutatás célja az volt, hogy az iroda több mint tízéves történetében felhalmozódott nyelvi 

adatmennyiséget kézzel foghatóvá tegyem, és bemutassam azt, hogy az embereket (a 

honlap látogatóit) érdekli a nyelvi tanácsadás, a nyelvhasználók folyamatosan és töretlenül 

igénylik a nyelvészek útmutatását. 

A kutatás első hipotézise, hogy a kérdések száma 2006-tól kezdve előre nem 

látható ideig növekedni fog. 
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A kutatás második hipotézise, hogy a beérkező kérdések száma egy bizonyos idő 

után eléri a maximumot, és beáll egy állandó szintre. 

A kutatás harmadik hipotézise, hogy az egyes naptári éveken belül is vannak 

olyan időszakok, amelyek megmagyarázható okokból népszerűbbek, mint az év többi 

része. 

 

6.3.3. A kutatás eredményei, következtetések 

 

A tanácsadói szolgálatnak elküldött kérdések száma évekre lebontva, nagyságrendileg a 

14. ábrán látható. 

 

 

14. ábra: A Manyszi tanácsadói szolgálatához érkezett kérdések nagyságrendi ábrázolása 

A pontos számadatokat – évi bontásban – a 29. táblázat foglalja össze: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 
270 386 563 1308 2018 2480 2810 2802 2162 1868 1874 1342 

*szeptember 30-ai állapot 

29. táblázat: A Manyszi tanácsadói szolgálatához érkezett kérdések pontos számadatai 

 

A 30. táblázat pedig havi bontásban összegzi a 2006 januárja óta beérkezett kérdések 

mennyiségét: 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
I. 0 12 28 109 209 165 247 254 242 155 170 177 
II. 22 35 34 84 175 171 283 269 200 144 146 161 
III. 32 31 53 88 223 199 288 229 220 146 199 166 
IV. 17 34 48 67 194 156 249 235 148 129 218 156 
V. 51 39 45 85 181 179 301 226 191 159 153 162 
VI. 29 37 43 78 156 221 173 219 167 161 169 131 
VII. 13 29 47 73 129 194 179 222 193 176 118 115 
VIII. 14 26 49 83 156 180 191 217 137 137 150 149 
IX. 16 35 52 165 184 279 324 198 193 194 177 - 
X. 29 38 59 159 124 323 217 231 202 193 117 - 
XI. 43 51 62 168 182 235 217 317 152 143 170 - 
XII. 4 19 43 149 105 178 141 185 117 131 87 - 
össz. 270 386 563 1308 2018 2480 2810 2802 2162 1868 1874 1342 

 

30. táblázat: A Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodához beérkezett kérdések száma havi bontásban  

 

Az első hipotézis beigazolódott, hiszen a kérdések számában kezdetben folyamatos 

növekedés tapasztalható. Ez nem okozott különösebb meglepetést, az emelkedés mértéke 

azonban néhány esetben igen. Irodavezetői tapasztalatomból természetesen arra is 

gondolnom kellett, hogy a kérdésszámok nem a teljes valóságot tükrözik. A beérkezett 

kérdések és a rájuk adott válaszok valós száma nagyobb, mint 19.883: a tanácsadói 

gyakorlatban ugyanis előfordul, hogy az ügyeletesek csupán a kérdezőnek küldenek 

személyes választ, és a kiküldött levél nem kerül be az e-nyelv.hu oldal adatbázisába. Ez 

akkor fordulhat elő, hogyha a kérdés már szerepel az adatbázisban, vagy olyan jellegű, 

amelyre számos hasonló választ adott már a tanácsadói szolgálat (pl. a vesszőhasználattal 

kapcsolatos kérdések). 

A számadatokból kiolvasható, hogy a Manyszi tanácsadói szolgálatához érkező 

kérdések száma 2012-re (a 2006. évi összesített számadathoz képest) megtízszereződött, 

majd 2013-ban stagnált, azóta pedig egyenletes csökkenést mutatva állandó értékre látszik 

beállni. (Azt, hogy a 2015-ben és 2016-ban mért kérdésmennyiség 2017-ben is megmarad-

e, csak a december 31-ei adatok ismeretében lehet biztonsággal kijelenteni.)  

A megtízszereződés következménye, hogy míg 2006-ban hetente csupán 5,2 

kérdésre kellett az ügyeletes tanácsadónak válaszolnia (azaz napi 0,74-re71), addig 2012-

ben már 54-re (tehát napi 7,7-re), amely 2010-től a nyelvi gyorsszolgálat működésének 

átgondolásához vezetett. A tanácsadók a kezdetekben kéthetente váltották egymást, 

azonban 2010-től – a megnövekedett kérdésmennyiség miatt – az ügyeleti idő egy hétre 

                                                           
71 Az évek esetében 365 nappal számoltam, nem vettem tehát figyelembe az esetleges szökőéveket. 
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rövidült. Az ún. arcképes tanácsadók (akiknek a fényképe megjelent az e-nyelv.hu oldalon) 

mellé segítő tanácsadók kerültek, hogy tehermentesítsék a munkatársakat az olykor 

komoly utánajárást igénylő kérdések megválaszolása alól.  

A kérdések számában bekövetkező első váratlanul nagy ugrást 2009-ben tapasztaltuk, 

amikor az év januárjában az arra a hóra eső, korábban tapasztalt 0, 12 és 28 db kérdés 100 

fölé ugrott. A növekedés okának a következőket látom:  

1) 2009 elején került sor az e-nyelv.hu honlap új felületének kialakítására és az oldal 

keresőoptimalizálására. Az utóbbi fejlesztésnek köszönhetően a Google 

keresőmotorja a Manyszi honlapját dobja ki elsőként, ha valamilyen helyesírási 

kérdésre rákeresünk (és persze ha a kérdés benne van az e-nyelv.hu adatbázisában) 

2) 2009-ben indult el A magyar nyelv éve, amelyhez kapcsolódóan a Manyszi 

elindította a szomagyarito.hu és az e-nyelvmagazin.hu oldalakat. Az év tematikája, 

valamint az új oldalak elindítása egyaránt hatással lehetett a tanácsadói 

szolgálathoz érkező kérdések számának növekedésére (nemcsak januárban, hanem 

az év további részében is). 

A kérdések számának növekedése havi bontásban is jól látható, nagyságrendileg a 

következő három ábrán szemléltetem (15–16–17. ábra) a gyorsszolgálat első, negyedik és 

hetedik évét, azokat, amelyek jelentősek a kérdésszám-emelkedés szempontjából. 

 

 

15.  ábra: A nyelvi gyorsszolgálat első éve 
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16. ábra: A nyelvi gyorsszolgálat negyedik éve 

 

17. ábra: A nyelvi gyorsszolgálat hetedik éve 

A kutatás második hipotézise szintén beigazolódott. A tanácsadás 12 évének jellegzetes 

hónapjaiban, egy-két év kivételével nagyobb ugrások tapasztalhatók a kérdésszámokban 

minden év szeptemberében az augusztusi hónaphoz képest, valamint szinte minden év 

januárjában az előző évi decemberi állapothoz képest. Ezeket az arányokat a 18. és a 19. 

ábra mutatja be. 
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18. ábra: Kiugró kérdésszámok a nyelvi gyorsszolgálatban I. 

 

19. ábra: Kiugró kérdésszámok a nyelvi gyorsszolgálatban II. 

Mennyiségileg érdemes megvonni a „legek” mérlegét is. A 12 év alatt a gyorsszolgálat 

legnagyobb forgalmú hónapjai a következők voltak: 

- 2012. szeptember: 324 kérdés (30 napos hónap: napi 10,8 kérdés és válasz) 

- 2011. október: 323 kérdés (31 napos hónap: napi 10,42 kérdés és válasz) 

- 2013. november: 317 kérdés (30 napos hónap: napi 10,57 kérdés és válasz) 
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- 2012. május: 301 kérdés (31 napos hónap: napi 9,7 kérdés és válasz) 

A napi értékek természetesen átlagértékek, amelyeket befolyásol az is, hogy az adott hónap 

hány napos volt: ezért lehet, hogy bár 2013 novemberében számszerűen kevesebb kérdés 

érkezett, az kevesebb napra oszlott el, tehát az átlag magasabb kérdésszámra jött ki, mint a 

2011. októberi mérés esetében. 

Az egy évre jutó átlagos kérdésszám 1692 kérdés-válaszra jön ki. Az MTA 

Nyelvtudományi Intézetének 1957 júniusában indított telefonügyeletére – Lőrincze Lajos 

1964-es közlése szerint – az indulás óta 1500–2000 hívás futott be, és adott felvilágosítást 

nyelvi kérdésekben az érdeklődőknek (Lőrincze 1964: I), azaz ha csak az MTA korábbi 

telefonügyeletének adataival vetjük össze a Manyszinál tapasztalat számokat, közel azonos 

értéket kapunk. 

Ahhoz azonban, hogy megtudjam, kérdezőinket milyen nyelvi kérdések érdeklik 

leginkább, el kellett végeznem az adatbázis kvalitatív elemzését is.  

 

6.4. A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda adatbázisának kvalitatív elemzése 

 

6.4.1.  Anyag és módszer 

 

Az elemzés címkék hozzáadásával történt: minden kérdést megjelöltünk annak a 

témakörnek a címkéjével, amely a legjellemzőbb volt rá.72 

 

- a Manyszi adatbázisának közel húszezer kérdését egy online is elérhető és 

szerkeszthető felületre mentettük (Google Drive). Ezt a megoldást az indokolta, 

hogy a honlap kezelőfelületén nehéz lett volna elhelyezni a címkéket, és kevésbé 

lett volna átlátható a végeredmény. 

- Úgy véltük, hogy a teljes, közel 20.000 tételt tartalmazó adatbázis elemzése nélkül, 

csupán a kérdések felének (10.000 db) felcímkézésével is reprezentatív eredményt 

kapunk, hiszen a korábbi évek tapasztalatai alapján előre láthatók voltak a beérkező 

kérdések tematikájának arányai. 

- A Google Drive felületén csupán a későbbi elemzéshez szükséges adatokat hagytuk 

meg: 

o a válasz honlapon való közzétételének dátumát 

                                                           
72 Az adatbázis-elemzés munkájának oroszlánrészét Blankó Miklós és Mayer Péter egyetemi hallgatók 
végezték el, akiknek ezúton is köszönöm a segítséget. 
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o a kérdés szövegét 

o a kérdés URL-jét 

o és egy üres oszlopot a kérdések felcímkézéséhez. 

 

A kérdések megjelölésére használt címkéket a fontosabb nyelvészeti-nyelvművelői 

kategóriák alapján határoztam meg (a helyesírási címkéknél a szabályzat 12. kiadását 

vettem alapul. Segítőim javaslatára munka közben bővítettem, szűkítettem, vagy 

átalakítottam a címkéket, ha szükséges volt. Az együttgondolkodás eredményeképpen a 

következő címkelista állt össze: 

 

Címkék a Manyszi adatbázisához 

helyesírás 
- a betűrendbe sorolás 
- a kiejtés szerinti írásmód 
- a szóelemző írásmód 
- a hagyományos írásmód (j vagy ly, családnevek) 
- az egyszerűsítő írásmód 
- különírás és egybeírás (mozgószabály 1-2-3, hosszú összetételek, szóismétlések, 
ikerszók, jelölt és jelöletlen alárendelő összetételek, jelentéssűrítés, szószerkezetek, 
rendszert alkotó íráshagyomány) 
- az igekötők írásmódja 
- kis és nagy kezdőbetűk 
- a tulajdonnevek írása (személynevek, állatnevek, földrajzi nevek, csillagászati 
elnevezések, márkanevek, intézménynevek, kitüntetések és díjak, címek, tulajdonnevek 
köznevesülése) 
- az idegen közszavak és tulajdonnevek írása 
- elválasztás 
- írásjelek (vesszőhasználat) 
- rövidítések, jelek, mozaikszók 
- a számok és a keltezés 
- toldalékolás 
 
EGYÉB: 
nyelvhelyesség 
nyelvi illem  

- köszönés 
- megszólítás 
- tegezés-magázás 

szólások és közmondások 
- szólás- és közmondás-keveredés 

etimológia 
fordítás 
leíró nyelvészet  

- hangtan 
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- szófajtan-alaktan 
- mondattan 
- szövegtan 
- szóalkotási módok (szóösszetétel, szóképzés) 

jelentéstan 
- Mit jelent? 
- rokonértelműség 
- azonosalakúság 
- hasonló alakúság 
- ellentétes jelentésű szavak 

nyelvtörténet 
tipográfia 
terminológia 
egyéb: segédanyag- és szótárhasználat 
 

A félkövérrel szedett címkék tudományterületeket vagy egy-egy területnek az adatbázisban 

markánsan megjelenő részterületét jelzik. Az ezek alá tartozó témakörök szerepelnek a 

gondolatjelek után, az altémakörök alá tartozó témák pedig zárójelben. Meg kell 

jegyeznem, hogy mind a kérdések számát, mind a bennük foglalt témák számát torzítja az a 

tény, hogy olykor a kérdezők egy üzenetben több (olykor 4-5) kérdést is föltettek. Az 

ügyeletes tanácsadó ezekben az esetekben sokszor minden kérdésre válaszolt, máskor 

viszont csak az egyikre (többnyire az elsőre). Ha több kérdés szerepelt az üzenetben, akkor 

mindig csak az első kérdést vettük figyelembe az osztályozáskor. Az egyes témakörökhöz 

tartozó darabszámokat ez tehát torzíthatja, de nem olyan mértékben, hogy a felmérés 

eredményét gyökeresen megváltoztatná.  

 

6.4.2. A kutatás célja, hipotézisei 

 

A kutatás célja, hogy bemutassa a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda adatbázisában található 

főbb kérdéstípusokat és -témákat, rögzített szempontok alapján elemezze őket, és felhívja a 

figyelmet arra, hogy a nyelvi ismeretterjesztésre ma is szükség van. Az adatbázis nagysága 

miatt sem a teljes feldolgozásra, sem feldolgozott tételek részletes elemzésére nem lesz 

lehetőségem, hiszen ezek mindegyike egy-egy külön tanulmány anyagát képezhetné. 

Vizsgálatom csupán a főbb irányvonalak feltérképezésére és bemutatására terjedhet ki. 

A kutatás első hipotézise, hogy az adatbázisban található kérdések többsége 

helyesírási kérdés. Ezt a feltételezést az irodavezetői és nyelvi tanácsadói gyakorlatom 

alatti előzetes megfigyelések alapozták meg. 
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A kutatás második hipotézise, hogy a nem helyesírási kérdések között többségben 

lesznek a nyelvhelyességi kérdések. Feltételezem, hogy ezek – az előkutatás mintájára – 

szóhasználati és mondatszerkesztési kérdésekre oszthatók, és a korábbi retorikai és 

nyelvművelő szakirodalomban megfogalmazott problémák szerint csoportosíthatók tovább. 

Feltételezésemet a Quintilianus tárgyalta nyelvhelyességi kérdésekre alapoztam (vö. 2.3.3. 

fejezet), miszerint a barbarizmus (szóhasználati vétség), illetve a szolecizmus 

(mondatszerkesztési vétség) létező jelenségek, és a nyelvhasználók ma is ezekkel 

szembesülnek a mindennapi nyelvhasználat során, továbbá a kérdéseiket, 

bizonytalanságaikat is ezekkel kapcsolatban fogalmazzák meg. Föltételeztem továbbá, 

hogy a kérdések egy részében az ún. nyelvi vagy nyelvművelői babonákat is felfedezem 

majd: értve ez alatt azt, hogy a kérdezők a babonákra hivatkozva keresik meg a tanácsadói 

szolgálatot bizonyos kérdéseikkel. Feltételezéseimet előzetesen az is megerősítette, hogy 

Szepesy Gyula Nyelvi babonák című könyve is szóhasználati (1–22. fejezet) és 

mondatszerkesztési (23. fejezet) kérdésekre bontja a nyelvi babonák kérdéskörét. További 

alátámasztásul szolgált, hogy Adamikné Jászó Anna 2013-ban – a klasszikus magyar 

retorika részeként – összegyűjtötte a szóhasználati és mondatszerkesztési témába tartozó 

nyelvhelyességi problémákat, megpróbálva újból megcáfolni a nyelvhelyességi babonák 

létjogosultságát (Adamikné 2013: 312–328). 

A kutatás harmadik hipotézise, hogy vannak olyan kérdések, amelyekre a honlap-

látogatók rendszeresen rákeresnek. A tapasztalatom azt mutatja, hogy bizonyos 

témaköröknél (pl. a hasonló alakú szavak) nagy a nyelvhasználók bizonytalansága, és 

gyors segítséget szeretnének kapni lehetőleg online módon, az internetről (a Manyszi 

tanácsadói szolgálatát is ezért keresik föl). 

 

6.4.3. A kutatás eredményei 

 

A kutatás első hipotézise beigazolódott, hiszen a kérdések túlnyomó része helyesírási 

témakörben érkezett: a vizsgált 10.000 kérdésből 7086 kérdés vonatkozott a helyesírásra, 

ez pedig a vizsgált kérdésmennyiség 70,86%-a. Ebből következően a maradék 2914 kérdés 

(29,14%) a többi témakör között oszlott meg – ezeket a továbbiakban összefoglalóan 

Egyéb néven nevezem. A kérdések témáinak nagyságrendi eloszlását a 20. ábra mutatja: 
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20. ábra: Az adatbázis helyesírási és egyéb tematikájú kérdéseinek megoszlása 

 

Az Egyéb kategóriában pedig a 21. ábra szerint oszlottak meg a kérdések: 

 

21. ábra: Az adatbázis helyesíráson kívüli kategóriájába tartozó kérdések téma szerinti megoszlása 

Az ábrából látható, hogy az Egyéb kategóriának több mint a felét – pontosan 1.486 tételt – 

a nyelvhelyességi kérdések teszik ki. Második helyen a jelentéstani kérdések állnak (611 

tétel), a leíró nyelvészettel kapcsolatos bejegyzések állnak a harmadik helyen (355 tétel), a 
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szótárak, nyelvészeti segédanyagok használata a negyedik (120 tétel), az etimológiai (116 

tétel) és fordítási (115 tétel) kérdések az ötödik és a hatodik helyre kerültek, s csak ezeket 

követik a nyelvi illemmel kapcsolatos tételek (35 tétel), végül pedig a szólások- és 

közmondások használatával kapcsolatos kérdések (26 tétel). 

Mivel dolgozatom témájához a nyelvhelyességi kérdések állnak legközelebb, 

ezért a következőkben ezek kvantitatív vizsgálatát végzem el. 

A vizsgálat során feltételeztem, hogy a nyelvhelyesség kapcsán főként 

szóhasználati és mondatszerkesztési kérdésekkel találkozom majd. Ezek alapján a 

nyelvhelyességi kérdések retorikai vonatkozásokkal is bírnak, és alátámasztják 

vizsgálatom időszerűségét. 

A következőkben Adamikné (2013: 312–328) felsorolásából azokat a 

nyelvhelyességi kérdéseket emelem ki, amelyek a Manyszi adatbázisában is előfordultak, 

és az adatbázisból vett jellemző példákkal szemléltetem mindegyiket. 

a) szóhasználati kérdések (Adamikné 2013: 327–328 alapján) 

- hibák a szóhasználatban (barbarizmus) 

o az igenevek használata:  

§ el kell menjek (a mellékmondat beleszövődött a főmondatba) 

§ a határozói igenév + létigés szerkezet 

o az igekötők használata (pl. felesleges igekötő, az igekötők elhagyása) 

o a két jelzői szerepe, a kettő állítmányi szerepe 

o az idegen szavak használata 

 

b) mondatszerkesztési kérdések (Adamikné 2013: 320–321 alapján) 

- hibák a mondatszerkesztésben (szolecizmus) 

o mondatátszövődés 

o vesszőhasználat 

o utalás: (őket ~azt) 

 

a) Az igenevek használata 

aa) „El kell menjek” 

Az el kell menjek típusú szerkezeteket (ún. kettős állítmányokat) a nyelvművelés sokáig 

helytelenítette, de ma már elfogadja (MNyK 2007: 366). A Nyelvművelő kézikönyv még 

úgy ítéli meg, hogy az el kell menjek kifejezés „bár az irodalmi nyelvben is eléggé gyakori, 

nem tekintjük általános köznyelvi formának; a keleti nyelvjárásokban, ill. az ország keleti 
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részének köznyelvében azonban eléggé természetes” (NyelvmKK. I. 1983: 1130). A 2005-

ben megjelent Nyelvművelő kéziszótár is bizalmasnak, népiesnek tartja (NyelvmKsz. 

2005: 288). A Magyar nyelvhasználati szótár szerint kötőmódszerű erdélyi 

regionalizmussal, rövidítéssel van dolgunk, amely a 20. században terjedt el (Balázs – 

Zimányi 2007: 131), leíró nyelvtanaink pedig már a köznyelvben is létező jelenségként 

foglalkoznak vele. 

A kell személytelen állítmány mellett eredetileg – a köznyelvi norma szerint – főnévi 

igenévi alak áll alanyként: el kell mennem, el kellene mennem. A kettős állítmányú 

mondatokban azonban felszólító módú igealakot találunk a főnévi igenév helyett: el kell 

menjek. A felszólító igealak azonban nem fejez ki valódi felszólítást, az csupán formális, 

amelyet a kell ige modális jelentése hív elő (MGr. 2017: 400). A kettős állítmány az alanyi 

mellékmondatnak a főmondatba való átszövődésével keletkezik (22. ábra), ezért fordulhat 

elő, hogy az így létrejövő mondatokban két állítmány van: 

 

Kell (az), hogy elmenjek.    El kell mennem. 

 

 

El kell menjek. 

22. ábra: Mondatátszövődés 

 

A szerkezet létrejöhet még a szabad és a muszáj igék után is (MNyK 2007: 366, 658; MGr. 

2017: 399–400). Ugyanakkor az el kell menjek-típusú szerkezetekben a kettős állítmány 

paradigmája megoszlik: a mód- és időjeleket a kell, a ragokat a felszólító módú igealak 

hordozza (MGr. 2017: 400).  

A Manyszi adatbázisában is szerepelnek kérdések a kettős állítmány témakörében. 

Ezekből most négyet mutatok be. A kérdéseket vizsgálva megállapítható, hogy a kérdezők 

jelentős része a szerkezet helyességéről szeretett volna megbizonyosodni, ugyanakkor a 

kérdésekből az is kitűnik, hogy vannak, akik a jelenségre mint zavaró tényezőre 

gondolnak. A kérdésekben olvasható „bántja a fülem”, „az idegen elem a magyar 

nyelvben”, „divatos jelenség” kifejezések mind erre utalnak. Volt olyan kérdező is, aki 

tájnyelvi jelenségnek minősítette, és elkülönítette a szerkezetet az olvasott, művelt 

emberek nyelvhasználatától. 
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Példák az adatbázisból: 

1) Cím: én kell megcsináljam 
Dátum: 2011. 06. 15. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2009-06-15/en-kell-megcsinaljam/  
 

Kérdés: Helyes-e? 
– Én kell megcsináljam, Te kell megírjad… stb. 

 
Válasz: A kell igével alkotott szerkezet többféle lehet. 
Az egyikben a cselekvés főnévi igenévként kapcsolódik hozzá, ilyenkor a cselekvő 
részeshatározó formájában van jelen: Nekem kell megcsinálnom. Ez a helyes(nek vélt) 
köznyelvi változat. 
Előfordul az a szerkezet is, amikor a kell után alárendelő mondat következik: (Az) kell, 
hogy (én) megcsináljam. Ebből mondatátszövődéssel keletkezik a Meg kell(,) hogy 
csináljam, illetve a Meg kell csináljam. Ez a két változat elég gyakori, főleg a beszélt 
nyelvre jellemző. 
Szórványos példák vannak a fenti változatoktól eltérő szerkezetre, vagyis a kell mellett a 
cselekvő nem részeshatározó, hanem alany. Az én kell megcsináljam-kifejezésre a Google 
10 körüli példát talált a beszélgető oldalakon – fórumokon. Más cselekvésekkel is 
előfordul a szerkezet: nem én kell beosszam az időmet; mindig én kell legyek a bohóc. A 
Magyar Nemzeti Szövegtárban is kevés, főként erdélyi példa van: Viszont ha nem jön el, 
akkor én kell elmenjek. Valószínűleg a Kell(, hogy) megcsináljam-típusú mondatokba 
nyomatékosításként kerül be a cselekvő. 
A szerkezet helyességéről inkább azt mondhatjuk, hogy a köznyelvi változat mellett 
léteznek más szerkezetek is a beszélt nyelvben (illetve az írott változatában is), melyek 
valószínűleg nyelvjárási (erdélyi) eredetűek. A Nyelvművelő kézikönyv román hatást 
feltételez, a Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára a nyugati nyelvjárásokban említ 
hasonlót, és német hatásnak tulajdonítja. 
 
 

2) Cím: kell legyen 
Dátum: 2014. 12. 16. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2014-12-16/kell-legyen/  
 

Kérdés: Melyik a helyes: a „kell, hogy legyen” vagy a „kell legyen”? Ez utóbbi 
mérhetetlenül bántja a fülem. Tájnyelvi környezetben talán kevésbé zavar, de egyre 
gyakrabban hallom a médiában, ill. olvasott, művelt emberszájából is. 
 
Válasz: A kell(,) hogy legyen-ből mondatátszövődéssel keletkezett (regionális) 
környezetben a kell legyen forma. Ezt írtuk róla korábban: „a köznyelvben érdemes inkább 
a teljes, avagy a főnévi igeneves megoldásokat használni”, jelen esetben: kell, hogy legyen 
vagy kell lenni(e) stb. A jelenségről írt ismeretterjesztő írás: Balázs Géza: Kell hogy várj… 
(Heti Válasz, 2014. nov. 27. 113. oldal). 

 
3) Cím: el kell menjek 

Dátum: 2015. 05. 28. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2015-05-28/el-kell-menjek/  
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Kérdés: Jól érzem-e, hogy a manapság divatos, az erdélyi magyarban megszokott el kell 
menjek jellegű szerkezetek idegen elemek a magyar nyelvben? Egy ilyen mondat végén mi 
lenne a helyes írásjel? Azt, hogy egy mondat végére kérdőjel, felkiáltójel vagy kérdőjel 
kerül, tudtommal az igemód meghatározza. 
 
Válasz: Az el kell menjek kötőmódszerű szerkezet; másként egy mellékmondatnak a 
főmondatba való átszövődése, és valóban erdélyi regionalizmus. Az alapforma: nekem kell 
az, hogy elmenjek. Mivel az alapforma főmondata nem felszólító módú, ezért a szerkezetet 
nem kell felszólító módúnak tekinteni. Az alapkérdésről már többször írtunk honlapunkon, 
pl.: http://www.e-nyelv.hu/2011-04-29/kell-menjek/  

 
4) Cím: kell + felszólító mód 

Dátum: 2016. 02. 08. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2016-02-08/kellfelszolito-mod/  
 

Kérdés:  Adva van ez a példamondat: „Ki kell ábrándítsalak.” Miért nem kell kitenni a kell 
szó után a vesszőt? Hiszen a mondat kiegészíthető a hogy kötőszóval: „Ki kell, hogy 
ábrándítsalak.” 

 
Válasz: A kell+felszólító módú regionalizmust (pl. kell menjek, ki kell ábrándítsalak) 
nyelvtanilag kettős állítmánynak tekintjük, így egyszerű mondatról van szó, amelybe nem 
tehető vessző. Kiegészített formája (kell, hogy menjek) már összetett mondatnak fogható 
fel, és ezért vesszőt teszünk a kell után. Igekötős ige esetében (ki kell, hogy ábrándítsalak) 
az OH. (330.) szerint fakultatív a vesszőhasználat, mert az igekötő „átszövődik” a 
főmondatba. 
 
aaa) A határozói igenév + létige szerkezet 

Szepesy Gyula „tötö”-nyelvnek nevezte el azt a jelenséget, amikor a –t, –tt képzős 

befejezett melléknévi igenevet használják állítmányként a határozói igenév + létige 

szerkezet helyett, tehát az ellátás nálunk biztosított; vagy az előzés megengedett formákat 

az ellátás biztosítva van és az előzés meg van engedve alakok helyett (vö. Szepesy 

1986/2009: 19). A határozói igeneves alakokra korábban az idegenszerűség (a 

germanizmus) bélyegét sütötték, bizonyos alakoknak a német szenvedő szerkezettel való 

egyezése miatt. Ez az egyezés azonban csak részleges – fogalmaz a Nyelvművelő 

kézikönyv. „E kifejezéstípus nyelvünkben igen régi, nyomai az ugor nyelvekhez vezetnek 

vissza, s használata a nép körében, a mindennapi nyelvben és íróinknál egyaránt általános” 

(NyelvmK. I 1983: 820–821). Szepesy Gyula több oldalon keresztül sorolja azokat a 

példákat magyar nyelvű kódexeinkből (Jókai, Bécsi, Apor stb.), valamint íróinktól és 

költőinktől (Balassi Bálint, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Kosztolányi Dezső stb.), 

amelyek a szerkezet korábbi létezését és széles körű elterjedtségét bizonyítják; továbbá 

példákat hoz a népnyelvből és a nyelvtudomány köréből (Simonyi Zsigmond, Zsirai 

Miklós, Lőrincze Lajos) is (Szepesy 1986/2009: 22–25). A határozói igenév + létige 
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szerkezet helyettesítésére alkalmazott -t, -tt képzős melléknévi igenevek azonban valóban 

germanizmusok – innen a „tötö”-nyelv elnevezés is (Adamikné 2013: 328), hiszen a német 

szerkezetben nem határozói, hanem melléknévi igenév található. Pl. Die Geschichte wurde 

erzählt. – A történet el lett mondva. (A szerkezetben az erzählt a német ’(el)beszél, 

(el)mesél, (el)mond’ jelentésű erzählen ige ún. harmadik – Partizip Perfekt – alakja). A 

szerkezetben nemcsak nyelvtanilag találtak kifogásolnivalót, hanem szenvedő értelmét is 

előszeretettel hozták fel – egyoldalú belemagyarázással – az alkalmazása elleni érvként: 

minden aggály nélkül használjuk, ugyanis a be van fagyva, kétségbe volt esve, vagy a ki 

van merülve formákat, sőt olykor szenvedő igével is képezzük: el van ragadtatva 

(NyelvmK. 1983: 821). 

Lőrincze Lajos írja, hogy az Édes anyanyelvünk rádióműsorhoz beérkező levelek 

írói közül sokan helytelenítették az el van utazva alakot (Lőrincze 1980: 126–127). A 

levélírók arra hivatkoztak, hogy közismert szabály tiltja a szerkezet használatát, amelyet 

korábban az iskolában tanultak. A közismert szabály feltehetőleg az volt, hogy a létigével 

alkotott határozói igeneves szerkezet germanizmus, tehát kerülendő. Lőrincze úgy látja, 

hogy nyelvhelyességi babonáink közül ez tűnik a legelpusztíthatatlanabbnak, amellyel már 

közel száz éve küzdenek a nyelvészek és a nyelvhasználók – Simonyi Zsigmondtól 

Szepesy Gyuláig. Utóbbi a „tötö”-nyelv előretörését „járványnak”, „ragálynak”, használóit 

pedig „divatmajmolóknak” nevezi (Szepesy 1986/2009: 21). 

A határozói igenév + létige szerkezettel a leíró nyelvészeti munkák is 

foglalkoznak. a Magyar grammatika című egyetemi tankönyv (főszerkesztő: Keszler 

Borbála, rövidítése MGr. 2017) szerint a szerkezet képzésének és használatának kötött 

szabályai vannak. Ezek a következők (MGr. 2017: 238 alapján): 

3. a szerkezet tárgyas cselekvő (esetleg műveltető), továbbá 

4. mediális (esetleg visszaható) igékből vezethető le. 

Példákkal illusztrálva: 

1. felássa a kertet à a kert fel van ásva (a hat. igenév passzív jelentésű) 

2. az arca elsárgul à az arca el van sárgulva (a hat. igenév mediális 

marad) 

Figyelembe kell venni továbbá a tárgyas igéket aszerint, hogy a bennük foglalt cselekvés 

milyen módon hat a tárgyra: 

5. az ige változtat-e a tárgyban megnevezett személy, dolog, állapotán; 
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Így tovább szűkül azoknak az igéknek a köre, amelyekből a határozói igenév + létige 

szerkezet képezhető, ugyanis a szerkezetet csupán az állapotra ható, állapotváltoztató 

cselekvéseket kifejező igékből vezethetjük le:  

összetekeri a szőnyeget à a szőnyeg össze van tekerve 

kikapcsolja a tévét à a tévé ki van kapcsolva 

DE 

megnézi a képet à *a kép meg van nézve 

Az előzőek értelmében 

6. a szerkezet nem hozható létre folyamatos jelentésű igékből:  

*esve van a kesztyű, de: a kesztyű le van esve; 

7. továbbá a szerkezet nem vezethető le eleve statikus, állapotjelentésű 

igékből sem: 

János tudja a leckét à *A lecke tudva van.  

Ezek alapján válasz adható arra a kérdésre, hogy miért helytelenítik sokan „A macska fel 

van mászva a fára” mondatot. A választ a 31. táblázatban adom meg, amelyben 15 igének 

az előzőekben tárgyalt legfontosabb szempontok szerinti jellemzése található. 

 

PÉLDÁK 

tárgyas 
cselekvő 

(műveltető) 
ige 

mediális 
(visszaható) 

ige 

Változtat-
e a 

tárgybeli 
személy, 

dolog 
állapotán? 

Befejezett 
jelentésű-
e az ige? 

Az ige nem 
eleve statikus, 

állapotjelentésű 

határozói 
igenév + létigés 
példamondatok 

kivasalja a ruhát + - + + + 
A ruha ki van 

vasalva. 

elfárad - + + + + 
A nap végére 

minden munkás 
el van fáradva. 

bekapcsolja a 
tévét 

+ - + + + 
A tévé be van 

kapcsolva. 

bebizonyítja a 
vádat 

+ - + + + 
A vád ezennel 

be van 
bizonyítva. 

megoldja az 
ügyet 

+ - + + + 
Az ügy meg van 

oldva 

elragadtatja 
magát 

+ (műv) - + + + 
Édesanyám el 
volt ragadtatva 

tőled. 

megborotválkozik - + (vh) + + + 
Tomi délre már 

meg is volt 
borotválkozva. 

felmászik - - + + + 
*A macska fel 
van mászva a 

fára. 
Az oszlopok 

tartják az 
+ - - - - 

*Az erkélyek 
tartva vannak. 
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erkélyeket. 
kifizeti a 

váltságdíjakat 
+ - + + + 

A váltságdíjak 
ki lettek fizetve. 

felnő a feladathoz - + + + + 
Tádé fel van 

nőve a 
feladathoz. 

lecsapja a legyet + - + + + 
A légy le van 

csapva. 

elkiáltja magát + - - + + 
*A fiú el van 

kiáltva. 
felsorolja a 

tényeket 
+ - + + + 

A tények fel 
vannak sorolva. 

dugul - + + - + 
*Dugulva van a 

csap. 

kilábal a 
betegségből 

- - + + + 
*Zsófi ki van 

lábalva a 
betegségből. 

 

31. táblázat: A határozói igenév + létige szerkezet képzésének követelményei 

 

A táblázat alapján látható, hogy az öt feltételből négynek teljesülnie kell (a szófaji 

szempont eleve adva van) ahhoz, hogy a szerkezetet szabályosan lehessen képezni. 

Ellenben ha egyik szófaji feltétel sem teljesül (mint a felmászik, a tart vagy a kilábal igék 

esetében), akkor az igéből nem képezhető szabályos határozói igenév + létige szerkezet. A 

képzés akkor is szabálytalan lesz, ha valamelyik szófaji feltétel teljesül ugyan, de mellette 

háromnál kevesebb szempont érvényesül csak (mint az elkiált vagy a dugul igék esetében). 

A következőkben három példát mutatok be a határozói igenév + létige szerkezet 

kapcsán az adatbázisból. A szerkezet helyességére való rákérdezés jól mutatja a 

bizonytalanságot, továbbá az első kérdező hivatkozik iskolai tanulmányaira is – ahogyan 

Lőrincze Lajos eseténél is látható. A gyorsszolgálat keretei természetesen csak rövid 

válaszokat tesznek lehetővé, az előző eszmefuttatás szétfeszíteni a tanácsadás kereteit. 

 

Példák az adatbázisból: 

1) Cím: határozói igenév létigés szerkezete 
Dátum: 2009. 01. 28. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2009-01-28/hatarozoi-igenev-letiges-szerkezete/  
 

Kérdés: Mostanában egyre többet hallani a következő mondatokat, kifejezéseket:….be lett 
szerezve, volt megcsinálva, meg lesz csinálva stb. Amikor még én tanultam magyar 
nyelvtant, tilos volt így beszélni. Most már megengedett? 
Válasz: Ritkán mondhatjuk valamely nyelvi jelenség használatára, hogy az tilos. Nem 
stílusos, nem a helyzethez illő, nem helyes nyelvtanilag. Inkább ezt. A határozói igenév 
létigés szerkezetével kapcsolatban több nyelvi babona létezik. Nem igaz, hogy 
germanizmus, nem igaz, hogy csak állapot kifejezésére használjuk. A „be lett szerezve, 
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meg volt csinálva, meg lesz csinálva” bizonyos szövegkörnyezetben és stílusban helyes. 
Például közvetlen, bizalmas, szóbeli kommunikációban: „Ne aggódjon, a jövő hétre meg 
lesz csinálva a csap!” Hosszú oldalakat lehetne írni a problémáról, ehelyett a figyelmébe 
ajánlom a következő könyvet: Balázs Géza és Zimányi Árpád szerkesztette, a címe: 
Magyar nyelvhasználati szótár (Pauz-Westermann, Celldömölk, 2007. 91. oldal.) 

 
2) Cím: határozói igenév létigével 

Dátum: 2009. 10. 12. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2009-10-12/hatarozoi-igenev-letigevel/  
 

Kérdés: Hogyan helyes: „Adva van egy háromszög…” vagy „Adott egy háromszög…”? 
Válasz: A hagyományos megfogalmazásban a határozói igeneves szerkezetet alkalmazzuk: 
Adva van egy háromszög. 
A 20. században elterjedt a befejezett melléknévi igenév állítmányi használata, melyet 
elősegített a határozói igenév létigés szerkezetére vonatkozó nyelvi babona, miszerint az 
utóbbi németesség. Erre — és sok más — esetre azonban nem vonatkozik ez a téves 
feltételezés. 
Megszokott volta miatt ebben a mondatban már nem hibáztathatjuk az adott szót sem: 
Adott egy háromszög. 

 
3) Cím: határozói igenév létigés szerkezete 

Dátum: 2010. 09. 16. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2010-09-16/hatarozoi-igenev-letiges-szerkezete-2/  
 

Kérdés: Helyesek-e a következők: el lesz intézve, ki lett fizetve? 
Válasz: A Balázs-Zimányi szerkesztette Magyar nyelvhasználati szótár ezt írja a 
jelenségről: „Téves vélekedés, hogy a határozói igenév létigés szerkezete kerülendő 
idegenszerűség lenne. A germanizmus vádja nem felel meg a valóságnak, mivel ez a 
kifejezéstípus nyelvünkben igen régi, nyomai az ugor korba vezetnek. Jeles irodalmi 
példák is tanúsítják meglétét és szabályos használatát, pl.: Be van fejezve a nagy mű… 
(Madách)”. A szerkezet mindenekelőtt akkor helyes, ha nem cselekvést akarunk kifejezni. 
(91. oldal) A könyv részletesen szól még az elfogadhatóság további feltételeiről. A 
kérdezett példák helyesek. 
 

b) Az igekötők használata 
 
Az igekötő a magyarban a viszonyszók közé tartozik, és általában igéhez, igenévhez vagy 

igéből képzett névszóhoz kapcsolódik. Jelentésében a határozószókra emlékeztet, és 

módosítja annak a szónak a jelentését, amelyhez kapcsolódik (MNyK 2007: 245). A 

jelentésmódosító szerep háromféle lehet (MNyK 2007: 246–247): 

- hely- és irányjelölés: átmegy, kihúz, lecsúszik 

- a cselekvés, történés mozzanatosságának, akcióminőségének, valamint 

folyamatos-befejezett aspektusának kifejezése: bealkonyodik, hozzálát, 

eltöpreng 

- jelentésspecializáló szerep: eltúloz, kidíszít (nyomósítás, fokozás); elsóz, 

leszólít, leszerepel (elítélés, rosszallás, kicsinylés); elszokik, fölmerül (az 
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ige jelentésének visszájára fordítása); kiáll, kinő (tárgyatlan ige tárgyassá 

tétele – pl. kiállja a próbát, kinőtte a ruháját); lép (vhol) – kilép (vhová) 

(az igei vonzat megváltoztatása. 

Az igekötők használatában A magyar nyelv könyve szerint három hiba szokott előfordulni: 

è fölösleges használat (ha az ige az igekötő nélkül is ugyanazt fejezi ki: bebiztosít, 

ledegradál, összekombinál); 

è fölcserélés (a helyes igekötő helytelennel való felcserélése: átbeszél a megbeszél 

helyett, kigyakorol a begyakorol helyett stb.); 

è szükségtelen elhagyás (bonyolít a lebonyolít, zajlik a lezajlik helyett); 

 

Példák az adatbázisból 

Fölösleges használat: 

1) Cím: exportál, kiexportál 
Dátum: 2012. 01. 26. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2012-01-26/exportal-kiexportal/  

 
Kérdés: Hogy fejezzük ki helyesen, ha adatot nyerünk ki egy rendszerből? Exportálunk 
adatokat vagy kiexportáljuk őket? 

 
Válasz: Régi probléma az, hogy az idegen szavak, melyek eredetileg irányt jelölő elemet 
tartalmaznak, egy idő után felveszik a magyar megfelelőjének az igekötőjét. Gyakran 
idézett példa erre az invesztál (az előtagja, az -in jelentése: ’be’) és a beinvesztál (befektet). 
Az export szónak ex-eleme ’ki-’ jelentésű, emiatt tehát nem kívánkozik oda az igekötő.  
Úgy tűnik azonban, hogy a számítógépes nyelvhasználatban nagyon gyakori az „adatok 
kiexportálása”. Egy doktori disszertáció így ír erről: „újabban azonban a számítógépes 
nyelvhasználatban használatos: (adatok) kiexportálása és beimportálása. Ez azonban nem 
nyelvi hiba, legfeljebb is csak műveltségi…”  
Vagyis az ex- előtag jelentésének elhomályosulásával együtt szerepe van a ki- igekötőnek: 
„Az idegen szavak igekötővel való ellátásában a pontosabb közlésre való törekvés, az 
expresszivitás kifejezése, más igekötős igék analógiás hatása mellett a 
szerkezetkeveredésnek is lehet szerepe: exportál × kivisz > kiexportál, invesztál × befektet 
> beinvesztál stb., bár ezt kevéssé szokták hangsúlyozni”. Jelentéskülönbség kezd 
kialakulni tehát: exportál (közgazdasági fogalom), adatokat kiexportál (kinyer egy 
rendszerből). 
(Az idézetek forrása: Sinkovics Balázs: Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív 
szabályozás. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/828/1/sinkovics_phd_dissz.pdf) 
 
Fölcserélés: 
 

2) Cím: bealudni 
Dátum: 2012. 01. 14. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2012-01-14/uj-igekotos-igek/  
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Kérdés: Gyermekeim beszélgetésében egyre gyakrabban hallok szokatlan, tőlem idegen 
igekötős szavakat. Most csak az általam megszokott elgáncsol és a gyakran hallott 
kigáncsol páros jut az eszembe, de rengeteg hasonlót tapasztalok, és az én fülemet nagyon 
bántja. Bennem van a hiba? 

 
Válasz: A nyelv természetes folyamata a változás – így módosulhatnak az igékhez 
kapcsolódó igekötők is. Az új igekötővel ellátott igék szokatlannak hathatnak, de gyakran 
új jelentéstartalom társul hozzájuk. Ilyen új fejlemény például az elalszik – bealszik vagy 
az Ön által említett elgáncsol – kigáncsol. Egyes szavak divatjelenségként rövid ideig 
lesznek jelen nyelvünkben, mások viszont meghonosodhatnak, elfogadottá válhatnak.73 
 

Elhagyás: 

3) Cím: terel 
Dátum: 2010. 01. 08. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2010-01-08/terel/  

Kérdés: „Tíz autó ütközött az M7-esen, terelik a forgalmat” – így szól a friss hír. Úgy 
vélem, hogy ott a forgalmat elterelik. Egyértelműen hiányolom az igekötőt, annak ellenére, 
hogy az igekötő elhagyásának igen nagy divatja van. Ön hogy gondolja? 
 
Válasz: Az igényes nyelvhasználat a példában valóban az igekötős használatot követelné 
meg: „a forgalmat elterelik”, a Magyar értelmező kéziszótárban is így szerepel a 
példamondat. 
 

c) A két jelzői szerepe, a kettő állítmányi szerepe 

 

„Nyelvünk ősi, más finnugor nyelvekből is kimutatható sajátsága, hogy különbséget tesz a 

2 számjegy jelzőként és állítmányként való felhasználása között. Jelzői szerepben a két 

forma a szabályos, helyes (pl.: két lány, kétoldalt), állítmányként a kettő (pl. Hány ceruzád 

van? – Kettő!)” – írja a Nyelvművelő kézikönyv (NymKK I. 1983: 1166). A szócikk 

hozzáteszi, hogy a beszélt nyelvben elterjedt a szokás, hogy a két számnév helyett a kettő 

formát használják, aminek az az oka, hogy a beszélő el akarja kerülni a félreértést: nem 

szeretné, ha hét-nek vagy négy-nek hallanák a két szóalakot. A kettő jelzői szerepét a 

kézikönyv azonban modorosságnak tartja. Felhasználását állítmányként (vagy más 

mondatrészként), nyomatékos helyzetben, önmagában vagy hátravetett jelzőként tartja 

helyesnek, szóban pedig csak akkor, ha valami tényleg nagyon zavarná a megértést: 

telefonbeszélgetésben, zajban. Érdekes, hogy írásban – ha az összeget betűkkel tüntetjük 

föl, hivatalos formában, pl. nyugtán vagy csekken jelenítjük meg – szintén elfogadhatónak 

                                                           
73 Ebből is látszik, hogy az igekötő használatának helyességét vagy helytelenségét nem mindig könnyű 
eldönteni. „A kreatív nyelvhasználatban, főleg a szlengben ugyanis – jórészt analógiás hatásra – egészen új 
akcióminőségek formálódnak ki napjainkban is (pl. a műszer bejelez; még beköszön neki; állatira beijed; 

szétissza az agyát; szétzuhan, ha megtudja stb.). (MNyK 2007: 247) 
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tartja a kettő alak használatát. A kettő számnév (mondatbeli) felhasználási lehetőségeit – 

példákkal illusztrálva – a 32. táblázat foglalja össze. 

 

Állítmányként Tárgyként 
Hátravetett 
(értelmező) 
jelzőnként 

Alanyként 
Írásban, 
hivatalos 
formában 

Hány óra? – 
Kettő. 

Azt a kettőt 
adja ide! 

Kérek kiflit, 
kettőt. 

Az a kettő pedig 
jutalmat kap! 

 
százhuszonkettő 

forint 
 

 

32.  táblázat: A kettő számnév használati lehetőségei mondatrészként 

 

A következőkben három, ezzel a problémával kapcsolatos kérdést közlünk az adatbázisból. 

A kérdésekben a kérdezők attitűdje, valamint a kéziszótár iránymutatása (a csekken írásban 

feltüntetett szám) is megjelenik. 

 

Példák az adatbázisból: 

1) Cím: a két és a kettő használata 
Dátum: 2011. 04. 13. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2011-04-13/a-ket-es-a-ketto-hasznalata/  
 

Kérdés: Mi a véleménye arról, hogy a kettő használata rohamosan terjed a két jelzői alak 
rovására? Én még úgy tanultam, hogy csak a csekkre kell kettőt írni. Manapság már az 
időjárás-jelentésben is kettő fokot mondanak. Ön szerint ezt fölösleges precízkedés, vagy 
természetes velejárója a két és a hét hasonlóságának? Ki fog veszni a két alak? 
Válasz: A két és kettő szavak használatáról a Nyelvművelő kéziszótár a következőképpen 
értekezik: „Számnévi jelzőként a két változatot alkalmazzuk: két barack, két ellenvetés. 
Állítmányként v. egyéb mondatrészként viszont a kettő használatos. Hány gyereketek van? 
– Kettő. Hány példányt adjak? – Kettőt. Hány tervmunkában vett részt? – Kettőben.” Nos, 
ez a szabályosnak mondható, a két szónak eltérő funkcióban történő használata azonban – 
a mai nyelvhasználatot vizsgálva – nem különül el teljes mértékben. A kettő számnévi 
használatának oka lehet az, hogy összecseng a hét és négy számnevekkel (újabb 
terminussal: mennyiségjelölő melléknevekkel), és a félreérthetőséget elkerülendő, sokan 
inkább az egyértelmű kettő alakkal élnek akkor is, amikor az nem feltétlenül indokolt. 
Jelenleg mindez még elsősorban a beszélt nyelvre jellemző, az írott köznyelvben még él a 
két alak közötti különbségtevés. A két szó további sorsát azonban a nyelvhasználók döntik 
el. A két alakváltozat kiveszésről véleményem szerint szó sincs, legfeljebb arról lehet szó, 
hogy ugyanabban a nyelvtani viszonyban (számnévi jelzőkét) két alakváltozat szerepel 
majd: a két és a kettő. Ez bizonyos szempontból a nyelv „szegényedése”, hiszen a két szó 
közötti funkcióbeli különbség a használatban visszaszorul(hat), más szempontból 
„gazdagodásnak” is tekinthető, hiszen ugyanazt a funkciót két különböző elem tölti be. 
Bárhogy is lesz, a nyelvhasználók dönteni fognak. 
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2) Cím: kétezer – kettőezer 
Dátum: 2014. 02. 17. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2014-02-17/ketezer-kettoezer/  
 

Kérdés: A 2000. év beköszöntése óta foglalkoztat és nagyon zavar engem, hogy a tévében, 
rádióban hallható közszereplők szinte kivétel nélkül a következőképpen említik az 
évszámokat: „kettőezer-egy, kettőezer-tíz, kettőezer-tizenhárom” stb. Véleményem szerint 
ez helytelen és indokolatlan, hiszen az évszámok esetében lehetetlen összekeverni kétezret 
a hétezerrel, vagy a négyezerrel. Ez az, erőltetett, zavaró, magyartalan szóhasználat a 
közmédiákban ma már általánossá vált, míg a hétköznapi beszédben az emberek – 
feltehetően ezek a közszereplők is – egyszerűen csak kétezret mondanak. 
Válasz: A szabály egyértelmű: számnévi jelzőként a két használatos: két barack, két 
ellenvetés és természetesen kétezer. Állítmányként és egyéb mondatrészként a kettő: Hány 
gyereketek van? Kettő. Hány órát dolgoztál? Kettőt. A köznyelvben és a médiában részben 
a két – hét összekeverhetősége miatt kezdődött el a két helyett kettő mondása: *kettő 
darabot kérek. Bizonyos esetekben, pl. hátravetve a kettő is szabályos: kiflit vettem, kettőt; 
kétszer kettő, számolásban: egy-kettő, négy (vö. NymKsz. 295). A kettő helytelen 
használatáról lásd legutóbb Büky László írását: Számháború (Magyar Nemzet, 2014. febr. 
15. 38.): *pontosan huszonkettő óra van, *kettő kormánypárt, *kettőkezi munkás. 
 

3) Cím: két ~ kettő 
Dátum: 2014. 07. 26. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2014-07-26/ket-ketto/  

 
Kérdés: Kérem állásfoglalásukat, hogyan mondom helyesen: két hónap vagy kettő hónap? 
Mindkettő helyes, vagy ha csak az egyik, mi a magyarázat? 
Válasz: Számnévi jelzőként a két forma a helyes: két hónap, két nap. Állítmányként helyes 
a kettő: Hány hónap szabadságot vettél ki? Kettőt. – A beszélt nyelvben a hét-tel való 
összetévesztés miatt kezdték el a két forma helyett a kettő használatát: két, azaz kettő 
hónap stb. 
 
 

d) Az idegen szavak használata 
 
Az idegen szavak kérdése bonyolult kérdés. A Nyelvművelő kéziszótár (NyelvmK I. 1983: 

925–952) hosszan taglalja az idegen szavakkal kapcsolatos elvi, valamint helyesírási, 

hangsúlyozási és kiejtési kérdéseket. „A vita nemcsak egy-egy szó helyességéről vagy 

helytelenségéről folyik: az elvi állásfoglalás is igen különböző, olykor merőben ellentétes 

velük kapcsolatban. Vannak, akik minden idegen szóban nyelvünk romlását látják, sőt a 

már meggyökeresedett kölcsönszavakat is kiirtanák, mások az idegen szavak elleni 

küzdelmet egészében károsnak, nyelvszegényítésnek tekintik” (NyelvK I. 1983: 925–926). 

Utóbbiak az előbbieket sokszor a lingvicizmus vádjával illetik (Kontra 2006), amely 

voltaképpen az idegen szavakkal szemben tanúsított „xenofóbiaként” fordítható le74. A 

                                                           
74 A lingvicizmus valójában több ennél. Kontra Miklós (2006: 83) saját fordításban közli a fogalom eredeti, 
Tove Skutnabb-Kangastól származó meghatározását: „A lingvicizmust olyan ideológiákként és 
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Nyelvművelő kéziszótár (I. 1983: 926–931) az idegen szavakhoz való viszonyulás 

problémáját a következőkben látja: 1. Minden nyelv szókészletének bővüléséhez 

szükségesek az idegen szavak, ezek nélkül elképzelhetetlen lenne a bővülés; 2. A 

jövevényszó és az idegen szó között nem lehet pontosan határt vonni; 3. A 

meggyökeresedett idegen szavak ellen fölösleges harcolni; 4. Nem kifogásolható az idegen 

szó akkor sem, ha jelentéskülönbség van közötte, és a helyette ajánlott magyar megfelelő 

között; 5. Az idegen szavaknak sokszor sajátos jelentésárnyalatuk van (pl. a virtus nem 

egyenlő az erénnyel és a lelkierővel); 6. A tudományos szakszókincs természetesen elemei 

az idegen szavak; 7. Az idegen szavak öncélú használata fölösleges, mert ennek oka 

sokszor a kényelemszeretet, a divatosság vagy a szakmai tudálékoskodás; 8. Az idegen 

szavak használata mindig körülményektől függ. A kéziszótár óva int az idegen szavak 

öncélú használata kapcsán: az idegen szavakat kevésbé ismerő hallgatónak homályos, 

félreérthető vagy érthetetlen lesz a mondanivalónk.  

Az, hogy az idegen szavak kezelése ma is probléma, a Manyszi adatbázisából is 

kiderül. Főként azonban az átírásukkal, toldalékolásukkal, tehát a helyesírásukkal 

kapcsolatban merültek fel kérdések. 

 

Példák az adatbázisból: 

1) Cím: blútúsz – idegen szavak átírása 
Dátum: 2009. 01. 22 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2009-01-22/blutusz-idegen-szavak-atirasa/  

 
Kérdés: Ha idegen szavakat használunk nyelvünkben helyes-e azokat fonetikusan leírni, 
úgy ahogy azokat kiejtjük? 
Néhány esetben ez biztos helyes, mint például fájl, lízing, menedzser. De helyes-e ha 
ilyeneket leírok: blútúsz hedszett, dizájn, dolbi szörráund? 
Válasz: Az idegen szavak átírásáról a helyesírási szótárakban lehet tájékozódni. 
Tendenciának tűnik az, hogy az eleinte ideges írásmódot a nyelvhasználók előbb-utóbb 
fölcserélik a kiejtés szerinti írásmóddal, illetve ezt a szokást a helyesírási szógyűjtemények 
maguk is szorgalmazhatják: fájl, lízing, dizájn, menedzser (A magyar helyesírás szabályai, 
202. pont: „Ha egy latin betűs írású nyelvből átvett, általános fogalmat jelölő idegen szó 
közkeletűvé válik, eredeti írásmódját a magyar kiejtést tükröző formával váltjuk fel”.). Az 
már más kérdés, hogy mikor válik egy idegen szó közkeletűvé, és mikor kerül be a 
szótárakba az átírt változat. 
Előfordul, hogy az ilyen átírt változat a szótári javaslat ellenére sem gyökerezik meg, pl. a 
cappuccino szót alig-alig, talán sehol sem látni átírva kapucsínónak. Másfelől a 
szótárakban még nem szereplő szavakat a használók átírják (ezzel voltaképpen elébe 

                                                                                                                                                                                

struktúrákként határozhatjuk meg, amelyeket a hatalomnak és a (mind materiális, mind nemmateriális) 
forrásoknak nyelvi alapon (az anyanyelv alapján) meghatározott csoportok közti egyenlőtlen elosztásának 
legitimálásra, kialakítására és újratermelésére használnak.” Kontra hozzáteszi, hogy a második zárójel 
elhagyása esetén az anyanyelven belüli diszkriminációra is kiterjeszthető a lingvicizmus. 



203 

 

mennek a későbbi szótároknak, lökést adhatnak a szótár készítőinek). Vannak 
sajtótermékek, amelyek szinte minden idegen írásmódú szót átírnak, náluk ez a stílus. 
A személyes nyelvváltozatban sokféle írásmód előfordulhat, még a blútúsz, hedszett vagy 
dolbi szörráund is, más célú szövegben, pl. hivatalos iratban inkább a szótári idegenes 
írásmódú alak a szokásos. 

 
 

2) Cím: divattrend – idegen szavak toldalékolása 
Dátum: 2006. 09. 28. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2006-09-28/divattrend-idegen-szavak-toldalekolasa/  

 
Kérdés: Kérem, segítsenek kiigazodni az idegen nyelvű személynevek (keresztnév + 
vezetéknév, ill. keresztnév és vezetéknév külün-külön) írásos toldalékolásában (pl.: Brad 
Pitt-tel?, Braddel? Angelina-val? Pavarottival? Aniston-nal? Jenniferrel?) és a külföldi 
helységnevek ragozásában (pl.: Sidney-ben? Sidney-t?, New York-ba?). Továbbá 
szeretném megkérdezni, hogy a “divattrend” szót egybe vagy külön kell írni. Jól 
gondolom-e, hogy egybeírjuk? 
Válasz: A divattrend szót egybe kell írni. 
A toldalékolásról szóló kérdéséhez figyelmébe ajánlom A magyar helyesírás szabályai c. 
akadémiai kiadvány megfelelő pontjait: 163., 217. pont. 
A példának megadott nevek írása: Brad Pitt-tel “217. (c) A mássalhangzót jelölő kettőzött 
betűre végződő idegen tulajdonnevekhez az azonos betűvel kezdődő magyar toldalékot (s 
így a -val, -vel és a -vá, -vé rag megfelelő alakját is) kötőjellel kapcsoljuk, hogy a név 
alapformája világosan kitűnjék: Mann-nak, Tallinn-nál, Scott-tól, Falstaff-fal, Grimm-mel, 
Scott-tal stb. [Vö. 94., 163. c)]”, illetve Braddel; Angelinával, Pavarottival, Anistonnal, 
Jenniferrel. 
New Yorkba (215. pont – általában kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékot), az -i képzőről a 
217.b pont szól. 
A Sydney toldalékos alakjait az határozza meg, hogy a szó kiejtve -i-re végződik, melyet 
írásban a magyarban szokatlan betűkapcsolat fejez ki (-ey), ekkor kötőjellelel írjuk a 
toldalékokat: Sydney-ben. (Helyesírás; Osiris Kiadó, 2004, 275. o.) 

 
3) Cím: idegen szavak a médiában 

Dátum: 2013. 01. 04. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2013-01-04/idegen-szavak-a-mediaban/  
 

Kérdés: Ha az ember a Magyar RTV-t hallgatja, nézi, a haja égnek áll, mert csak úgy 
röpködnek az idegen szavak „Regisztráció, régió, ombudszman stb. Miért nem beszélnek 
úgy, hogy Jani bácsi és a Böske néni is megértse? Hiszen az említett szavakra több magyar 
kifejezés van, mint idegen! 
Válasz: A média nyelvhasználatával kapcsolatban sokan és joggal kritikusak. Az 
Anyanyelvápolók Szövetsége 2013-ban a magyar nyelv hetét “médianyelv” témában 
rendezi, s ennek kapcsán több helyen és szinten fölvethetők lesznek a kérdések. A Manyszi 
is hírt fog adni róla. 
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Mondatszerkesztési hibák 

 

A mondatszerkesztési hibák (szolecizmusok) a szavak egymáshoz való kapcsolásának 

hibái. Hibáknak nevezem őket, mert kezdetben valóban azok, később azonban, ha 

elterjedtek, a nyelvtanoknak is foglalkozniuk velük. A mondatátszövődés jelensége is 

ilyen. 

 

a) Mondatátszövődés 

 

A mondatátszövődés jelenségével először Simonyi Zsigmond foglalkozott, azonban ő még 

nem így nevezte a jelenséget; Zolnai Gyula 1924-es akadémiai székfoglalójában értekezett 

hosszabban róla, majd Farkas Vilmos és É. Kiss Katalin foglalkozott vele behatóbban 

(Horváth 2013a: 87–88). Létrejöttének középpontjában a beszélő gondolatainak 

kereszteződése, ebből fakadóan a mondat aktuális tagolása és téma–réma-viszonya áll 

(MNyK 2007: 474, MGr. 2017: 470).  

Mondatátszövődés az összetett mondatoknál jön létre: a mellékmondat fókusza 

(rémája) átkerül a főmondatba – szintén fókuszként. A nyelvművelés korábban 

nyelvgazdagító tényezőként tekintett rá: „Az ilyen m o n d a t á t s z ö v ő d é s  tipikus esetei 

sajátos zamatot, elevenséget adnak beszédünknek, költőink gyakran élnek is vele” 

(NyelvmK. II. 1985: 138). A mondatátszövődés gyakori használatát azonban a 

Nyelvművelő kézikönyv – a lehetséges pongyola hatásra hivatkozva – nem ajánlja. 

A mondatátszövődésnek két típusa van: a teljes és a részleges átszövődés (MNyK 

2007: 474). A teljes átszövődésnél a főmondat teljesen beleszövődik a mellékmondatba. 

Például: 

 

1. alapeset: Kell, hogy elmenjek hozzá. à átszövődés: El kell (hogy) menjek hozzá. 

2. alapeset: Jobb, ha házamról elhurcolkodol. à  

átszövődés: H á z a m r ó l  jobb, ha elhurcolkodol. (Tompa M.: A gólyához) 

 

Az el kell menjek típusú szerkezetről az igenevek kapcsán már ejtettem szót. Akkor 

jeleztem, hogy az erdélyi nyelvváltozatból átvett jelenséggel van dolgunk. A teljes 

átszövődés példái tipikusan alanyi (lásd: el kell menjek), tárgyi és kötött határozói, azaz 

vonzathatározói mellékmondatok esetén fordulhatnak elő (MGr. 2017: 470). 
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A  c s i r k é t  láttam, hogy elvitte a héja. à Láttam (azt), hogy a csirkét elvitte a héja. 

(tárgyi) 

I d e  akarod, hogy üljek? à Akarod (azt), hogy ide üljek? (tárgyi) 

Z o l t á n r a  emlékszem, hogy elutazott. à Emlékszem (arra), hogy Zoltán elutazott. 

(határozói) 

A másik típus a részleges átszövődés. Ebben az esetben az összetett mondat a főmondattal 

kezdődik, e mögé kerül a mellékmondat kiemelt része, majd a hogy (esetleg ha, hogyha) 

kötőszóval bevezetve a mellékmondat többi része (MNyK 2007: 474): 

alapeset: Nem baj, ha kicsit erős is à átszövődés: Nem baj e g y  k i c s i t , ha erős is. 

alapeset: Én nem emlékszem, hogy éjszaka jég esett volna. à átszövődés: Én nem 

emlékszem é j s z a k a , hogy jég esett volna. 

A mondatátszövődés mindennapi nyelvhasználatunk része, leggyakrabban az élőbeszédben 

fordul elő. A Strukturális magyar nyelvtan szerint is a potenciális nyelvhasználatból 

fakadóan vizsgálja, és állapítja meg a szabályszerűségeit (SMNy I. 1992/2015: 14), 

lélektani okai tehát világosak.  Retorikai szempontból a közbevetéstől (tehát a 

tagmondatok jól elkülöníthető egymásba ékelődésétől) az különbözteti meg, hogy 

mondatátszövődésnél beszédben nem tartunk szünetet a főmondat és a mellékmondat 

között (MNyK 2007: 474). Ugyanakkor a nyelvművelés elsősorban a kiemelt, nyilvános 

nyelvhasználatra, a köznyelvre vonatkozik, a mondatátszövődés pedig a nyelvi normától 

való eltérés, stílusbeli hiba (RetLex. 2010: 853), ezért a nyelvhelyességgel foglalkozó 

útmutatások rendre minősítik a használatát: „pongyola”, „fésületlen”, „rossz helyre toluló 

mondatrész” stb. (vö. Adamikné 2013: 321). Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra is, 

hogy a grammatikatanításban egyre hangsúlyozottabban kellene jelen lennie a 

funkcionalitásnak. „Ide kapcsolható a mondatátszövődés bemutatása is, a jelenség lényege 

ugyanis közlésbeli funkciójából ered – ez a lényeges, kiemelendő információ, amelyre a 

beszélő a hallgató figyelmét minél gyorsabban rá szeretné irányítani, kerül a 

mellékmondatból a főmondat elé” (Horváth 2013a). És természetesen a fő üzenet 

kiemelése szintén retorikai tevékenység: ami jelentős, fontos és erős tény vagy érv, az 

kerül előre, pozíciójával is jelezve az üzenet fő mondanivalóját, főszereplőjét. 

Az adatbázis-elemzés során megfigyeltem, hogy a mondatátszövődéssel 

kapcsolatos kérdések javarészt helyesírási, azon belül is vesszőhasználati problémákat 

érintenek. A nyelvhasználók tehát nem elsősorban a szerkezet nyelvi helyessége, hanem 

helyes leírása felől közelítettek, ezért a mondatátszövődés kérdései alapvetően a Helyesírás 

– vesszőhasználat kategóriába kerültek a kérdések címkézésekor. A téma ugyanakkor 
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kétélű: a közvélekedésben nagyon erős a helyesírásnak a nyelvhelyességgel való 

összefonódása, a helyesírási változások nyelvhelyességi kérdésként való bemutatása stb. A 

mondatátszövődés megítélésének ellentmondásosságát Horváth Krisztina kutatása (2013a) 

is megerősíti, amelyben azt vizsgálta, hogy mennyire befolyásolja a jelenségének 

megítélését az adatközlőknek a magyar nyelvhez való viszonya. Kutatásában 

mondatátszövődést tartalmazó példák helyességének megítélését kérte a résztvevőktől, s a 

következő eredményre jutott: „Az átlaghoz és a másik csoport válaszaihoz képest is több 

mondatot tartottak helyesnek azok, akiknek van valamilyen különleges kapcsolatuk a 

magyar nyelvvel, de a különbség nem számottevő. Elfogadhatónak majdnem azonos 

arányban tartották a mondatokat a két csoport tagjai, az átlaghoz képest szinte egyáltalán 

nincs eltérés. Több mondatot ítéltek elfogadhatatlannak azok, akiknek nincs különleges 

kapcsolatuk a magyar nyelvvel, de itt sem számottevő a különbség” (Horváth 2013a). 

 

Példák az adatbázisból: 

1) Cím: vessző a mondatban, a kell hogy szerkezet írása 
Dátum: 2009. 01. 17. 
URL:http://www.e-nyelv.hu/2009-01-17/vesszo-a-mondatban-kell-hogy-szerkezet-
irasa/  
 

Kérdés: „Ki kell hogy zárjuk” – ebben az esetben kell vesszőt tennünk a hogy elé? 
Válasz: A hogy kötőszó elé vesszőt teszünk, mert tagmondatokat köt össze (A magyar 
helyesírás szabályai, 243. pont). A mondatátszövődés esetét (amikor a mellékmondat egy 
része beépül a főmondatba) azonban nem szabályozza. A kell hogy szerkezet írására az 
Osiris Kiadó Helyesírás c. kötete az alábbit javasolja:  
– ha igekötős az ige, akkor mind a vessző nélküli, mind a vesszővel való írásmód helyes 
pl.: ki kell (,) hogy zárjuk;  
– ha nem igekötős az ige, akkor vessző nélkül, pl.: A válasz mindhárom esetben nemleges 
kell hogy legyen.  
(Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, 2004. 303. o.) 

 
2) Cím: vesszőhasználat 

Dátum: 2011. 12. 07. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2011-12-07/vesszohasznalat-69/  
 

Kérdés: Azt szeretném kérdezni, indokolt-e a vessző az alábbi esetben: 
Ha akarna(,) sem tudna felelni. 

Válasz: A fenti mondat határozói alárendelés, bár az utalószó nincs kitéve, és 
mondatátszövődés figyelhető meg (Akkor sem tudna felelni, ha akarna), ezért ki kell tenni 
a vesszőt: Ha akarna, sem tudna felelni. 
 

3) Cím: mondatátszövődés 
Dátum: 2014. 07. 16. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2014-07-16/mondatatszovodes/  
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Kérdés: Kell-e vessző a szerint után következő mondatban?  
„A tudósok szerint ha valaki retteg a matematikától, fizikai fájdalmat is érezhet vizsga 
előtt.” 
Válasz: A kérdezett mondatban két tagmondat van: a tudósok szerint valaki fizikai 
fájdalmat is érezhet vizsga előtt (akkor), ha retteg a matematikától — vagy — A tudósok 
szerint fizikai fájdalmat is érezhet a vizsga előtt az, aki retteg a matematikától. 
A beszélt nyelvben előfordul, hogy a mellékmondat egyes részei a főmondatba 
helyeződnek át, mintegy beleszövődnek. Ilyenkor a mellékmondat kiemelt része és a 
főmondat közé nem teszünk vesszőt: A tudósok szerint ha valaki retteg a matematikától, 
fizikai fájdalmat is érezhet vizsga előtt. 
A mellékmondat közbevetésként is beépülhet a főmondatba, ilyenkor elé és utána is 
vesszőt teszünk: A tudósok szerint az, aki retteg a matematikától, fizikai fájdalmat is 
érezhet vizsga előtt. 
 

b) Vesszőhasználat 
 
A vesszőhasználati kérdések Adamikné összesítésében ugyan a mondatszerkesztés címszó 

alá kerültek, a Manyszi adatbázisának elemzésekor azonban a helyesírási címkével jelöltük 

őket. A 10.000 kérdésből 546 vesszőhasználati tétel található az adatbázisban, de a valós 

kérdések száma feltehetően nagyobb, hiszen – a korábban említettek alapján – az 

adatbázisban már szereplő tételeket sok esetben a tanácsadó nem mentette el még egyszer, 

csak privát levélben válaszolt a kérdezőnek.  

Tény, hogy a vesszőhasználatnak a mondatszerkezetét és értelmét befolyásoló 

szerepe lehet, követi a grammatikai szerkesztést (Adamikné 2013: 321), ezért most néhány 

típuskérdést itt is megvizsgálok. Nem az és vagy a hogy kötőszavak elé teendő vesszők 

problémáját választottam, hanem két, ezeknél valamivel ritkább és kevesebbszer kérdezett 

problémát. 

Adamikné (2013: 321) kiemeli a mint kötőszó elé teendő vessző esetét: eszerint a 

mint elé akkor teszünk vesszőt, ha hasonlító mellékmondatot kapcsol: Úgy fut, mint a nyúl. 

A vessző azonban elmarad, ha állapotot fejezünk ki vele: Ady mint újságíró dolgozott 

Debrecenben, azaz újságíróként. 

 

Példa az adatbázisból: 
 
Cím: Szükséges-e a mint elé vessző? 
Dátum: 2011. 11. 10. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2011-11-10/szukseges-a-mint-ele-vesszo/  
 
Kérdés: Igaz, nem találtam semmi szabályt az ellenkezőjére, de tényleg nem kell vessző a 
következő mondatokban a „mint” elé? 
Úgy feküdtem le mint koldus, és úgy keltem fel mint király. 
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Az apa úgy utalt a fiára mint a legjobb tanulóra. 
Úgy vált ismertté mint zeneszerző. 
Válasz: A helyesírási szabályzat 249/b. alpontjában a következőket olvashatjuk: „Ha a 
mint szó állapotot vagy minőséget jelölő szó vagy szókapcsolat előtt áll, nem teszünk eléje 
vesszőt: Bátyámat mint tanút (= tanúként) hallgatták ki. Petőfi mint ember nem hazudtolta 
meg a költőt. Kossuth korábban mint meg nem alkuvó újságíró harcolt a magyar nép 
jogaiért. Stb.” Ennek értelmében az Ön által kérdezett mondatokban sem kell vessző a mint 
elé, hiszen a mint állapotra utal. 
Úgy feküdtem le mint koldus, és úgy keltem fel mint király. 
Az apa úgy utalt a fiára mint a legjobb tanulóra. 
Úgy vált ismertté mint zeneszerző. 
Ilyen esetekben érdemes átalakítani a mondatot, és a mint kötőszó helyett a -ként ragot 
használni. Ez ugyanis bizonyítja, hogy a mint kötőszó valamilyen állapotra vonatkozik. 
Az Ön példamondatainál maradva: 
Koldusként feküdtem le, és királyként keltem fel. 
Az apa a legjobb tanulóként utalt a fiára. 
Zeneszerzőként vált ismertté. 
 
Egy másik hasonló vesszőhasználati kérdés a hogyha és a hogy ha kötőszavak esete: a 

hogyha alak egyenértékű a ha kötőszóval, ilyenkor egybeírjuk. Ha az összetett mondat 

mellékmondatában két mondat van összevonva, akkor viszont különírjuk: Azt gondoltad, 

hogy (akkor,) ha eljársz néhány órára, már megtanulsz táncolni? 

 

Példák az adatbázisból: 

1) Cím: hogyha, hogy ha 
Dátum: 2007. 07. 19. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2007-07-19/hogyha-hogy-ha/  

 
Kérdés: A hogyha/hogy ha kifejezés közötti különbséget szeretném megtudni. Az Osiris 
által felhozott 2 példából – elmehetsz, hogyha megengedem, ill. azt mondta, hogy ha 
akarsz, elmehetsz – számomra semmilyen jelentéskülönbség nem derül ki, bár órák óta 
ezzel gyötröm magam. 
Válasz: Beszédünkben gyakran fordulnak elő egymás mellett olyan szavak, melyek 
nemegyszer új jelentést hordozó összetételekké forrnak össze. Az ilyen kapcsolatokat 
egybeírjuk: kétségkívül (= biztosan), nemsokára, sohasem; hogyha. 
A külön- és egybeírás az ilyen szavak esetében értelmi különbség hordozója lehet: úgy tett, 
mintha szeretné, de: szebb, ha nevet, mint ha sír. (A magyar helyesírás szabályai, 135. 
pont) 
Ez alapján a hogyha és a hogy ha különbsége: a ‘ha’ jelentésben egybeírjuk („elmehetsz, 
hogyha akarsz”), míg az ‘azt mondta, hogy ha akarsz, elmehetsz’ típusú mondatokban 
különírjuk. Másképpen: ha egy közbeékelődő tagmondat kezdődik a ha kötőszóval, akkor 
írjuk külön. Az előző példamondat így hangozhatna: „azt mondta, hogy elmehetsz, ha 
akarsz”. 
 

2) Cím: hogyha, hogy ha 
Dátum: 2012. 02. 29. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2012-02-29/hogyha-hogy-ha-2/  
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Kérdés: Mi alapján döntjük el a hogy ha ill. hogyha helyesírását? Helyes ez a következő 
esetekben? Pl: Hogyha nem bíznának semmiben, akkor…, de: Már most tudjuk, hogy ha 
nem sikerül felszámolnunk, akkor… 
Válasz: A szabályzat 135. pontja alapján vannak olyan szavak, amelyek beszédünkben 
gyakran fordulnak elő egymás mellett, ezáltal új jelentést hordozó összetételekké forrnak 
össze, egybeírandók, pl.: hogyha, jelentése: ha. A külön- és egybeírás az ilyen szavak 
esetében értelmi különbség hordozója lehet: „Elmehetsz, hogyha megengedem”, „Azt 
mondta, hogy ha akarsz, elmehetsz”. (OH.) 
 

c) ők ~ azok 
 
Adamikné (2013: 321) szerint az ők személyes névmás tárgyra is utalhat, nem csak 

személyre: Vedd le a könyveket a polcról, és tedd az asztalomra őket. Az azokat névmás 

oppozícióban helyes: azokat tedd az asztalomra, ne az újságokat. A tárgyat, ha impikálva 

van, nem tesszük ki újra: Hazavittem a ruhát, és felpróbáltam. Tehát nem kell azt 

mondani: felpróbáltam azt, hiszen a tárgyas ragozás utal a tárgyra. 

Szepesy Gyula (1986/2009: 25–32) az ők ~ azok problémáját kiszélesíti minden 

visszautaló névmásra. Úgy véli, a névmásokkal kapcsolatos babonák egyike, (az ő 

személyre, az az tárgyra vonatkozik) Brassai Sámueltől ered. Ma is vannak sokan a 

laikusok között, akik így gondolják. További babonák még: az őket-babona (személyre, 

állatra, növényre és dologra mindig személyes névmással utalunk vissza), a hangsúlyosság 

babonája (a mutató névmást csak akkor használjuk visszautalásra, ha hangsúlyos 

helyzetben áll, pl. Bárányfelhők úsztak az égen. Azokat néztem, nem a délibábot). Szepesy 

ezután igyekszik föloldani a tilalmakat, és inkább a használat sokfélesége felől közelít 

(Szepesy 1986/2009: 30–32). 

 
Példák az adatbázisból: 
 

1) Cím: őket / azokat 
Dátum: 2010. 09. 30 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2010-09-30/oket-azokat/  

 
Kérdés: „Alakítsd át a mondatokat tagadóvá! Írd le őket helyesen!” 
„Milyen mondatvégi írásjeleket ismerünk? Pótold őket a szövegben!” 
Ezekben az esetekben helyesen használatos-e az „őket”? Szerintem helyesebb lenne az 
„azokat” használata, vagy ‘ők’ is elfogadható? 
Vagy ez nem is első sorban nyelvhelyességi, hanem inkább stilisztikai kérdés? 
Válasz: Bár széleskörűen elterjedt az a vélemény, miszerint az “őket” személyekre, az 
“azokat” pedig tárgyakra vonatkozik, ezt a feltevést a szövegtani kutatások nem támasztják 
alá. 
Dolgokra vonatkoztatva is az „őket” alakot használjuk, ha a névmás hangsúlytalan, mint 
ahogyan a kérdezett mondatokban is: 
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Alakítsd át a mondatokat tagadóvá! Írd le őket helyesen! 
Milyen mondatvégi írásjeleket ismerünk? Pótold őket a szövegben! 
Ha azonban a tárgyra erős kiemelő vagy szembeállító nyomaték esik, az “azokat” forma a 
szokásosabb: 
Milyen mondatvégi írásjeleket ismerünk? Azokat pótold a szövegben, ne színezgess! 
A kérdés egyrészt szövegtani, másrészt pedig nyelvhelyességi. L. Magyar nyelvhasználati 
szótár, szerk. Balázs Géza–Zimányi Árpád, Pauz-Westermann, Celldömölk, 2007, 246. 
 

2) Cím: azokat, őket 
Dátum: 2015. 09. 30 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2015-09-30/azokat-oket/  

 
Kérdés: Őket vagy azokat szó használata helyesebb a következő mondatban, egyáltalán 
szükséges-e kitenni a mondatba valamelyiket: …két általa választott filmet készíthet, 
amelyeknek ő lehet a főszereplője vagy ő rendezheti. 
Válasz: A t. sz. 3. személyű nm.-i tárgyat nem mindig kell kitennünk visszautalásul az 
egyszer már megnevezett dologra. Elhagyjuk például a halmozott igei állítmány mellől: 
viszolygott attól, hogy munkatársait az általuk elkövetett durva hibák miatt kipellengérezze 
és megszégyenítse. Külön tagmondatban viszont már kötelező kitenni a tárgyat: 
kipellengérezze, és ezzel megszégyenítse őket. Ha viszont a tárgyra kiemelő vagy 
szembeállító nyomaték esik, az azokat forma a szokásosabb. (Nyelvművelő kéziszótár, 
1996: 439.) 
 
A helyesírási kérdések megoszlása 
 
Disszertációmnak nem képezi szerves részét a helyesírási kérdések részletes taglalása. 

Azonban – mivel a Manyszi adatbázisának felmérése során bebizonyosodott, hogy – a 

helyesírási kérdések jelentős túlsúlyban vannak az adatbázisban, érdemes szemléltetni a 

helyesíráson belüli arányokat is, amelyeket a 23. ábra segítségével mutatok be (lásd a 

következő oldalon). Ebből látható, hogy a felcímkézés során toronymagasan az egybeírás 

és különírás témakörében érkezett a legtöbb kérdés, de az írásjelek használata és a 

tulajdonnevek helyesírása kapcsán is tekintélyes számú kérdést kapott az iroda. 
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23. ábra: A helyesírási kérdések megoszlása a Manyszi adatbázisában 

 

  

A helyesírási kérdések megoszlása

betűrendbe sorolás

kiejtés szerinti írásmód

szóelemző írásmód

hagyományos írásmód

egyszerűsítő írásmód

különírás és egybeírás

kis és nagy kezdőbetűk

tulajdonnevek írása

az idegen közszavak és 

tulajdonnevek írása

elválasztás

írásjelek

rövidítések, jelek, mozaikszók

a számok és a keltezés

toldalékolás
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A legnépszerűbb kérdések 

Az e-nyelv.hu oldalon 2009. január 1-je óta fut a Google Analytics ingyenes 

forgalomfigyelő szolgáltatása. Ennek köszönhetően vizsgálhattam meg azt, hogy mely 

aloldalak azok, amelyeket legtöbbször látogattak meg a honlap felhasználói. Az első tíz 

találatot a 24. ábra mutatja. 

 

24. ábra: Az első 10 legnépszerűbb bejegyzés az e-nyelv.hu oldalon a 2018. február 15. 7:50 perces 
állapot szerint 

Az ábrából látható, hogy a 2., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. helyen konkrét kérdésekkel és 

válaszokkal kapcsolatos bejegyzések állnak, míg az 1., 3. és 4. helyen a honlap főoldala és 

a nyelvi tanácsadói felületek találhatók. A következőkben röviden bemutatom a 

legnépszerűbb kérdéseket és a rájuk adott válaszokat. 

 

a) A legtöbbet keresett nyelvhelyességi probléma a helység ~ helyiség hasonló alakú 

szavak jelentéskülönbségét firtató kérdés. 

 
Cím: helység és helyiség 
Dátum: 2016. 07. 12.  
URL: http://www.e-nyelv.hu/2006-07-12/helyseg-es-helyiseg/  
 
Kérdés: Kérem, segítsenek, helység vagy helyiség? 
A helység: falu, város stb. 
A helyiség: szoba, konyha stb. 
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Én úgy tudom már nincs megkülönböztetés, nagyon várom válaszukat, mert egy igen 
rosszindulatú főnöknöm szeretne kioktatni, de én úgy tudom, hogy már nem számít hogyan 
írjuk. 
Válasz: Sajnos a főnökének van igaza: nem mindegy, hogy helységről vagy helyiségről 
beszélünk-e (bár a pongyola beszédben sokszor keveredik a két alak).  
Valóban: a “helység” jelentése ‘település’, a “helyiségé” ‘épületnek vagy lakásnak 
elkülönített része’ (l. Grétsy–Kemény: Nyelvművelő kéziszótár). 
 

b) A második helyre jelentéstani kérdés került: az azonos alakú és többjelentésű 

szavak megkülönböztetésének problémája. 

 

Cím: azonos alakú, többjelentésű szavak 
Dátum: 2011. 02. 27. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2011-02-27/azonos-alaku-tobbjelentesu-szavak-2/  
 
Kérdés: Melyik szócsoportra igaz: mindegyik szóalak lehet azonos alakú, ugyanakkor 
többjelentésű szó is. 
1. zebra, lap, fül, oldal 
2. dob, fűz, ér, fog 
3. karóra, legelőre, mente, karizma 
4. körte, zöld, vezet, toll 
Válasz: Többjelentésű szón azokat a szavakat értjük, amelyeknek a hangalakjához két 
vagy akár több jelentés is társul, és a szavak különböző jelentései között valamilyen 
összefüggés található. 
Azonos alakú szavakról akkor beszélünk, ha két szó hangalakja teljesen megegyezik 
egymással, viszont jelentésük különbözik, és nem fedezhető fel bennük jelentésbeli 
kapcsolat. 
Ezek alapján: 
1. zebra, lap, fül, oldal – többjelentésű 
2. dob, fűz, ér, fog – azonos alakú 
3. karóra, legelőre, mente, karizma – azonos alakú 
4. körte, zöld, vezet, toll – többjelentésű 
 

c) A harmadik példa a mindennap és a minden nap írásának különbségére kérdez rá. 
 
Cím: mindennap vagy minden nap 
Dátum: 2009. 08. 24. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2009-08-24/mindennap-vagy-minden-nap/  

 
Kérdés: Egybe vagy külön? Mindennap, minden nap. Megnéztem a szótárban, miszerint 
mindennap: naponta, a minden nap: minden egyes nap, az összes nap. 
Mi a különbség? Hirdetésben hogyan írom? Pl. nyitva tartás mindennap 8-tól 22 óráig? 
Válasz: A két forma közti különbséget a következő példa szemlélteti: 
1. Minden nap ajándék (l. Helyesírás, Osiris, 2005, 1068). ’minden egyes nap, az összes 
nap’ 
A „nap” főnév az alany szerepét tölti be a mondatban, ehhez kapcsolódik a jelzői szerepű 
általános névmás: „minden”. 
2. Mindennap ajándékkal várjuk. ’naponta’ 
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A „mindennap” határozószó, a mondatban az időhatározó szerepét tölti be. 
Ehhez hasonlóan: nyitva tartás mindennap 8-tól 22 óráig. 
(L. A magyar helyesírás szabályai, 136. pont.) 
 
 

d) A negyedik helyen a levelekben használtos megszólítások helyesírása iránt 

érdeklődnek. Ebből arra következtethetünk, hogy a honlap látogatói gyakran 

keresnek rá a levelekben elfogadott kezdőformulákra és azok helyesírására. 

 

Cím: megszólítások helyesírása 
Dátum: 2010. 06. 21. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2010-06-21/megszolitasok-helyesirasa/  
 
Kérdés: Helyesen írom-e az alábbi megszólításokat? 
Tisztelt Igazgató Úr! 
Tisztelt Kovács úr! 
Tisztelt Kovács igazgató úr! 
Helyesírási szabályzatunk 149. pontja különbséget tesz a hivatalos és a magánlevelek 
között. Hivatalos levelekben a megszólítás első szaván kívül nagybetűvel szokás [a 
szabályzat szóhasználata!] kezdeni a közneveket, de a melléknevek és a névelők már kis 
kezdőbetűsek: 
Tisztelt Igazgató Úr! 
Tisztelt Kovács Úr! 
Tisztelt Kovács Igazgató Úr! 
Mélyen tisztelt Asszonyom és Uram! 
Válasz: Magánlevelekben a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül a többi 
szót kezdhetjük kis kezdőbetűvel is: 
Tisztelt Kovács úr! 
Tisztelt Kovács igazgató úr! 
Drága Ilonka néni! 
Kedves barátom! 
A szabályzat szóhasználatából kiderül, hogy inkább ajánlásról van szó, és nem érdemes 
merev előírásként kezelnünk ezt a pontot. Például a megbecsülés jeleként semmi akadálya 
nincs a magánlevelekben is nagy kezdőbetűket alkalmaznunk: 
Drága jó Édesanyám és Édesapám! 
 

e) Az ötödik helyen a vagy kötőszó előtti vessző kérdése áll. 
 
Cím: vagy előtti vessző  
Dátum: 2010. 03. 03. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2010-03-03/vagy-elotti-vesszo/  
 

Kérdés: Tisztelettel kérdezem, hogy a „vagy” előtt mikor kell vesszőt tenni? 
Válasz: A „vagy” elé a következő esetekben teszünk vesszőt: 
1. A kötőszó új tagmondatot vezet be, például: 
Kevesen voltunk, vagy csak a terem volt nagy? 
2. A kötőszó beszédszünettel elválasztott, hátravetett mondatrészt vezet be: 
Esernyőt hozz magaddal az útra, vagy kabátot! 
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3. A “vagy” páros kötőszó tagjaként szerepel: 
Vagy ezt, vagy azt vidd el! 
A “vagy” elé akkor nem teszünk vesszőt, ha azonos mondatrészeket köt össze: 
Reggelire, ebédre vagy vacsorára mindig sokat eszik. 
L. A magyar helyesírás szabályai, 243/b, 247/d, e, f. 
 

f) A teljes körű szerkezet írásmódjára is gyakran rákerestek. 
 
Cím: teljes körű 
Dátum: 2011. 04. 09. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2011-04-09/teljes-koru-3/  
 
Kérdés: A teljeskörű szót egybe vagy külön kell írni? 
Válasz: A helyesírási szabályzat 108. pontja kimondja, hogy “Ha két különírt szóból álló 
minőségjelzős kapcsolat második tagjához -i, -beli, -s, -ú, -ű, -jú, -jű, -nyi képző járul, a 
különírást általában megtartjuk: bal parti, szomszéd falubeli, piros tetős, fehér virágú.” 
Ennek értelmében a „teljes kör” szókapcsolatból keletkező teljes körű is különírandó. 
 

g) Az igék felszólító módjának helyesírása is gyakran gondot okoz, különösen a 

kiejtésbeli mássalhangzó-rövidülés esetén. 

 
Cím: küldd el  
Dátum: 2013. 03. 19. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2013-03-19/kuldd-el/  
 
Kérdés: Az alábbi mondatban a küld szót egy vagy két d-vel kell írni: Ha szívesen 
eljönnél velünk kirándulni, akkor küld el az elérhetőséged! 
Válasz: A kérdezett igealak a „küld” ige felszólító módú, egyes szám második személyű, 
határozott ragozású, rövidebb alakja. A hosszabb alak a „küldjed” lenne, ebben 
egyértelműen látszik, hogy a „küld” igetőhöz a felszólító mód jele és az igei személyrag is 
csatlakozik. A rövidebb alakban a felszólító mód jele nem jelenik meg ugyan látható 
módon, de az egyes szám második személyre itt is utalnunk kell a személyraggal. Ezt úgy 
tesszük meg, hogy két d-t írunk a kérdezett szóban: küldd el. 
 

Az azonnali kérdések 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a nyelvhasználók gyorsan 

reagálnak a nyelvi változásokra. Ennek egyik tipikus példája a Corvin(-)negyed vagy a 

Kossuth-nagydíj írásmódjára való rákérdezés. Amikor (még 2011-ben) a Ferenc körúti 

villamosmegállót, és az ugyanitt található metróállomást átnevezték, néhány napon belül 

jött a bizonytalan kérdés: vajon hogyan írhatjuk le ezt az új kifejezést. A helyes válaszról 

élénk vita folyt a tanácsadók között is, végül a következő eredmény született: 
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Cím: Corvinnegyed, Corvin-negyed, Corvin negyed 
Dátum: 2011. 07. 30. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2011-07-30/corvinnegyed-corvin-negyed-corvin-negyed/  
 
Kérdés: Hogyan kell írni: „Corvin negyed” vagy „Corvin-negyed”? 
Válasz: A „Corvin+negyed” új, még meg nem állapodott helyesírású megnevezés. Elvileg 
háromféle írásmódja is lehetséges a helyesírási szabályzat szerint: 
1. Mint tulajdonnévi előtagot tartalmazó összekapcsolt földrajzi név (pl. lakótelep-név), 
kötőjeles. Példa: József Attila-lakótelep. (176/b.) A Corvin-negyed tudomásunk szerint egy 
lakótelep is. 
2. Mint közterületnév (ha már azzá vált, tehát kodifikálták), akkor úgy egyszerűsítjük, 
hogy a kötőjel elhagyható. Példa: Gutenberg körút, Erzsébet híd. Eszerint lehetne Corvin 
negyed (hiszen pl. egy megálló neve is ez, bár egy megállónév lehet sokféle). (182.) 
3. Végül pedig, ha egy városrész neve, akkor egybe is lehetne írni. Példa: Józsefváros, 
Adyliget, Bókaytelep, Ganzkertváros, Herminamező stb., tehát: Corvinnegyed. 
A példa jól mutatja, hogy a földrajzi nevek helyesírásában „külső”, nem nyelvészeti 
szempontok is figyelembe vehetők. A nyelvész ezekben az esetekben csak a meglévő 
rendszerbe próbálja meg beilleszteni az új nevet. Ráadásul a név által jelölt tartalom 
változhat: pl. lakótelepnévből közterületi, majd városrésznév válik. 
Egy mondattal szeretnénk illusztrálni a helyzet bonyolultságát: A Corvin-negyedben árult 
lakás a Corvin negyed 23. szám alatt található, ez a most alakuló Corvinnegyed központja. 
Szerencsés lenne, ha az új megnevezéseknél és azok helyesírásánál kérnék a nyelvészek, 
például irodánk állásfoglalását. Természetesen ez is előfordul. 
 
Egy másik, szintén azonnali reakcióról számot adó kérdés a Kossuth-nagydíj írásmódjával 

kapcsolatban feltett kérdés volt. Többek észrevették, hogy a sajtóban számos helyen a 

hibás *Kossuth Nagydíj alak szerepelt, és már aznap, 2014. március 15-én beérkezett az 

ezzel kapcsolatos kérdés. 

 
Cím: Kossuth-nagydíj 
Dátum: 2014. 03. 15. 
URL: http://www.e-nyelv.hu/2014-03-15/kossuth-nagydij/  
 
Kérdés: Hogyan írjuk helyesen ezt a kitüntetésnevet: *Kossuth Nagydíj? 
Válasz: A Kossuth-nagydíj – a helyesírási szabályok szerint (AkH. 195. és OH. 225–227.) 
– kötőjelezendő. 
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6.5. Összegzés, következtetések 

A kutatás első hipotézise, miszerint az adatbázisban található kérdések többsége helyesírási 

kérdés – beigazolódott. A kutatás igazolta korábbi, közel nyolcéves irodavezetői és nyelvi 

tanácsadói tapasztalatomat. 

A kutatás második hipotézise, miszerint a nem helyesírási kérdések között 

többségben lesznek a nyelvhelyességi kérdések – beigazolódott. Feltételeztem, hogy ezek – 

az előkutatás mintájára – szóhasználati és mondatszerkesztési kérdésekre oszthatók, és a 

korábbi retorikai és nyelvművelő szakirodalomban megfogalmazott problémák szerint 

csoportosíthatók tovább. A kérdések nagy mennyisége és sokfélesége miatt azonban nem 

sikerült olyan precíz csoportosítást végeznem, mint az előkutatás során. Ugyanakkor így is 

bizonyítást nyert, hogy a nyelvhelyességi problémák továbbra is szóhasználati és 

mondatszerkesztési kérdésekre bonthatók, ahogyan azt a szónoklattanok évszázadokon 

keresztül tették. 

A kutatás harmadik hipotézise, miszerint vannak olyan kérdések, amelyekre a 

honlap-látogatók rendszeresen rákeresnek – beigazolódott. A honlap statisztikai 

kimutatásaiból kiolvasható volt, hogy milyen típusú kérdések érdeklik leginkább az e-

nyelv.hu oldalra látogatókat. A vizsgált kérdések között helyesírási és nyelvhelyességi 

kérdések vegyesen előfordultak. 

 A beigazolódott hipotézisekből levonható az a következtetés, hogy az 

évszázadok során felismert és többször leírt nyelvhelyességi problémák alapvetően nem 

változtak. A helyesírás azonban sokkal nagyobb hangsúllyal van jelen, hiszen a 

nyelvhasználók a mindennapi írásgyakorlatuk alapján számtalan ismert és ismeretlen 

problémával találkoznak.  
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7. A disszertáció tézisei 

A nyelvművelés mint alkalmazott nyelvészeti tevékenység retorikai gyökerekkel bír. A 

jelentős ókori retorikaszerzők mindegyikének műveiben felfedezhetők a helyes és igényes 

nyelvhasználatra tett megjegyzések, a helyes beszéd elsajátításának követelményei. Ezek 

mindegyike – kivétel nélkül – a stílussal (elocutio) foglalkozó fejezetekben található és 

összekapcsolható az ún. stíluserényekkel. Négy ilyen stíluserényt különíthetünk el: illőség, 

világosság, nyelvhelyesség, ékesség (Adamik et al 2005). Közülük a nyelvhelyesség az, 

amely összekapcsolható a grammatikai és stilisztikai szempontú nyelvhelyességgel: a 

szóhasználati és mondatszerkesztési kérdésekkel. A nyelvhelyességi követelményeket 

először Arisztotelész foglalta a retorika rendszerébe, végül Quintilianus dolgozta ki 

részletesen: a szóhasználati vétségeket barbarizmusnak, a mondatszerkesztési hibákat 

pedig szolecizmusnak nevezte (Adamikné 2013). 

 

Az antik kultúra hanyatlása után a retorika továbbra is fennmaradt. Létformája azonban 

átalakult: a kolostorokban, egyházi intézményekben továbbra is alkalmaztak és tanítottak 

retorikát. A retorika hagyománya keleten is elterjedt, fennmaradása is jelentős részben 

ennek köszönhető. Az újplatonizmusra és Arisztotelész tanaira épült a híres bagdadi iskola 

is (Maróth 1980).  

 

Újdonság a kora középkorban az egyházi szónoklás megjelenése, amelynek korábban nem 

voltak előzményei. Szent Ágoston munkásságának köszönhető a szemiotika tudományának 

kialakulása, valamint az egyházi szónoklás kialakulásának hagyománya (Adamik 1998). 

Néhány kora középkori gondolkodó – akik közül Alkuin Nagy Károly tanítója volt – 

szintén foglalkozott retorikával, ilyen tárgyú műveket is írtak, és azok alapján tanították a 

rájuk bízottakat (Adamik 2014a, 2017). Az átalakult retorikához jó példaként szolgál a 

Sankt Gallen-i kolostorban folytatott latintanítás, amely főként a latin nyelvű hangos 

olvasás és a latin nyelvtan pontos, precíz ismeretének elsajátítására épült (Grotans 1997). A 

középkori retorikai gondolkodás végül Salisburyi János érett skolasztikájában tetőzött. 

 

A reneszánszban folytatódott a retorika továbbélése, de ekkor már elsősorban az udvari 

ember viselkedési és nyelvhasználati követelményeiként vizsgálhatjuk (Adamik et al 

2005). A korszakban a legtöbbet tanulmányozott antik művek Arisztotelész Rétorikája, 

Cicero De oratore és Orator című művei, valamint Quintilianus Institutio oratoriája 

voltak. Az ebből a korszakból fönnmaradt jelentős munka Castiglione Az udvari ember 
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című beszélgetésgyűjteménye, amely egy csoportos beszélgetésen keresztül mutatja be 

udvari viselkedési szabályokat. Castiglione elítéli a nyelvi sznobizmust, a műveletlen 

nyelvhasználatot, és az ebből származó helytelen nyelvi formák normává emelését, 

ugyanakkor hangsúlyozza a gondolat és a szó egységét és elválaszthatatlanságát, amellyel 

egyértelműen kapcsolódik az antik retorikafelfogáshoz. 

 

A klasszikus retorika nyelvhasználati elvei Magyarországon is hatottak. A retorikai 

gondolkodás a reformáció kezdetétől a XIX. század második feléig jelentősen befolyásolta 

a nyelvművelői munkát és az oktatást. Az anyanyelvűség, de főként a vulgáris nyelvek 

előretörésének köszönhetően indult meg a magyar nyelvről és a nyelvhasználat 

helyességéről való gondolkodás, amelynek első – magyarul megjelent – eredménye Dévai 

Bíró Mátyás Orthographia ungarica című munkája volt 1538-ban. A vulgáris nyelvek 

felemelkedése kapcsolatban áll a görög filozófiával, gondolkodással (Szathmári 1968). 

Ebben az időszakban kezdődnek az idegen nyelvű (szak)kifejezések magyarítására tett 

erőfeszítések is (Fábián 1984). A retorika tovább él, de már a nyelvhelyességi 

útmutatókban is felfedezhetjük a nyomát: Geleji Katona István Magyar gramatikatskája 

tele van az antik retorikákból eredeztethető szóhasználati figyelmeztetésekkel, tanácsokkal. 

A korszak retorikájának jelentős képviselői Pécseli Király Imre, Szeberényi Lajos, 

Szvorényi József, akik az antik retorikák stíluselméletében foglaltakat követik. Egyéb 

külföldi hatás is érzékelhető: Hugh Blair brit retorikus gondolatai, módszerei kezdve 

meghatározóak a hazai retorikai gondolkodásban. 

 

A XIX. századi iskolai grammatikaoktatás, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgy 

oktatása a gondolat és a szó egységére épült: a Kármán Mór-féle tantervek felépítése 

követi az ókori retorikák által meghatározott szónoki feladatokat, és a szónok feladataiban 

megjelenő fokozatosság segítségével igyekszik szintetizálni az iskolai anyanyelvi órákon 

megszerzett tudást. A grammatikaoktatás retorikai alapjainak további komponense a 

mondattani alapú nézőpont, amely retorikai kérdésekkel operál (Adamikné 2016). 

 

A nyelvművelés a XXI. századra visszatért kiindulási pontjához: stílusközpontú 

nyelvművelésről beszélhetünk (Kemény 2007). Az antik retorikában a stíluselméletekből 

indult ki a nyelvhelyesség vizsgálata, amely magába foglalta a stílusközpontú 

nyelvművelés legfontosabb alapelvét: az adekvátságot. A stílusközpontúság előtt számos 

nézőpontváltás jellemezte a nyelvművelést (nyelvközpontú, emberközpontú stb.), amely 
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így alkalmazkodott a társadalmi igényekhez. A Lőrincze Lajoshoz köthető emberközpontú 

felfogás (Lőrincze 1980) valójában az antik stíluserényekre és az antik retorikákban 

megfogalmazott nyelvhasználati-nyelvpolitikai szabályokra épül: a nyelvhelyességet 

alapvetően a stilisztika vizsgálatába utalja, de nem feledkezik meg a grammatikai alapú 

nyelvhelyességről sem, továbbá az úzust tekinti mérvadónak a nyelvi norma 

meghatározásakor. 

 

Az ezredfordulón megjelent a nyelvvel kapcsolatos stratégiai lépések tervezete, a 

nyelvstratégia (Tolcsvai 1996, 2004, Balázs 2001). Ugyanekkor számos támadás érte a 

nyelvművelést. Ezek a vélemények a nyelvművelés létjogosultságát kérdőjelezték meg 

(Kontra 1999, Kálmán 2004, Cseresnyési 2005, Sándor 2001, 2006). A nyelvstratégia ezért 

hierarchikus nyelvi cselekvési színtereket hozott létre. A nyelvművelés csak tudományos 

alapon képzelhető el, és nyelvészek által szervezett tevékenységnek kell lennie (Balázs 

2001). Balázs Géza később vitairatban foglalta össze a nyelvművelés eredményeit (Balázs 

2005). 

 

Nyelvművelésre, nyelvi ismeretterjesztésre a XXI. században is van igény. Ezt bizonyítja a 

Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodához (Manyszi) 2017. szeptember végéig érkezett 20.000, 

többségében nyelvhelyességi és helyesírási kérdés is. A Manyszi adatbázisának 

létrehozásával egy folyamatosan bővülő naiv nyelvészeti kérdés-felelet gyűjtemény jött 

létre, amely a XXI. századi módon próbál választ adni a nyelvhasználók nyelvi 

problémáira. 

 

Az adatbázisok vizsgálatakor bebizonyosodott, hogy a Quintilianus által szóhasználati és 

mondatszerkesztési kérdésekre osztott nyelvhelyességi problémák a magyar nyelv 

vonatkozásában a mai napig léteznek, az emberek ezekre rákérdeznek, véleményt alkotnak 

róluk, és kérdésfeltevéseikben az új/szokatlan/ismeretlen nyelvi jelenséghez való 

hozzáállásuk is tükröződik. Helyesírási témakörben leggyakoribb problémaként az egybe- 

és különírás témaköre jelenik meg, míg nyelvhelyességi kérdésekben jellemzően a 

szóhasználati kérdések vannak többségben. Utóbbi azzal magyarázható, hogy a szókészlet 

a nyelv legdinamikusabban változó része (Gerstner 2006).  

 

Egy-egy nyelvi jelenség helytelennek tartásában szerepet játszik a kérdezők attitűdje, 

amely leggyakrabban az olyan értéktelített szavakban és kifejezésekben ölt testet, miszerint 
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az illetőnek „nem tetszik” egy nyelvi jelenség, esetleg „pontatlannak” vagy éppen 

„magyarosabbnak” tart egy szóalakot egy másiknál. Egyes kérdésekben a nyelvhasználók 

bizonytalansága is tükröződött, amikor saját elképzeléseikre vártak megerősítést vagy 

cáfolatot a tanácsadói szolgálattól. 

 

A retorika – nyelvművelés – nyelvi norma viszonyának értelmezésében egyetlen fogalom 

végig állandó volt: az uralkodó nyelvszokás, vagyis az úzus szinte kötelező követése. A 

szerzők többsége ezen a művelt emberek nyelvhasználatát értette (Quintilianustól Lőrincze 

Lajosig), és a hétköznapi nyelvhasználathoz való kritikus hozzáállás (nem fogadható el 

szabályként akármilyen nyelvi változás) jellemezte őket. 

Zárásként a nyelvszokásról szóló idézetekkel kívánom bemutatni, hogy az a 

gondolat, miszerint előnyben kell részesíteni a nyelvi nevelésben, a nyelvi 

ismeretterjesztésben, a tág értelemben vett nyelvművelésben a jelenleg uralkodó 

nyelvszokást, többszáz éves gondolat, amelyet a retorika és grammatikaszerzők is 

szorgalmaztak. 

 

Arisztotelész (Rétorika – Kr. e. 320) 
„… Prózastílusban csak közhasználatú és alapjelentésű szavakat, valamint metaforákat 
használhatunk.” (Rét. III. 1404b) 
 
Horatius (Ars poetica – Kr. e. 16 körül) 
„Van joga és lesz is mindig minden dalosoknak  
mondani új szavakat, ha korunknak bélyege rajtuk.  
Mint erdő ősszel, hervadt levelét ha lerázza,  
hullnak a régi szavak, leköszönnek a régi korokkal  
s új bimbó mosolyog, ha az új kikelet hivogatja. […] 
Lám mi, halandók, elmúlunk, művünk se marad fenn,  
elhal a nyelv becse, nincs kegyelem, nincs szó örök éltű.  
Sok feledett ige újra virul, s mai szók elenyésznek.  
Elvirul és lepereg nyelvünk dús lombja, a törvény  
ez, s legfőbb bíránk, örökös mérték s az ítélet.” 
 
Quintilianus (Szónoklattan – Kr. u. 100.) 
„… Majdhogynem nevetséges volna előnyben részesíteni azt a beszédet, amelyen 
beszéltek, azzal szemben, amelyen beszélnek. […] Tehát nyelvhasználatnak fogom 
nevezni a tanult emberek megegyezését, ahogyan életmódnak a derék emberek 
megegyezését.” (Szón. 1. VI. 43–45) 
 
Baldassare Castiglione (Az udvari ember – 1513) 
„… ha ugyanis valamely hibás beszédmód sok tudatlan között elterjed, azért még nem 
hiszem, hogy szabályként kellene alkalmazni, és követendő lenne. Ráadásul a szokások is 
nagyon különfélék, és nincs olyan nemes város Itáliában, amelynek ne lenne meg a 
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többitől eltérő beszédmódja. Ha pedig Kegyelmed nem akarja kijelenteni, hogy melyik a 
legjobb, az ember nyugodtan ragaszkodhat a bergamóihoz éppúgy, mint a firenzeihez, ami 
kegyelmed véleménye szerint, nem lenne hiba. Úgy vélem hát, aki minden kétséget el akar 
kerülni és biztosra akar menni, szükségképpen egy írót utánozzon, azt, aki mindenki 
véleményével összhangban jónak mondható, és mindig ő legyen a vezetője és védőpajzsa, 
bárki is megszólná választása miatt: ez pedig – a vulgáris nyelvben – nem más, mint 
Petrarca és Boccaccio, és aki kettőjüktől eltávolodik, tapogatózva jár, mint aki fény nélkül 
közlekedik a sötétben, és ezért gyakran eltéved.” (Castiglione 2008: 51–52) 
 
Hugh Blair a sajátosságról (Blair Hugo rhetorikai és aethetikai leczkéi 1783/1838: 
182) 
 
„A’ sajátosság olly szók’ kiválasztása, mellyek az uralkodó nyelvszokás által a’ 
kifejezendő képzetekre vagynak szabva.” 
 
Szeberényi Lajos: Politikai szónoklat-tan (1849) 
 
Tartsuk meg az uralkodó nyelvszokást! „Sok, kivált származott szó egészen eltért eredeti 
jelentésétől. Nagy hiba volna tehát a szónoktól, ha ő ahhoz ragaszkodva a nyelvszokás 
tekintetbe vételének mellőzésével, rég értelmében használná; mert senki által sem értetnék 
meg.” (1849: 92) 
 
Kármán Mór (1909) 
 
Kerülni kell a barbarismust, a soloecizmust, a neologismust, ügyelni kell a 
nyelvtisztaságra, és igazodni kell a megállapodott köznyelvhez (Kármán 1909: 287). 
Megjelenik tehát a nyelvhelyesség követelménye, valamint az úzus is.  
 
Lőrincze Lajos (1981–1985) 
 
Az úzus a legnagyobb úr. A nyelvszokás egy kisebb vagy nagyobb közösség 
nyelvhasználatának megszokott, szokásos, közhasználatú módja, amely a szavak 
hangalakjában, kiejtésében, írásában, megválasztásában, egymáshoz való kapcsolásuk 
formájában nyilvánul meg” (Lőrincze 1980: 39). Azaz a nyelvi norma a nyelvszokásnak 
megfelelően változik, „a nyelvi normát, az egész társadalom számára érvényes 
nyelvhasználati szabályokat a társadalmi megegyezés, a mindenkori n y e l v s z o k á s  
alakítja, alakította ki” (NyelvmK. II. 1985: 334). 
 
Molnár Mária (2015 – doktori értekezés) 
 
Molnár Mária a tankönyvek nyelvezete kapcsán foglalkozik az úzus kérdésével. 
Megállapítja, hogy „a minden időpillanatban változó norma gyökere a mindenkori, 
pillanatnyi nyelvszokás kell, hogy legyen, mert ez teszi lehetővé, hogy a nyelvhasználó a 
közösség tagjaként interakciókba lépve saját maga is részese lehessen a normaalkotás 
folyamatának” (Molnár 2015: 27).  
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