
bevezetés

Folyóiratunk előző számában a nyelvi problémák különféle kérdéseivel foglalkoztam
(lanstyák2010);főcélomazvolt,hogykorábbietárgyúközleményeimretámaszkodva
fölhívjamafigyelmetanyelviproblémákkutatásánakfontosságára,sbemutassamleg-
fontosabbtípusaikatkilencszempontszerint.afeltártanyagnagybőségemiattéppa
nyelviszempontbólelkülönítettproblématípusokkalfoglalkoztamalegrövidebben,azt
ígérve,hogyennekatémakörnekkülönközleménytszentelek.jelenírásommaleztaz
ígéretemetkívánombeváltani.

ahogyaztmárelőzőcikkembenisjeleztem,azeddigfeltártnyelviproblémáknyelvi
szempontbólnégyaltípusbasorolhatók(lásdlanstyák2010,41–43.p.).(1)egyrészük
olyan formák, ill.nyelvváltozatokhasználatábóláll,amelyeknyelvilegkifogástalanok,
csakhasználatukkontextusanemmegfelelőaz interakcióegyvagy több résztvevője
szerint;ezek  a  nye lvhaszná la t  kontex tusábó l  adódó  nye lv i  p rob lémák .
(2)másik részüképpellenkezőlegolyannyelvi forma,amelyazadottnyelvbennem
létezik,semmilyenközösséginormánaknemfelelmeg;ezek  a  beszéd megva ló -
su lásának  zavara i t  tükröző  nye lv i  p rob lémák . (3) a harmadik probléma-
csomag–amelykülönösenkisebbségikörülményekköztnagyonfájó–abbólatényből
adódik,hogyabeszélőkneknemállmódjukbanmegismerninyelvükmindenolyandia-
lektusátvagyregiszterét,amelyreszükségükvolna;idetartoznaka nye lv i h iánybó l
adódó  nye lv i  p rob lémák . (4)azutolsótípusbaolyanproblémáktartoznak,ame-
lyek a nyelvi rendszer, ill. szókincs eredendő tökéletlenségeire, bizonytalanságaira
vezethetőkvissza;ezeka  nye lvbe l i  h iánybó l  és  b i zony ta lanságbó l  adódó
nye lv i  p rob lémák .

előző írásomban, amikor a problémák súlyosság szerinti csoportjairól beszéltem,
jeleztem, hogy a probléma súlyosságának érzékelését a közösségben élő különféle
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nyelvi ideológiák1 is befolyásolhatják. a nyelvi ideológiák azonbannemcsak a létező
problémákmegítélésérevannakhatással,hanemjelentősmértékbenhozzájárulnaka
nyelviproblémáknakalétrejöttéhezésfennmaradásáhozis.az,hogymitérzékelnekés
minősítenek a laikus beszélők nyelvi problémának, nagyban függ attól, hogymilyen
nyelviideológiákbefolyásoljákőket.éppenezértfejtegetéseimsoránmindigigyekszem
kitérniazideológiákszerepéreazéppentárgyaltproblémalétrejöttébenésfennmara-
dásában.ezekazideológiákalaikusbeszélőkhözrendszerintaközoktatás(azonbelül
főlegazanyanyelvinevelés)ésanyelvművelésközvetítésévelkerülnek,detudnikell,
hogyazanyanyelvinevelésbenmégmindigalapvetőenahagyományosnyelvművelés
szemléleteérvényesültájainkon,ezértamikorfeltárjukanyelvi ideológiákszerepéta
nyelviproblémáklétrejöttébenésfennmaradásában,valójábannyelvművelés-kritikával
isfoglalkozunk.

anyelviproblémákrólazalábbiakbankétfélemegközelítésbenbeszélek.egyrészt
mintegyedi,különállóesetekről,adiskurzuskontextusára,aszövegkörnyezetrevaló
tekintet nélkül; ezt a megközelítést mik rosz in tű  megköze l í tésnek nevezem.
Tudjukazonban,hogy„abajnemjáregyedül”,abeszélőksokszorugyanazondiskur-
zusonbelülszámos,nyelviszempontbólazonosvagyakárkülönbözőtípusúproblémá-
valszembesülnek,ezekpedigglobálisanisbefolyásoljákazadottdiskurzusnyelvimeg-
valósulását;ezamegközelítésmakrosz in tű megköze l í tés .

Ha egy beszélő, aki nem ismeri jól a standard nyelvváltozatot, olyan helyzetbe
kerül,aholastandardnyelvváltozathasználatátvárjákeltőle,valószínű,hogy–
hahosszabbideigbeszélvagyhosszabbszövegetírle–nemcsakegyetlennem-
standardelemethasznál,hanemtöbbet.Haegyetlenilyennemstandardelemre
nézünkmint nyelvi problémára (pl. a standard lemegy-e forma helyett a nem-
standardle-e megy formahasználatáraegykonkrétesetben),akkormikroszintű
megközelítéstalkalmazunk.Haazegészdiskurzusranézünk,ésösszességében
vizsgáljukafelmerülőproblémákat,anemstandardalakokhasználatát(pl.nyelv-
járásivagyregionálisköznyelvijelenségek;hiperkorrektszóalakok,nemmegfele-
lő jelentésben használt idegen szavak, nyelvbotlások stb.), akkor megközelíté-
sünkmakroszintű.

anyelviproblémávalkapcsolatoskutatásaimelméletikeretétanye lvmenedzse lés -
e lmé let adja(lásdlanstyák2010,24–25.p.éspassim),amelyanyelvalakítás-elmé-
let legátfogóbbés legkorszerűbb,ahagyományosnyelvműveléstésnyelvtervezést is
magábafoglalóválfaja(lásdpl.jernudd1993;nekvapil2006,2007,2009;neustupný
2002;muraoka2009).

1.anyelvhasználatkontextusábóladódónyelviproblémák

mikrosz in ten alegjellemzőbbesetekbenaproblémátegylétezőnyelviformahasz-
nálataokozza,amelyugyannyelviszempontbólkifogástalan(„jólformált”),ámazadott
körülményekközöttvalamimiattabeszélőés/vagyahallgatószámáranemmegfele-
lő, s ilyen értelemben helytelen.makrosz in ten akkor beszélünk a nyelvhasználat
kontextusábóladódóproblémáról,haegyegésznyelvváltozat(dialektus,regiszter)vagy
egyönállónyelvhasználataminősülnemmegfelelőnekazadotthelyzetben.amakro-
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szintenjelentkezőnyelviproblémasok-sokmikroszintűnyelviproblémábólállhat,még-
hozzákülönbözőtípusúakbólis.

jómagam normasértésnek (konkrétabban nyelvváltozat- és stílustévesztésnek)
és így mikroszintű nyelvi problémának éreztem az elbaltáz ige használatát az
egyikszlovákiaimagyarképviselőjelöltválasztásiszórólapjánakebbenaszöveg-
részletében:„Örömmeltapasztalom,hogykampányrendezvényeinknekmennyire
pozitívahangulataésavisszhangja.aHídkonkrétprogrammaléskivitelezhető
megoldásokkal szólítjameg a választóit. Ha nembaltázzuk el,most egy olyan
helyzetelőttállunk,aholaHíd lehetamérlegnyelve. Ilyenpolitikaihelyzetben
sikerültakisebbségiönkormányzatiságmegvalósításaavajdaságimagyaroknak,
melygyakorlatilagakulturális-oktatásiautonómiátjelentiszámukra.”

Hangsúlyozom,hogyazelbaltáz szótebbenaszövegbenénmintkonkrétsze-
mély,aválasztásiszórólapegyikolvasójaérzemstílustévesztésnek,denyelvész-
ként nem állítom, hogy objektíve is problémás ez a használat. lehet, hogy az
elbaltáz mamárközömböshangulatúszó,csakénmégakorábbistílusértékében
ismeremés használom. empirikus kutatások nélkül ennél többet nemmernék
errőlahasználatrólmondani.

aszerint,hogyaszóbanforgóformamiértminősülnormasértőnek,ill.milyennormát
sért,háromfélenyelviproblémátkülönböztethetünkmegezenatípusonbelül:stílus-
problémákat,nyelvhelyességiproblémákatéstabuizáltnyelviformákbóladódóproblé-
mákat.mindháromemlítettesetbennormasér tés következikbe,ezek természete
azonbanjelentősenkülönbözikegymástól.

1.1.Stílusproblémák

a stílusproblémákmikroszinten az adott helyzetben nemmegfelelő stílusértékű szó
vagymásnyelviforma,makroszintenpedignemmegfelelőnyelvváltozathasználatából
adódnak.astílusproblémákesetébenközösségiszintentörténiknormasértés,abeszé-
lőolyanformáthasznál,amelyabbanaközösségbenazadotthelyzetbennemszámít
megfelelőnek.ezahallgatóbólés/vagymagábólabeszélőbőlnegatívértékeléstvált-
hatki,amiesetenkéntverbálisaniskifejeződhet.

azilyentípusúdevianciákegyrészétnyelvváltozat-tévesztésneknevezhetjük,más
részétpedigstílustévesztésnek.nye lvvá l tozat - tévesz tésrő l  és  s t í lus tévesz -
tés rő l akkorvanszó,amikorabeszélőazadottnyelvváltozatbanérvényesülőegyütt-
előfordulásiszabályokatmegsértveolyannyelviformáthasznál,amelyazadottdialek-
tusbanés/vagynyelviregiszterbennyelvi–denemtartalmi–szempontbólnemmeg-
felelő; az ilyen forma természetesen az adott diskurzusnak a stílusába se illik bele,
mivel nincs összhangban a beszédhelyzet követelményeivel. Ha a beszélő nem egy
konkrétnyelvváltozatszabályaitsértimeg,deazáltalahasznált formamégiselütaz
adottkonkrétdiskurzusstílusától,méghozzáabeszélőszándékátólfüggetlenül(azaz
nemtudatosstíluselemrőlvanszó),csaks t í lus tévesz tésrő l beszélhetünk.

a komáromi Selye jános egyetem egyik magyarországi oktatója mesélte, hogy
hallgatóit, akik suksükölve2 beszéltek vele, kijavította,mert az általuk használt
nyelviformákat, ill.nyelvváltozatotegyetemikontextusbanneméreztehelyénva-
lónak. a hallgatók azzal védekeztek, hogy az általuk használt formák nyelvileg
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helyesek, ezenkívül részei anyanyelvjárásuknak, ezért használatuk nemkifogá-
solható.

a hallgatók érvelése vernakularista és pluralista ideológiai alapokon állt. a
vernakularistaideológiaképviselőiarrabátorítjákazembereket,hogyaszámuk-
ramegszokott, természetes nyelvváltozatot használják, amely gyakran az első-
kéntelsajátított nyelvváltozat, azún. vernakulárisnyelvváltozat, abeszélő igazi
anyanyelve(anyanyelvjárása).apluralistaideológiaértelmébenpediganyelvivál-
tozatosság nem sajnálatos állapot, hanem érték (ahogymár a régi rómaiak is
megmondták:„varietasdelectat”–aváltozatossággyönyörködtet).

ahallgatóknak igazukvoltabban is,hogyazáltalukhasználtnyelvi formák
nyelvileg teljesen „feddhetetlenek”, anyelvművelőkezzel kapcsolatos kifogásai
ugyanisnemnyelvi tényeken,hanemplatonistaés racionalistanyelvi ideológiai
meggondolásokon alapulnak. a nyelvi platonizmus a nyelvhelyességet a nyelv-
használattól függetleníti: nem számít, hogy egy nyelvi forma egy közösségben
elterjedtvagyakárkizárólagoshasználatú,attólmég,hanemfelelmegaz„égiek”
kritériumainak,azazanagytekintélyűnyelvtanokban,kézikönyvekbenlefektetett
szabályoknak,helytelen.azelvárásittaz,hogyegynyelvtaniformánaknelegyen
kételtérőjelentése,ill.grammatikaifunkciója,aminekasuksükölőalakoknem
felelnek meg; ez az elvárás nyelvi racionalista ideológiai alapokon nyugszik.
ennekazideológiánakahíveianyelvrőlminttökéletesenműködőgéprőlgondol-
kodnak,észavarjákőketazolyankétértelműségek,mintamilyenekasuksükölő
formákhasználatábóladódnak.(nemzavarjákőketviszontazugyanilyenkétér-
telműségek, ha a standardban is megvannak, pl. olvassuk, elemezzük, várjuk
stb.,amipedigastandardizmusmegnyilvánulása.)

azt,hogya„suksükölő”formáknyelviszempontbólnemhibásak,azemlített
oktató–nyelvészlévén–nemvontakétségbe.amitkifogásolt,azcsakaz,hogy
ezeketanyelvilegkifogástalanformákatahallgatókolyanhelyzetbenhasználták,
aholez–legalábbismagyarországon–astandardnyelvváltozatfelsőbbrendűsé-
géthirdetőstandardistanyelviideológiaerőteljesérvényesülésemiattszokatlan.3

Haahallgatókbeszédébenmásnyelvjárásiformákiselőfordultak,azazvala-
miféleregionálisköznyelvenbeszéltek,makroszintenisnyelvváltozat-tévesztésről
volt szó (feltételezve, hogy az adott beszédhelyzetben a nyelvjárásias közveleg
használata valóban nem helyénvaló). Ha viszont a hallgatók amúgy standard
magyarnyelvenbeszéltek,asuksükölőformákhasználatamikroszintenvoltnyelv-
változat-ésstílustévesztés.

astandardnyelvikultúrákban4 –ígyamagyarbanis,főlegamagyarországimagyarban
–a stílusproblémák jelentékeny részeabból adódik, hogyabeszélő standardnyelv-
használatábannemstandardelemekjelennekmeg,vagypedigolyanhelyzetben,ahol
astandarddialektushasználatát várjákel,abeszélőnemstandardnyelvváltozatban
(vagyastandardésnemstandardelemeit,formáitvegyítőközvelegben)szólalmeg(vö.
domonkosi2007,41–42.p.).ámegyáltalánnemszükségszerű,hogyaz ilyentípusú
normasértésnyelviproblémátokozzon:éppastandardistaéshomogenistanyelviide-
ológiák működésének következménye az, hogy a nemstandard nyelvi elemek vagy
nyelvváltozatokhasználatátbizonyoshelyzetekbenproblematikusnaktartjákabeszé-
lők.azazaztismondhatjuk,hogyaproblémavalójábannemaz,hogyabeszélőnem-
standardelemeketvagyakáregésznemstandardnyelvváltozatokathasznál,hanemaz,
hogyazadotttársadalombanazemberekgondolkodásátbefolyásoljaastandardizmus
ésahomogenizmusideológiája.azelőbbiszerintbizonyosbeszédhelyzetekbenastan-
dardnyelvváltozatotkell–vagy legalábbis illik–használni,mertaz jobb,magasabb
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rendű,tökéletesebbmásnyelvváltozatoknál,azutóbbiszerintnemjó,haegynyelvvál-
tozatba(esetünkbenastandardba)másnyelvváltozatelemeivegyülnek.5

a stílusproblémák közé tartoznak a közkeletű nye lv i  babonákba vetett hitre
visszavezethetőnyelvhasználatiproblémákis,mivelazadottközösségbenelterjedt,jól
ismertnyelvhelyességibabonákonalapulószabályokmegszegéseéppúgynyelvválto-
zat-tévesztéstvagystílustévesztéstokoz,mintazegyébnyelvhelyességiszabályokmeg-
szegése.azugyanis,hogyanyelvészekésnémelynyelvművelőknemazonosulnakegy
nyelvhelyességiszabállyal,mégnemváltoztatjameg– legalábbisnemazonnal–az
adottjelenségnegatívértékelésétanyelvközösségérintettszegmensében.6

Hiába tagadjákamaiakadémiainyelvművelők,hogyahatározói igenév létigés
szerkezeteazolyanmondatokban,mintpl.meg van írva, hogy nemcsak kenyér-
rel él az ember magyartalanvagymásszempontbólhelytelenvolna,haegyszera
beszélőkegyrészeerrőlmitsemtudvaazilyenszerkezetekethelytelennektartja,
egykalapalávéveőketaténylegesennemhasznált,a macska föl van mászva a
fára-féle,aszerkezetlejáratásacéljábólkiagyaltmondatokkal.anyelvközösség-
benakorábbinyelvművelőihelytelenítéstovábbélésemiattazilyenszerkezetek
használata a beszélőknek problémát okozhat, akár tisztában vannak az adott
szerkezetmaihivatalosnyelvművelőimegítélésével,akárnem,hiszenababoná-
banhívőhallgatókrészérőlahatározóiigenévlétigésszerkezetenegatívértékíté-
letetvagyszankciótválthatki,amelyafórumokonéscsetszobákbanledorongoló
megjegyzésben,iskolaikontextusbanpedigakárrosszabbérdemjegybeniskife-
jeződhet.

érdemes még megjegyezni, hogy a határozói igenév létigés szerkezetének
elfogadásamellettifőérv–azti.,hogyezaszerkezetnemgermanizmus–maga
ispuristaindítékú:ugyaniseztaszerkezetetakkorishelyesnekkellenetekinte-
nünk,hagermanizmusvolna,egyszerűenanyelvhasználatitényekalapján.

paradoxmódonazokatazeseteket is anyelvhasználat kontextusából adódóproblé-
mákhozsoroljuk,amelyekbenegynyelviformátabeszélőés/vagyahallgatóminden-
félekontextusbanhelytelennekérez,annakellenére,hogyazobjektívesemnemnyelv-
botlás,semnemhiba,ésnemisanyelvirendszereredendőtökéletlenségénekmeg-
nyilvánulása(ezekrőlalábbszólunk).azaszubjektívérzés,hogyegynyelviformahasz-
nálatavalakiszámárasemmilyenkontextusban„nemmegfelelő”,kívülrőlnemkérdő-
jelezhetőmegsemnyelvi,semvalamilyenmástényrevalóhivatkozással.7

Hapl.egybeszélővagyhallgató–aközhiedelemmelösszhangban–helytelennektart-
jaade ésaviszont kötőszóegyütteshasználatát,akkorezproblémátokozhatnekiattól
függetlenül is,hogyezahasználatabeszéltnyelvbenteljesenáltalános,nemcsaka
kevésbéiskolázott,hanemamagasanképzettemberekreisjellemző,ésaszépiroda-
lombólisszámtalanpéldaidézhetőrá.anyelvhasználattényeinemszámítanak,mert
aracionalistaideológiafényébenkéthasonlójelentésű,ill.funkciójúkötőszóegymás
mellettvalóhasználata„fölösleges”.

mivelvalószínűneklátszik,hogyaFórum Társadalomtudományi Szemle olvasóiis
kétkedvecsóváljákfejüketesorokolvastán,haddidézzekjelesíróinktólaszokásosnál
többpéldátade ésaviszont kötőszókegyütteselőfordulására:
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nemértadologhoz,akiezenaprógondokathaszontalanságnaknézi:de viszont
az adelungok tévednek meg, midőn ők akarnak lenni a mi mestereink [...]
(kazinczyFerenc,1816.)asomkutigrófaHázösszesmágnásaiközta legnép-
szerűbbember,semmitsemkicsinyeléssemmitsemtartnagyra.Senkitsenéz
le, de viszont bálványt sem csinál senkiből. (mikszáth kálmán, 1889.) vajon
emlékszik-emégrá?lehet,hogyőisrágondol,éppígy,mostegybudapestidivá-
nyon,bárazislehet,hogycsaktréfázott.De akkorviszont nemérti,miértéppen
őrámutatott a sok-sok nő közül? (kosztolányidezső, 1918.)ó,mária, te nem
tudod,hogymit jelentmagyarországonapénz!egygazdagországból jöttél ide,
ahol a császárnak van legtöbb pénze,de itt viszont a király lát legkevesebbet
azokbólazaranytallérokbólésezüstgarasokból,amelyekazőarcképévelvannak
diszitve. (krúdyGyula,1926.)mondja,hogyegyik répafelelős,és tanítónőtvett
feleségül, a másik géplakatos kolozsváron, de annak viszont meghalt a nagy-
bátyja,aharmadikbőrszakmábantevékenykedik,anegyedikagronómusvalame-
lyikállamigazdaságban,azötödikpiacitalicskás,ahatodiknemcsinálsemmit,
mivelmeghalt. (Sütőandrás,1970.)ősemafféle tökrészeg;eszméletvesztésig
sohasem iszik,hanemcsakeddigazédesbódulatig,de addigviszont folyvást,
mégéjszakais,mertmáralvásrasincsigenszüksége.(IllyésGyula,1974).[...]az
elejénpéldáulelfelejtettemondani,hogynőrőlvanszó,eztkésőbbhangsúlyozta,
de akkorviszont eszébejutott,hogyeznyilvánmagátólértődő,éshaőeztkiemeli,
azaztjelentené,minthaszámáranemvolnaaz[...](esterházypéter,1982.)

Zárjukasortkétnevesnyelvésztőlszármazópéldával!

anépnyelve,haegyfelől szabadabban fejlődik is,mintamegrögzített irodalmi
nyelv,de viszont másfelőlnagyrégiségeknekisamegőrzőjemindszókincs,mind
nyelvtanialakoktekintetében.(csűrybálint,1936.)azazelem,amelyazismert
információthordozza,atémáhoztartozónaktekintendőugyan,de viszont atéma
–mint a közlés dinamizmusa szempontjából legalacsonyabb értéket képviselő
elem – nem feltétlenül és nem mindig valamely ismert mozzanat kifejezője.
(balázsjános,1985.)

astílusproblémákközétartoznakazokazesetekis,amikorméganyelvművelőksem
kötikvalamilyenbeszédhelyzethez,ill.nyelvikontextushozakifogásoltformahaszná-
latát,hanemazt–platonistaés racionalista ideológiai felfogásuknakmegfelelően–
mindenfajtabeszédhelyzetben,nyelvialapontartjákhelytelennek.azérttekinthetjükaz
adottjelenségekhasználatátstílusproblémának,mertabeszélőközösségnekcsakegy
részeazonosulezzelanyelvművelőimegítéléssel;azokszámáraviszont,akiknemhisz-
nekatorznyelvművelőiértékítéletekbenvagynemistudnakróluk,ejelenségekiscsak
bizonyosbeszédhelyzetekben jelentkeznekproblémaként,mivel bőven vannakolyan
beszédhelyzetek,ill.nyelvikontextusok,amelyekbenazadottformanemnormasértő,
shasználatanemisokoznyelviproblémát.

pl.a„nákolást”anyelvművelőkéziszótármindenfajtabeszédhelyzetbenhelyte-
leníti(bárnyilvánaszerzőknemmernékvállalni,hogyazilyenformákatanyelv-
járásokban isnyíltanhelytelennekbélyegezzék),hiszen így fogalmaz:„azalanyi
ragozás jelen idő egyes szám 1. személyében nincs illeszkedés: (én) fáznék,
bocsátanék, húznék. a -nák toldalékos (én) fáznák stb. igen durva hiba!”
(nymkSz.2 2005,179.p.).valójábanszámosolyanmagyarbeszélőközösségvan,
aholigenisvanilyenhelyenilleszkedés,sahelytelenítettformákteljesentermé-
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szetesek,helyesek.ebbőlkövetkezőenhaegybeszélőolyanközegben„nákol”,
aholnemszokás,mindenképpenstílusproblémárólvanszó.(a„nákolásra”lásd
mózes2010.)

1.2.nyelvhelyességiproblémák

anyelvhelyességiproblémáknyelvművelőkés/vagylaikusbeszélőkrészérőlkifogásolt,
deaközösségnagyrészeáltalennekellenéreazadotthelyzetbenvagyáltalában is
normatívnaktartottnyelviformákhasználatábóladódnak.anyelvhelyességiproblémák
csakmikroszinten jelentkeznek.anyelvhelyességszempontjábólhelytelennektartott
nyelviformákhasználatávalabeszélőnemaközösséginormátsértimeg,hanemcsak
ajobbáraanyelvművelőkáltal létrehozottszabályokvalamelyikét,olyanszabályokat,
amelyeketalegtöbbbeszélőnemismerésnemiskövet.az,hogyanyelvművelőkmeg-
engedikmaguknak,hogyolyanszabályokathozzanaklétre,amelyekellentétbenállnak
mégaziskolázottbeszélőknyelvszokásávalis,csakaplatonistanyelviideológiaérvé-
nyesülésévelmagyarázható.8

a nyelvművelés reprezentatív kiadványaiban, a nyelvművelő kézikönyvben és a
nyelvművelőkéziszótárkétkiadásábantalálhatónyelvhelyességikérdésekszámottevő
részenyelvhelyességiprobléma:azérintettnyelviformákhasználatátanyelvművelők
ugyanhelytelenítik,errőlazonbanvalószínűlegmégaz iskolázottemberektöbbségé-
neksincstudomása.anyelvhelyességiproblémákjelentősrészetehátabbóladódik,
hogyegy-egybeszélőhiszazún.nyelvművelőibabonákban,ésmegispróbáljakövetni
azezekenalapuló,deaközösséginormávalszembenállószabályokat,ill.–haéppen
hallgatóiszerepbenvan–követésüketelvárjaabeszélőtől.álljonittnéhányjellegzetes
példa!

aplatni szótanyelvművelőkvulgárisstílusértékűnektartják,az„igényes”beszéd-
benszerintüknincshelye(vö.nymksz.2 2005,445–446.p.).ennekalighalehet
másoka,mintaszóidegeneredete,ugyanisavalóságbanaplatni-tkimutatha-
tóanmegtaláljukmindenfélestílusrétegben,aszaknyelvibenis,valamintlegjobb
íróinksajátszövegeibenis–tehátnemott,aholegybeszélőtakarnánakvelejel-
lemezni.ahelytelenítéstehátalighanemapuristaésnacionalistanyelviideológia
érvényesülésénekkövetkezménye.anémeteredetűszavakésnyelviformákirán-
tiellenszenvazegykoriHabsburg-uralomirántiellenszenvleképeződése,ponto-
sabbanannaktovábbélőmaradványa.(lásdlanstyák2009d.)

anyelvművelőkéziszótár(l.nymksz.2 2005,53.p.)azátütő melléknevet„saj-
tónyelvi divatszó”-nak titulálja, s azt a tanácsot adja a nyelvhasználónak, hogy
helyettesítseezekkelaszavakkal:nagy, óriási [hatás]; kirobbanó, fényes, ragyo-
gó, világraszóló [siker]; nagy, óriási, hatalmas [erejű].ahelytelenítésvalószínűleg
itt ispurista indítékú,ugyanisakézikönyvállításaszerintazátütő „enyhén ide-
genszerű”,vagyisföltehetőlegvalamilyenidegennyelvhasonlómotiváltságúsza-
vánakahatásárajöttlétre,vagylegalábbisazistámogatta,erősítettelétrejöttét,
ill.elterjedését.

azalapján szórólakéziszótár(nymksz.2 2005,31.p.)megállapítja,hogyaz
mindinkábbnévutóváválik,pl.eredményei alapján egyre nagyobb megbecsülés-
nek örvend. nohaanévutóváválásévezredesnyelvtörténetifolyamatamagyar-
ban, melynek hasznosságát aligha merné egyetlen nyelvművelő is kétségbe
vonni, a kéziszótármégismásmegoldásokat javasol az olvasónak: egyrészt a
tömörebb„szinonim”ragot(eredményeiért),másrésztahagyományos„szinonim”
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névutót (eredményei miatt). azajánlottmegoldásokból látszik, hogyazalapján
használataazérthelytelenítődik,mertnemelégtömör, ill.nemelégrégi,vagyis
nyelviracionalistaéskonzervativistaalapon.anyelviracionalistafelfogásatömör-
ségbenabszolútértéketlát,ígyazeredményeiért megoldást„kétségtelenül”jobb-
naktartjaazeredményei alapján megoldásnál,pedigvalójábanhelyzeteválogat-
ja,abeszélőcéljainakmikorfelelmegjobbanegytömörebbésmikoregyterjen-
gősebbnyelvi forma.anyelvikonzervativizmusahagyományosnyelvielemeket
eredendőenjobbnakvéliakésőbbkialakultaknál:így„nyilvánvaló”,hogyaszerint
jobb,mintazalapján,éselőnyben„kell”részesíteni.További,aszövegbenexpli-
citenszereplőkifogásazalapján „túlzottgyakorisága”,deezazállítás teljesen
megfoghatatlan,hiszennemlétezikmérce,melyhezképestazalapján „túlzottan”
volna gyakori; az ilyen állítások a nyelvművelő irodalomban rendszerint a szó
„bemószerolását”célozzák;főlegolyankoralkalmazzákőketanyelvművelők,ami-
korahelytelenítésvalódiindítékátvalamilyenokbólnemkívánjákfelfedni.

akéziszótárszerintazaki névmás „csakszemélyrevonatkozhat”amainyelv-
ben.ezzelamegállapítássalellentétbenállaz,hogyakézikönyvszerintterjedő
jelenségazaki-nekgyűjtőnévhezvalókapcsolása,pl.a család, a cég, a vállalat
stb.,aki… akézikönyveztdurvahibának tekinti, ahelyett,hogya tények láttán
felülbírálná azt az elképzelését, hogy az aki csak személyre vonatkozhat.
(nymksz.2 2005,26.p.)ezazeljárásanyelviracionalista,platonista,konzervati-
vista éshomogenista ideológia fényében válik érthetővé. „nem logikus”azaki
névmást gyűjtőnévhez kapcsolni,mivel a gyűjtőnévnemszemélyt jelöl, hanem
személyekcsoportját–eztipikusanracionalistaokoskodás.azaki amagyarban
„nyilvánvalóancsakszemélyrevonatkozhat”,hiszenezállanyelvtankönyvekben,
sígyazégiszférában,azeszmékvilágábanisezaszabályérvényesül;haabeszé-
lőknemeszabálynakmegfelelőenhasználjákazaki névmást,azcsakhibalehet
–ígyérvelaplatonizmus.ahagyományosamely névmástökéletesenmegfelelaz
adottcélra,smivelrégótahasználjuk,„nyilvánvaló”,hogyjobb,mintazújonnan
megjelenőaki –ígygondolkodnakakonzervativizmusképviselői.azaki névmás-
raebbőlkövetkezőensemmiszükség,hiszenefunkcióbetöltéséremárvankife-
jezőeszközünk,nemkellmégegy–vélikahomogenizmusideológiájánakbűvö-
letébenanyelvművelők.

mégazelőzőpéldáknálismeglepőbbtalánazalkot igévellétrehozottkifeje-
zésekegytípusánaknyelvművelőihelytelenítése,pl.akövetkezőmondatokban:a
hegység anyagát vulkáni kőzet alkotja; a két ország határát a Duna alkotja. akézi-
könyvíróiszerintazigeelhagyandó:a hegység anyaga vulkáni kőzet; a két ország
határa a Duna. (nymksz.2 2005,35.p.) a javaslatból jól látszikanyelvművelő
tanácsokéletidegensége:egy,anyelvikonzervativizmusbanésracionalizmusban
gyökerező nyelvi tévhit alapján (baj, ha egy szónak új jelentése alakul ki,még
inkább,haezalegfontosabbszemantikaijegyekelvesztéséveljár)egyformátegy
olyanmásik formával szeretnénekhelyettesíteni, amelynekmása stílusértéke,
azazanyelviváltozástmégazonazáron isérdemesnektartjákvisszafordítani,
hogyegypontoncsökkenanyelvstilisztikaidifferenciáltsága.

azemlítettésehhezhasonlónyelvművelőibabonáksokaságaahétköznapibeszélők-
nek többnyirenem, csupánanyelvőröknek (ésesetlegnéhánybuzgókövetőjüknek)
okozgondot,nekikiscsakolyanértelemben,hogynemmindigképesekkövetniasaját
maguk,ill.társaikáltalkiagyaltnyelvhelyességiszabályokat.9 annakérdekében,hogy
képet kapjunkarról,milyennagymennyiségűnyelvművelői babonát (ésezzel együtt
nyelvhelyességiproblémát)hozottösszedicstelentörténeténekszáznegyvenévealatt
amagyarnyelvművelés,részletesmagyarázatnélkülidézünkpéldákatkifogásoltnyel-
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viformákraanyelvművelőkéziszótáraésbkezdőbetűsszócikkeikből(nymksz.2 2005,
13–87.p.).mivelamagyarnyelvművelésegyikközpontikérdéseazidegenszavakés
az idegenszerűségekelleni harc, a nyelvhelyességi kérdéseket ebből a szempontból
kétnagycsoportraosztjuk:belsőéskülsőnyelvhelyességikérdésekre.

a  be lső  nye lvhe l yesség i  kérdések közéazérintettnyelviváltozókazonvál-
tozatai tartoznak, melyek létrejöttében a nyelvművelők nem tételeznek föl idegen
hatást(pl.nákolás,suksük).

belső nyelvhelyességi kérdések a következők: az ad szóval mint funkcióigével
alkotottszámoskifejezés,pl.hangot ad a véleményének, hitelt ad valaminek, len-
dületet/lökést ad vminek, (vmilyen) magyarázatot ad vmire, pofont ad vkinek,
útbaigazítást/útmutatást ad vkinek, igenlő/tagadó/kitérő stb.választ ad vmire;
azaláhúz ige átvitt értelmű használata (pl.aláhúzza valaminek a fontosságát;
beszédében a miniszterelnök aláhúzta, hogy…);azalátámaszt igeátvittértelmű
használata(pl.vmit érvekkel támaszt alá; nézetét hatásos példákkal támasztotta
alá); azalkot szó az olyan kifejezésekben,mint pl.a hegység anyagát vulkáni
kőzet alkotja;azamelyik használataamely helyett,pl.eltört a hamutartó, ame-
lyikhez annyi kedves emlék fűződött; azamennyiben feltételeskötőszókéntvaló
használata,pl.amennyiben a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget;az
anyag szótöbbesszámúhasználatasokesetben,pl.tananyagok, a vita anyagai;
a szembeállító azonban használata tagmondatélén,pl.az esték már hűvösek,
azonban a nappalok még kellemesen melegek;abarkochba játéknevének[bar-
kóba]kiejtése;abeállítottság főnév;abeazonosít ige;abepótol ige,avalamilyen
feladatot, szerepet, hivatást betölt kifejezések; abevállal ige; abevett gyakor-
lat/szokás/dolog kifejezésekbenabevett jelző;abiztosít igeélettelendolgokkal
kapcsolatban,pl.az új készítmény fokozott tisztítóhatást biztosít; abombasztikus
melléknév’frenetikus,hatalmas,világrengető’jelentésben;abonyolít ige’ügyin-
tézéstvégez’ jelentésben, ill.abonyolító ’ügyintéző’ főnév;abölcsőde szó[böl-
csöde] ejtése; a sportnyelvi bunda ’titkos megegyezés, összejátszás vmiben’
jelentése;stb.,stb.,stb.

a  kü lső  nye lvhe l yesség i  kérdések közéazokata változatokat soroljuk,ame-
lyeketanyelvőrökidegeneredetűnektartanak(pl.ahatározóiigenévlétigésszerkeze-
te,párostestrészeknevénektöbbesszámúhasználata).azösszetet t –mindbelső,
mind külső – okokra  v i sszavezethető , nyelvi problémát okozó nyelvhelyességi
kérdéseketkülsőnektekintjük.

külsőnyelvhelyességikérdésekakövetkezők:azolyanalá- igekötősigék,mintpl.
alábecsül, aláereszkedik, alászáll, alázuhan;azalapjában véve kifejezés;azalap-
vető, alapvetően szavak;azalárendelt szerep(et játszik) szókapcsolat;afelesége
hatása alatt kifejezés;akéz alatt vesz/vásárol/elad kifejezések;azalul- igekötős
igék(pl.alulfejlett, alultáplált, alulfizet, alulszámláz);azami kötőszóafőmondat
egészére vonatkozóan, pl.Mindennap felhív telefonon, ami eleinte jólesett, de
most már idegesít;azanélkül, hogy szerkezet,pl.tűzbe vetette az üzenetet, anél-
kül hogy elolvasta vol na; azátmegy ige átvitt értelemben (pl.a tiltakozás nyílt
lázadásba ment át);azátütő melléknév(pl.átütő siker);azátveszi a leckét/tan-
anyagot kifejezés;abalanszíroz ige;abánkódik valami fölött vonzat;abeállómel-
léknéviigenévcélhatározóialkalmazása,pl.a botrányt elkerülendő, nem folytat-
ták az előadást; abebeszél vkinek vmit ige;abehatárol ige;abehoz igeátvitt
értelműhasználata,pl.behozza a lemaradást/hátrányt/veszteséget;abelátja a
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hibáját kifejezés;avalaminek a keretein belül kifejezés;a benyomás főnév átvitt
értelemben,pl.vmi mély benyomást gyakorolt rá;abetart ige az ilyenkifejezé-
sekben:betartja a szavát/ígéretét, betartják az egyezséget/szokást;azúj rend-
szert/módszert/eljárást/szabályt vezet be kifejezések;abirtokában ragosnévszó
azolyankifejezésekben,mintpl.a szükséges adatok birtokában megindítottuk a
hagyatéki eljárást;ablamál ige,ablamázs főnév;aburleszk szó[börleszk]ejté-
seésbörleszk írásmódja;stb.,stb.stb.

nyelvhelyességiproblémárólvanszóakkoris,amikorabeszélővagyahallgatóolyan
nyelvi formát vél helytelennek, amely anyelvművelés érvényesálláspontja szerint is
kifogástalan–azilyenformákhelytelenítéseegyén i  nye lv i  babonákra vezethető
vissza.

ígypl.előfordulapuristanyelvi ideológiákbefolyásaalattállókétnyelvűbeszé-
lőkkel,hogyegyvagytöbbnyelviváltozónakaztaváltozatát,amelynekamásik
nyelvükben is van megfelelője, helytelennek gondolják, s használatát kerülik.
példáulegyszlovákiskolábajáró,deválasztékosmagyarnyelvhasználatratörek-
vő fiatalember helytelennek vélte a kigyógyít, ill. kigyógyul igéket, s igyekezett
helyettükmindigameggyógyít, ill. meggyógyul (részleges)szinonimákathasznál-
ni,mivelúgygondolta,hogyakigyógyít,ill.kigyógyul aszlovákvyliečiť,ill.vyliečiť

sa tükörfordítása.

1.3.Tabuizáltnyelviformákhasználatábóladódóproblémák

a tabuizált nyelvi formák használatából adódó problémák közé mikrosz in ten az
európai társadalmakban, ígyamagyarban is,elsősorbana trágárszavakhasználata
tartozik–eztársadalmiszintűprobléma. Idetartoznakújabbanazún.„politikaikor-
rektség”-gelkapcsolatostabuisztikustiltásokis,amelyekafogyatékosságokkal,szexu-
ális devianciákkal, kisebbségi etnikumokkal stb. kapcsolatos szókincs egy részét,
továbbáanyelvbebelekódolódott„szexista”vonásokatérintik.atabuizáltformákhasz-
nálatanemfeltétlenülstílustalan,sőtlehetakárstílusosis,atabuszegéshatásanyel-
venkívüliviszonylatban,társadalmiszintenjelentkezik,inkábbviselkedési,mintnyelvi
vétségnekszámít.

a „politikai korrektség” értelmében nyelvi problémát jelenthet az olyan szavak
használata,mintpl.cigány, néger, süket, fogyatékos, kövér, buzi,mivela„politi-
kai korrektség” értelmében ezeket  a roma, fekete, sőt újabban afroamerikai,
siket, fogyatékkal élő, teltkarcsú vagytestsúlyproblémákkal küszködő, meleg sza-
vakkaljavallotthelyettesíteni.

azilyentiltásokkülönféle(nemnyelvi)ideológiákravezethetőkvissza.a„politikaikor-
rektségre”visszavezethetőnyelvhasználatinehézségekáltalábannemtekinthetőktár-
sadalmi szintű problémának, de tudatos problematizálásuk miatt lehetséges, hogy
azzáválnak.

atabuizálásnakmintproblémánakmakrosz in tű jelentkezésérepéldáklehetnek
anyelvválasztássalkapcsolatosproblémák,ugyanisakisebbséginyelvekhasználata
bizonyosszínterekenvoltaképpentabu jellegű tiltásaláesik.ezviszontvalódi társa-
dalmiprobléma,súlyosságárajólutalazatényis,hogyemberjogi,ésegyesországok-

32 lanstyák István
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/2

, 
S

om
or

ja



banbüntetőjogivonatkozásai isvannak,máshol jogszabályi támogatásnélkül,önké-
nyesen tiltják a kisebbségi nyelvek használatát. egy szlovákiaimagyar példa erdélyi
szerzőtől:

magyarmunkáspanaszolja,hogyamunkahelyensembeszélhetanyanyelvén.az
öccséveliskénytelenszlovákulbeszélni,mertkülönbenkirúgjákmindkettőjüket.
aneveelhallgatásátkérőpanaszosmondja:„Tegnapmegafasisztaszlovákbáb-
állambólismertmondássalförmedtekránkavillamoson,hogynaSlovenskupo
slovensky,vagyisSzlovákiábantessékszlovákulbeszélni.lassanmárodajutunk,
hogymárcsakodahazabeszélhetünkazanyanyelvünkön”–mondjaamátyus-
földidiószegről(pardon,Sládskovicovo10)pozsonybaingázókőműves.(Sylvester
lajos,Háromszék.)11

másfelőlvannakolyanhelyzetekis,amikoratöbbséginyelvhasználatalehethátrányos
abeszélőszámára,mégakkoris,haazállamhatalomazőoldalánáll.

ígypéldáulegymagyartöbbségűdél-szlovákiaifalubannagygondotokozna,ha
egymagyaranyanyelvűpolgármesterjelölt(csak)szlovákulkívánnakortesbeszé-
det tartani. Igaz, ebben a törekvésében az államhatalom teljes támogatását
élvezhetné,ezazonbanalighaakadályoznámegcsúfosválasztásibukását.

2.abeszédmegvalósulásánakzavaraittükrözőnyelviproblémák

anyelvijellegükszerintosztályozottnyelviproblémákmásodikalaptípusábananehéz-
ségabból adódik, hogyabeszélő–nyelvlélektani vagypatológiai okokból–egy, az
adottnyelvbenmeglévőnyelviformát„deviáns”módonhasználvagypedigolyannyel-
viformáthasznál,amelyazadottnyelvbennemlétezik,azazsemmilyennyelvváltozat-
ban,semmilyenbeszédhelyzetbennemnormatív.abeszédmegvalósulásánakzavarai
közt tarthatjuk számon a nyelvi lapszust is. ez a problématípus csak mikroszinten
jelentkezik.

abeszédmegvalósulásánakzavaraiköztérdemeskülönbségettenniaszerint,hogy
egészséges vagy beteg, ill. idős emberek nyelvhasználatában jelentkeznek-e. az
egészséges  emberek nyelvhasználatában jelentkező zavarok kétfélék lehetnek:
szűkebbértelembenvettmegakadásjelenségekésnyelvbotlások(tévesztések);alább
ezeketmégrövidenbemutatjuk.abetegségek ésazöregedés nyelvikövetkezmé-
nyeiáltalokozottnyelviproblémákróleddigkevesettudunk,úgyhogyezzelakérdéssel
dolgozatombannemfoglalkozom.Szinténnemkívánokfoglalkozniabeszédhibákkal,
amelyekannyibanéletkorhozkötöttek,hogyinkábbagyerek-ésazöregkorrajellemző-
ek,mintsemazemberiéletútközépsőszakaszára.apatológiáshátterűnyelviproblé-
mákmegoldásavalójábannemtartozikanyelvmenedzselőkhatáskörébe,mertalap-
vetőenorvosiproblémáról vanszó,ámmivelahétköznapibeszélőkezeket isnyelvi
problémánaktartják,nemlehetőketteljesenfigyelmenkívülhagyni.

2.1.megakadásjelenségek

amegakadásjelenségekolyannyelvhasználati jelenségek,amelyekmegtörika folya-
matosbeszédet,miközbentartalmáhoznemjárulnakhozzá(lásdpl. Gósy2002,2003;
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lanstyák2009b).Szűkebbértelembenvettmegakadásjelenségekpéldáulabeszéd-
tempó-lassulás; egyes hangok megnyújtása; nehézséget okozó szavak, kifejezések
tagolvaejtése; beszédszünetbeiktatása, amely lehetnémavagy jellel kitöltött; újra-
kezdés (a beszédfolyamatmegszakítása, néhányhang vagy egy, ill. több szómegis-
métlésevagykorrigálása).Tágabbértelembena2.1.alattemlítettbotlásokisameg-
akadásjelenségekközétartoznak(afentidefiníciónakmegfelelnek).

azalábbirövidszövegrészletben,amelyegyszociolingvisztikaiinterjúbólvaló(lásd
Sebők 2009, 188–189. p.,) a nyelvi problémaként normális körülmények közt nem
értelmezhetőlazításosjelenségekenkívültöbbmegakadásjelenségistalálható:

az, hogy az ilyenmegakadásjelenségeknyelvi problémaként jelentkeznek-e, beszéd-
helyzettőlfügg,sebbenszerepetjátszhatnakbizonyosmértékbenanyelviideológiák
is.Hétköznapihelyzetekbenamegakadásokáltalábannemokoznakproblémátsema
beszélőnek,semahallgatónak,sőtahallgatónakegybizonyosmennyiségűmegaka-
dásraegyenesenszükségevanahhoz,hogylegyenelegendőidejeaszövegmegérté-
sére. Formálisbeszédhelyzetekben,pl. egyállásinterjúbanamegakadások,hanagy
számbanjelentkeznek,ronthatjákabeszélőrőlahallgatóbankialakulóképet,különö-
senhaazanyelvi racionalizmus ideológiájaalapjánúgygondolja,hogymindenszö-
vegnekrendezettnekkelllennieahhoz,hogyjólbetöltsefunkcióját.

2.2.nyelvbotlások

anyelvbotlásokolyanalkalmilaghasználtnyelviformák,amelyeknemcsakahallgató,
hanemabeszélőszámáraisnormasértőek,mégpedignemcsakazadottbeszédhely-
zetben, hanem attól függetlenül is (vö. Gósy 2002, 2003; Huszár 2005; lanstyák
2009b).nyelvbotlásokanyelvirendszermindensíkjánjelentkeznek,ígypl.megkülön-
böztetünkhangtanibotlásokat, szótévesztéseket, rossz toldalékok,deviánsnyelvtani
szerkezetekhasználatátstb.nézzünkmegkételtérőtípusúpéldátnyelvinaplókból!12

azelőadásonazáltalunkkitöltöttmítoszkérdőívekellenőrzésérekerültsor,ami-
korazalábbinyelvimítoszhozértünk:Minden embernek – különösen pedig az
iskolázottaknak – erkölcsi köteles sé ge, hogy ápolja, védelmezze anyanyelvét,
ügyeljen épségére, tisztaságára. akijelentésbentalálhatóerkölcsi jelzőreatanár
úrúgyreagált,hogyszerinteazembererkölcsikötelességetöbbekközöttinkább
azlenne,hogyne hidegenedjen el acsaládtagjaitól.

Mos nem aszm nd m mostan jóvan most1 fölépíttek 
egy ag+//.2 valami erömüwet a keertbe (..)3 de (.)4 
aki viszont csak álmodozni tud ës ()5 és s1 nem tud 
cselekedni vagy nem tud t;t;teni1 érte semmit az z 
hiábo () S a faluba pedig (.)4 megin ()5 látom azt a ()5 
azt a1 terepet ahol a nagy álmoim megvalósuatnak ës 
a saát munkám is (.) Saát magam megvalósuatok a 
munkám által () Péddaul ()5 Ö MM Ö M6 talákozt m a 
+//.2 ugyi7 vannak itt barátoim (.) Ma <=már> ugyi7 
négy éve ismerem köt (.) Egyik haverom kiment (.) 
kesztet <!> <=elkezdett> kaszáni egy egy1 gyomos 

részt (.) 

1 ismétléses újrakezdés 
2 javításos újrakezdés 
3 közepesen hosszú be-
szédszünet 
4 rövid beszédszünet 
5 nagyon rövid 
beszédszünet 
6 habozás 
7 töltelékszó 
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apiaconhallom,hogykétidőshölgymagyarulbeszél,amirepozsonybanazértfel-
kapjaazemberafejét.azegyikhölgyarrólbeszélt,hogynemsokáraittadecem-
berésakarácsony.azüzletekbenismegjelennekmajdaszaloncukrok,aminekő
különösenörül,mertmáraligvárja,hogy„karácsonyikoalíciót”egyen–azaked-
vence.

azelsőesetbenabeszélőtudatábanegyszerreaktiválódottkétige,azelidegenedik és
azelhidegül,mivelmindkettőbeleillikakontextusba.akettővegyülésébőljöttlétrea
tényforma.amásodikesetbenkéthasonlóhangalakú,deeltérőjelentésűszó„kevere-
dett össze”, akollekció [kolekció] ésakoalíció, olymódon,hogyabeszélőazegyik
helyettamásikathasználta,azazhangzásihasonlóságonalapulólexémacserekövet-
kezettbe.amennyibenabeszélőnemismerteazegyikvagymásikszót,malapropiz-
musrólvoltszó,ezesetbenazonbanapéldanemanyelvbotlásokat,hanemanyelvi
hiányjelenségétillusztrálja(lásdalább,a3.1.alatt).

a nyelvbotlások közé sorolandók a kétnyelvű emberek beszédében jelentkező
a lka lmi  in te r fe renc ia je lenségek is, mindazok a tévesztések, amelyeket a
beszélőkmagukiskitudnakjavítani.példáulakövetkezőnaplóbejegyzésszerzője,aki
atörténetbenazegyikbeszélő,problémakéntéltemegatükörszóláshasználatát,dea
hallgatóisfölfigyeltazinterferenciajelenségre,saleírásbólúgytűnik,hogynegatívan
értékelte (anyelvmenedzselés-elméletszerintanyelvinormátólvaló,negatívanérté-
kelteltérésnyelviprobléma;lásdlanstyák2010,26.p.).

erikaarrólkérdezősködött,hogyansikerültvisszaalkalmazkodnomaziskolaikör-
nyezethez,vannak-ekomolyabbnehézségeim,aztánpedigkonkrétanarrólazórá-
rólkérdezett,amelyikreéppsiettem.énakérdéséreaztfeleltem,hogyazazóra
eléggéproblematikus,merthogynemértekazelőadásokbólsemmit,ésméghoz-
zátettemaszemléletességkedvéért,hogy:„az nekem olyan spanyol falu”. amikor
kimondtam,észrevettem,hogyerikafuránnézrám,denemtudtam,hogyholabaj,
gyorsanmegiskérdeztem,hogymosteztugyerosszulmondtam,mireőelmagya-
rázta,hogyezaszlovákbólfordítottšpanielska dedina,dehogyeztmagyarulnem
használják.Többszörisvisszakérdeztem,hogyténylegnemhasználják-eamagyar-
ban,mertnekemezmégmindignemvoltnyilvánvaló.aztánvégülisazzalgyőzött
megazerika, hogyezt nyugodtanbeleírhatomanyelvi naplómba is. akkormár
megértettem,hogyittnagyabaj,hamársajátmagamatsemtudomkijavítani.13

az írott nyelv vonatkozásában ide vehetjük a he l yes í rás i  tévesz téseket és az
e l í rásokat is,ahelyesírásitévesztésekközülazokat,amelyeknemabeszélőnyelv-
tudásbeli hiányosságaiból, hanem pl. pillanatnyi figyelmetlenségéből adódnak. a
helyesírásihibákelkövetéseszigorúanvévenemnyelviprobléma,ámalaikusbeszé-
lőkfeltétlenülannaktartják,márpedigkiindulópontunkszerintnyelviproblémaaz,amit
abeszélőkannaktartanak(lásdlanstyák2010,28–29.p.).Sőtalaikusbeszélőkszá-
mosvalódinyelviproblémátishelyesírásinaktartanak,különösenahangtani,sőtalak-
tani(!)jelenségekírásosrögzítésévelkapcsolatosakat.

azelírásramintnéhányemberszámáraeléggésúlyoskövetkezményekkeljáróprob-
lémárakivételesenakárpát-medencéntúlról,amesszichilébőlhozunkegyideipéldát:

menesztettékachileinemzetipénzverdevezetőjét,miutántöbbezerpénzérme
kerültúgyforgalomba,hogyazországnevehibásanszerepeltrajtuk.az50pesós
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érménchilehelyettchiieszerepel.azérmékmég2008-benkerültekapiacra,de
abakitmeglepőmódontavalyigsenkisemvetteészre.azegészországszámára
kínostévedésellenéreapénzérméketnemvonjákvissza,sőtértékükasokszo-
rosáraemelkedett,agyűjtőkpedigmintritkaságravadásznakazelfuseráltpén-
zekután.14

a nyelvbotlások többsége észrevétlen marad, vagy ha tudatosul is a beszélőben
és/vagyahallgatóban,nemokoznyelviproblémát.ahelyesírásibotlásokéselírások
jelentősrészeszinténészrevétlenmarad;amennyibenazelőbbidézetthírigaz,méga
nagyonexponálthelyekenmegjelenőhibákkaliselőfordulhat,hogyhosszúideigészre-
vétlenekmaradnak,annakellenére,hogysokember látjaaszöveget,amelybenelő-
fordulnak. a nyelvbotlások észrevétlenségét az is magyarázhatja, hogy valószínűleg
csakkevéssékapcsolódnakhozzájukmegbélyegzőnyelviideológiák.15

2.3.nyelvilapszus

nyelvi lapszusrólakkorbeszélünk,haabeszélőneképpennem juteszébeazáltala
amúgyismertnyelviforma.anyelvilapszusalkalmi,pillanatnyinyelvihiánynakistekint-
hető,silymódonanyelvihiányjelenségekköztisszámontartható(ezeketlásdalábba
3.1.alatt).akövetkezőpéldanyelvinaplóbólszármazik.

délutánfeléakonyhaablakábandohányoztam,édesanyámiskörülettemtevékeny-
kedettvalamit,ahúgompediganappalibanülta laptopjával,ésnagyonbelemé-
lyedtacsetelésbe.megiskérdeztüktőle,hogymiértvanannyiracsendben,mireő
gyorsanválaszolt,hogymagyarokkalír.nálunkacsaládbanezakifejezésamagyar-
országimagyarokat jelenti.azonnalmegértettük,hogyazértvancsendben,mivel
jobbanrákellkoncentrálniaanyelvhasználatára.majdegykisidőmúlvánsegítsé-
gértkiáltottáthozzánkakonyhába:„Kuni, hogy van az, tudod, amikor szoksz le,
nem cigizel sokáig és hiányzik?” énazonnalgondolkodnikezdtem,deédesanyám
gyorsabbvolt,ésegypercenbelülmegszületettamegoldás:elvonási tünetek,és
ekkormégnagybüszkeséggel tettehozzá,hogy „absťák”.mivelővolta legügye-
sebb,hiszennekijutotteszébeleghamarábbmindkétnyelvenakeresettszó.

anyelvilapszusmindigproblémátokoz,legalábbabeszélőnek,dezavarólehetahall-
gató számára is. az ilyen problémák viszont nem érződnek súlyosnak, ami szintén
összefügghetazzal,hogyvélhetőennemkapcsolódnakhozzájukazadottjelenségeket
megbélyegzőnyelviideológiák.Gyöngébbnyelvtudásesetébenkönnyebbenlétrejöna
nyelvilapszus,amiszinténaztmutatja,hogyanyelvilapszusnemválaszthatóeléle-
senazalábbtárgyaltnyelvihiányjelenségektől.

3.anyelvihiánybóladódónyelviproblémák

nyelvihiányonabeszélőknyelvtudásánakkülönfélehiányosságaitértjük.Haanyelvi
hiányabbóláll,hogyabeszélőegy-egyolyankonkrétnyelvielemetvagyformátnem
ismervagy ismerrosszul,amelyreazadottbeszédhelyzetbenéppenszükségevolna,
mikrosz in ten jönlétrenyelviprobléma.amintlátjuk,eza„hiány”egyarántjelenthe-
tiazadottnyelvielemvagyformanemismeretétéshiányosismeretét.makrosz in ten
akkor okoz a nyelvi hiány problémát, amikor a beszélő képtelen arra, hogy az adott
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beszédhelyzet követelményeinekmegfelelőenbeszéljen, ill. a hallgatómegértseazt,
amitnekiazobjektívenézveérthetőenbeszélőbeszédpartneremond,vagyisnem,ill.
hiányosan ismeri az adott beszédhelyzetben szokásszerűen használt nyelvváltozatot
vagynyelvet.amakroszinthezsorolhatjukanyelvikészségekhiányátis.

3.1.nyelvielemekésformákhiánya

mikrosz in ten anyelvihiányabbóladódik,hogyabeszélő,ill.ahallgatóaszükséges
nyelvi formátnem ismeri, rosszul ismeri vagy (abeszélőnek)nem jutéppeneszébe;
makrosz in ten pedigabból, hogyabeszélőa számáraazadott beszédhelyzetben
szükségesnyelvváltozatotvagynyelvetnemismeri,nemtudjahasználni,ill.ahallgató
nemértiazadotthelyzetbenszokásszerűenhasználtnyelvváltozatotvagynyelvet.16 a
nyelvihiánykiváltója lehetabeszédmegvalósulásávalkapcsolatosolyanzavaroknak
is, amelyekkel az előző pontban foglalkoztunk (megakadások, nyelvbotlások). nyelvi
hibákatelsősorbananyelv-, ill. nyelvváltozat-elsajátításésanyelv-, ill. nyelvváltozat-
felejtésfolyamánkövetnekelazemberek.

abeszélőkkülönfélenye lv i  s t ra tég iákat alkalmazhatnakanyelvihiányáthida-
lására,ill.elleplezésére,pl.acélszóhelyettannakhiperonimájáthasználják,körülírá-
sokatalkalmaznak,kódotváltanak(haerrevanlehetőség),nyelvenkívülieszközökhöz
folyamodnak(pl.mutogatás,rajzolás,hangutánzás),beszélgetőtársuktól,esetlegvala-
ki mástól segítséget kérnek. írásban történő kommunikáció esetében nemegyszer
lehetőségvanszótárakvagymássegédeszközökhasználatárais.

anyelvihiányrólviszonylagsokbejegyzésszólanyelvinaplókban.nézzünkmegket-
tőt!

Szintén a barátommal fordult elő, aki arrólmesélt, hogy ismerőse „terítő” lett.
(Győriesenterittő.)énmegavilágértnemértettem,miaz,akkormagyaráznikezd-
te,hogyhátáruterítő,akiárutterít.kb.félévigpolemizáltunkmégezen–énállí-
tottam,hogyamagyarbannincsilyenkifejezés,őpedig,hogyigen.aztánegyszer
elővettemazértelmezőkéziszótárat,ésmegdöbbenvetapasztaltam,hogy3.vagy
4. jelentése (a terítésnek)valóbanazáruterjesztés.bocsánatotkérteméselis-
mertemahibámat.

mindszentekünnepénvégiglátogattukakörnyezőtelepülésektemetőit,éskora
estehazatérveforróteaközbenbeszélgettünk.énaRozsnyóiHírlapotiskezembe
vettem,hogyátlapozom,ésinnenisaktuálisdolgokattudhatokmegavárosról,mire
feltűntegyismerősarcfényképeazújságban.mivelédesanyámtávolabbvolttőlem,
énkényelmességemmiattamellettemülőhúgomatkérdeztemazilletőkiléte,leg-
főképpenfoglalkozásafelől,mireahúgomígyválaszolt:„Tudod, Kuni, ő most az új
sírfelügyelő.” nemaKuni voltameglepő(mertmáregyideje,hogyezlettabece-
nevemotthon),hanemasírfelügyelő szó,amireénrögtönvisszaiskérdeztem,hogy
miaz,ésekkormárédesanyámszóltközbe,kijavítvaalmát,hogytemetőgondnok.
Szinte mindketten meglepődve néztünk édesanyánkra, hogy hogyan jutott neki
eszébeagondnok szó,aminálunksosemvolthasználatos.

anyelvihiányhozkapcsolódófontosfogalomanye lv i  h iba .anyelvihibaabeszélő
nyelvtudásbeli hiányosságának a megnyilvánulása; olyan nyelvi forma, amelyet a
beszélőnemcsupánalkalmilag,tévesztésképpenhasznál,hanemrendszeresen,mivel
nincs tudatábanannak,hogyaz illető formaazadottbeszélőközösségbenáltalában
vagyvalamelykontextushoz,beszédhelyzethezkötődőennemnormatív.
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errelehetnepéldaaföntebbemlítettkollekció – koalíció lexémacsere,amennyi-
benezakétszóvalamelyikéneknem ismerésemiatt jött létre;az ilyenokokra
visszavezethetőszócseréketmalapropizmusnaknevezzük.

egy további, egyértelmű példa amalapropizmusra annak a (szlovákul nem
tudó) csallóközi asszonynak az esete, ki elmesélte szomszédjának, hogy előző
napegynagyobbtelepülésenvolt,aholazáruházbanegyszép„zsumpát”vásárolt
magának. a történetben többször is használta az egyébként ’emésztőgödör’
jelentésű szlovákiaimagyar zsumpa szót ’pongyola’ jelentésben, nyilván azért,
mertösszekeverteaszlovákžupan ’pongyola’szóval.

azí ro t t  nye lv vonatkozásábanebbeacsoportbatartoznakahe l yes í rás i  h iány -
je lenségek és h ibák is; vagyis azok az esetek, amikor a beszélő problémája az,
hogyegyszótvagykifejezéstnemtudhelyesen leírni, ill.hibásan írja le (nem figyel-
metlenségből,hanemhelyesírásiismereteinekhiányosságamiatt).

SokproblémaokozójáváváltaHelyesírásikéziszótárazzal,hogyhibásanszere-
pelt benneaKárpát-medencei szóalak, kis kezdőbetűvel,kárpát-medencei for-
mában(Hksz.1988,318.p.).nyilvánezzelmagyarázható,hogyakiskezdőbetűs,
helytelenformaszámoskiadványbanmegjelent,többekközöttazénírásaimegy
részében is, miután a gondos szerkesztők kijavították helytelenre az általam
helyesenleírtszóalakot.

makrosz in ten nyelviproblémaaz,haabeszélővagyahallgatónemismeriaszá-
máraszükségesnyelvváltozatotvagynyelvet.kisebbségihelyzetbenazegyszerűbeszé-
lőkneksokhelyen(szinte)csakamindennapibeszéltnyelvhasználatáravanlehető-
ségük,ezértannyiraáltalános,hogyabeszélőke lső  nye lvük  s tandard változata-
itnemismerikeléggé,ezpedigbizonyosélethelyzetekbenastandardistanyelviideoló-
giaerőteljesérvényesülésemiatt gondotokozhat. a standardonbelül különösen jel-
lemző a fo rmál i s  s t í lusvá l tozatok gyöngébb ismerete vagy ismeretük hiánya.
Szintén jellemzőaszaknye lvek ismereténekhiánya.azembereknagy részesaját
szakmája anyanyelvű terminológiáját sem ismeri kellőképpen, mivel a szakmájukat
nemazanyanyelvükön tanulták; szinténkevésbé ismerikazemberekmásszakmák
szókincsét, amellyel pedig kapcsolatba kerülhetnek, pl. a hivatali nyelvet, az általuk
űzöttkedvtelésszókincsét,sportnyelvetstb.

azoknál az embereknél, akik olyan településeken élnek, ahol a k isebbség i
lakosság  e rős  többségben  van ,gyakorinyelviproblémaamásodnye lv  hét -
köznap i  reg isz te re inek elégtelenismerete,pontosabbanazalapvetőmásodnyel-
vi beszédkészség hiánya. a kisebbségi beszélők egy része egyáltalán nem ismeri a
közösségmásodnye lvé t , a többségi nyelvet (nemcsak nem beszéli, nem is érti),
vagycsakegészentöredékes ismereteivannakróla;ezatöbbségi részről jelentkező
nyelvinacionalistaéshomogenistanyelviideológiákmiattmégolyankorisgondotokoz-
hat,amikorabeszélőnekatöbbséginyelvrevalójábannincsnagyszüksége.

kétnyelvűségi helyzetben nyelvi probléma lehet a többségi nyelvűek számára a
k isebbség i  nye lv  i smeretének  h iánya is.azalábbipélda,amelynyelvinapló-
ból származik, némilegbizarr jellegeellenére jól illusztráljaanyelvi problémátmind
magyar,mindszlovákoldalról:

apostásnőugyanszlovákanyanyelvű,demártöbbmint20éveabaránél,amely
egymagyarlaktafalu,ígymindentmegértmagyarul,csakbeszélninincsbátorsá-
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gaafentemlítettokmiatt.apostáralátogatóöregekkel,akiknembeszélnekszlo-
vákul, úgy kommunikál, hogy az idősekmagyarul beszélnek, ő pedig szlovákul
válaszol.anagymamámezzelazelvárássalmentbeegynapapostára.köszönt,
ésmegkérdezte,amimiattjött,erreapostásnőmagyarulválaszoltneki.anagy-
mamámszámáraezannyiraváratlanvolt,hogyazthitte,szlovákulmondottvala-
mit,csakőnemértette.Háromszorkérdezettvissza,mirerájött,hogyapostásnő
magyarulbeszélt,ekkormármegértetteamondanivalóját.

Sajátosproblémaaze lső  nye lv  g lobá l i s  i smeretének ,akülönfélee lső  nye l -
v i  készségeknek a hiánya – ebbe a csomagba sorolhatók a nyelvvesztésből, ill.
nyelvcseréből adódó, a kisebbségi kétnyelvű közösségeket sújtó problémák,melyek
súlyosságátanacionalista,pluralistaésvernakularistanyelvi ideológiák isnövelik.a
nyelvinacionalistaideológiakisebbségiképviselőianyelvcserébensokszor„nyelváru-
lást”hajlamosaklátni,erkölcsikérdéskéntítélvemegaproblémát;apluralizmuskép-
viselőiszámárasajnálatostényegynyelveltűnése,mivelezcsökkentianyelviváltoza-
tosságot;avernakularizmuspedigveszteségkénttekintazadottközösségeredetinyel-
vénekelenyészésére.ugyaneztafolyamatota„győztes”nyelvbeszélőiáltalábanépp
ellenkezőlegítélikmeg:atöbbséginacionalizmusörülakisebbséginyelveltűnésének,
ahomogenizmuspedigkedvezőfejleménynektekintianyelviváltozatosságcsökkené-
sét.anyelvészekilyenesetbenáltalábanakisebbségiszemlélettelésideológiákkalvál-
lalnakinkábbközösséget,bárvannakkivételekis.

egynyelvűségiéskétnyelvűségikörülményekköztegyarántelőfordul,amaiglobali-
zálódó világban alighanem egyre gyakrabban, hogy a beszélőnek valamely idegen
nye lv re volnaszüksége,amelyetnemismer (pl.ahhoz,hogyegymunkakörtbetölt-
hessen).ezsúlyosegzisztenciálisproblémakéntjelentkezhetsokemberszámára.

3.2.nyelvikészségekhiánya

némilegmástípusú,deösszefüggőproblémátjelentazazeset,amikorabeszélőhíján
vanvalamilyen,számáraszükségeskonkrétnye lv i  készségnek ,pl.nehezenolvas,
írásbanügyetlenülfogalmazvagyegyáltalánnemtudazanyanyelvénírni;ezkisebbsé-
gihelyzetbeneléggyakoriazokbanazesetekben,amikorabeszélőkazanyanyelvüket
tantárgykéntsemtanultákaziskolában.kisebbségihelyzetbengyakranadódnakprob-
lémákafo rd í tás i  készség hiányából;ennekkialakításasajnosnemcéljaakisebb-
ségiiskolának,ezpedignagyhiba.

4.nyelvbelihiánybólésbizonytalanságbóladódónyelviproblémák

anegyedik–atöbbihezképestamagyarnyelvvonatkozásábanmarginális–típusban
abeszélőtakommunikációbanmagaanyelv,anyelvirendszergátolja,annakhiányos-
ságaiésbizonytalanságai.

H iány esetébenmikrosz in ten aproblémátazokozza,hogyanyelvirendszerben
nemtalálhatómegazanyelviforma,amelyreabeszélőneképpenszükségevolnavagy
ameglévőformavalamimiattabeszélőszámáranemmegfelelő.makrosz in ten a
probléma forrása az, hogy az adott nyelv eleve nem rendelkezik a beszélő számára
szükségesdialektussal(konkrétanstandardnyelvváltozattal)vagyregiszterrel(pl.írott
nyelvváltozatokkal vagy azon belül szaknyelvekkel, stílusváltozatokkal). a (magyaror-
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szági)magyarnyelvbőljelenlegnemhiányoznakolyanregiszterek,amelyekreabeszé-
lőknek szükségük volna, így azok semmilyen beszédhelyzetben nem kényszerülnek
nyelviokokbólkódváltásra.arégimagyarnyelvbenazonbanvoltilyenhiány(pl.aszak-
nyelviregisztereké),smaisvanszámosmásnyelvben.

anye lv i  b i zony ta lanság mindigmikrosz in ten jelentkezik;ilyenkorabeszé-
lőnek rendelkezésére áll a megfelelő nyelvi forma, csak annak státusza valamilyen
okból kifolyólag ambivalens; itt nem csupán a beszélő bizonytalanságáról van szó,
arról,hogyőnemismeripl.azérintettszóstílusértékétvagypontosjelentését,hanem
arról,hogyazadottszónakobjektíveisbizonytalan,ellentmondásosahasználata,így
nincs(még)kialakult,egyértelműstílusértéke,pl.azért,mertneologizmusrólvanszó
vagypedigolyanelemről,amelyéppaváltozásfolyamatábanvan.

4.1.eredendőproblémák

valószínű,hogymindenemberinyelvbenvannakaprótökéletlenségek,többértelműsé-
gek,bizonytalanságok, „gyengepontok”, vagyisamikrosz in tű nyelvbelihiánynyil-
vánvalóannyelviuniverzálé.ezekanyelvi racionalista ideológiaszámáramegmagya-
rázhatatlantökéletlenségekcsakritkánokoznakgondotabeszélőnek,ritkángátolják
ahatékonykommunikációt.17 logikailagisbelátható,hogyhaegy-egyilyentökéletlen-
ségmégissúlyosproblémákgyakoriforrásáváválna,akkoranyelvirendszerbőlnagyon
hamarkiküszöbölődne.

amagyarbanközismert,laikusbeszélőkáltalisgyakranészrevételezettpéldaaz
eredendőnyelvbelihiányraa(kifogástalan)felszólítómódú,határozóiigenéviés
-hat/-het képzős alakok hiánya az igék egy csoportjában, pl. csuklik, fénylik,
hanyatlik, ízlik, siklik, vedlik (*vedeljen, vedljen?, *vedelve, vedlve, *vedelhet,
vedlhet?).

egymásik ilyenproblémajelentéstani jellegű:afogalmazásbannemegyszer
gondotokozannakkifejezése,hogytöbbbirtokosnakegy-egybirtokavan(pl.min-
denkinekegy-egygyereke):haaztmondjuk,hogykivitték a játszótérre a gyerekü-
ket,ez aztisjelentheti,hogyegyközösgyereküketvittékki,akivitték a játszótér-
re a gyerekeiket pedigazt,hogymindegyikük(vagynémelyikük)egynéltöbbgye-
rekkelmentki.méghaavilágismeretalapjánegyértelmű is,hogymelyikértel-
mezésahelyes,amegfogalmazásfurcsalehet,lásdpl.boldoggá tettük a felesé-
günket vs.boldoggá tettük a feleségeinket.

azilyennyelvbeliproblémákleginkábbe lkerü lés i  s t ra tég iák alkalmazásávalold-
hatókmeg.

édesanyámkedvencsorozataabarátokközt.mindenestenézi.mikormegkér-
deztemtőle,hovámegy,aztmondta:megyek nézni a barátokat.–ajelenségszó-
kapcsolat-összevonás. a szándékolt közlés a „barátok közt-öt” lett volna, az
összevont,kiejtettalakpediga„barátokat”.véleményemszerintaz isközreját-
szott,hogytudta,énmegértemennyibőlis,hogymiaz,amitnéznifog,tehátez
valójábanlehet,hogynemisbotlásnakminősül,hanemtudatoskihagyásnak.

anyelvirendszerentúlanye lv i  d i skurzusokró l iselmondható,hogyeredendően
„tökéletlenek”,olyanértelemben,hogyazemberinyelveknemtesziklehetővéatelje-
senegyértelmű,pontosfogalmazást.ugyanakkorafogalmazásbólkiküszöbölhetetlen
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két-éstöbbértelműségeknagyrészecsakstrukturálisszempontból,„elméletileg”okoz
gondot,elsősorbanazoknakanyelvművelőknekéshíveiknek,akikaracionalistanyel-
vi ideológiabefolyásaalattállnak,ahétköznapibeszélőkakonkrétélethelyzetekben
ezeknagyrészétészresemveszik,salegritkábbesetekbenértikfélreakét-vagytöbb-
értelmű közléseket, mivel a hallottak vagy olvasottak értelmezésekor erőteljesen
támaszkodnakabeszédhelyzetreésavilágrólszerzettismereteikre.

4.2.nyelvtörténetikorszakhozköthetőproblémák

anyelvköztudomásúlagállandóváltozásbanvan;ezérthetővéteszi,hogyanyelvirend-
szerbenbármikorlétrejöhetnekéslétreisjönnekkisebb-nagyobbnyelvbelihiányossá-
gokésbizonytalanságok.ezek–hanagyonzavaróak,éssokembernekokoznakrend-
szeresengondot–anyelvbőlspontánnyelviváltozásokfolytánelőbb-utóbbkiküszöbö-
lődnek(ebbeaszervezettnyelvmenedzselésisbesegíthetpersze),deátmenetiideig–
amelyemberimércévelmérvenagyonhosszúislehet–sokembernekokozhatnakgon-
dot.márpusztánmagaanyelviváltozásis,amikoréppenfolyamatbanvan,bizonyta-
lanságotokozhatarégiésazújjelentés,stílusértékegymásmellettélésefolytán.

amaimagyarnyelvbőletekintetbenkétproblémacsomagotérdemesmegemlíte-
ni:azegyikbeaszemélytelenfogalmazássalkapcsolatosnehézségektartoznak,
a másik pedig a magázódással és a magázódó megszólításokkal kapcsolatos
problémák.azelőbbirőlkorábbiközleményembenírtam(lanstyák2010,43.p.).
amásikproblémalényege,hogynemlétezikstilisztikailagjelöletlenmagázóhar-
madikszemélyűnévmás (azön túlságosan formálisésegykicsitmesterkélt,a
maga viszontsokkontextusbannépiesennyersésemiattudvariatlan),miközben
más típusú megszólítás sem áll mindig a beszélő rendelkezésére („sofőr úr”,
„Kovácsné asszony”).egymásikprobléma,hogyabeszélőtöbbesszámúigeala-
kokathasználvakénytelenvagytegezővagymagázóformátválasztani(nézzetek
ide vagynézzenek ide),miközbennemritkaeset,hogyamegszólítottakegyrészé-
veltegező,másrészükkelmagázóviszonybanvan.egyfajtagyógyírtjelentezekre
aproblémákraategeződésszéleskörűterjedése,ezazonbanaproblémátmég
akkorsemszüntetnémegmaradéktalanul,haamagázódásteljesenkiszorulnaa
használatból,mivel ismeretlen embermegszólítása tegező viszony esetében is
gondotokoz(ahaver! ésehhezhasonlóknemmindenhelyzetbenfelelnekmeg).

4.3.neologizmusokkalkapcsolatosproblémák

anyelvbenújonnanmegjelenőnyelvi formákhasználatagondotokozhatabeszélők-
nek.egyrésztazért,mertneologizmusmivoltukmiattobjektíveisbizonytalanleheta
státuszuk,másrésztpedigazért,mertráadásulabeszélőknehezebbenistudnakutá-
nanéznia„helyes”használatnak,miveleneologizmusokegyrészétaszótárak,nyelv-
tanok,nyelvhasználatikézikönyvekmégnemtartalmazzák. (Sokszoréppbizonytalan
státuszukmiatt; a szótárak esetében erre aztmondják, hogymég „nem szótáréret-
tek”.)

azújszavaknakbizonytalanlehetadenota t í v  je lentése (milyentípusúérzés-
re,hangulatrahasználatospontosanafíling?;miakülönbségabankkártya ésa
hitelkártya közt?)vagyas t í lusér téke (pejoratív-e,ill.mikorpejoratívabiznisz?;
stilisztikailagjelöletlen-evagyjelöltaközgyógyellátott vagyakiosztmány?),sgon-
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dotokozhatasz inon imák  köz t i  vá lasz tás  is(laptop vagynotebook?,disc-
jockey, DJ vagylemezlovas?, adattár vagyadatbázis?).

problematikuslehettovábbáaneologizmusoktő tan i  be i l l eszkedése és
to lda léko lása (térerője vagytérereje?, ímélez vagy ímélezik?, szörföl vagy ször-
fözik?, partnerség vagypartnerság?).

különösen az idegen eredetű neologizmusok esetében gondot okozhat a
k ie j tésük ([laptop] vagy[leptop])és/vagyazírásmódjukis(cool vagykúl?).

másjellegűgondotokoznakaneologizmusokazzal,haabeszédpartnernem
ismer i , ill. nem ér t i vagy fé l reér t i őket (pl. aNincs egy bugyid? kérdést,
melybenabugyi szó’genothermtasak’jelentésbenszerepel),vagypedige l len -
szenvet váltanak ki belőle (mint pl. a konzervatív beszélők egy részéből sok
újabb„becézett”, játékosnyelviforma–bari ’barát’,tali ’találkozás’,marhapöri
vagymarhapöci ’marhapörkölt’,csiripöri ’csirkepörkölt’ésezekhezhasonlók).

aneologizmusokkalkapcsolatostermészetesproblémákhozhozzáadódnakanyelvmű-
velőielítélésésmegbélyegzéskövetkezményei.Tudvalevő,hogyanyelvművelőkzsige-
rigyanakvássalésidegenkedésselfogadjákazújnyelvifejleményeket,salegtöbbeset-
benmondvacsináltokokbólelutasítjákőket;avalódioklegtöbbszörakonzervativista,
aplatonista,aracionalista,ahomogenistaésastandardistanyelviideológiaérvénye-
sülése,melyekfényébenaneologizmusokmegjelenéserosszdolog;ezekhezjárulhat
mégidegeneredetűneologizmusesetébenapuristaideológiais.akonzervativistaide-
ológiaszerintahagyományosformaeredendőenjobb,azújraezértáltalában„nincsis
szükség”.aplatonistaideológiaameglévőformát„ahelyes”formánakláttatja,azúj
ezértnemaz,hiszenaszótárak,nyelvtanoksemtartalmazzák.aracionalistaideológi-
ánakmegfelelően„mindenszövegnekegyértelműnekkellenelennie”,aneologizmus
viszont,mivelmégnemmindenkiismeri,„értelmezésizavarokatokozhat”.ahomoge-
nista ideológia értelmében az új változatok „megbontják a nyelvi egységet”, „veszé-
lyeztetikanyelvi rendszerstabilitását”.astandardista ideológia fényébenazúj fejle-
ményekellenszól,hogyezekújmivoltukbólkövetkezőennemrészeiakodifikáltstan-
dardnak,„vagyishelytelenek”.Hapedigezenfelülmégidegeneredetűekis,akkora
puristaideológiaalapjánnegatívanbefolyásolják„amagyarnyelvfejlődését”,szókin-
csétvagygrammatikairendszerét„keverttéteszik”.

mivelaneologizmusokidővelvagystabilanbeépülnekanyelvirendszerbe,vagyel-
enyésznek,avelükkapcsolatos„objektív”problémákésbizonytalanságokegyidőután
megszűnnek; ezeket azonban rendszerint túlélik a nyelvművelői helytelenítések, bár
ezekjelentősrészeisidővelenyhülvagyelistűnik.mindezaztmutatja,hogyvalójában
a neologizmusokkal kapcsolatos problémák is a nyelvtörténeti korszakhoz köthető
problémákközétartoznak,csaksajátosjellegükmiattérdemesőketkülönszámontar-
tani.

Összegzés

dolgozatombananyelviproblémákatnyelvijellegükalapjántipizáltam,srövidenjelle-
meztemazegyestípusokatésaltípusokat.atípusokésaltípusokillusztrálásáraszol-
gáló példákat javarészt a nyelvművelő irodalomból és az empirikus kutatások során
összegyűltanyagból(konkrétannyelvinaplókból)vettem.Fontosfeladatomnaktartot-
tam,hogy–aholcsaklehetett–utaljakakülönfélenyelviideológiákszerepéreaprob-
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lémák létrejöttében, ill. fennmaradásában. az osztályozás alapjául szolgáló négy fő
típusnemválikelélesenegymástól,vannakköztükkisebbátfedődések,átmenetekis.
anyelviproblémáktipizálásaaztacéltszolgálja,hogyaproblémákkezelésében(ezen
belülmegoldásában) ne kelljen külön stratégiákat kidolgozni és alkalmazniminden
egyeskonkrétnyelviproblémára,hanemelegendőlegyenazegyestípusokkezelésére
vonatkozó stratégiákkal operálni. a nyelvi problémakezelés stratégiáit egy különálló
írásbanszeretnémbemutatni.
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ISTvánlanSTyák
TheTypesoflanguageproblemsaccordingtotheirlinguisticcharacter

The paper deals with typologizing of language problems, according to their
linguisticcharacter.Theexamplesof typesandsubtypesmostlycomefromthe
literatureonlanguagecultivationandfromempiricalresearch(languagediaries
containing descriptions of various speech events). The author puts great
emphasisonidentifyingthelanguageideologies,whichplayavitalroleintherise
oflanguageproblems,aswellastheirpreservation.Thetypologyisbasedonfour
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important problem types: 1. language problems arising from the inadequate
contextoflanguageuse;2.languageproblemsarisingfromusinglanguageina
deviant way; 3. language problems originating in language deficiencies of the
speakers;4. languageproblems,whichare theconsequenceofdeficiencies in
thelanguagesystemitself.Thesemaintypesarenotstrictlyseparatedfromeach
other,theirbordersaresometimesblurred.
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