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A sajtó mindennapi életünk tartozéka. Hatása alól nem vonhatjuk ki 
magunkat. Éppen ezért újságaink készítőinek arról sem szabadna megfeled-
kezniük, hogy mit és hogyan közölnek az olvasókkal. A hogyan a nyelvhasz-
nálatra is vonatkozik. Ugyanis a nyelvi műveltség fejlesztésében, a nyelvi 
ízlés, a nyelvi kultúra alakításában a sajtó is részt vesz. Nemcsak nyelvről 
szóló közleményeivel, nyelvművelő írásaival, hanem saját példájával is befo-
lyásolja olvasóinak nyelvi kultúráját, anyanyelvi készségének alakulását. Jó 
irányban és rossz irányban egyaránt. A jő példaadás a nyelvi nevelés egyik 
módja. A nyelvi ízlés, a nyelvi tudat kialakításának fontos tényezője a helyes, 
példaadó nyelvhasználat. A példamutató írás erősíti a nyelvérzéket, segít a 
nyelvhasználat magasabb fokra emelésében. A nyelvi környezet - s ez alatt a 
sajtó nyelvét is érthetjük - a szókincs, a szóláskészlet, a nyelvtani alakok és a 
mondatszerkesztés szempontjából építheti az anyanyelvismeretet. De ront-
hatja is, mert ha a nyelvi vétségek többször megismétlődnek a szövegben, 
könnyel felszívódhatnak az olvasók tudatába, s ez megingathatja a nyelvi 
tudatot. Ezért tartozik a sajtó felelősséggel anyanyelvünk iránt. 

A különféle stílusrétegek közül talán éppen a sajtónyelv áll legközelebb 
a mindennapi nyelvhasználathoz, annak ellenére, s ezt tegyük hozzá, hogy 
sajátos eszközkészlete alakult ki. Azt is mondhatjuk, hogy tükrözi a minden-
napi nyelvhasználatot. Ha megvizsgáljuk újságaink nyelvét, anyanyelvünk 
jelenlegi állapotára derülhet fény. Anyanyelvismeretünk szintjét a sajtó 
nyelvének vizsgálatával is lemérhetjük. Anyanyelvünk állapotának ismereté-
ben tervezhetjük nyelvművelő tevékenységünket. 
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A sajtó írott nyelvi forma, kötöttebb is, választékosabb is az élőnyelvnél, 
a nyelvi norma is szigorúbb, mint a szóbeli megnyilatkozásokban. Ez az oka 
annak, hogy szigorúbb követelmények szerint kell bírálnunk. 

A 7 Nap nyelvét vizsgálva arra kerestem a választ, hogy mennyiben 
követik az írások a nyelvi normát, hol térnek el a helyesnek elismert 
szabályoktól, szokásoktól. Nem mellékes ugyanis, hogy milyen jelenségeket 
terjeszt lapunk, tekintettel arra, hogy jelenleg több mint 37 000 példányban 
jelenik meg. A példákat a tavalyi és az idei számokból gyűjtöttem, s ezek 
közül némelyiknek példányszáma elérte az ötvenezret. A szabadkai hetilap 
igen népszerű, sok helyre eljut, sokan olvassák. Nem mindegy tehát, hogy 
olvasói milyen nyelvhasználattal találkoznak. A továbbiakban nemcsak a 
leggyakoribb nyelvi vétségeket mutatom be (igaz, ezek figyelmeztetnek 
bennünket arra, hogy anyanyelvünk tisztaságának védelmében még sok a 
tennivalónk), hanem olyan kérdésekre is kitérek, melyek a stilisztika körébe 
tartoznak. 

A szóhasználatról, a szótévesztésről 

A szavaknak társadalmilag kialakított és rögzített jelentésük van. A 
jelentések ismeretében tudjuk használni szavainkat, a jelentés írja elő ugyan-
is sokféle vonatkozásukat, pl. a valóságra való utalásukat, a valóság vonatko-
zását a szituációhoz (úgy kell használnunk a szavakat, hogy az olvasó az írás 
tárgyának valóságára érthesse, és a célnak megfelelően reagáljon rá), továb-
bá a jelentés írja elő a szó hozzáilleszthetőségét más szavakhoz. Ha a szavak 
- jelentésükből adódóan - nem illenek a szerkezetbe, zavar keletkezhet az 
értelmezéskor. Persze a legtöbb esetben azért tudjuk, mire gondolt a szerző, 
az igényes nyelvhasználatban azonban mégsem engedhető meg, hogy mást 
mondjunk, mint amit szándékozunk. Az újságírónak a jelentés finomságaival 
is tisztában kell lennie. A 7 Nap-ban nem egyszer származnak hibák a 
szójelentés pontatlan, bizonytalan ismeretéből. 

„Egy-egy elmaradt afrikai falu reggelente még ma is sokféle zajtól 
visszhangzik." (1988. 52. szám) Az elmaradt nem azt jelenti, mint az 
elmaradott. 

„A kisipar mindinkább nekilendül községünkben." (31. sz.) A kisipar 
gyorsabb fejlődésnek indul vagy fellendül. A nekilendül nem megfelelő szó 
ebben a szövegkörnyezetben, mert jelentése: lendületet véve nekifog, gyor-
sabbá, lendületesebbé válik. 

„... vállalja-e a gyermek világra segítését, benne azt is, hogy egy legyen-e, 
vagy több... Másfelől viszont jutalom sincs azért, hogy az ember megháza-
sodjék, vagy gyereket segítsen a világra." (13. sz.) Az újságíró nem tett 
különbséget a világra hoz, vagyis a szül és a világra segít jelentése között. 

„Ezt azzal a megfontolással teszi, hogy leverje egyes árucikek árát." (34. 
sz.) Legalább nyolc jelentése van a lever igének, de egyik sem azt jelenti, ami 
itt megfelelne. Az árucikkek árát csökkentik. 
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„A gyalogtúra fáradalmait röpke beszélgetéssel próbálták elodázni." (35. 
sz.) Az elodázni azt jelenti, hogy valamilyen ürüggyel elhalasztani valamit. A 
fáradalmakat nem halaszthatjuk el. 

„... vagy egy esetleges másik reformernek lesz-e elegendő ideje." (11. sz.) 
(A következőkben csak azt tüntetem fel zárójelben, hogy melyik számból 

való az idézett mondat. A következő számokat néztem át: 1988. a 29-től az 
53-ig, valamint az idei, 1989. évi számokból a 11-től a 28-ig.) 

Az esetleges jelentése: esetleg bekövetkező, bizonytalan, véletlenszerű. A 
szerző bizonyára nem erre gondolt. 

„... az esetleges fertőzésveszély sem lebecsülendő". (31. sz.) A lebecsül azt 
jelenti, hogy értékénél kevesebbre becsül. A fertőzésveszéllyel semmi esetre 
sem hozható kapcsolatba. 

Egy embert így jellemeztek: „... de vékonynak egyáltalán nem nevezhető. 
Határozottan tömör." (13. sz.) Tömör sok minden lehet, de az ember nem. 

„Az idény első hat versenyén azonban nem lépett fel és formája is csak 
lassan emelkedett." (13. sz.) A forma nem emelkedhet, a versenyző formába 
lendülhet. 

„Annyi vizünk, csatornánk van, hogy 510 000 hektár földet locsolhat-
nánk." (35. sz.) Igaz, hogy a locsol azt jelenti, hogy öntöz, de nagyobb 
területeket nem locsolni szoktunk. 

„Nem volt rájuk szükség, már azért sem, mert a legjobb munkásokat 
függesztették fel." (40. sz.) Felfüggeszteni a határozat, ítélet végrehajtását 
lehet, a szó azt is jelenti, hogy egy időre eltiltanak valakit a működési jogtól. 
Kiegészítve viszont nyelvhasználatunkban azt jelenti, hogy megszűnik a 
munkaviszonya, tehát: felfüggesztették állásából. 

„A szakszervezetek nagyban szervezik a télirevalóról való gondoskodást." 
(40. sz.) Egyszerűbb és jobb megoldás: szervezik a télirevaló beszerzését vagy 
gondoskodnak a télirevaló beszerzéséről. Mert a gondoskodást nem lehet 
szervezni. 

„A probléma elodázása csak a veszteségeket halmozza. Abból pedig -
köszönjük - nem kérünk. Bőven van, ezt sem biztos, hogy törleszteni tudjuk." 
(13. sz.) A veszteségeket nem is lehet törleszteni. 

„Évelő szokásunk rámutatni eme egyenlőtlen küzdelem néhány mozzana-
tára..." (14. sz.) Ebben a kontextusban szokatlan az évelő, mert nyelvszoká-
sunk a növénnyel kapcsolja össze. 

A fordítás ügyetlenségének eredménye ez a mondat: „A jelentés átadása 
után a VIII. Vajdasági rohambrigád harci zászlaját kísérték be." (14. sz.) A 
hadseregben jelentéstétel történik; a bekísérést nem lehetett rekonstruálni a 
szövegből. 

Dicsérendő, hogy a 7 Nap-ban nincs sok idegen szó. Azok, amelyek 
mégis előfordulnak, ismert és gyakori szavak. Van azonban kivétel is. Pl. 
„disztribúciós kulturális támogatás", „konzisztens rendszer" (52. sz.), „ple-
biszcitáris támogatás" (38. sz.), a „mozgalom autentikus jellege" (22. sz.) stb. 
Néhány hiba is előfordul használatukkor: 
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„Télen legalább 15 fok legyen a helyiségben... Legmegfelelőbb a 18-21 
fok közötti (!) intervallum.'' (13. sz.) Az időtartam, időköz jelentésű interval-
lum itt nem helyes. (A Celsiust is oda szoktuk írni, tehát 21 °C.) 

„Régi falak nedvességszanálására és egyéb agresszív vízfeltörésnek kitett 
épületek vízszigetelésére szolgál." (38. sz.) Tudtommal nincs nedvességsza-
nálás szavunk, bár lehet, hogy szakszó. De nem tartom megfelelőnek, mert 
az utótag jelentése a következő: csődtől megment, elbocsát, lebont, újat épít, 
gyógyít, orvosol. A vízfeltörés sem erőszakos, támadó, pedig az agresszív ezt 
jelenti. 

Az átnézett számokban olyan szóalakok is előfordulnak, melyek tkp. nem 
léteznek nyelvünkben: „Mivel az említett bizottságok hatékonytalannak bizo-
nyultak..." (35. sz.) = hatástalanok voltak, nem volt hatásuk. 

„Március vége felé tartunk, a község költségvetése elfogadottan." (13. sz.) 
= nincs elfogadva. 

„A gravitáció hiánya nemcsak a csontokra és az izmokra van hatással, 
hanem szerepet játszik a sejtosztásban..." (39. sz.) = sejtosztódásban; hiány-
zik az is kötőszó. 

„... és a hasonló akaratlan rossztevőket céltudatosan röpítik az előre-
vetődő áristom felé." (11. sz.) Jótevő szavunk van, rossztevő azonban nincs, 
akaratlan sem. 

Furcsa szerkezetekkel is találkozhatunk: „belső képzés után géplakatosi 
képzést szerzett." (35. sz.) = átképzéssel géplakatosi képzettséget/szakképe-
sítést szerzett; „Mégis legtöbben a szombaton este a főtéren megrendezett 
szórakoztató estre voltak kíváncsiak." (31. sz.) = műsoros estre. 

Visszatérve a szavakra, még egy jelenséget meg kell említenünk. Az „új" 
szavak jelenléte először csak egy újságírónál volt megfigyelhető, később e 
szóalkotási mód terjedni kezdett. Az eredmény: laza szerkezetű melléren-
delő összetételek (kötőjellel írva), melyek azonban nem mondanak többet az 
összetételi tagok jelentésénél. Szükség sincs rájuk, nem gazdagítják szókin-
csünket. íme a példák: 

„Marhahúsleves-bécsi szelet... egyébként nemcsak reggeli-vacsorára fo-
gyasztható." (40. sz.) 

„... elemészti egészben vagy részben eladdig összegyűjtögetett vagyonká-
ját-valóságát, anyagi javait." (11. sz.) 

„... lesznek termelők, akik még a vetés-ültetés előtt felvett kölcsönt sem 
tudják (kamatostul) visszfizetni..." (39. sz.) uo.: „július-augusztus-szeptem-
berre", hivatkozik-támaszkodik (23. sz.), okaiból-okairól (25. sz.), látni-hal-
lani (11. sz.), esetenként-emberenként, szabályok-sablonok (22. sz.). Az ilyen 
szavakra Sinkovits Ferenc is felfigyelt. Az ő példái (lásd 7 Nap 1989. 26. sz.) 
az egyik 1986-os számból valók: sok helyen jártunk-fordultunk meg, végül 
elirányítottak-elküldtek, szeretem látni-tapasztalni, nemcsak nézelődni-vásá-
rolgatni, elmentem-elfurikáztam. Ezek a szavak egy interjúalany beszédéből 
valók, s igaza van Sinkovitsnak mikor megjegyzi, hogy az alany a felsorolt 
szavakat biztosan nem így írta volna. 
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A fiataloknak készült írásokban (ezek főleg lemezismertetők) is vannak 
új, szokatlan szavak. A fiatalok bizonyára ismerik is jelentésüket. Például: 
hangmáglya, karrier-gladiátor, kultuszegyüttes (34. sz.), sikolykalendárium 
(52. sz.), szótorony, aknaösvény (25. sz.), „fülkereskedelmi" újdonságok, 
szókotla, felhőkarcoló-hangú, pszichodélikus hangvagyon, pszichodélikus 
dzsessz (23. sz.). 

Meglepő a címként szereplő Villámsebesen (34. sz.). Villámgyors sza-
vunk van. És villámsebes? Fogadjuk el ezt is? Vannak olyan szavak, szókap-
csolatok is a lapban, melyek értékes színfoltok: olvasócézár (49. sz.), 
pihenőkert (13. sz.), bajtenyészet (53. sz.), panaszaratáson, farkasvilágunk 
(11. sz.), kőkemény élet, hollónyi kis öregasszony (49. sz.). De ezekről szólva 
már a stilisztika területére érünk. Ötletes az oxigéngyár szó is: „Ennek az 
értelme, hogy a tartozásleírása ellenében mentsék meg közösen az emberi-
ség oxigén-„gyárát", mint ahogyan azt Bolíviában tették." (13. sz.) Csak a szó 
írásmódja zavaró, a kötőjel és a gyár idézőjelbe tétele. 

A hivatali nyelvben kedvelt szavak, fordulatok, terpeszkedő kifejezések -
sajnos - nem ritkák a 7 Nap cikkeiben sem. S nem csak az újságírók 
nyelvében. A riport- és interjúalanyok beszédében is elég gyakoriak; nem 
valószínű ugyanis, hogy az újságíró cserélte fel a rövidebb formát, az igét -
ha szerkezetről van szó - terjengős kifejezéssé. Tanúi lehetünk, hogy a 
hivatalos nyelv átterjedt a mindennapi nyelvhasználatra is. 

A konkrét és a komoly divatja még nem múlt el. Például: „Megértették 
azt a szándékunkat, hogy egy konkrét példa segítségével tanújelét adjuk 
elhatározásunknak: „Minden társadalom, így a miénk is, különféle konkrét 
érdekek létezésének a színtere." „Minden konkrét esetben a felkínált politi-
kai program alapján foglalunk állást." (52. sz.) (A példák ugyanabból a 
beszélgetésből valók.) „Talán elegendő, hogy csak konkrét adatokat sorolok 
fel." (35. sz.) 

„Közben családot alapított s komolyabb személyi jövedelemre volt szük-
ség a feleség és gyerekek miatt... aztán már vállalta is az első komoly 
munkákat." (35. sz.) a veszteségek fedezése után komoly átszervezésre 
került sor, s a kádercserék sem maradtak el." (35. sz.) 

A mondatokat nehézkessé teszi az illetően-. „Több mint két évtizede 
képtelenek vagyunk a megegyezésre az agrár sorsát illetően." (35. sz.) 
„Remélhetőleg ezután leszámolunk a téves illúziókkal Szabadka fejlesztési 
irányvonalának megvalósítását illetően." „Meg kell tudnunk az igazat min-
den munkaszervezetről a kereseteket, a fejlesztési esélyeket, a pénzügyi 
helyzetet, a fölhatalmozást illetően." „... ahogy folyt a társadalmi vita a 
leendő elnök személyét illetően, úgy csökkent a listán szereplők névsora." 
(14. sz.) 

A célkitűzés kiszorította a cél szót: „A célkitűzésből meg a tényekből 
egyenesen következik a küszöbönálló feladatok nagysága." „... semmi sem 
valósult meg abból a célkitűzésből, hogy egyenrangúak legyenek a többi 
iparágban dolgozókkal." (51. sz.) 
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Azok közül a példák közül, melyek a Hivatalos nyelvünk kézikönyvében 
is megtalálhatók, több felbukkan hetilapunkban is. Például a foganatosít: „A 
JSZSZK illetékes szervei a törvénnyel összhangban úgyszintén megfelelő 
intézkedéseket foganatosítanak az indokolatlanul menedékjogot kérelmezők 
számának csökkentésére." (11. sz.) „... foganatosítson olyan intézkedéseket, 
melyek..." (28. sz.) Sok továbbá a viszonyulás, a hiányosság, a vonatkozóan, s 
az ilyen szerkezetek: reményt táplál, beszélgetést folytat, megerősítést nyer, 
javaslatot lesz; behatóbban foglalkozni, rámutat valami szükségességére, 
maradéktalanul vagy messzemenően támogat, széleskörű tevékenység, gyö-
keres változások. 

E jelenség következtében elszaporodnak az elvont főnevek a cselekvő 
igék rovására. így jött létre a következő mondat is: „A termelés visszaesése 
bekövetkezett." (14. sz.) Egyszerűbben így hangzana: A termelés visszaesett. 

A közlemény világossága szenved kárt, ha nem mondjuk meg egyértelmű-
en, miről van szó: „Lehetetlen nem észrevenni, hogy az állam kényszerítő 
hatásának a képviselői is színre léptek, lépnek..." Vagy: „És minden olyan 
kérdés, amely ehhez kapcsolódik, pl. a gazdasági hatóeszközök meghozatala, 
az eszköztársításoknak a törvény erejével való rendezése, és így tovább." (31. 
sz.) Nem biztos, hogy az olvasó ismeri ezeket a kiemelt kifejezéseket. 

Az igekötők 

Az igekötőkkel kapcsolatos kérdések a jelentés körébe is beletartoznak. 
Az igekötők hozzáadnak valamit az ige jelentéséhez, jelentésbeli többletet, 
árnyalatot fejeznek ki. Helytelen használatuk eddig is gondot okozott a 
nyelvművelésnek, s a példák számából ítélve sokan ma sincsenek egészen 
tisztában azzal, mikor felesleges az igekötő használata. Hibát okoz az is, ha 
nem a megfelelő igekötő kapcsolódik az igéhez. 

Felesleges az igekötő a következő mondatokban: 
„Neki Dedinjén jutott ki egy 470 m2 felületű villa." (40. sz.) 
„... nem tágítanak, amíg nem tesznek eleget követelésüknek, majd bepó-

tolják szombaton és vasárnap az elmulasztottakat." (42. sz.) 
„Munkatársai is megkommentálják..!'- (35. sz.) 
„Körültekintően kell eljárni, utánaérdeklődve, leellenőrizve" (41. sz.) 
„... gyengén sugárzó izotóppal meginjekciózott'' egy darab húst (40. sz.) 
„... a korábbi megvalósítását bizonyos visszahúzó erők elszabotálták" (31. 

sz.) 
„A hallgatással, a visszahúzódással saját magukat differenciálják ki." (13. 

sz.) 
„Múltját és jelenét is leellenőrizték, jöhet tehát a miniszterség." (52. sz.) 
„... hogy most csak lellenőrizzem hét és fél forrongó hónap múltán." (51. 

sz.) „A bizottság körbejárta az épületet. Mindent lellenőrzött" (19. sz.) "... 
meg leellenőrizhetetlen híreszteléseket is tényként közöl olykor a sajtó." (uo.) 
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Olykor nem a megfelelő igekötő kapcsolódik az igéhez: „Nagy gondot 
okozott a megfelelő kisipari műhely megépítése vagy megvásárlása." = 
felépítése (51. sz.) 

„Ezt a takarmányt aztán föl is kell etetni a jószággal." (39. sz.) = 
megetetni 

„Sok figyelmet, időt igényelt a kinevelésük." (40. sz.) = felnevelésük 
„Viszont le vagyok döbbenve." (11. sz.) = megdöbbent 
„Ezek a tartományok, már a rigómezei csata előtt, nagymértékben bele-

szerveződtek, beleidomultak az oszmán állam rendszerébe." (24. sz.) A bele 
igekötő tkp. bennefoglaltatik a szerveződik igében, mert jelentése szervezet-
be, szervezetté tömörül, vagyis felesleges kitenni. (A nagymértékben is 
kifogásolható, mert ha valami a rendszer része lesz, akkor a mérték kérdése 
nem merül fel. Az idomul vonzata pedig a valamihez, tehát valami idomul 
valamihez, a bele ebben az esetben is felesleges.) 

A névelők 

A névelők használatát is jelentésük írja elő. Többféle jelentésárnyalatuk 
van. A határozott névelő például nem maradhat el a már említett vagy 
ismert személyt, dolgot jelentő köznév vagy szószerkezet előtt, fajfogalmat 
vagy elvont fogalmat jelölő köznév előtt és némely időt jelölő határozószó 
előtt. Ezeket a szabályokat a 7 Nap-ban sokszor megsértik: 

„Szóval nagy érdeklődés, bár a tárgysorozat nem ígért rendkívüli dolgo-
kat." (41. sz.) = az érdeklődés 

„Csakhogy - vetődött fel rögtön a kérdés - kooperációs alapszervezetek 
szegények, mint a templom egere.' (51. sz.) = a kooperációs alapszervezetek 

„Neki, meg hasonló halandóknak, mint amilyen ő, megtiltották..." (39. sz.) 
= a hasonló halandóknak 

„... de helyiség hőmérséklete semmiképp se legyen 24 foknál magasabb." 
(14. sz.) = a helyiség hőmérséklete 

„Egyik ilyen digitális időmérővel egybeépített fogkefetartó." (13. sz.) = 
ilyen a digitális időmérővel stb. 

„Fölnőtt persze tévedhel." (13. sz.) - a fölnőtt 
„Söröshordót vízzel töltöttem meg..." (51. sz.) = a söröshordót 
„Múltkoriban a moravicai Mezőgazdasági Ipari Kombinát igazgatója... 

mondta:" (35. sz.) = a múltkoriban 
„Ez helyettesíti idén a nyaralást." (uo.) = az idén 
„Az egyik elbúcsúzik az aranyéremfői, meghal kicsit." (41. sz.) = egy 

kicsit 
„S hiába harcol maroknyi ember itthon..." (39. sz.) = egy maroknyi 

ember 
Az utóbbi két példában a határozott mennyiséget jelentő névszók előtt 

hiányzik a határozatlan névelő. Néha pedig olyankor is kiteszik, ha nincs rá 
szükség: a névszói állítmány előt. Például: Ez egy inkvizíció (13. sz.) „Hát, 
ugyebár ez nem egy olyan gazdasági év volt, amelynek eredményeivel 
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dicsekedhetnénk." (14. sz.) K. „nem egy tökéletes értelmiségi személy" (35. 
sz.). „A Kertváros helyi közösség egy nem mindennapi helyi közösség." (41. 
sz.) „A Sonic Youth egy amerikai kultuszegyüttes." (34. sz.) 

A névmások 

A névmások más nyelvekben, a szerbhorvátban is gyakoribbak, mint a 
magyarban, s a nyelvi norma sem egyformán írja elő használatuk módját. A 
magyarban nincs szükség rájuk olyankor, amikor a szerbhorvátban nem 
maradhatnak el. „E szervével a kacsacsőrű érzékelheti a víz áramlása keltett 
gyönge villamos erőtereket, s ez segítheti őt a tájékozódásban." (52. sz.) 

„Számtalan híve és barátja veit, aki őt segítette a munkájában." (53. sz.) 
„Simovié hangoztatta, hogy Jugoszlávia nincs felkészülve a háborúra, időt 

szeretne nyerni és elkerülni azt." (13. sz.) 
„Sokkal több pénzbe került a létesítmények őrzése, mint amennyiért 

eladhattuk azokat." (13. sz.) 
„... szeretné végérvényesen meghódítani magának a belgrádi és zágrábi 

tarka közönséget. Kiérdemli annak szimpátiáját." (31. sz.) 
„Mindenkinek olyan Télapóval kell megelégednie, amilyen jut neki." (53. 

sz.) 
A következő két példában a róla helyett ajánlatosabb az arról, mert 

kifejezőbb az előremutató szerepe. Ha visszautalásról lenne szó, ha a már 
elmondottakra vonatkozna, nem kifogásolnám. „Határozatot hoztak róla, 
hogy a gyűlés javasolja..." (14. sz.) „A magántermelők végérvényesen 
meggyőződtek róla, hogy érdekeiket rajtuk kívül senki sem fogja tisztessége-
sen képviselni." (uo.) 

A határozóragok 

Bizonytalanság tapasztalható a határozóragok használatában is. Többször 
nem a megfelelő határozóragot kapcsolják a szóhoz. 

„Annak idején én a magamét szemükre mondtam." (12. sz.) = a szemük-
be 

„Sok szó esik arról, hogy milyen óriási tartalékok rejlenek a mezőgazda-
ságban. Főleg a magánszektoron." (50. sz.) = a magánszektorban 

„A vélemények egyöntetűek voltak abban, hogy nagyon sürgősen javítani 
kell a beindított gazdasági-politikai intézkedésekben." (42. sz.) = meg kell 
változtatni az intézkedéseket vagy változtatni kell az intézkedéseken 

„Az egyik sarkalatos megbeszélni való épp a gazdasági szerkezet váltása 
lesz. Minden iparágon." (35. sz.) = minden iparágban 

„... ezek a betegségek helyenként járványos méreteket öltöttek, s több 
mint háromezer ember halálára vezettek." (14. sz.) = halálát okozták 

Van, amikor felesleges a határozórag: „Úgy látszik, ezúttal is igen 
nehezen ismerik el a kormányon, hogy nem voltak jók a felmérések." (42. 
sz.) - nehezen ismeri el a kormány 
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„Mintegy 2 hónappal ezelőtt a tartományi^/ megdicsértek bennünket." 
(39. sz.) A mondatból nem derül ki, ki dicsérte meg őket 

„A községi pártbizottságon... igen sokat elemezték a múltat." (13. sz.) = 
a pártbizottság ülésein 

„... amennyit az illető munkaszervezet szabályzatává/ jónak tart." (13. sz.) 
= a munkaszervezet jónak tarthat valamit, a szabályzat pedig előírhat 
valamit 

„Kijelentéseibe/i sokszor ellentmondásos." (35. sz.) = Kijelentései sok-
szor ellentmondásosak 

„Nem tudom mire vélni ezt a nagyfokú berzenkedést A. Dubéektó/." (14. 
sz.) = Nem tudom mire vélni Dubőek berzenkedését. 

Egyéb észrevételek: 

- A határozói igenevet kiszorítja a befejezeti melléknévi igenév, ennek 
következtében a feltételek nálunk mindig adottak, és nem adva vannak: 
„Tehát a feltételek adottak." (32.) „... ehhez adottak a föltételek." (13.) „Ez 
adott." (11.) „Adottak egyfelől a szegény, szorgalmas és agyonhallgatott 
mesterlövészek,..." (40.) „... a szükséges nitrogént kivonhatnák a levegőből, 
de ezen kívül az ég világon semmi se volt adott." (13.) 

- Az egyeztetésben is gyakran vannak hibák, különösen akkor, amikor a 
kötőszó vonatkozó névmás: 

„Erre utalnak a TKSZ adatai is, mely szerint munkaszervezeteinkben..." 
(35.) „Csak olyan vevőkkel állunk szóba, aki legalább az önköltségi árat 
megfizeti..." (14.) „... ez az egyetlen lehetőség, hogy fokozatosan felzárkóz-
zunk oda, amitől jelenleg igencsak távol vagyunk." (51.) Vagy: ,/ízzal a 
következményekkel kell most szembenézni,..." (51.) „A tudomány, a közokta-
tás, a kultúra, tájékoztatás, a sport és más területeken szintén nagyobbak a 
lehetőségek, mint az elért eredmények." (41.) (Két különböző dolgot hason-
lítanak itt össze!) „Természetes, hogy új termékekkel is jelentkezni akarnak 
a piacon, a minőséget állandóan javítani, a szállítási határidőket maximáli-
san tiszteletben tartani." (19.) 

- A szórendre sem fordítanak gondot: „A közönség soraiban a gyerekek, 
felnőttek egyaránt kísérték figyelemmel műsorunkat." (11.) „Egy abból az 
ötvenből, akik részt vetlek a legutóbbi polgárok ülésén." (52.) = aki részi vett 
a polgárok legutóbbi ülésén 

- A szűkszavúság pongyolaságot eredményez: 
„Ezek csak hozzávetőleges adatok, meri a valós kiadásokat mindenki 

féltve őrzi, és senki sem nyilatkozik nyíltan róluk." (35.) — arról nem 
beszélnek, hogy mekkorák a kiadások. 

„Bár az illetékesek sokat tettek a kisipar helyzetének érdekében, gondok, 
problémák, akadályok még mindig adódnak." (31.) = a helyzet javítása 
érdekében tettek valamit 

„Nekünk... pedig az a feladatunk, hogy törekedjünk a kisipari munka 
körülményeinek megteremtésén, a mesterek helyzetének javításán, munkájuk 
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elismerésén." (uo.) = jobb körülményeket teremtsünk, törekedjünk arra, 
hogy munkájukat elismerjék 

„Harmadik emeleti ablakomból rálátok a főtérre. Jól vagy rosszul magas 
ablakom bezárult." (42.) Az utóbbi mondat homályos marad, értelmét 
nemigen tudjuk kibogozni 

„Pedig vesztesége zárszámadáskor 14,8 milliárd." (13.) így szoktuk mon-
dani, de jobb volna, ha pontosítanánk: a zárszámadás mutatta ki, akkor 
derült ki 

„... megismerkedett egy szakmabelivel és elpanaszolta neki csekélyke 
jövedelmét." (35. v. 51.) 

Nem olyan régen azt olvashattuk a lapban, hogy az egyik szabadkai iskola 
oligofrén pedagógust keres. Ne csodálkozzunk, hogy a viccoldalra is bekerült. 

- A nyelvi jelek használatának helyességét a nyelvtani és jelentéstani 
szempontok mellett stilisztikai szempontok is bonyolítják. A szavak, szerke-
zetek stilisztikai értéke különböző, s ha bizonyos fordulatok gyakoriak a 
mindennapi nyelvhasználatban, nem biztos, hogy elfogadhatók az újság 
nyelvében. Ami nem illett a szövegbe: 

„Egyelőre úgy fest: könnyebb lesz a kölcsönt beírni, mint..." (28.) „az 
alkotmányos alapelveket is piszkálták." (44.) „Mindannyian jól kijönnek 
egymással." (52.) „Nagyon jól kijönnek egymással." (31.) Báris ezt hangoztat-
ják." (uo.) „Az továbbra is marad, hogy az egész ország területén felvásárol-
ják a lakosságtól a tört aranyat." (35.) ,J>láne azt, hogy vállalja-e..." (13.) 
,J>láne az olyan hozzáállás..." 

Az írásjelek használata 

A megvizsgált szövegek helyesírásával, egészen pontosan az írásjelek 
használatával kapcsolatban is van néhány észrevételem. Szembetűnő jelen-
ségről van szó ugyanis. A mondathatárokat sokszor nem ismerik fel, ennek 
következtében gyakran elmarad a mondatok közötti vessző (főleg az és 
kötőszó előtt, de másutt is). Pedig a vesszőnek fontos szerepe van a 
gondolat tagolásában, az olvasó szempontjából az értelmezés folyamatában 
lesz szerepe. Ha hiányzik a vessző, az olvasó egybekapcsolja a két össze nem 
tartozó, de összetartozható szót, fel is ismeri a köztük levő nyelvtani 
viszonyt, és várja e szerkezet kiegészítését, folytatását. Tovább olvasva a 
szöveget azonban korrigálnia kell a magában kialakított gondolatot, tkp. 
elvárásait, mert a folytatás nem felel meg az elvárásoknak. Pl. „Vagy nézzük 
a havi átlagkeresetek" - alakulását, ezzel egészíteném ki, mert gyakori téma 
ez mostanában, a folytatás azonban: „községi listáján hol szerepel a Nitro-
génművek." Helyesen: Vagy nézzük,... Egyéb példák: 

„A hogyanra tudjuk még lehetetlen pontos választ adni," (19. sz.) = a 
hogyanra, tudjuk, még... 

„... a vállalatok mindenekelőtt a vajdaságiak és a szerbiaiak közlik..." (11. 
sz.) = a vállalatok, mindenekelőtt... 

„Számban kevés de annál lelkesebb közönség előtt tartottuk meg..." (uo.) 
= számban kevés, de annál lelkesebb 
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„Még most is szép számban akadnak akik idevágó véleményüket óvatos-
ságból megtartják maguknak." (uo.) = ... szép számban akadnak, akik... 

„Szégyen és gyalázat ami itt végbemegy, kérem." (uo.) = szégyen és 
gyalázat, ami itt végbemegy 

„... de csalódtak benne hamarosan és csak időközben bekövetkezett 
halálának köszönheti..." (uo.) = hamarosan, és... 

„... hazamegyünk és igazi bácskai módra telezabáljuk magunkat,..." (uo.) 
= hazamegyünk, és... 

Zolnai Béla írja, hogy sok írásjel - gondolatszegénység. Igaz, gondolatsze-
génységről szó sincs a 7 Nap-ban, ellenben tényleg sok az írásjel: a három 
pont, a gondolatjel, a zárójel, a pontosvessző. 

A pontozásról, vagyis a három pont használatáról írja Zolnai, hogy ez a 
leggyakoribb, de a legolcsóbb íráseszköze a költőknek, akik könnyen azt 
hihetik, hogy a gondolatszegénységet három ponttal pótolni lehet. A három 
pont befejezetlen gondolatot jelöl, az újságíró sejtet valamit, s az olvasó 
aktív részvételére számít, arra, hogy a leírtak továbbgondolására van szük-
ség. De végeredményben minden leírt gondolaton elgondolkodhatunk, s ha 
így nézzük, befejezetlennek tekinthetünk mindent, amit közölnek velünk. 
Ezért tartom feleslegesnek a pontozást a következő mondatok esetében: 

„A lakosok közül ötezer a dolgozó, kétezer a nyugdíjas, ezerötszáz a 
fiatal, ezerháromszáz a KSZ-tag, tizenhármán pedig a tudományok dokto-
rai..." (41. sz.) 

„A lényeges újdonságokat tartalmazó javaslat arra hivatott, hogy felszá-
molja külföldi beruházások számos eddigi akadályát, növelje azok kifi-
zetőüését..." (52. sz.) 

„Ehhez a munkához már a kezdet kezdetén megfelelő eszmei és politikai 
légkört kell teremteni..." (35. sz.) 

„Míg egyesek csak a terményszerkezet megváltozásának szükségességéről 
még csak beszélnek, addig itt, Moravicán már valóra is váltották..." (35. sz.) 

„Valahogy úgy, hogy demokratikus közvitán valamit megbeszélünk és 
aztán ahhoz tartjuk (tartanak) magunkat..." (13. sz.) Ebben a mondatban az 
egyeztetéssel is baj van, az és előtt hiányzik a vessző. 

„Ha a Markovié kormány sem intézkedik, vajon mivel öntözzük mi, 
városiak kéthetenként a páfrányt..." (14. sz.) A mondat végére kérdőjel 
kellene, a Markovié-kormányt kötőjellel kell írni. 

A gondolatjel a logikus elkülönítés, kiemelés eszköze. Erre is használják 
a 7 Nap-osok, csakhogy túl gyakran. íme néhány példa: „Vajon megihatunk-
e békés terefere közben - néhány italt, hogy ne vitatkozzunk olyasmin, amit 
(egykorúak lévén) már régen tisztáztunk." (11. sz.) Ebben a mondatban 
felesleges volt kitenni, a zárórésze el is maradt. 

„A képviseletekben vásárolható autók ugyanis - mivel valutáért és plusz 
dinárért kaphatók - az utóbbi időben áruk maradt a régi, habár a valuta ára 
napról napra változik." (14. sz.) A kiemelt rész itt nem épül be szervesen a 
mondatba, sőt, csak zavart okoz. Valahogy így kellene: az autó ára - ... - az 
utóbbi időben maradt a régi... 

Ennél még furcsább szerkezet jön létre akkor, amikor a gondolatjelen 
belül még zárójel is van, vagy fordítva, a zárójelben levő részbe még 
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gondolatjel is kerül. De előbb lássunk néhány olyan példát, amelyben 
zárójelet alkalmaznak! Sok minden kerül ugyanis zárójelbe, nem is mindig 
indokoltan, a közbevetett rész nem mindig lesz szerves része a szövegnek. Ez 
akkor van így, ha a zárójelbe került rész nincs nyelvtani viszonyban a 
korábbi résszel. Ez olyan hibának számít, amely lassítja a megértés folyama-
tát, mert megszakítja a gondolatfűzést. „Most, hogy a szárazság miatt (sajnos 
az elemi csapás miatt) újra előtérbe került a mezőgazdaság kérdése..." (35. sz.) 

„A nyár folyamán nemcsak azt tudtuk meg (sajnos legkevésbé a hazai 
hírforrásokból), hogy valami nincs rendben a nagy hírveréssel beindított 
Yugo körül." (uo.) „Az ENSZ fegyveres erőinek bevetésére először a koreai 
háborúban (1950) került sor... Gyakran maga a főtitkár is felajánlotta 
jószolgálatait a szembenálló feleknek (Afganisztán, Kambodzsa stb.) 

Példák a gondolatjel és zárójel kombinálására: 
„Megvolt tehát minden feltétel arra, hogy a termet ez alkalommal is 

zsúfolásig megtöltő közönség (annyian voltak - legalább félezren hogy 
nemcsak kétoldalt, hanem még a folyosón is sokan álltak) jól szórakozzék." 
(51. sz.) 

„Akkor - 1957 márciusában - a MUK-ot (Márciusban újra kezdjük. 
Mármint azt, ami az előző év őszén abbamaradt.) emlegették leginkább." 
„Lehet, hogy a sátán valóban megkísértette, próbára tette a Prófétát (Krisz-
tus utolsó megkísértését nemrég - ugyanis vitatott - filmen is láthattuk), de 
ez talán mégsem lehet ok ilyen súlyos ítélet kimondására és végrehajtására?" 
E mondatot is át kellene fogalmazni, hogy érthető legyen. A mondat végére 
sem kérdőjel kell. 

A pontosvessző funkcióját szem elől tévesztik, nem a bonyolultabb 
összetett mondatokat tagolják vele, hanem vessző helyett felhasználják 
felsoroláskor vagy két mondat elkülönítésekor. „Külön figyelmet kell majd 
szentelni azoknak a megoldásoknak, amelyek meghatározzák Vajdaság 
SZAT szerepét a Föderációban és Szerbiában; melyek a nemzetek és 
nemzetiségek egyenjogú nyelvhasználatát szabályozzák és a hivatalosnyelv 
használatát; a tartomány jogait és kötelezettségeit." (11. sz.) 

„A papírgyártás kimondottan vízigényes; nagy mennyiségű szennyvizet 
eredményez." (uo.) 

„Egyelőre nincs megoldás; a Lepenka több mint nyolcszáz dolgozónak 
biztosít megélhetést." (uo.) Mindkét mondatban a pontosvessző helyett 
jobban megfelelne egy-egy kötőszó. 

Kedvelik a kettőspontot is. Legtöbbször a hogy kötőszót váltják fel vele. 
Például: 

„Mert rájöttek: a búza és a kukorica kevés hasznot hoz... Moravicára 
jellemző: a fűszerfélék szárítását az idén kezdik meg,..." (35. sz.) 

„A szakemberek állítják: a volt kamillaföldeken akkora napraforgóho-
zamra számítanak, mint még soha." (uo.) 

„Legyünk becsületesek és ismerjük be: évek óta panaszkodnak a földmű-
vesek, hogy munkájuk értelmetlen." (14. sz.) 

„Végül: Romániát 10 év 9 hónap és 14 nap válassza (sic!) el a kommu-
nizmustól." (11. sz.) 
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Stilisztikai kérdések 

Az írások stílusát a nyelvi képek teszik színessé, változatossá. A kép-
anyag azonban a képszerűség tekintetében igen heterogén, a képek képzelet-
keltő ereje eltérő. Találunk közöttük köznyelvi képeket, eredeti képeket, 
megújított képeket. Válogatás és bármiféle csoportosítás nélkül álljon itt 
egy csokorra való: 

„Kaphat-e az ötven vajdasági község adóhivatala átmeneti osztályzatot, 
amikor nyilvánvaló, hogy eredménytelenül harcol a törvényszegőkkel?" (35. 
sz.) „Az állam bemattolt bennünket..." (uo.) „... sokszor ugyanott szorít 
bennünket az a bizonyos cipő." (51. sz.) „Persze legkönnyebb a parasztot a 
szégyenoszlophoz állítani." (14. sz.) „Jobban ki kell tárni a kaput a jövőben 
gondolkodó, újításra vállalkozó káderek előtt." (35. sz.) „Az osztályzatok 
árusítását nagykereskedelmi szinten végezték... az osztályzatok szabad pia-
cán." (uo.) „Ezek pedig nem juthattak a leckekönyvbe valamilyen varázslatos 
megmagyarázhatatlan módon, hanem kizárólag a bűn kitaposott ösvényén..." 
(uo.) Persze, a mérleg másik serpenyőjében sincsenek nagyon kevesen." (14. 
sz.) „... átlendítené a törvény, az ember s társadalom adta törvény vasfejű 
szigorán." (11. sz.) 

A képet többször ki is emelik a szövegben, azzal, hogy idézőjelbe teszik: 
„Elejtettek ugyan néhány »kisvadat«, de a nagyobbakat futni hagyták." 

(35. sz.) „Némileg könnyebb arra válaszolni, hogy a választás napjára miért 
maradt csak egy jelölt," [...] „»talpon«". (14. sz.) „Ugyanis az elszámolási 
rendszer lehetőséget nyújt a munkaszervezet helyzetének »lakkozására«, a 
súlyos helyzet palástolására, (uo.) 

Gyakran szőnek szólásokat a mondatokba: 
„Hisz egy fecske aligha csinálhat nyarat." (14. sz.) „Beláthatnák, hogy 

nála is betelt a pohár..." (uo.) „Kígyó-békát kiáltunk rájuk, pedig csak a piaci 
logikával élnek." (uo.) „Csakhamar kiderült, hogy előre ivott a medve 
bőrére." (35. sz.) „Ma már nyilvánvaló, hogy sok víz lefolyik még a Dunán, 
amíg meg nem kapaszkodik újra a dinár a valutapiacon." (34. sz.) „Szóval: 
olajügyben nem áll jól a szénánk." (uo.) „A megfélemlítés csak olajat jelent 
a tűzre." (40. sz.) „... mindannyian gazdagabbak lennénk, ha a társadalmi 
vagyont nem Csáki (sic!) szalmájaként kezelnénk." (11. sz.) 

Szállóige és szóláshasonlat is van a szövegekben. íme egy-egy példa: 
„Egyre kevesebb az eszkimó és mind több a móka Szabadkán" (14. sz.) Ez 
persze nem az eredeti alak, hanem annak ügyes és ötletes variált idézése 
helyettesítéssel. „S nem hallgattak, nem ültek ott, mint a faszent: ömlött 
belőlük a szó." (uo.) 

A címeknél is érdemes elidőznünk, mert igen változatosak. Gyakran 
kötött vagy variált idézések, a variáltak között vannak betoldással vagy 
helyettesítéssel létrejöttek, van, amelyiknek modalitása változott meg. Alap-
juk legtöbbször filmcím, szólás vagy szállóige, esetleg szépirodalmi alkotás 
címe, népdal címe. Például: 
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Volt egyszer egy vadnyugat, Harmadfokú találkozók (a film magyarra 
fordított címe Harmadfokú találkozás, itt azonban mégsincs szó helyettesí-
tésről), Dollárpapa, Kórház a város szélén - filmcímek kötött idézése 

Ha én gazdag lennék, Egyedül nem megy - dalcímek kötött idézése 
Tavaszi szél vizet áraszt - népdal címének kötött idézése 
Az utolsó mohikán - regény címének kötött idézése 
Variált idézések: helyettesítéssel: Maggie, te édes; Játszd újra, Hoszni! 

Az újságírók meghalnak, ugye? Valamit hoz a víz (filmcímek); Az eltűnt gép 
nyomában, Keleten a helyzet... (a folytatás nem hiányzik, aki nem asszociál a 
címből, kiegészítheti a szövegből) 

Szólások kötött idézése: Kicsi a bors, de erős, Fából vaskarika, Csáki 
(sic!) szalmája, Vak tyúk... (a szöveg a folytatással indul: is talál szemet) 

Szólás variált idézéssel - betoldással: Sok kicsi - sok zsebbe megy; Az idő 
több, mint pénz; helyettesítéssel: Tejjel a falnak, Hármat egy csapásra. 

Példák a modalitás megváltozására: Utánunk a vízözön? Az én házam, az 
én váram? Hosszú, forró nyár? Kibújna a szög a zsákból stb. 

A nyelvi szintet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy vannak értékek a 7 
Napban, ezeket meg is kell tartaniuk a lap munkatársainak, azt azonban 
meg kell jegyeznünk, hogy olykor nem árt mértéket tartani - a képek 
használatában, mert felesleges halmozásuk modoros is lehet, s el is vonhatja 
figyelmünket a tartalomtól, ha egy helyen túl sok van belőlük. 
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