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Ahhoz, hogy a „pozitív nyelvművelés" időszerű kérdéseiről szólhassunk, 
először is tisztáznunk kell, mit is jelent ebben a kifejezésben a pozitív jelző. 

A pozitív nyelvművelés fogalma több ízben is előfordul a Nyelvművelő 
kézikönyv 1985-ben megjelent II. kötetének elvi szócikkeiben (nyelvművelés; 
nyelvművelésünk története; stb.). Lőrincze Lajos a nyelvművelésnek a be-
szélő és író (illetve a másik oldalról: hallgató és olvasó) emberre, tehát az 
anyanyelvet használó közösségre irányuló egyik fő feladataként jelöli meg 
azt, hogy „Be kell vinni a köztudatba és a gyakorlatba a »pozitív nyelvműve-
l é s i t , azaz „szorgalmazni kell a kifogástalan példamutató, szép írásművek 
megismerését és megismertetését; ezek állandó olvasása erősíti a nyelvér-
zéket, segít abban, hogy a nyelvhasználat magasabb fokra emelkedjen" 
(NymKk. II, 351). 

Hadd fűzzek mindjárt két megjegyzést, kiegészítést és Lőrincze tanár úr 
idézett mondatához! Az egyik az, hogy a nyelvérzéket erősítő állandó 
olvasás a két- vagy többnyelvű környezetben élők számára különösen fontos. 
A másik, hogy példát természetesen nemcsak írásművek mutathatnak, ha-
nem az igényes, pallérozott élőszó is (a rádió, a tévé nyelve, az ismeretter-
jesztő előadások, a kulturális és a politikai közélet fórumai, a nyelvi 
önkifejezés és érdekképviselet megannyi lehetősége). 

A korszerű nyelvművelést elsősorban az különbözteti meg a régebbitől, 
szögezi le Tompa József a Kézikönyvek a magyar nyelvművelés történetét 
összegező fejezetében, hogy „nem kíván megrekedni apróbb nyelvi hibák 
rosszallásában, hanem a helyes, változatos, jól árnyalt szabad nyelvhasználat-
ra akarja nevelni társadalmunkat" (NymKk. II, 365). Az egyoldalú hibázta-
tás, a germanizmusok, idegen szavak, t ipikus szótévesztések stb. 
minduntalan való felhánytorgatása önmagában nem vezet célra. Igazi tekin-
télye, jelentősége csak a pozitív nyelvművelésnek lehet, amely, hogy újból 
Lőrinczét idézzem, nem egyéb, mint „jó példaadással való nyelvi nevelés" 
(NymKk. II, 358). 

1 



490 KEMÉNY GÁBOR 

Rövidre fogva tehát az olyan nyelvművelés nevezhető pozitívnak, amely -
a negatív, a csak tiltó „elrettentő" nyelvműveléssel szemben - nem elsősor-
ban a rosszra, a kerülendőre irányítja a figyelmet, hanem a jó, a szép 
nyelvhasználat pozitív példája által nevel. 

A nyelvművelés pozitív, illetve negatív volta olyan szemléleti és módszer-
tani kérdés, amely nem tisztázható anélkül, hogy ne tekintsük át, legalább 
nagy vonalakban, szűkebb kutatási és cselekvési területünk, a normatív 
nyelvészet, normakutatás, nyelvtervezés elvi lehetségességének, létjogosult-
ságának és ami ettől elválaszthatatlan: gyakorlati alkalmazhatóságának, tár-
sadalmi hasznának a kérdéskörét is. A továbbiakban erre teszek kísérletet. 

Immáron több mint két évtizede annak, hogy Fodor István nyelvész egész 
kis kötetet szentelt az önkritikus csengésű kérdésnek: „Mire jó a nyelvtudo-
mány?" 

Azt hiszem, nem fölösleges, hogy egy-egy tudományterület művelői 
időnként föltegyenek ilyen kérdéseket maguknak és egymásnak, azaz hogy 
elgondolkodjanak tevékenységüknek a szorosan vett tudományos célokon 
túlmutató vonatkozásain is. 

Ahhoz azonban, hogy mi nyelvművelők is meg tudjunk felelni a fenti 
kérdésnek bennünket illető részére, arra tudniillik, hogy mire jó a nyelvmű-
velés, előbb egy másik, nem kevésbé kényes kérdéssel is szembe kell néz-
nünk, mondhatni a nyelvművelés alapkérdésével: szabad-e, kell-e s főleg 
lehet-e beavatkozni a nyelv változási folyamatába? 

A magyar nyelvű szakirodalomban, ismeretterjesztő irodalomban és pub-
licisztikában erről két szélsőséges vélemény van elterjedve. Az egyik szerint 
a nyelvművelőnek (sokatmondó elnevezéssel: a nyelvőrnek) nemcsak joga, 
de kötelessége is „megrendszabályozni" a nyelvhasználatot, ily módon vetve 
gátat a nyelv romlásának. Aki hibát ejt, ki kell pellengérezni, sőt meg kell 
büntetni. Efféle nézetek különösen még a háború előtti iskolai és iskolán 
kívüli „nyelvtisztítás" elvein nevelkedett idősebb nemzedék körében járato-
sak, de találkozni velük, ha nem is ilyen gyakran, más korosztályokban is. 
Leegyszerűsítés volna tehát a szigorúságot pusztán az életkornak tulajdoní-
tani. Szerepe van itt az iskolai végzettségnek, a foglalkozásnak, a nyelvi és az 
általános műveltségnek, még a vérmérsékletnek is. 

A másik, az előbbivel homlokegyenest ellenkező felfogás szerint egyálta-
lán nem érdemes beleszólni az anyanyelv használatába, elvégre „nem a farok 
csóválja a kutyát", mint - akkoriban egyetlen - irodalmi hetilapunk cikkírója 
szemléletesen megjegyezte (Élet és Irodalom, 1979. szept. 15.). A nyelvész 
tehát úgysem tudja befolyásolni a nyelvi gyakorlatot, de ha ez nagy ritkán 
mégis sikerül neki, az többet árt, mint használ, mert megzavarja, elbizonyta-
lanítja a laikust, s az a „betiltott" szó vagy nyelvtani szerkezet helyett valami 
máshoz, mégpedig többnyire valami rosszhoz vagy még rosszabbhoz folya-
modik (pl. a -tátik, -tetik képzős szenvedő igealakok helyett a nyer vagy a 
kerül igével alkotott terjengős kifejezésekhez, a meg van elégedve, adva van 
típusú, ragozott létigéből és a neki alárendelt határozói igenévből álló 
szerkezetek helyett a befejezett melléknévi igenévi állítmányhoz, közkeletű-
vé vált csúfnevén a „tötözés"-hez: „Az átjárás nem megengedett"; „Minden 
feltétel adott"). S egyébként is: mire jó korlátok közé szorítani a nyelv 
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természetes, spontán fejlődését? „Ha nyelvművelőkön múlott volna a dolog 
- jelentette ki egy fiatal, sikeres prózaíró az Új írás 1971. júniusi körkérdé-
sére válaszolva ma is a Halotti Beszéd nyelvét használnánk." Műszaki 
értelmiségiektől, orvosoktól, bölcsészhallgatóktól, sőt nyelvészektől (tegyük 
hozzá: nem nyelvművelő nyelvészektől) is hallani ilyesmit az utóbbi időben. 

Meg vagyok róla győződve, hogy e két szélsőséges felfogás közül egyik 
sem állja meg a helyét, következésképp mind a kettő ellen küzdeni kell. 
Napjaink nyelvművelőjének esze ágában sincs Nyelvhivatalt játszani, de arra 
sem hajlandó, hogy ölbe tett kézzel szemlélje a körülötte zajló nyelvi 
folyamatokat, vagy legfeljebb puszta regisztrálásukra szorítkozzék. Ezzel 
magának a nyelvművelésnek a létjogosultságát vonná kétségbe. 

Mi hát a nyelvművelés, milyennek kell lennie a korszerű, a „pozitív" 
nyelvművelésnek? 

Induljunk ki abból, hogy a nyelvművelés alkalmazott nyelvészeti diszciplí-
na: megfigyelésen, elemzésen és elméleti kutatáson alapuló tudatos beavat-
kozás a nyelv életébe. Méghozzá valamilyen meghatározott céllal való 
beavatkozás. A nyelvfejlődés ugyanis bizonyos mértékig irányítható, ahogyan 
ezt a múlt század eleji magyar nyelvújítás példája is tanúsítja. (Érdekesen és 
meggyőzően fejti ki mindezt 1974-ben, tehát halála előtt egy évvel közzétett 
Nyelvművelésünk című munkájában a nagy nyelvtörténész, Bárczi Géza.) 

Tehát igenis „műveljük kertünket", azazhogy nyelvünket! Ültessünk, 
palántázzunk, keresztezzünk, nemesítsünk, egyszóval gazdagítsuk a nyelvet, 
és gyönyörködjünk-gyönyörködtessünk szépségeiben. Ebből a - Kovalovszky 
Miklós és Lőrincze Lajos nyomán - „pozitív"-nak és „emberközpontúdnak 
minősíthető nyelvművelédsből nőhet ki majd egy tudományosan megalapo-
zott, korszerű nyelvtervezésnek a programja. 

Emellett azonban legyen gondunk a nyesőollóra és a gyomlálókapára is, 
máskülönben nem soká gyönyörködhetünk a szép kertben. Ám a szerszámot 
körültekintően forgassuk, nehogy a gyom helyett a palánta essék áldozatul 
buzgalmunknak. Az új jelenséget - ahogyan azt még Bárczi Géza tanította -
„mérlegre kell tenni és óvatosan latolgatni", értékes-e vagy sem, nyereség-e 
vagy veszteség. Segíti-e nyelvünket gondolatkifejező, -közlő és -rögzítő, 
valamint kapcsolatteremtő és -fenntartó funkciójának ellátásában, vagy -
ellenkezőleg - csak zavart kelt, nehezíti a megértést, sőt azzal, hogy meglevő 
értelmi vagy hangulati különbségeket elmos, szegényíti a nyelvet, gyöngíti 
kifejezőkészségét. Nyilvánvalóan nem gazdagodás például a közbeavatkozik 
ige vagy a .kedvel' jelentésű szívlel, ugyanis mindkettő korcs származék; a 
közbelép és a beavatkozik, illetve a szível,kedvel' és a megszóvlel, azaz ,intést, 
tanácsot megfogad' szavak vegyülése útján keltkeztek. A szívlel-nek énszerin-
tem még az sem adhat menlevelet - és egyúttal: belépőt a művelt köznyelv 
szókészletébe - , hogy előfordul Weöres Sándor egyik versében, az Ócska 
sírversek ciklus utolsó, saját magáról írott darabjában is: „Mit bánod már, 
hogy sohasem szívleltek a lányok". Ezen azonban már lehetne, kellene is 
vitatkozni. (Nem azon, hogy a költőnek-írónak több van-e megengedve 
nyelvileg, mint nekünk, „közönséges halandóknak", hanem azon, hogy ezek 
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a „poetica licentiák" másodlagosan felhasználhatók-e valamely nyelvi alaku-
lat köznyelvi használhatóságának az igazolására.) 

Az újonnan felbukkanó jelenségek normaszerűségéről sokszor csak 
hosszas adatgyűjtés és tüzetes elemzés után tud véleményt nyilvánítani a 
szakember (vagy még akkor sem). Évek óta figyelem például az igekötők 
elhagyogatását. Egy fotóüzlet kirakatában diafilmek hívását hirdetik; egy 
irodalomkritikus Zelk Zoltán nyilvánulásait boncolgatja; jó pár évvel ezelőtt 
egy újságcikkben ezen a mondaton akadt meg a szemem: „Most egész 
társadalmunk átáll egy változott életformára, az ötnapos munkahétre." Vajon 
tekinthető-e mindez puszta hanyagságnak, olykor modorosságnak? Nem 
lehet-e, hogy egy nyelvtörténeti kihatású folyamat kezdetén állunk? (A 
tendencia nyelvtani, szemantikai és pragmatikai okairól a november végi 
budapesti normakutató tanácskozáson tartott előadásomban igyekeztem szá-
mot adni, nem mondva le az igekötő-hiányos szavak nyelvhelyességi minősí-
téséről, kategorizálásáról sem. Hiszen a mi területünkön nem elég arra 
válaszolni: mi lehet az oka, a háttere valamely nyelvi változásnak, hanem 
abban is állást kell foglalni: jó-e ez nekünk vagy sem?) 

Egy másik példa: megengedő kötőszóink (ha... is\ ugyan) egyre-másra 
elhagyják hagyományos szórendi helyüket. A megengedő is kötőszó - külö-
nösen tagadó mondatban - mind többször elébe kerül az állítmánynak, és 
ezt, ha nem is örülünk neki, nem hibáztatjuk. (Egyébként azért sem, mert ez 
a szórendi változat is elég régi, és számos jó írónk gyakorlata is igazolja.) 
Mozgásban van az ug}'an kötőszó is. A budapesti rádió déli hírműsorában 
ezt hallom a műsorvezetőtől, aki nyelvileg is, szakmailag is egyike a legjob-
baknak: „A délelőtti hírekben ug}'an már szerepelt, de most megismételjük a 
totónyeremény-jcgyzéket." Az én - meglehet, konzervatív - nyelvérzékem 
szerint az ug)'an kötőszó itt az állítmány mögé való: „A délelőtti hírekben 
már szerepelt ugyan, de..." Mégis haboznék a rádióban elhangzott változatot 
egyszerűen „hibás"-nak minősíteni. És ez csak egy jelenségtípus volt, nem is 
a lcgtalányosabbak közül. Sok ilyen van. (Ezt nem panaszképpen mondom.) 

Nem könnyíti meg a nyelvművelő dolgát, hogy „helyes" és „helytelen" két 
szélső pólusa között számos közbülső érték is van. Jó és rossz dualizmusa 
helyett a helyesség, illetve helytelenség fokozatai és viszonylagossága tárul-
nak elénk. Nem mindegy, milyen nyelvi környezetben, közlési helyzetben 
hangzik el az illető szó vagy szókapcsolat. Hely, idő, alkalom, műfaj, 
hallgatóság, beszédcél stb. mind figyelembe veendő a minősítéskor. Ami 
familiáris szintű társalgásban még elfogadható, az nyilvános beszédben, de 
különösen írásban már pongyolaságnak számít. A modern stilisztika funkci-
onális adekvátság (nehézkes magyar fordításban: „rendeltetésszerű oda-
illőség") kategóriája mellé, úgy látszik, be kell vezetnünk a szituatív helyesség 
fogalmát is. 

Talán nincs is egyetlen nyelvi normánk, hanem egyszerre több nyelvi 
norma is van? Vagy inkább az az egy, ami van, nem homogén, hanem 
rétegzett? 

2 



A POZITÍV NYELVMŰVELÉS IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 493 

Ezúttal érjük be egyetlen példa említésével: a választékos írott nyelv -
legalábbis elvben - szigorúan megkülönbözteti az előzményben pontosan 
megnevezett tárgyra vagy fogalomra utaló amely és a pontosabban meg nem 
határozott (névmással, számnévvel jelölt) dologra, illetve a főmondat egé-
szére utaló ami vonatkozó névmási kötőszót. A beszélt nyelvből ezzel 
szemben jóformán kiveszett az amely, helyette mindkét mellékmondat-típus-
ban az ami járja. Egy adott normaszinten tehát szabálysértés vagy legalábbis 
pongyolaság a két kötőszó felcserélése, egy másikon magától értetődő, 
úgyszólván fel sem tűnő jelenség. 

Mindenesetre elég nagy a bizonytalanság a nyelvi norma, a nyelvhaszná-
lat követendő mintája körül. Ennek a bizonytalanságnak (hadd tegyem 
hozzá: termékeny és kutatásra ösztönző bizonytalanságnak) abban rejlik az 
oka, hogy a nyelvi helyesség nem merül ki a nyelvtani szabályok követésé-
ben, hanem attól is függ, hogy az önmagukban kifogástalan nyelvi elemeket 
a maguk helyén alkalmazzák-e. Egy nyelvtanilag hibátlanul megszerkesztett 
kifejezés vagy mondat nem szükségképpen helyes funkcionálisan is. Ez 
utóbbit ti. az dönti el, hogy jól beleillik-e a szövegkörnyezetbe, sőt a 
legtágabban értett közlési szituációba. Ha nem illik bele, fenn kell akadnia a 
nyelvhelyességi szűrőn, akármilyen kifogástalan is nyelvtanilag. Van példa 
ennek az ellenkezőjére is, amikor éppen a nyelvileg hibás forma a funkcio-
nálisan helyes, odaillő. Az írók pl. helytelen, normasértő beszédmóddal is 
jellemezhetik valamely szereplőjüket (gondoljunk csak a nemrég nagy port 
felverő Csirkefej-re, melynek szerzője, Spiró György a legdurvább trágársá-
goktól sem riad vissza, csakhogy minél hitelesebb látleletet állíthasson fel 
egy jellegzetes társadalmi csoport, a nagyvárosi lumpenproletariátus élet- és 
„halálmódjárór; a módszer persze vitatható - de megvitatandó!). 

Ez utóbbi megjegyzéssel már át is léptünk a nyelvhelyesség kérdéskö-
réből a stilisztikának a területére. És a megoldás (ha van megoldás a 
normativitás ügyében való állásfoglalásra) éppen ez: a stilisztikai szempon-
tok hasznosítása, egy stilisztikai szemléletű nyelvművelésnek a megteremtése. 

Csak egy ilyen felfogású és módszerű nyelvműveléstől remélhetjük, hogy 
meg tudja ismertetni a nyelvközösség tagjaival az anyanyelvben rejlő kifeje-
zési lehetőségek sokféleségét. Hogy amit kimondunk vagy leírunk, ne csupán 
érthető és nyelvtanilag szabályos legyen, hanem fejezze ki mindazt az 
érzelmi és hangulati többletet is, ami közlésünk fogalmi tartalmát kiegészíti 
és szubjektív hitelességét megadja. így juthatunk el a nyelvi helyesség alapkö-
vetelményétől a stilisztikai helyesség eszményéig. Vagy majdnem addig. Hi-
szen az eszmény épp attól az, ami, hogy csak megközelíteni tudjuk, elérni 
azonban nem. 

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében köszöntöm tisztelettel és barátság-
gal a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok tudományos ülésszakának részt-
vevőit, a jugoszláviai magyar nyelvművelőket, abban a reményben is, hogy az 
itt felvetett gondolatokat a vita során közösen továbbgondolhatjuk. 
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