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1985 tavaszán másfél évtizedes munka eredményeként megjelent helyesírási szabályzatunk új, átdolgo-
zott kiadása. Első pontja egy nagyon fontos — de eddig sajnálatosan hiányzó — meghatározás: ,,A he-
lyesírás valamely nyelv írásának közmegállapodáson alapuló és közérdekből szabályozott eljárásmódja, 
illetőleg az ezt tükröző, rögzítő és irányító szabályrendszer." Ebből logikusan következik, hogy a helyes-
írás egész társadalmunkat érinti valamilyen formában. Az összefüggésekre Benkő Loránd akadémikus 
így mutatott rá: „Elvi és gyakorlati okai vannak annak, hogy minden müveit nyelv életében régtől fogva 
annyit fáradoztak a helyesírás jobbá, pontosabbá tételén. Normáinak megszilárdítását és elterjesztését 
mindenütt és mindenkor az azonos nyelvet beszélő társadalom közös szellemi hagyományainak ápolása-
ként, a nyelvi műveltség fejlesztésének eszközeként, sőt a nemzeti műveltség egységességének egyik szim-
bólumaként tekintették. Szabályainak kimunkálói egyszersmind természetesen praktikus segítséget is 
kívántak nyújtani az írásgyakorlat művelői számára." (Népszabadság, 1985. április 6.) 

A Magyar Tudományos Akadémia 1832-ben szabályozta először helyesírásunkat,2 azóta többször, leg-
utóbb 1954-ben került sor jelentősebb átszerkesztésre és átdolgozásra. Az első kiadások majdnem ötven 
évig megfeleltek rendeltetésüknek, a XX. század felgyorsult eseményei a nyelvre és az írásgyakorlatra is 
hatottak, ezért az újabb szabályzatokat már két-három évtizedenként kellett elkészíteni. Az Akadémia a 
nyelvet, így természetesen a helyesírást is mindig az egész magyar nyelvközösség érdekében ápolta. Éppen 
ezért különösen nagy gonddal mérlegelte a megszüntetés, a megőrzés, a változtatás körülményeit és össze-
függéseit. Most minden eddiginél nagyobb körültekintéssel folyt a munka. 

Társadalmunk és nyelvünk az 1954-i, 10. kiadás óta olyan mértékben fejlődött, hogy írásgyakorlatunk 
szabályozásának felülvizsgálata, a módosult társadalmi igényekhez való hozzáigazítása elkerülhetetlenné 
vált. Ezt sürgette a nyelvtudomány sok változása és új eredménye is. A kezdeményezés — szükségszerűen 
— az Akadémia Helyesírási Bizottságából indult ki: a testület már 1973-ban elhatározta helyesírásunk 
állapotának és időszerű kérdéseinek sokoldalú tudományos vizsgálatát, azzal a távlati céllal, hogy jól 
előkészítse a 11. kiadást. A szabályzat kidolgozása 1981 elejétől 1983 végéig tartott, közben a felettes 
tudományos szervek többször ellenőrizték a munkálatokat. Ezután a bizottság a Nyelvtudományi Bizott-
ság egyetértésével a szabályzatot a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya elé terjesztette. Az osztály 
javaslatára az Akadémia elnöksége a közrebocsátásra az engedélyt 1984. április 24-i ülésén adta meg. 

A Helyesírási Bizottság felméréseket végeztetett, tagjai a társadalom különböző rétegei körében tájé-
kozódtak, igyekeztek minél jobban megismerni a közvéleményt. Céljuk az volt, hogy a szabályzat 11. 
kiadása a lehetőségek szerint a legdemokratikusabb módon készüljön el, és közmegállapodáson nyugod-
jon. A teljes nyelvközösséget figyelembe véve rendszeresen tanácskoztak a határainkon kívül élő magyar-
ság képviselőivel is. Megvizsgálták a reformtervek, illetőleg a felvetett módosító javaslatok indokoltságát, 
és mérlegelték, hogy nyer-e velük a magyar írásgyakorlat; ha erről nem győződtek meg, elvetették az 
indítványt. A bizottságban a nyelvész szakemberekkel együtt dolgoztak az Akadémia valamennyi tudomá-
nyos osztályának képviselői, továbbá írók, pedagógusok, újságírók, térképészek, nyomdászok és más 
szakemberek is. Mindez azt eredményezte, hogy az átdolgozott szabályzat a teljes nyelvközösség alkotó 
közreműködésével készült, és írásbeliségünk általános gyakorlatát rögzíti. A közvélemény egyértelműen 
a kikristályosodott írásgyakorlat lényegének fenntartása mellett foglalt állást. Eszerint helyesírásunk 
állandósága napjainkban sokkal fontosabb társadalmi érdekké vált, mint bármikor ezelőtt. 
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Helyesírásunk régi jellemvonása, hogy az élő, fejlődő nyelvvel lépést tartva képes — radikális reformok 
nélkül is — folyamatosan megújulni, a változó szükségletekhez és igényekhez alkalmazkodni. Ez történt 
most is. Az eddigi szerkezet és a szabályok jelentős része kiállta az idő próbáját, tehát felesleges, sőt 
helytelen lett volna megváltoztatni őket. A nyelv fejlődése is csupán kisebb-nagyobb módosításokat és 
kiegészítéseket igényelt. Ennélfogva elvi alapjaiban a 11. kiadás az előzményekre, főleg a 10. kiadás 
szabályrendszerére épülhetett. Változatlanul két fő részre oszlik: a szabályzatra és tárgymutatójára, vala-
mint a szótárra. Most is helyesírásunk négy alapelve áll a középpontban, a további fejezetek pedig hagyo-
mányosan ezekhez igazodnak, csatlakoznak. Jelentős mértékben megváltozott viszont a belső tagolás, a 
szabálypontok csoportosítása, elrendezése. A szabálypontok összefüggéseire belső címek hívják föl a 
figyelmet. A nagyobb egységeket olyan pont vezeti be, amely összefoglalja a kérdéskör lényegét, és vázolja 
a fejezet szabálypontjaiban érvényesülő általános elveket. A szabálypontok között is vannak hasonlók: a 
közös lényeget kiemelő bevezető után alpontok fogalmazzák meg a részleteket. A felépítés rendszere, 
továbbá a szabálypontok és az alpontok sorrendje — kimondatlanul ugyan — nyelvtani, illetőleg logikai 
rendet követ. A szabályok közül néhány korábbi többé-kevésbé elavult, ám nőtt azoknak az eseteknek 
a száma, amelyekre a régi szabályzat már nem adott útmutatást. A feladat tehát kettős volt: egyrészt 
minden szabály értelmezésében és megszövegezésében a nyelvtudomány mai álláspontjának megfelelő 
szemléletet kellett érvényesíteni, másrészt az ingadozó írásgyakorlatból szabállyá kellett alakítani a leg-
jobbnak látszó megoldásokat. A szabályok példáinak korszerűsítése, bővítése szintén elkerülhetetlenné 
vált. A bonyolult munka sikere kétségtelen: az új kiadás tudományosabb és korszerűbb a réginél, részei 
szervesebb egységet alkotnak, és egészében sokkal áttekinthetőbb, gyakorlatibb mindegyik eddiginél. 

A szabályzat a magyar betűkészletnek, a magánhangzók és a mássalhangzók írásának, az ábécének és 
a betűrendbe sorolásnak az ismertetésével kezdődik. Ezután helyesírási rendszerünk alapelveinek kifejtése 
következik. Szavaink és szóalakjaink írását négy alapelvként megfogalmazott eljárás vezérli: a kiejtés sze-
rinti, a szóelemző, a hagyományos és az egyszerűsítő írásmód. Az első kettő, vagyis a két fő elv körében 
változás nem következett be; de a második kettőt, azaz a két mellékes elvet illetőleg van néhány meg-
jegyezni való. Fontos elvi döntés eredményeként a 11. kiadásban a dz és a dzs hangot tartalmazó szavak 
helyesírása besorolódott a hagyományos írásmód körébe. A gyakorlat eddig is az volt, hogy betűjelüket 
akkor sem kettőzzük meg, ha hosszú hangot jelölnek: bodza, edző, madzag, pedz stb., most a szabályzat 
kimondja, hogy itt az ejtés és az írás közt ellentmondás van; egyúttal azt is jelzi, hogy az írásnak a ki-
ejtéshez való igazítása — egy-egy részterületen — már nem olyan kényszerítő erejű tényezője helyesírá-
sunknak, mint a korábbi időszakokban volt. Hosszú szünet után ebben a fejezetben újra foglalkozik a 
szabályzat az ún. zárt e — é — hanggal: elismeri köznyelvünkben való meglétét, de leszögezi, hogy ezt 
hagyományosan nem jelöljük helyesírásunkban. 

Az egyszerűsítést a 10. kiadás nem tekintette alapelvnek, noha néhány korábbi szabályzatban már így 
szerepelt. Az újabb szakirodalom bebizonyította, hogy az egyszerűsítő írásmód (tollal, hallak és nem: 
toll-lal, hall-lak) is alapelv, ezért vissza kellett kerülnie az alapelvek közé. Ennek az elvi módosításnak 
az írásgyakorlatban — természetesen — nincsen következménye. 

Az alapelvek után a különírás és az egybeírás kérdéskörére kerül sor. Az ésszerűbb, áttekinthetőbb, 
elsajátíthatóbb elrendezés nagy nyeresége a fejezetnek. Teljesen új megvilágításba került az alárendelő 
szókapcsolatok és összetételek írása. Eddig eléggé mechanikusan az utótag szófajta döntötte el a szabályok 
csoportosítását, most az előtag és az utótag közötti viszonyok alapján logikus rendszer bontakozott ki. 
Az alkalmazást a bevezető elvi pontok elemzési mintái segítik. Ha nem lehetett is a különírás-egybeírás 
rendszerét radikálisan megreformálni, kisebb csiszolásokra sor került. Egységesült az anyagnévi jelzős 
kapcsolatok irása: egybeírjuk őket, ha mindkét tagjuk egyszerű szó (alumíniumtálca, betonoszlop, pamut-
ing). A két egyszerű szóból alakult összetételeket mindig egybeírjuk, a többszörös összetételek közül csak 
a hat szótagnál hosszabbakat tagoljuk kötőjellel (munkaerő-nyilvántartás). 

A további fejezetek közül még kettő változott számottevően. A tulajdonnevek írásának szabályrend-
szere bővült is, pontosabb is lett. A csillagnevekről, a márkanevekről, a kitüntetések és a dijak neveiről 
először szólnak szabálypontok. A címek írására vonatkozó pontok most kerültek a tulajdonnevek közé, 
a 10. kiadásban még a kis és a nagy kezdőbetűkkel foglalkozó szabályok között voltak. Az új szabályzat 
már megkülönbözteti a címek két fajtáját: az újságok, folyóiratok stb. állandó címét (Magyar Nemzet, 
Elet és Irodalom) és a műalkotások, műsorszámok stb. egyedi címét, ez utóbbiaknak csak első szavát kezd-
jük nagybetűvel, (A kőszívű ember fiai, Vers mindenkinek). Az intézmények nevének a szabálya egy vo-
natkozásban módosult: ezekben ugyanis minden tagot nagybetűvel kell kezdeni (a névelőt és a kötőszót 
természetesen nem): Dugonics ÍAcai Altalános /skola; X. Ker. Tanács; 43. Sz. Építőipari Vállalat; Pest 
Megyei Hírlap; Vas Megyei Tanács stb. A földrajzi nevek és az intézménynevek szabályainak kifejtése 
részletesebb a korábbinál. Ügyes újítás e két névtípus alapformáinak és -i képzős származékainak két, 
egymás melletti oszlopban való szemléltetése. A 11. kiadás határozottan ellenzi a nagy kezdőbetűk feles-
leges használatát. A tulajdonnevek helyesírási rendszerében többször is figyelmeztet egy-egy szabály meg-
szövegezése arra, hogy csak indokolt esetben írjunk nagy kezdőbetűket. így a 189. és a 190. pontban az 
intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusokra utaló megnevezését (osztály, csoport, rész-
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leg, gondnokság stb.), a nem állandó jelleggel működő bizottságok nevét, a pályaudvarok, mozik, vendég-
lők stb. nevében a köznévi tagot (tagokat) kis kezdőbetűvel kívánja a szabályzat. 

Szavaink sor végi elválasztásának szabályrendszere alapvonatkozásaiban változatlan maradt, mégis 
ebben a témakörben van a 11. kiadás legnagyobb újdonsága: a dz és a dzs betű teljes egyenjogúsítása. 
Eddig a dz-1 és a dzs-1, ha két magánhangzó között álltak, szét lehetett szakítani: lopód-zik, maharad zsa; 
ezentúl — a többjegyű betűkre vonatkozó általános szabály értelmében — jegyeik mindig együtt tartan-
dók: lopó-dzik, mahara-dzsa (mint lo-csog, ku tya, nem pedig loc-sog, kut-ya). 

Az írásjelek használatát összegező fejezetben a szabályok árnyaltabbak lettek, és az a változás is tör-
tént, hogy a l l . kiadás a szövegépítkezés helyzetei alapján rendszerezi az anyagát, szemben a 10. kiadás-
sal, amely írásjelenként sorolta fel — eléggé formálisan — a szabályokat. A szemléleti változás jelentős; 
és az írásjeleknek ebben a felfogásban jóval nagyobb szerepük lesz a kifejezés erősítése szempontjából, 
ezt mutatja az is, hogy a stilisztikai megoldások, lehetőségek feltűnően az előtérbe kerültek. 

A szabályzat méltatása során feltétlenül meg kell említeni azt az erényét, hogy a stilisztikai igényeket 
és a helyesírás érdekeit sikerült összeegyeztetni. Erre a korábbi szabályzatokban kevés volt a példa, a 
stiláris szempontokat alig vették figyelembe. Most egyrészt elismertté vált a legegyénibb művészi meg-
oldások lejegyzése, másrészt feltárultak a helyesírásban rejlő stiláris lehetőségek is. 

S ha már szóba kerültek a stíluskérdések, illő szólni a szabályzat szövegének stílusáról is, amely örven-
detesen egyszerű és világos. Minden szabály megfogalmazásán érezhető, hogy a szerkesztők minden szót, 
minden árnyalatot mérlegeltek, hogy csak a feltétlenül szükséges nyelvtani műszókat használták, s hogy 
tudatosan mellőzték a mostanság oly divatos idegen szavakat. Mindezzel és mindezért a szabályzat „csak" 
érthetőbb, de nem kevésbé tudós mű lett; meggyőző és szép példája annak, hogy a közérthetőség és a 
tudományosság nem egymást kizáró két dolog. 

A szótár — melynek célszerű használatáról bevezetés tájékoztat —, jelentősen megújult. Anyaga fel-
frissült, bővült mai társadalmi, gazdasági, politikai, tudományos életünk és több sportág szókészletével, 
és megszabadult a 10. kiadás korára jellemző, azóta elavult szavaktól. Állománya az 1954-i 20 ezer egy-
ségről mintegy 30 ezerre nőtt, így jóval több szó, szóalak, szókapcsolat helyes írásformájáról tájékoztat. 
Az eligazítások mennyiségét egy szerkesztési módszer is emeli. Az ún. bokrosítással sok címszó mellé 
kerülnek olyan szókapcsolatok és összetételek, amelyeknek a cimszó elő-, illetőleg utótagja: tanító; tanító-
képző; tanító mese; házitanító; városi tanító. Ez az eljárás pontosan, gyorsan felvilágosít a keresett ala-
kulat külön- vagy egybeírásáról. A bokrokbeli szavak sohasem külön cimszók, ezért gyakran előfordul, 
hogy egy-egy alakulat nincsen az előtag betűrendi helyén. Ez nem azt jelenti, hogy kimaradt a szótárból, 
általában megvan, és az utótagnak mint címszónak a bokrában található. Ha egyik tagnál sem lelhető fel 
egy alakulat, a bokor még akkor is eligazít az azonos típus írásmódjával: a tanító címszót nem követi 
ugyan a segédtanító és a tanító célzat, de az azonos típusú házitanító és tanító mese alapján írásmódjukat 
könnyű eldönteni. 

A szótár anyagát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem számítóközpontja számítógépre vitte, 
így ellenőrizni lehetett az írásmódok következetességét, s ez különösen a szókapcsolatok és a szóössze-
tételek körében volt fontos. A szabályzatok régebbi gyakorlatának ésszerű és hasznos felélesztéseként sok 
szótári egység mellett ismét szerepel annak a szabálypontnak a sorszáma, amely az írásmódot megmagya-
rázza. 

Ha a 10. és a 11 kiadás szójegyzékét összehasonlítjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy csak nagyon kevés 
szó, szóalak, szókapcsolat írásmódja változott meg. Az esetek többségében már elterjedt, elfogadható írás-
formák váltották fel a korábbiakat. Az átalakulásokat elsősorban az okozta, hogy az írásmód igazodott 
a kiejtéshez: az aligátor, flanel, konkurál, mamut, ventilátor stb. szavak írásából ezért kopott ki a betű-
kettőzés; a frissesség szót viszont a békesség, bölcsesség hatására hosszú í-sel ejti már az átlagos nyelv-
használó, indokolt hát így írni; az Attila utónevet a legtöbben Atillának hangoztatták, most mindkét 
alakváltozatot elfogadja a szabályzat. Egy másik tendencia a régebben még csupán szókapcsolatnak tekin-
tett alakulatok összetétellé válása: alkotóerő, bejelentőlap, duzzasztógát, fehérbor, havasigyopár, jelölő-
bizottság, rendezőbizottság, szerkesztőbizottság, szervezőmunka, színesfém, takarékbetétkönyv, vörösbor stb. 
A további okok közül jelentős a szóalaknak a helyesírási rendszerbe való beilleszkedése, például a hidak 
nevének kötőjel nélküli írása a többi közterületi névhez (utca, tér) hasonlóan. Petőfi híd (mint: Petőfi 
utca). 

A magyar helyesírás szabályainak 11. kiadása jelentős előbbre lépés. Magas színvonalon és korszerűen 
szolgálja a magyar nyelvű írásbeliséget, hozzájárul színvonalának további emeléséhez, egységességének 
további kiterjesztéséhez és megszilárdításához. 
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