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Murádin László 

 

Lehet-e szép egy nyelv? 
 

Közismert, hogy a nyelvvel szemben támasztott elsődleges köve-

telmény nem a szépség, a kellemes hangzás, hanem a gondolkodás 

kifejezhetőségének tökéletessége. S mégis esztétikusok, költők, nyel-

vészek régóta egyöntetűen vallják, hogy a nyelvnek nemcsak az ér-

telmi kifejezőkészsége fontos, hanem – minthogy bizonyos lelkiálla-

potot is vissza kell adnia – a szavaknak hangbenyomásuk révén a 

kívánt érzelmi hatását is elő kell segíteniük. 

Természetesen az, hogy melyik nyelvet tartjuk szépnek, melyiket 

pedig nem, vagy hogy ugyanazon nyelvben melyik szép szó, melyik 

pedig nem, viszonylagos és egyéni megítélés kérdése. De vajon van-

nak-e objektív ismérvei annak, hogy egy hang, hangcsoport, szó, 

mondat vagy összességében egy nyelv akusztikailag hangkeltő, tehát 

szép legyen? 

Általában egy-egy nyelvről alkotott dicsérő vagy elmarasztaló íté-

let a hangzáshoz fűződő hangulati hatáson alapszik, azon, hogy a 

szóban forgó nyelv kellemes hatású-e a fülnek vagy sem. A kiváltott 

hatás is erősen szubjektív és egyénenként eltérő, mégis általánosság-

ban elfogadott nézet, hogy annál szebb és hangzatosabb egy nyelv, 

mennél több benne az énekelhető hang. Tehát mennél több, gyako-

ribb és változatosabb egy nyelvben a magánhangzók és a zöngésfo-

lyamatos (l, ly) mássalhangzók előfordulási aránya a zöngétlen zár-

hangok rovására (p, t, k), annál zeneibb hatású egy nyelv. A mással-

hangzók és a magánhangzók aránya szerint beszélünk keményebb és 

lágyabb hangzású nyelvről. Az olasz nyelv magánhangzókban és l, ly 

hangzókban gazdag. Az olasz nyelvben a magánhangzók és mással-

hangzók aránya 52 : 48, a magyar nyelvben viszont csak 41 : 59. A 

cseh nyelvben feltűnően sok az s, sz, r, sok a mássalhangzó-torlódás. 
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A zeneiségen kívül egy-egy nyelv szép vagy kevésbé szép voltának 

megállapítására számításba veszik a hangok csoportosulását (a ma-

gas és mély mássalhangzók variációját), a rövid és hosszú szavak 

váltakozását, a hangsúly és hanglejtés milyenségét stb. 

A nyelvek szépsége tárgyilagosan elemezhető, pozitív módsze-

rekkel megközelíthető ugyan, de a szubjektív megítélésnek is nagy a 

szerepe. Az egyéni megítélés érvényesülését észlelhetjük a szavakról 

vallott szépségítéletekben. Egy stilisztikai munka szerzője összeállí-

tott néhány – szerinte – legkellemesebb hangzású magyar szó jegy-

zékét: lant, költő, zeng, balzsam, mosoly, remény, kandalló, fülemüle, pá-

zsit, lomb… A lista valóban elfogadható, de hogy mégis mennyire 

szubjektív, kitűnik abból, hogy mások ezektől eltérő szavakat emlí-

tenek mint a „legszebbeket”. Kosztolányi szerint a legszebb tíz szó a 

láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír. Egy pályázaton a 

következő tíz „legszebb” szó nyerte el a pálmát: csend, csillag, fény, 

gyöngy, illat, könny, lomb, szelíd, szellő, tündér. 
Nem érdektelen megjegyezni, hogy a felsorolásokban csupán a 

lomb, illetőleg a gyöngy közös. 

Végül meg kell említenünk, hogy az akusztikai hatáson kívül a je-

lentésnek döntő befolyása van a szavak szépségének értékelésében. 

Alakilag hasonló hangzású szavak érzelmi hatása más és más, éppen 

a jelentés befolyásának eredményeképpen, például: hattyú és fattyú, 

báj és háj, erdő és fertő. Még világosabb az értelem és a hangalak ér-

zelmi hatásának ellentéte egy idegen nyelv valamely szavának meg-

ítélésekor. Kell-e dallamosabb szó, mint az olasz mortadella? Hatása 

azonban mindjárt más, ha megnézzük a jelentését: ’májashurka’. 
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