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Murádin László 

 

A keresztül és a felé 

 
Két szép és jó szó, s újabban mégis mennyi baj van velük! 
Az igen régi, már a kódexeinkben is fellelhető keresztül névutó 

eredeti szerepe szerint helyhatározóul szolgál: 

o sűrű erdőn keresztül …;  

o a hídon keresztül …;  

o keresztül az úton.  
Ám e névutónk az eredeti szerepével nem elégedett meg, ter-

jeszkedni kezdett. Használni kezdték a folyamatos cselekvést, tör-
ténést kifejező igei állítmány mellett az egész szóban forgó idősza-
kasz, időtartam jelölésére is.  

o Öt órán keresztül várakoztam;  

o évszázadokon keresztül divatban volt …  
– szoktuk mondani vagy írni, még mindig helyesen, noha ez eset-
ben már a keresztül névutó, az át névutóhoz képest kevésbé hagyo-
mányos, s inkább irodalmi így:  

o öt órán át;  

o évszázadokon át.  

Terjeszkedésben a keresztül még itt sem állt meg, s újabban 
nagyon gyakori a keresztül névutónak – helytelen – eszköz- és 
módhatározói használata, egyrészt az útján meg a révén névutó-
nak, másrészt a különféle ragos szerkezeteknek a rovására. A 
helytelen használat szemléltetésére példákért nem kell sokat 
keresgélnünk.  

o A vállalatán keresztül jutott lakáshoz – a vállalata révén;  

o Az iskolán keresztül rendeljétek meg a Napsugárt;  
továbbá 
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o Az újságon keresztül értesítették az iskola akkori végzett-
jeit…; ehelyett:  az iskola útján, az újság útján.  

Még az ilyen típusú mondat sem ritka:  
o Lelkiismeretes munkámon keresztül járulok hozzá”;  

ehelyett: lelkiismeretes munkámmal.  
o A rádión keresztül közölték”; ehelyett: rádióban, esetleg: a 

rádió útján… 

* 

 
A keresztül névutóhoz hasonló, nem helyeselhető pályát futott 

be a felé névutó is. Eredetileg a felé csak a cselekvés, történés helyé-
nek és idejének nem pontos, hanem csak hozzávetőleges, megkö-
zelítő módon való meghatározására szolgált. Például:  

o Hunyad felé (táján, környékén) nagy hó hullott; vagy:  

Öt óra felé (tájban, körül) benézek hozzád.  

Sajnos, a felé sem elégszik meg eredeti szerepével, s utóbb – a 
riportok, valamint gazdasági viták nyelvhasználatában – külön-
féle ragok szerepében kezd terjeszkedni. Így bukkannak fel az ef-
féle kifejezések: 

o Javasoljuk a minisztérium felé (a minisztériumnak);  

o A kérdést továbbította az illetékesek felé (az illetékesekhez). 

Minden szó csak a maga helyén jó: a keresztül is meg a felé is. 
 


