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A magyar nyelvművelés szükségességéről 

Írta: Kántor Julianna 

 

„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! - 

mert haza, nemzet és nyelv, e három egymástól 

válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a 

két elsőért áldozatra kész lenni nehezen fog.” 

(Kölcsey Ferenc: Parainesis - részlet)  

 

 

A nyelvművelés a nyelvtudomány azon ága, amely a nyelvhasználat tudatos 

irányításával foglalkozik: a nyelv életébe való beavatkozást, a nyelv akaratlagos fejlesztését, 

és a nyelvi műveltség terjesztését foglalja magában. Sokak szerint a nyelvművelés kizárólag a 

hivatásos nyelvészek és a tanárok feladata, azonban ez nincs így. Amennyiben szívünkön 

viseljük Kölcsey idézett gondolatait, és felelősségteljesen gondolkodunk a magyar jövőről, 

akkor beláthatjuk, hogy megmaradásunk kulcsa a magyar nyelv megtartása. Éppen ezért 

közös célunk és feladatunk, sőt lehetőségünk a magyar nyelv minél teljesebb művelése, 

megőrzése, és helyes használata. 

Jelen cikknek nem célja a nyelvművelés történetének teljes bemutatása a kezdetektől a XXI. 

századig, néhány fontosabb alapmű ismerete azonban szükséges, ezen kívül napjaink nyelvi 

változásairól, jellegzetes nyelvhelyességi és használati problémáról, valamint néhány 

nyelvműveléssel kapcsolatos hasznos és jó kiadványról, műsorról számolok be.  

A nyelvművelés előzményei: íróink már a XV. századtól foglalkoznak a 

nyelvműveléssel, és ez az 1700-as évektől egyre erősödik - gondoljunk csak Dévai Bíró 

Mátyás (Ortográphia Ungarica, 1538) vagy Szenci Molnár Albert (Új magyar nyelvtan, 1610) 

munkáira. A nyelvhelyesség kérdésével Apáczai Csere János foglalkozott részletesebben a 

1653-as keltezésű Magyar Enciklopédia c. művében, de a felvilágosodás korától, majd még 

inkább a reformkortól lesz igazán hangsúlyos ez a kérdés, ami a XIX. századi, Kazinczy 

Ferenc által vezetett Nyelvújítás folyamatában kerül igazán az érdeklődés középpontjába. 

1844-től lesz hivatalos nyelv a magyar, ami szintén tovább erősíti a helyzetét, és költőink, 

íróink felhívják a közvélemény figyelmét a magyar nyelv elhagyásának veszélyére, valamint a 

magyar nyelv páratlan gazdagságára és szépségére is. 
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A magyar nyelvújító mozgalom végére megszületnek a legfontosabb szótárak, 

nyelvészeti folyóiratok indulnak, például 1872-től a Magyar Nyelvőr, amely 1946-tól máig a 

magyar nyelvművelés legfontosabb fóruma. 

 

    
A magyar nyelvművelés meghatározó folyóiratai: a Magyar Nyelvőr

1
 és az Édes Anyanyelvünk

2 

A XX. századtól már az idegen szavak hatásának semlegesítése vált fontosabbá, 

valamint a szép magyar kiejtés ápolása. A tömegkommunikáció egyre nagyobb térnyerése is 

kétélű fegyver lett, mert egyrészt a sajnos sok lektorálatlan műsor nagy károkat okozott és 

okoz továbbra is a mindennapi nyelvhasználatban, másrészt viszont újabb lehetőségeket 

biztosít a nyelvművelés minél szélesebb terjesztésére. Ezek mellett a nyelvművelés 

kiindulópontja is megváltozott: már nem a nyelvre irányul, hanem elsősorban a felhasználóra, 

vagyis az emberre, hiszen a hibák többsége nem a nyelv, hanem az azt használó embernek a 

hibája. Ezért a nyelvművelés célja napjainkban az, hogy az emberek minél jobban 

megismerjék a nyelvhasználati szabályokat, és ennek megfelelően írjanak és beszéljenek, 

valamint hogy a szabályok és kifejezési formák minél jobban tudjanak alkalmazkodni az 

állandóan változó nyelvhez úgy, hogy közben annak magyar sajátosságait is megtartják. 

                                                             
1 http://www.mozaweb.hu/Lecke-Magyar_nyelv_es_irodalom-Anyanyelv_felsosoknek_8-Nyelvunk_tortenete-
98756 
2 http://www.piarista.hu/system/files/u8/Edes_anyanyelv__nk_2008_junius.jpg 
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Az említett változások miatt a nyelvművelőknek napjainkban sokoldalúbban, és több 

funkciót is jól ellátva kell megállniuk a helyüket, mint kellett azt a XVII.- XIX. században.  

Napjaink jelentős nyelvészei és nyelvművelői között tartjuk számon Bárczi Gézát, Grétsy 

Lászlót, Lőrincze Lajost, Balázs Gézát, valamint Deme Lászlót, Kerekes Barnabást és Péchy 

Blankát is - akik oktatásukkal, kutatásaikkal, tanulmányaikkal és szótáraikkal, illetve 

különféle műsoraikkal sokat tettek-tesznek a magyar nyelv minél teljesebb és helyesebb 

megőrzéséért. 

Napjainkban az alábbi nyelvhelyességi problémákkal szembesülünk: 

 igeragozás hibái pl.: *alszok az alszom helyett (az ikes igék egyes szám harmadik 

személyben m-re végződnek) 

 -nák/-nék helytelen használata, pl.: *olvasnák az olvasnék helyett 

 -suk/-sük, -szuk/-szük helytelen használata, pl.: -*halasszák a halasztják helyett 

 helyhatározóragok helytelen használata: -ba/-be, -ban/-ben rosszkor alkalmazása. Pl.: 

*Bankba vagyok. Iskolában megyek. (helyesen: Bankban vagyok. Iskolába megyek.) 

 helytelen névelőhasználat, pl.: *a Kati, … 

 felesleges igekötő használata, pl.: *beintegrál, *kiexportál, *befutja, …. 

 idegen szavak (túl) gyakori alkalmazása, pl.: *Happy vagyok. *Shoppingolni megyek. 

 kötőszóhalmozás, pl.: Tulajdonképpen és pedig én arra gondoltam….. 

 pongyola stílus valamint a túl hivatalos, bürokratikus stílus használata is 

nyelvhelyességi problémát okozhat. 

Nyelvhasználati problémák: 

 Töltelékszavak használata, pl.: hát, izé, ilyen, … 

 Túl sok szleng szó használata, pl.: mázli, mák (szerencse), milla (millió), cink (ciki, 

kellemetlen), kajak (valóban, tényleg),.. 

 Elharapott szóvégek, pl.: mer’, azé’, … 

 Trágár, igénytelen szavak használata 

 Szándékos helyesírás torzítás – főleg smsben és interneten:* mizu (Mi újság?/Hogy 

vagy?), *naon (nagyon), *vok (vagyok), … 

 Sok fölösleges szórövidítés, pl.: * kari aji (karácsonyi ajándék), csiri pöri (csirke 

pörkölt), …. 
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Sajnos a fenti nyelvhelyességi és nyelvhasználati problémákhoz még biztosan hozzátehetünk 

néhányat, az egyik egyre inkább terjedő helytelen mondat például: *”Három óra 

magasságában találkozunk.” –Ilyen magyar kifejezés ugyanis nincs! Könnyen belátható a hiba 

már egy kérdéssel is, miszerint a beszélő szerint akkor az este nyolc óra az magasabban vagy 

mélyebben lenne a délután három óránál? Akármilyen választ is kapunk, mindkettő helytelen 

és magyartalan lesz. A nyelvművelés az idézett nyelvhelyességi és nyelvhasználati problémák 

kiküszöbölése mellett, a nyelv helyes és szép használatával, a rövidítések megelőzésével, a 

magázás-tegezés helyes arányának megtalálásával, és az említett magyartalan kifejezések 

elkerülésével is foglalkozik. Az alábbi írott sajtótermékek: anyanyelvi szótárak, nyelvtanok, 

helyesírási és nyelvhelyességi kézikönyvek; valamint rádiós és televíziós műsorok, internetes 

oldalak segítségével azonban talán könnyebben eligazodhatunk a nyelvművelés 

alapkérdéseiben és jobban szívügyünknek tarthatjuk a magyar nyelv sorsát. 
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Kulturális rendezvény: 

- A Magyar Nyelv Hete 

Rádióműsor: 

- Beszélni nehéz (Péchy Blanka műsora) 

- Édes anyanyelvünk 
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Tv-műsor: 

- Hej, hej helyes beszéd (Balázs Géza műsora) 

- Értsünk szót (Bárczi Géza műsora) 

- Álljunk meg egy szóra! (Grétsy László és Vágó István műsora) 

- Nyelvőrző 

Internetes oldalak: 

www.e-nyelv.hu 

http://anyanyelvapolo.hu/ 

Felhasznált irodalom: 

http://berze2007.atw.hu/nyelvtan2/8.doc 

http://erettsegizz.com/magyar-nyelvtan/a-nyelvmuveles/ 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/magyar-nyelv/a-

nyelvi-norma/nyelvmuveles 
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