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SZAVAK ÉS ÁLLANDÓ SZÓKAPCSOLATOK HELYES 
HASZNÁLATA 

 
A gondolatok nyelvi formába való öntéséhez, megfogalmazásához szüksé-

günk van egyrészt a valóságot visszatükröző jelekre (szavakra, toldalékokra), más-
részt pedig nyelvtani szabályokra. E szabályok teszik lehetővé, hogy a különböző 
szavakat – a megfelelő toldalékok segítségével – értelmesen megszerkesztett 
mondatokká, illetőleg szöveggé fűzzük össze. A nyelvi tevékenységhez, tehát a 
beszédhez és a fogalmazáshoz három tényező kell: a gondolkodás, a szókészlet és 
a nyelvi rendszer. A nyelvhelyességi kérdések további tárgyalásakor az utóbbi 
kettővel foglalkozunk behatóan. 

A nyelvi szerkesztés szabályai viszonylag állandóak, csak nagyon lassan 
változnak. Egy emberöltő alatt nem is történhet semmilyen lényeges módosulás, 
például nem alakulhat át az igeragozás rendszere vagy a határozóragok használata, 
legföljebb kisebb mértékű eltolódások következnek be. Mondjuk kevesebbszer 
alkalmazzák a -stul, -stül ragot, mert népiesnek, tájnyelvinek vélik, vagy ritkábban 
élnek a határozói igenév létigés szerkezetével (le van írva), mivel egyesek hibásnak 
gondolják. Mindezek a módosulások nem érintik a nyelvi rendszer alapjait, mind-
össze az arányok tolódhatnak el a nyelvhasználatban néhány évtized alatt. 

A szókészlet változása azonban sokkal gyorsabb: a szemünk előtt zajlik. Az 
új tárgyak, fogalmak, újabbnál újabb élethelyzetek árnyalt megjelenítéséhez új 
szavak, kifejezések szükségesek. Olykor belső szóteremtéssel maga a nyelv termeli 
ki ezeket, máskor idegen nyelvből kölcsönzünk, és nagyon sokszor egy meglévő 
magyar szó jelentése bővül egy új árnyalattal. A szókészlet rendkívüli hajlékonysá-
gát és változékonyságát már mindenki tapasztalhatja, gondoljunk csak a technikai, 
gazdasági, társadalmi átalakulásra (videomozi, átképzőközpont, kopogtatócédula). Mind-
ezek alapján természetes, hogy a legtöbb gond, félreértés, hiba a szóhasználat 
körében jelentkezik. De nemcsak a legfrissebb jövevények okozhatnak vitákat – 
igen sokszor a már meglévő elemek mondatbeli alkalmazásán van mit kifogásolni. 
Baj lehet, ha összekeverjük a hasonló hangzású, de eltérő jelentésű szavakat, ha 
kifejező szinonimák kárára túlzásba visszük az egyes divatszók használatát, ha 
nem a beszédhelyzetnek megfelelő stílusú kifejezést választunk, ha egyszerű gon-
dolatokat is túlbonyolítunk. Ilyen és hasonló esetekkel foglalkozik fejezetünk I. 
pontja. Érintjük az idegen szavak sok buktatót rejtő tárgykörét (II. pont). Végül 
pedig röviden megvizsgáljuk az ifjúsági nyelv szóhasználatát, valamint a személy- 
és intézménynévadás jellegzetességeit (III. pont). 
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I. A helyes szóhasználat alapesetei 
 
1. Szótévesztés 
 
A szótévesztés leggyakoribb formája, amikor hasonló alakú vagy hasonló 

hangzású szavakat cserélnek föl. Ennek lehet lélektani magyarázata is, ha a 
beszélő tudatában véletlenül keverednek össze a szavak, de előfordulhat, hogy 
helytelenül rögzült a szópárok tagjainak jelentése. Ezért szükséges részletesen 
áttekinteni az idetartozó példákat a jelentésmagyarázatokkal együtt. 

 
a) A leggyakoribb típushibák 
 

egyelőre (határozószó: ’még’) – egyenlőre (ragos melléknév: ’egyformára’) 
 

Egyelőre itt maradok. Egyenlőre fűrészelte a deszkákat. 
 

egyhangúan (’monotonon’) – egyhangúlag (’ellenszavazat nélkül’) 
 

Egyhangúan beszél, nem intonál, nem hangsúlyoz semmit. 
A bizottság egyhangúlag döntött a kérdésben. 
 

fáradság (’fáradozás’) – fáradtság (’fáradt állapot’) 
 

Köszönöm a fáradságát! Erőt vesz rajta a fáradtság. 
 

helység (’település’) – helyiség (’szoba, terem’) 
 

Petőfi: A helység kalapácsa 
Az ünnepség szónoka először a helység polgárait köszöntötte. 
El kell készíteni a helyiségleltárt. 
 

szível (’szeret, kedvel’) – (meg)szívlel (’megfogad’ pl. tanácsot) 
 

Nem szívelem a barátodat. Szívleld meg, amit mondtam! 
 

b) Egyéb alakpárok 
 

alkalmasint (határozószó vagy módosítószó): ’valószínűleg, hihetőleg, 
talán, netán’) – alkalmanként (-nként osztó értelmű határozóraggal ellátott főnév: 
’esetenként’) – alkalomadtán (határozószó: ’ha alkalom adódik; néha’) 

 

Alkalmasint igaza lesz a meteorológusnak: úgy látszik, valóban melegszik az 
idő. 

Alkalmanként elmegyek egy-egy hangversenyre. 
Alkalomadtán majd meglátogatlak. 
 
egyházfi (’az egyházközség világi alkalmazottja’) – egyházfő (’főpap’) 
 
Petőfi vígeposzának karakteres alakja Harangláb, a fondor lelkületű egyházfi. 
Az egyházfő meglátogatta hazánkat. 
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emlékezik (választékosabb) – emlékszik (köznapibb) 
  

Nem emlékezem pontosan. Nem emlékszem pontosan. 
(A két mondat azonos jelentésű, csak stilisztikai különbség van közöttük. 

De a megemlékezik valakiről szerkezetet kizárólag ebben a formában használhatjuk.) 
 

felszólalás (’hozzászólás’) – felszólamlás (’panasz, reklamáció’) 
 

A képviselő felszólalását egyetértő moraj kísérte. 
A pénztártól való távozás után felszólamlást nem vehetünk figyelembe. 
 

hasonlít – hasonít (’hasonlóvá tesz’) 
 

(A hasonlít többnyire a tudományos nyelvben használt, választékos ige.) 
A vasgolyó szóban a zöngés g magához hasonítja / a zöngétlen s-et. 
 

helyt ad (’figyelembe vesz, elfogad’) – helyet ad (konkrét értelemben: 
’átengedi a helyét’) 

 

A bíró helyt adott a védő kérésének. A lakodalmi menetnek helyet ad minden 
autó. 

 

hosszan (’sokáig’) – hosszasan, (’hosszadalmasan, túl sokáig’) 
 

Az ünnepség szónoka hosszan méltatta a nap történelmi jelentőségét. A 
képviselő hosszasan bizonygatta igazát. 

(A hosszan a beszélő közömbös érzelmi állásfoglalását jelzi, a hosszasan [és a 
hosszadalmasan] elítélő, pejoratív jellegű. 

 

ijedség (helyzet: ’megijedés’) – ijedtség (állapot) 
 

Nagy volt az ijedség a családban. Ijedtségében elejtette a poharat. 
  

illetőségű (’bizonyos lakóhelyű’) – illetékessegű (← illetékes) 
 

(A szótévesztés itt csak az egyik irányban megy végbe: az illetőségű helyett 
szerepel tévesen az illetékességű, ennek fordítottjára nincs adat.) 

A rendőrség elfogta a szentesi illetőségű fiatalembert. 
 

izzadság (’verejték’) – izzadtság (állapot) 
 

Letörölte az izzadságot a homlokáról. Az izzadtság a hidegben megfázást 
okozhat. 

 

kies (’vonzó, üde szépségű’ pl. táj) – kietlen (’sivár’) 
 

(A kies melléknevet a mai nyelvérzék a kiesik igéhez, illetve a kieső /félreeső 
igenévhez kapcsolja, és tévesen ’távoli, félreeső, kopár’ jelentésben használják. Jó 
lenne megőriznünk az eredeti jelentést.) 
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A Bükk kies tájait érdemes fényképen is megörökíteniük a kirándulóknak. 
Az expedíció kietlen pusztaságra érkezett.) 

 

létére (bizonyos szembeállítást, megengedést kifejező névutó) – lévén (a 
létigéből képzett határozói igenév) 

 

Szakember létére nem ismerte föl azonnal a hibát. 
Szakember lévén azonnal fölismerte a hibát. 
(Részletesen lásd a mondattani fejezet I. 3. pontjának létére címszavát.) 
 

másolat (köznyelvi értelemben) – másodlat (hivatali nyelvben: ’irat egyen-
értékű másolata’; ← másod[ik]) 

 

Erről a két oldalról kérek másolatot. A beadványhoz csatolni kellett a születési 
anyakönyvi kivonat másodlatát. 

 

sarkal (cipőt)  – sarkall (’ösztönöz’) 
 

Elviszem megsarkaltatni a cipőmet. A kapott elimerés további munkára 
sarkall. 

 

számít valamire (előnyös dologra vonatkozik) – számol valamivel (kelle-
metlen, előnytelen dologra vonatkozik) 

 

Számítok a segítségedre. Számolunk a nehézségekkel. 
(Idevágó másféle hiba a vonzattévesztés. Helytelen: számít valamivel, pl. 

számítok a segítségeddel.) 
 
tároló (’edény’) – tározó (’tó nagyságú, félig természetes, félig mesterséges 

víztároló’) 
 

Pl. víztároló, hőtároló a lakásban – A Láz-bérci-víztározó 
 

tartama (időre vonatkozóan, ← tartam) – tartalma (← tartalom) 
 

(A szótévesztés a köznevek egyes szám harmadik személyű alakjaiban 
közvetkezik be a leggyakrabban, egyéb formáik – így szótári alakjuk: tartam és 
tartalom – jobban elütnek egymástól.) 

A hangfelvétel időtartama 35 perc. A regény tartalma a következő. 
 

törvényhozás (’törvényalkotás’, a Parlament és az ott folyó munka) – 
törvénykezés (’bíráskodás, ítélkezés’, tehát igazságszolgáltatás) 

 

(Napjaink típushibája, hogy az Országgyűlés munkáját törvénykezésnek 
nevezik.) 

Az Országgyűlés egyik legfőbb feladata a törvényhozás. A törvénykezés a 
bíróság feladata. 
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túros (’sebes’, túr = ’seb’) – túrós (’túróval ellátott’) 
 

Közös lónak túros a háta. (A közmondásban tehát nem a tejtermék szerepel.) 
 

c) Néhány szavunkhoz az azonos toldalékok kétféleképpen 
kapcsolódhatnak, és a különböző alakok között jelentésmegoszlás történt: 

 

daruk (gépek) – darvak (madarak) 
 

Az építkezésen daruk is dolgoznak. Szállnak a darvak. 
 

farmerek (’gazdálkodók’) – farmerok (’nadrágok’) 
 

A repülőgéppel amerikai farmerek csoportja érkezett hazánkba. Üzletünkbe 
divatos amerikai farmerok érkeztek. 

(A magas magánhangzós toldalékok következetesen a gazdálkodó farmerekre 
vonatkoznak [farmerrel, farmertől], míg ruházati értelemben mély magánhangzójú 
toldalékokat kap a szó [farmerra, farmerral, farmerről].) 

 

honvédet (’katonát’) – Honvédot (’az ilyen nevű sportegyesületet’) 
 

Megvertek a pályaudvaron egy honvédet. Megverték a Honvédot, azaz kikapott 
a Kispest. 

(Az előző szópárhoz hasonló jelentésmegoszlás kezd kialakulni, bár még a 
használat ingadozik: honvédek, honvéddel [személy] – Honvéddal, Honvédnak [csapat].) 

 

d) Hasonló alakú, de eltérő jelentésű idegen szavak: 
 

adaptál (’átdolgoz’ pl. művet) – adoptál (’örökbe fogad’) 
 

Kisregényét maga a szerző adaptálta filmre. A szomszéd család egy kislányt 
adoptált a gyermekotthonból. 

 

datál (’keltez’) – dotál (’fizet, anyagilag ellát’) 
 

Az oklevelet 1513-ban datálták. A minisztérium a jövőben nem dotálja a 
folyóiratot. 

 

káplán (’segédlelkész’) – káplár (’tizedes’) 
 

A káplán a lelkésszel együtt érkezett a templomba. A káplárt előléptették 
szakaszvezetővé. 

 

komplexum (’pl. épülettel kapcsolatban’) – komplexus (’lélektani 
értelemben’) 

 

Az épületkomplexumot öt év alatt építették meg. Kisebbségi komplexusa van. 
 

mágia (’varázslat’) – máglya (’pl. máglyarakás’) 
 

A mágia a természeti népek vallása. Ég már a máglya! 
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nótárius (’jegyző’) – notórius (’megrögzött’) 
 

Gvadányi József művének címe: Egy falusi nótárius budai utazása. Ne higgy 
neki: notórius hazudozó! 

 

ökológia – ökonómia 
 

Az ökológia az élőlényeknek környezetükhöz való viszonyát kutatja. Az 
ökonómia a közgazdaságtan régebbi elnevezése, újabban ismét kezd elterjedni a 
használata. 

 

ökonomikus (’gazdaságos, takarékos’) – ökumenikus (pl. istentisztelet) 
 

A jövő évi tervet ökonomikus szemlélet jellemzi. Az ökumenikus 
istentiszteleten részt vett a római katolikus, a görög katolikus és a református 
egyház képviselője. 

 

palántál (’ültet’) – (el)parentál (’elsirat, elbúcsúztat valamit vagy valakit’) 
  

Szombaton elpalántáltuk a paradicsomot. Már majdnem elparentáltam a 
szemüvegtokomat, amikor végre megtaláltam! 

 
2. Divatszók 
 
Minden kornak megvannak a fölkapott szavai és kifejezései, amelyeknek 

túlzásba vitt alkalmazása kiszorítja a változatos szinonimákat. A divatszók alakju-
kat, alkotásmódjukat tekintve általában szabályosak, így tehát használatuk nem 
nyelvhelyességi, hanem stilisztikai kérdéseket vet föl. Egy-egy szónak a rokon 
értelmű megfelelők rovására történő elszaporodása olyan szempontból káros, 
hogy kifejezésmódunkból eltűnnek az árnyalatok, kifakulnak a színek, ízes egyéni 
fordulataink helyére megunt szabványelemek telepednek. Különösen gazdag 
melléknévkészletünk megfogyatkozását fájlalhatjuk. Körükben jól lemérhető, 
hogy mit okoz valamely szó használatának túlzásba vitele: eredeti jelentése 
először megkopik, majd mindinkább elhomályosul, tartalma pedig jellegtelenné, 
semmitmondóvá válik. Beszédbeli feladatát, az egyértelmű ábrázolást mind 
kevésbé tudja teljesíteni. 

Nyelvművelőink az utóbbi évtizedekben többtucatnyi divatszóra hívták föl 
a figyelmet. A szófajonkénti válogatásban jelezzük a kiszoríott szinonimákat. 

 
a) Melléknevek 
 
döntő (fordulat, szakasz, változás) – alapvető, fontos, jelentős, meghatározó, nem 

mindennapi; 
egyfajta (érzés, életszemlélet) – bizonyos, meghatározott, valamilyen, valamiféle; 
hatékony (feladatvégzés, munkaszervezés) – eredményes, hatásos, hathatós, sikeres; 
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izgalmas (felvetés, probléma) – (nem alapjelentésben): érdekes, érdekfeszítő, 
különös, különleges, sajátos; 

komoly (beruházás, feladat, költségek, vállalás) hatalmas, jelentős, óriási, súlyos; 
komplex (feladat, munka) – bonyolult, összetett, sokoldalú, sokrétű, szövevényes; 
konkrét (adat, bizonyíték, ígéret, intézkedés) – biztos, hiteles, kézzelfogható, 

közvetlen, valódi, valós; 
magas (követelmény, minőség) – igényes, jeles, kitűnő, kiváló, színvonalas; 
sima (eset, ügy) – egyszerű, pofonegyszerű, könnyű, játszi; 
történelmi (feladat, vállalás) – embert próbáló, sorsfordító; 
újszerű (megoldások, meglátások) – eredeti, meglepő, merész, szokatlan, újfajta, 

újmódi. 
 
Részletesen vizsgáljuk meg a nyitott valamire kifejezést, amely az 1980-as 

évek második felétől élte virágkorát. Efféle mondatokban hallhattuk: Nyitottak 
vagyunk a változásokra. Nyitottan reagálunk az újításokra. Mónika nagyon nyitottan 
közeledett társaihoz. Ezekben a példákban már nem az eredeti, befejezett mellék-
névi igenévi jelentésről van szó (nyitott könyv, nyitott ajtó, nyitott gödör), hanem 
olyan átvitt értelmű használatról, amely sokkal érzékletesebb megfelelőket szorít 
ki: érdeklődő, érzékeny, fogékony, kíváncsi, nyílt, őszinte. Fogékonyak vagyunk a változá-
sokra. Érzékenyen reagálunk az újításokra. Mónika nyíltan (őszintén) közeledett 
társaihoz. 

Hogy meddig lesz közkedvelt ez a kifejezés, előre nem tudhatjuk. De azt 
már megállapíthatjuk, hogy a felsorolt melléknevek között vannak olyanok, 
amelyek hosszabb ideje őrzik kétes értékű közkedveltségüket. Ilyen például 
komoly szavunk. Az ötvenes évek mozgalmi zsargonjából átvette a hivatalos 
nyelv, majd továbbhagyományozódott a sajtónyelvre. Elterjedtségére jellemző, 
hogy újabb jelentéseit már az értelmező kéziszótár is föltünteti (komoly előreha-
ladás = ’jelentős’; komoly havazás = ’nagy’, de az utóbbi „henye szóhasználatú”). 

 
b) Igék 
 

biztosít – ad, lehetővé tesz, nyújt; 
eredményez – létrehoz, okoz; 

kivált – felvált, helyettesít, lecserél; 
ragoz – fokoz, folytat, túloz; 

szembesül (nehézségekkel) – szembenéz, találkozik. 
 
Az 1990-es években igen gyorsan tartalmatlan elemmé silányult a szól 

valamiről kifejezés. Az értelmező kéziszótár a szól ige 10 jelentése közül 
hatodikként adja meg ezt a vonzatot: ’írásmű tárgyaként szerepel valaki, valami.’ 
Ehhez képest jelentése teljesen kiürült a következő mondatokban: 
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1. Az alapítvány arról szól, hogyan lehet a toleranciát az emberek szívébe 
csempészni.  

2. A parlamenti demokrácia arról szól, hogy néhány ember dönt minden 
kérdésben.  

3. Az 500 köbcentiméteres motoron nincs fék; erről szól a verseny.  

4. … – Erről szól a múlt.  
 

Helyesen 
 

1. Az alapítvány célja/ feladata/ lényege/ szándéka … 

2. A parlamenti demokráciában néhány ember dönt minden kérdésben.  

3. … ez adja a verseny nehézségét.  

4. … – erről tanúskodik a múlt. A szól valamiről szerkezet tehát a legkülönbö-
zőbb helyzetekben tűnik föl, és szinte segédigei szerepet vállal magára. Efféle 
alkalmazása káros modorosság, a gondolkodási restség jele, ezért mindenképpen 
kerülendő. 

 
c) Főnevek 
 

anyag – beszámoló, jelentés, terv, tervezet; 
elvárás – igény, kívánalom, kívánság, követelmény, óhaj, szükséglet; 
felvetés – ajánlat, javaslat, indítvány, megjegyzés; 
információ – adat, felvilágosítás, hír, tájékoztatás, útmutatás, útmutató; 
kihívás – feladat, követelmény, megpróbáltatás, próba, próbatétel, teendő (végső 

soron mára teljesen elvesztette eredeti értelmét, és mind messzebbre kerül tőle az 
efféle kifejezésekben: a kor kihívásai, a szerep nagy kihívás a számára) ; 

probléma – baj, bosszúság, bökkenő, gond, hiba, kellemetlenség, nehézség, 
rendellenesség, zavar. 

 

Gyakran használják a kötődés főnevet ilyen szerkezetekben: kötődés a 
szülőföldhöz, a tájhoz, a vidékhez, az országhoz, a múlthoz, az ősökhöz stb. Számba 
jöhető szinonimái: szeretet, ragaszkodás, elkötelezettség, vonzalom, vonzódás. Ezek 
természetesen nem azonos értelműek, és nem helyettesíthetik azonos értékben, 
stílushatásban sem egymást, sem pedig a kötődés főnevet. Egy példán vizsgáljuk 
meg a különbséget: kötődés a szülőföldhöz – a szülőföld szeretete, a szülőföldhöz való 
ragaszkodás, vonzódás a szülőföld iránt. Az utóbbiakkal ellentétben a kötődés semleges 
hatású, érzelmi töltés nélküli, motiválatlan szó, amely ridegen, hűvösen, árnyalatok 
nélkül fejez ki egy elvont tényt. Használói viszont úgy érzik, hogy a szeretettel 
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szemben mégis újat tud nyújtani, legalább a szóhasználatában. Igaz lenne, ha 
csupán elvétve találkoznának vele, de sűrűn alkalmazva hamar megkopottá vált, s 
ezért divatszónak tarthatjuk. 

 
d) Az utóbbi évek divatszavai 
 
Gyorsan változó szókészletünkben természetes dolog a jelentésváltozás 

vagy a jelentésbővülés. A következőkben olyan fejleményeket vizsgálunk, amelyek 
hagyományos, megszokott nyelvi formákat váltottak föl. A friss alakulatok 
létrejöttének oka az újítani akarás igénye, a keletkezett szavak nemegyszer képsze-
rűek, metaforikusak, azaz motiváltak, szemben az alapszókincsbe tartozó motivá-
latlan és semleges hatású szinonimájukkal. Sokan úgy érzik, hogy a „korszerű” 
megfogalmazáshoz hozzátartoznak ezek az újszerű szavak, ezért megjelenésük 
után agyonhasználják őket. Így azonban igen hamar – a tömegtájékoztató esz-
közöknek köszönhetően akár néhány hét vagy hónap alatt – megszokott és elkop-
tatott divatszókká válhatnak. Mégis gyakran alkalmazzák őket, egyrészt éppen 
azért, mert divatosak, másrészt pedig azért, mert nyelvi panelként szolgálnak, és 
megerőltető gondolkodás, szinonimakeresés vagy -választás nélkül mondatba 
illeszthetők. Főleg a közéleti nyelv és a sajtó útján terjednek. 

 

Az ’ellenőrzés’ és a ’vizsgálat’ újabban átvilágítás. „Átvilágítanak” intézmé-
nyeket, cégeket, de egyes személyeket is, például hivatalba lépésük előtt. A felelő-
söket vagy a tetteseket már nem egyszerűen ’megnevezik’, hanem inkább 
nevesítik. A tárgyalásnak, megbeszélésnek – eredménye helyett – hozadéka van, 
az ’ok’ pedig újabban eredő (az események, intézkedések stb. eredője). Az ’értelmezés’-
ből olvasat lett (Az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy … – Szerintem …). A 
cégeknek, bankoknak, vállalkozásoknak, áruházaknak ma már nem üzletpolitiká-
juk van, hanem filozófiájuk. Az utóbbi főnév jelentésköre nagyon nagy mértékben 
kibővült, igazi divatszóvá vált. 

 

Túlzottan gyakori lett a működik ige: Ez a dolog úgy működik (azaz nem így 
van). A szabály úgy működik, hogy … (Az a szabály …). A  rádióriporter kérdése: 
Hogyan működik a Kossuth-díj? (Mi alapján adományozzák?) Két könyvcím 1998-ból: 
A család működése; A férfi működése. 

 

Névutószerűen kezdik használni a magasságában ragos főnevet: Baleset 
történt az M1-es autópályán Tatabánya magasságában (azaz térségében, közelében, mellett). 
A helyviszonyon kívül időviszony kifejezésére is alkalmazzák, a körülbelüliség 
érzékeltetésére: Az angol slágerlistánk negyed hat magasságában kezdődik. A mentén 
névutó a közéleti, politikai nyelvben ma már elvontabb körülményekre is utal: A 
párt a munkavállalók érdekei mentén politizál. Nem mindegy, hogy milyen érdekek mentén 
szerveződnek a szakszervezetek (azaz érdekek szerint vagy alapján). 
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3. Rokon értelmű szavak 
 
Fejezetünk eddigi részéből kiderült, hogy beszédünkben, fogalmazásunkban 

milyen nagy szerepe van a rokon értelmű szavak ismeretének, pontos használatá-
nak. A szinonimák nem mindig azonos értelmű szavak. A jelentésük kisebb-
nagyobb mértékben eltérhet egymástól, és ugyancsak különbözhet használati 
körük (pl. köznyelvi, szaknyelvi, népnyelvi), valamint stílusértékük, stílushatásuk 
(semleges, gúnyos, durva, választékos). Mindezekre tekintettel kell lennünk, ha 
színesen kifejezően, választékosan kívánunk megszólalni. A divatszók kapcsán 
számos példát mutattunk be az igék, a főnevek és a melléknevek változatos hasz-
nálatára, de ez a többi szófajra is érvényes. Ízelítő a határozószók és a kötőszók 
köréből: 

bár – ámbár, ámbátor, habár, noha, jóllehet, pedig; 
de – ám, ámde, azonban, csakhogy, ellenben, hanem, mégis, mégsem, mindamellett, 

mindazonáltal, pedig, viszont; 
feltétlenül – bizonyosan, biztosan, igazán, kétségkívül, mindenesetre, mindenképpen, 

okvetlenül; 
talán – alighanem, bizonyára, esetleg, feltehetőleg, netán, netalántán, valószínűleg. 
 
Hasznunkra lehet a Magyar szinonimaszótár (O. Nagy Gábor – Rizsiczky 

Éva,  Akadémiai Kiadó, 1978.), amely a szócikkekben utal a használati körre, és 
megadja a szinonimák stílusminősítését is: 

 

arc nép. irod. orca, vál. v. tréf. ábrázat, biz. kép, ritka vál. fiziognómia, durva 
pofa, ritka gúny. pofázmány, tréf. fizimiska, cifferblatt, argó pónem. 

 

Hiba, hogyha nem vesszük figyelembe a szavak stílusértékét, és a 
kifejezéseket nem a helyükön használjuk. A bizalmas társalgás nevében 
szándékoltan humorossá válik a hivatalos szóhasználat: Jelentős kinnlevőségeim 
vannak (azaz sokan tartoznak nekem); Megteszem a szükséges lépéseket az induláshoz (azaz 
felkészülök az indulásra, illetve mindjárt megyek). A mostani fiatalok kevés szépirodal-
mat olvasnak, főleg a szűkszavú és a silány nyelvezetű képregényeken, valamint a 
videón nőnek fel, így alig érik őket példás nyelvi hatások. Számukra kortársaik 
beszédmódja, szóhasználata a természetes, és egyszerűen nem szoktak hozzá az 
alkalomnak megfelelő, a szöveg stílusértékéhez illő szó vagy kifejezés megválasztá-
sához. Ezért fordulhat elő, hogy iskolai fogalmazásokban, érettségi dolgozatokban, 
felvételik írásbelijében, nyelvvizsgák fordítási feladatában stílustörést okozó 
szavakkal találkozunk:  

Az egri vár védői jól bírták a strapát (azaz a megpróbáltatásokat);  Odüsszeusz 
bolyongásai során frankón megállta a helyét (azaz remekül, hősiesen); Azért főiskolára és 
nem egyetemre jelentkezem, mert tutira akarok menni (azaz biztosra).  
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Az egyéni szókincs tudatos bővítésével és a passzív elemek aktivizálásával 
sokat javíthatunk e gyakori hiányosságon. Nem kell különleges képességekkel 
rendelkeznie annak, aki árnyaltan és szabatosan kíván fogalmazni. Álljon itt egy 
rövid idézet Petőfi Sándor Úti leveléből, amelynek egyszerű szóhasználatát, világos 
mondatszerkesztését bátran tekinthetjük követendő példának: 

 
„Itt is, ott is egy-egy kis erdő, azok között termékeny földek magas sárga 

gabonával … virító zöld mezők, rajtok egy-egy kis tó, szélén sás, tisztáján pedig 
fejér vízi liliomok, s fölötte jajgató sirályok lengetik hosszú szárnyaikat … apró, 
barátságos alakú faluk, a házak között sugár jegenyefák, s a házak előtt vidám, ép 
legénység és szép takaros leányok.” 

        (12. levél) 


