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E mögött az elképzelés mögött több nyelvi ideológia áll; ilyen 
 

 

2 
Az említett nyelvi ideológiáknak mintegy logikus következménye 

 
 

2 talál



2. A nyelvvel foglalkozó szakemberek másik része a beszédtevékeny

 

 

 
 

 

tudományos megalapozásában is.



10

ideológia a tudományos nyelvalakításban, ill. nyelvi tanácsadásban 
 

3. 
must, valamint a vele ellentétes nyelvi szituacionizmust mutatom be, 

 
2

gével. 6

 

1. Nyelvi autonomizmus
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nomista gondolkodás terméke a nyelvhelyesség

A nyelvi autonomista ideológia szoros kapcsolatban áll az ókori 

tonizmusnak. 

te kinteni. 
Az ideális nyelvi formák egy ideális nyelvváltozatot alkotnak – ez 

a standard nyelvváltozat. Így kapcsolódik a nyelvi platonizmus egy 

vokabularizmusnak nevezzük.

 
tökéletes világának.
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elemei. Két o  

összehangol, összeegyeztet, elrendez, ill. összehangolás stb. Nyelv
tani szakszóként a koordináció = mellérendelés 2



o
o

koordinál 

 

a mindennapi nyelvben vagy a gyors beszédben. Ez a nyelvi origina

helyiség 

 
 

a már akkor létezett helység ’közigazgatási egységet alkotó település’ 

 
a helység 

A helyiség: ’vmely épületnek vagy lakásnak elkülönített része’, 
pl. 
és vécé helység: ’település’, pl. a (kis)város,  

. A pongyola beszéd



értelemben is a helység 
helység, ezek viszont csakis i

mellékhelyiség, kerthelyiség, pincehelyiség; hivatali helyiség. 

2

A helység

szen más elbírálás alá esik, mint a helyiség 
 

Helmeczy ügyetlen szóalkotását, a helyiség 

a helyiség szót is helység
helység szónak  

a ’közigazgatási egységet alkotó település’ és ’épületben falakkal  

tér 

10 nem szánnák is rá 
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A leolt 

2 

értelemzavaró, 

 

nül. 

szó, mert a és az elolt 

elolt vagy leolt.

A 
az olt 

olt 

’felkapcsol’ értelemben, a villanyt/lámpát olt 
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villanyt oltani...11

oltok.12

Semmi pánik biztosan kiment az áram vissza akartam oltani a vil
lanyt már a kapcsolón volt a kezem amikor  
a kezét az enyémre.

elolt formát is értelemzavaró
 

ige, ezt is zava

eszükbe.

el ’felkapcsol’ értelemben.

 
. A -nák  

2

11

12



adnák, tudnák, várnák stb. formák létezését, pedig ezeket nap 

Ebben az esetben a nyelvi standardizmus, ill. a nyelvi totemizmus 

 
a nyelv és az etnikum, ill. nemzet szoros kapcsolatának következtében 
magát az etnikumot, ill. nemzetet is.

 
a nyelvi autonomista értékítéleteket.

 

2



általános iskolában is elégtelennel szankcionált szakmai tévedést tar

mondhassa, rakhassuk

hogyan mondhassa mondatban a mondhassa formát 
ként elemezzük, akkor a köznyelvi 
mondatban a 

 
a nem t

nálat körülményeire – vagyis a nyelvi autonomista megközelítésnek 

get elviselni a köznyelvben a nem -t 

 
a

 idézzük a kérdést 

 



A kérdés
Miért van az, h nyelvtanilag helytelen az, h a alma? 

A válaszok 

 

 
a nyelvi standardizmusra és a nyelvi totemizmusra. 

2. Nyelvi szituacionizmus
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vagyis ilyenkor az adott forma stíluselem.

2
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öreg! Az öregem!  
nézd, (édes) öregem, ez nem 

mehet így tovább! 2

elmehetek a Csillával és a Jós-
kával korcsolyázni?; a Gyuriék voltak itt  

2  

szanál, szanálás 

A latin sanare szanál eredeti  
szanatórium 

szanál ige és a szanálás 

szanálás ugyanis nem 
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szanál és a szanálás szavaknak ebben 

szanál(ás) szó  

ill.  

szanál szó  

2 

városrendezési szaknyelvi értelemben inkább magyar szinonimáinak 

 
a logó 



logo- 
latos’, pl. logopédia – önállósulásával keletkezett nemzetközi szó. 

pl. embléma szóéval. 

ma is tartalmaz valamilyen nevet, szót vagy rövid szöveget. Ennek 
emblé-

má
ó 2

nek a logó és az embléma megkülönböztetését, a köznyelvre nézve 

érvelni a szanál esetében említett nyelvi ideológiákkal, de ebben az 

sem volna semmi esély.
 

2 

 

A két utóbb említett munka rövid szóvégi o  

o-
 
 



Összegzés

tekintettel ítélik meg.
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