
TA NUL MÁ NYOK – A ki sebb sé gi ma gya rok nyelv hasz -
ná la ta

Lanstyák Ist ván

A nyelv he lyes ség mint nyel vi prob lé ma1

Linguistic Accuracy as a Linguistic Problem 
Enforcing the idea of considering linguistic uniformisation as primary principle is not
for the people’s best in te rest. Strengthening identity, as well as the growing emphasis
of expressing unique linguistic identity of minor communities, is typical of the post-
 modern era. The view, according to which linguistic diversity can be harmful for states,
can be considered a linguistic myth. 

Be ve ze tés

Dol go za tom ban a lé te zõ ma gyar nyelv mû ve lés ál tal nyelv he lyes sé gi -
nek ne ve zett kér dé sek kel mint meg ol dan dó nyel vi prob lé má val fog -
lal ko zom. A „nyel vi prob lé ma” fo gal má nak ér tel me zé sé ben a nyelv -
ala kí tás egyik, ná lunk je len leg még ke vés bé is mert irány za tá nak, az
ún. nyelv me ne dzse lés-el mé let nek a fel fo gá sá ból in du lok ki.2 Mun -
kám egyik el ága zá sa azok nak a vizs gá ló dá sok nak, ame lye ket Kolláth 
An ná val kö zö sen foly ta tunk, s me lyek nek fõ cél ja, hogy ké pet kap -
junk ar ról, hogy a ma gyar or szá gi és a ha tá ron túli ma gya rok – hét köz -
na pi be szé lõk, nem nyel vé szek – mi lyen nyel vi prob lé mák kal küsz köd -
nek, és eze ket ho gyan pró bál ják meg ol da ni, il let ve mi lyen jel le gû se -
gít ség re szá mí ta nak a nyelv mû ve lõk vagy a nyel vé szek ré szé rõl.

A ku ta tás elsõ sza ka szá ban egy kí sér le ti jel le gû kér dõ ív se gít sé gé -
vel gyûj töt tünk ada to kat 2006 de cem be ré ben né hány ma gyar anya nyel -
vû ma gyar sza kos egye te mi, il let ve fõ is ko lai hall ga tó tól, akik há rom gyö -
ke re sen el té rõ nyel vi hely zet ben él nek: 18 adat köz lõnk többségi hely ze tû 
ma gyar or szá gi ma gyar (Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la, Szom bat hely); 7
adat köz lõnk (vi szony lag) sta bil két nyel vû sé gi hely ze tû szlo vá ki ai ma -
gyar (Comenius Egye tem, Po zsony); 8 adat köz lõnk nyelv csere hely zet -
ben élõ szlo vén ál lam pol gár (Maribori Egye tem). (A vizs gá lat né hány
rész le té re l. Kolláth–Lanstyák, meg je le nés alatt.)

1 Az e mun ka alap já ul szol gá ló ku ta tá so kat a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia tá -
mo gat ta. Itt kö szö nöm meg Do mon ko si Ág nes, Kolláth Anna és Kitlei Ibo lya ész re vé te -
le it, ta ná csa it.

2 A nyelv me ne dzse lés-el mé le tet (Language Management Theory) Björn H.
Jernudd és Jiøí V. Neustupný dol goz ta ki az 1970-es évek ben a nyelv ter ve zés-el mé let to -
vább fej lesz tett vál to za ta ként (l. pl. Jernudd–Neustupný 1987; Jernudd 1993; Nekvapil
2006; Neustupný–Nekvapil 2003; ma gya rul Szabómihály 2005, 2006). Az el mé let köz -
pon ti fo gal ma a „nyel vi prob lé ma”.



Ezt az anya got 2007 má ju sá ban ki egé szí tet tem a po zso nyi Co -
menius Egye tem 14 hall ga tó já nak a 2006–2007. tan év fo lya mán ve ze -
tett nyel vi nap ló já ból vett ada tok kal. A nyel vi nap lót a hall ga tók a két -
nyel vû ség és kontaktológia (1. fél év), va la mint a szocio ling visz tika (2.
fél év) spe ci ál kol lé gi um ra ké szí tet ték, s olyan nyel vi vo nat ko zá sú ese -
mé nye ket rög zí tet tek ben ne, me lyek nek az adott fél év szor gal mi idõ -
sza ká nak fo lya mán köz vet len ré sze sei vol tak, il let ve né hány eset ben
olyan ese mé nye ket is, me lyek rõl má sok el be szé lé se alap ján sze rez tek
tu do mást eb ben az idõ szak ban. Ese mény le írá son kí vül a hall ga tók
ész re vé te le i ket is meg fo gal maz hat ták az ál ta luk va la mi mi att ér de kes -
nek, fi gye lem re mél tó nak tar tott nyel vi ese mé nyek kel, je len sé gek kel
kap cso lat ban. A nap ló ér té ke lé sé ben nem ját szott lé nye ges sze re pet a
be jegy zé sek szá ma, így föl te he tõ, hogy a hall ga tók va ló ban hi te les
ese mé nye ket és ész re vé te le ket rög zí tet tek. 

A dol go za tom ban kö zölt nyel vi pél dák rész ben eb bõl a két for -
rás ból (a kér dõ ívek bõl és a nap lók ból), rész ben pe dig a Nyelv mû ve lõ
ké zi szó tár új ki adá sá ból (NymKsz.2 2005) va lók.

Nyel vi prob lé ma

A nyelv me ne dzse lés-el mé let egyik leg ro kon szen ve sebb vo ná sa,
hogy an nak el dön té sét, mi nyel vi prob lé ma, és mi nem, a hét köz na pi
be szé lõ re bíz za. Szem ben a nyelv mû ve lés sel, mely nek kö zép pont já ban 
az abszt rakt „nyelv” ér de kei áll nak, és szem ben a nyelv ter ve zés sel,
amely hite sze rint a „nem zet” ér de ke it tart ja szem elõtt, a nyelv me ne -
dzse lés ben a hús-vér em be rek, ezen be lül is min de nek elõtt a „la i kus
be szé lõk” ér de kei ke rül nek elõ tér be. A nyelv me ne dzse lés szak em be rei 
az egy-egy kö zös ség ben meg lé võ nyel vi prob lé mák fel tér ké pe zé sé ben a 
hét köz na pi be szé lõk szok vá nyos nyel vi dis kur zu sa i ból in dul nak ki, s
az ezek ben ta lál ha tó nyel vi prob lé mák ból ki in dul va dön tik el, hogy a
szer ve zett nyelv ala kí tás nak mely prob lé mák kal kell fog lal koz nia.

A nyelv me ne dzse lés-el mé let a nyel vi prob lé mát az adott hely zet -
ben ér vé nye sü lõ nor má tól való, ne ga tí van ér té kelt el té rés ként ér tel -
me zi (l. pl. Nekvapil 2006: 97). Mi vel ez a fel fo gás több, itt nem rész le -
tez he tõ prob lé mát föl vet, jó ma gam a nyel vi prob lé mát in kább a kö vet -
kez mé nyei fe lõl kö ze lí tem most itt meg, s olyan prob lé ma ként de fi ni á -
lom, amely a be széd te vé keny ség so rán vagy ah hoz kap cso ló dó an je -
lent ke zik, a be szé lõk nek kel le met len ér zést okoz, a kom mu ni ká ci ó ban 
fenn aka dást, za vart, ne héz sé get, hát rál ta tást idéz elõ, vagy akár meg
is hi ú sít ja a kom mu ni ká ci ót az érin tett nyel ven vagy nyelv vál to za ton.3
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3 A „be széd te vé keny sé get”, ill. a „be szé lõt” tá gan kell ér tel mez ni, az írást, ill.
írás ban fo gal ma zó sze mélyt is bele kell ér te ni.



Amint arra maga a prob lé ma szó is utal, a nyel vi prob lé ma olyan
„ügy”, amely meg ol dás ra vár. 

A kér dõ ívek ben és a nyel vi nap lók ban rög zí tett nyel vi prob lé mák 
jel le gük sze rint több cso port ba so rol ha tók; a ter je del mi kor lá tok mi att 
eze ket csak fel so ro lom és rö vi den ér tel me zem: 1. stí lus (mik ro szinten
nem meg fe le lõ stí lus ér té kû nyel vi for ma4 hasz ná la ta, mak ro szin ten
nem meg fe le lõ nyelv vál to zat vagy nyelv hasz ná la ta); 2. nyelv he lyes ség 
(a nyelv mû ve lõk ál tal hely te len nek mi nõ sí tett elem hasz ná la ta); 3.
nyel vi hi ány (mikroszinten a szük sé ges nyel vi for ma nem is me re te
vagy fel idé zé sé nek ne héz sé ge; mak ro szin ten egy nyelv vál to zat vagy
nyelv nem is me re te); 4. nyelv be li hi ány (mikroszinten a nyel vi rend -
szer ben ere den dõ en meg lé võ tö ké let len ség, több ér tel mû ség, bi zony ta -
lan ság; mak ro szin ten a be szé lõk szá má ra szük sé ges re gisz te rek hi á -
nya5); 5. aka dá lyoz ta tás (mikroszinten egy nyel vi for ma hasz ná la tá -
nak kor lá to zá sa vagy til tá sa, pl. tabuisztikus okok ból; mak ro szin ten
egy nyelv vál to zat vagy nyelv hasz ná la tá nak kor lá to zá sa til tá sa, pl.
po li ti kai okok ból); 6. té vesz tés (kü lön fé le tí pu sú nyelv bot lás ok, ill.
ag ram ma ti kus szer ke ze tek, mon da tok stb. vé let len sze rû hasz ná la -
ta); 7. he lyes írás (he lyes írá si hi bák, ill. bi zony ta lan sá gok)6; 8. nyel vi
kész sé gek kel kap cso la tos hi á nyok (nem meg fe le lõ ol va sá si vagy fo -
gal ma zá si kész ség va la mely nyel ven); 9. pa to lo gi kus je len sé gek (be -
széd hi bák, va la mint a be teg sé gek és az öre ge dés nyel vi kö vet kez mé -
nyei)7.

Eb ben az írá som ban a ki lenc prob lé ma cso mag ból csu pán a sa já -
tos mó don össze füg gõ el sõt és má so di kat ve szem szem ügy re, s a föl -
ve tõ dõ kér dé sek kel csak mikroszinten fog lal ko zom. Meg kell je gyez -
ni, hogy – meg le põ mó don – a kér dõ ívek ben és a nyel vi nap lók ban
alig né hány pél da ta lál ha tó olyan je len sé gek re, ame lye ket stí lus kér -
dés nek szok tunk te kin te ni (s még a meg lé võ né hány sem egy ér tel -
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4 A nyel vi for ma össze fog la ló meg ne ve zé se kí ván len ni a nyel vi rend szer kü lön fé -
le sík ja in ta lál ha tó nyel vi je len sé gek nek, va gyis a nyel vi for ma le het fo né ma, mor fé ma,
lexéma, szó szer ke zet stb.

5 A ma gyar nyelv bõl je len leg nem hi á nyoz nak olyan re gisz te rek, ame lyek re a be -
szé lõk nek szük sé gük vol na, így azok sem mi lyen be széd hely zet ben nem kény sze rül nek
nyel vi okok ból kód vál tás ra. A régi ma gyar nyelv ben azon ban volt ilyen hi ány (pl. a szak -
nyel vi re gisz te re ké), s ma is van számos más nyelvben.

6 A he lyes írá si hi bák el kö ve té se szi go rú an véve nem nyel vi prob lé ma, ám a la i kus 
be szé lõk fel tét le nül an nak tart ják, már pe dig ki in du ló pon tunk sze rint nyel vi prob lé ma
az, amit a be szé lõk an nak tar ta nak. Sõt a la i kus be szé lõk szá mos va ló di nyel vi prob lé -
mát is he lyes írá s inak tar ta nak, kü lö nö sen a hang ta ni, sõt alak ta ni (!) jelenségek írásos
rögzítésével kapcsolatosakat.

7 Ez a tí pus né mi leg ki lóg a rend szer bõl, lé vén szó va ló já ban or vo si, nem pe dig
nyel vi prob lé má ról. Mi vel azon ban a vá la szok ban (a szom bat he lyi eké ben) a nyel vi prob -
lé mák közt igen gya ko ri volt a be széd hi bák em lí té se, s mi vel azt, hogy mi nyel vi prob lé -
ma, és mi nem az, a nyelv me ne dzse lés-el mé let sze rint nem a nyel vész, ha nem a be szé lõ
dön ti el, in do kolt eze ket is számba venni.



mû en az). An nak az oka, hogy még is kü lön prob lé ma cso port ként kü -
lön böz te tem meg a stí lust, az, hogy szá mos nyelv he lyes sé gi kér dés va ló -
já ban köz vet le nül vagy köz vet ve stí lus kér dés, így ez a cso port na gyobb,
mint ami lyen nek lát szik, ezen kí vül az ide tar to zó je len sé gek na gyon
fon to sak.

Stí lus és nyelv he lyes ség

A stí lus és a nyelv he lyes ség egy más sal el len té tes, pa ra dox mó don még -
is szo ro san össze füg gõ két je len ség. A stí lus lé nye ge, amint tud juk, a
be szé lõ ren del ke zé sé re álló nyel vi esz kö zök (pl. a nyel vi vál to zók egyes
vál to za tai) kö zöt ti vá lasz tás a be széd hely zet kö ve tel mé nye i nek és a be -
szé lõ egyé ni sé gé nek meg fe le lõ en, a nyelv he lyes ség vi szont olyan for mák 
hasz ná la tát je len ti, ame lye ket a nyelv mû ve lõk – több nyi re struk tu ra lis -
ta meg fon to lá sok és lo gi kai okos ko dá sok alap ján – ere den dõ en, a hasz -
ná lat kon tex tu sá tól füg get le nül jobb nak tar ta nak más nyel vi for mák -
nál (Lanstyák 2003). Mi vel azon ban a nyelv he lyes sé gi in tel mek szá ma
kö vet he tet le nül ma gas, a sza bá lyok pe dig sok szor a la i kus be szé lõk szá -
má ra meg je gyez he tet le nül bo nyo lul tak, az ilyen elõ írá sok szá mot te võ
ré sze írott ma laszt ma radt, a ma ra dék pe dig el té rõ mér ték ben lett ré -
szé vé az el té rõ tár sa dal mi ré te gek ál tal hasz nált nyelv vál to za tok nak,
ez ál tal pe dig stí lus kér dés sé vált.8 A stí lus és a nyelv he lyes ség kér dé sei
a má sik ol dal ról, a stí lus ol da lá ról is össze ta lál koz tak, ugyan is a nyelv -
kö zös ség – pon to sab ban a mû velt sé gi elit – ele ve meg lé võ ér ték íté le té -
vel sok eset ben a nyelv mû ve lõk azo no sul tak, s az érin tett nyel vi for -
mát mint egy má sod la go san tet ték nyelv he lyes sé gi kér dés sé, kü lön fé le
nyel vé sze ti ál ér vek kel ra ci o na li zál va az elit ál tal nem hasz nált for -
mák „nyel vi hely te len sé gét”.

Mind két útra pél da az ún. suksükölés9 megbélyegzéstörténete,
de az elõbb vá zolt hoz ké pest for dí tott sor rend ben. Amint Sinkovics
Ba lázs (2006) ku ta tá sa i ból tud juk, an nak el le né re, hogy a je len ség
nyelv já rá si szin ten a nyelv te rü let je len tõs ré szén él, az ó-, ill. közép -
magyar nyelv em lé kek bõl csak két két ség te len pél dánk van rá; ez arra
utal, hogy a mû velt sé gi elit a suksüköt soha nem fo gad ta el az írott
nyelv ben. Ez az el uta sí tás azon ban alig ha je len tett erõs meg bé lyeg -
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8 Ezt a hely ze tet ma guk a nyelv õrök is tu do má sul vet ték, s a he lyes nek vagy he -
lye sebb nek tar tott nyel vi for mát sok eset ben va la mely nyelv vál to zat hoz kö töt ték, pe dig
ez zel vol ta kép pen a nyelv he lyes ség lé nye gét ta gad ták meg, hi szen az a for ma, amely
nyel vi okok ból rossz, az nyil ván va ló an minden nyelvváltozatban rossz.

9 A suksükölés lé nye ge, hogy a -t végû igék bi zo nyos alak ja i ban a ki je len tõ és a
fel szó lí tó módú for mák egy be es nek, pl. ku tas sa ’kutatja’ és ’kutassa’; ve zes sük ’vezetjük’ 
és ’vezessük’. Tá gabb ér te lem ben be le tar to zik a csukcsükölés (tart sa ’tartja’ és ’tartsa’),
a szukszükölést is (ossza ’osztja’ és ’ossza’).



zést, hi szen az 1940-es évek vé gé ig még az egyéb kér dé sek ben meg le -
he tõ sen szi go rú hi va tá sos nyelv mû ve lõk egy ré sze is – a nyelv mû ve -
lés fõ ára ma – csu pán „né pi es pon gyo la ság nak” tar tot ta. Va ló szí nû,
hogy a nyelv mû ve lés ek kor még csak egy sze rû en azo no sult a mû velt -
sé gi elit ér ték íté le té vel, a je len sé get nem nyel vi jel le ge, ha nem tény -
le ges stí lus ér té ke mi att hely te le ní tet te, fõ ként az írott nyelv ben. A
for du lat a szél sõ sé ges nyelv mû ve lõk kö ré ben a har min cas évek fo lya -
mán, a mér sé kel tebb nyelv mû ve lés ben pe dig a negy ve nes évek vé gén 
kö vet ke zett be: lét re jöt tek a máig han goz ta tott – de köz is mer ten ha -
mis – nyel vi és kom mu ni ká ci ós ér vek (két ige mód össze ke ve ré se, a
köz lés pon tos sá gá nak ve szé lyez te té se), me lyek ala pot szol gál tat tak a 
je len ség erõ tel jes meg bé lyeg zé sé hez. Ez be is kö vet ke zett, a suksük
„né pi es pon gyo la ság ból” meg le põ gyor sa ság gal lé nye gült át „rút hely te -
len ség gé”, s a nyelv mû ve lés nek ezt az új ál lás pont ját ha ma ro san a mû -
velt sé gi elit is ma gá é vá tet te. Mi vel tár sal gás köz ben ne héz „meg álla -
nunk s azon tör nünk a fe jün ket, ho gyan kell he lye sen mon da nunk az
ige ala kot” (Ju hász Je nõt 1937. évi cik ké bõl idé zi Sinkovics, i. m. 301),
nem cso da, hogy a nyelv já rá si hát te rû be szé lõk kö zül csak a mû velt sé gi
elit be tö rek võk vol tak ké pe sek át áll ni a „he lyes” ra go zás ra. Köz ben az
át tér ni kép te len suksükölõ tö me gek je len tõs ré sze a nagy tár sa dal mi át -
ren de zõ dés foly tán vá ros la kó vá vált, ami szin tén hoz zá já rul ha tott ah hoz, 
hogy a suksük im már ne csu pán „né pi es pon gyo la ság” le gyen, ha nem az
is ko lá zat lan tö me gek re jel lem zõ „rút” és „hely te len” be széd mód.10

Az ezt és más nyel vi vál to zó kat érin tõ, fön tebb vá zolt fo lya ma tok
ered mé nye kép pen a mai hely zet az, hogy a nyelv he lyes sé gi szem pont -
ból ki fo gá solt vál to za tok rend kí vü li mér ték ben el tér nek egy mástól a te -
kin tet ben, hogy a nyelv õrök ér ték íté let ét mennyi re oszt ja a nyelv kö -
zös ség, ill. an nak kü lön fé le rész le gei, a ki sebb-na gyobb be szé lõ kö zös -
sé gek, s en nek egy má sik as pek tu sa ként nagy kü lönb ség van ab ban
is, hogy az is ko lá zott be szé lõk nyel vi gya kor la ta mennyi re kö ve ti a
nyelv õrök aján lá sa it. Van nak nyel vi for mák, me lyek nek a nyelv mû -
ve lõi meg íté lé se össz hang ban van az is ko lá zott hét köz na pi be szé lõk
meg íté lé sé vel, de van nak olyan ese tek is – ez utób bi ak szá ma va ló szí -
nû leg jó val na gyobb –, ami kor a be szé lõk nek egy ál ta lán nincs tu do -
má suk ar ról, hogy az ál ta luk for má lis be széd hely ze tek ben is bát ran
hasz nált for má kat a nyelvmûvelõk kár hoz tat ják. 

A prob lé ma meg ol dás szem pont já ból föl tét le nül kü lönb sé get kell
ten ni a két eset közt, még ak kor is, ha meg kü lön böz te té sük nem min -
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10 A suksük erõs meg bé lyeg zé sé hez hoz zá já rul ha tott az az el len szenv is, ame lyet a 
kö zép osz tály be li ere de tû ha gyo má nyos mû velt sé gi elit tag jai (a „re ak ci ós csú fon dá ros ko -
dók”, l. Kovalovszky 1977: 207) érez het tek a po li ti kai – de nem a mû velt sé gi – elit ré szé -
vé vált mun kás- és pa raszt szár ma zá sú em be rek iránt, akik nek egy ré sze nem sa já tí tot ta 
el a stan dard ige ra go zá si formákat (nem tudták vagy esetleg nem is akarták).



dig egy sze rû.11 Az el sõ nek em lí tett cso port ba tar to zó je len sé ge ket stí -
lus kér dés ként cél sze rû ér tel mez ni, mi vel ezek nyelv mû ve lõi meg íté -
lé se mint egy be le ve tül a stí lus ér té kük be, il le tõ leg stí lus ér té kük meg -
ha tá roz za a nyelv mû ve lõk meg íté lé sét. Adat köz lõ ink szin te csak ilyen
„nyelv he lyes sé gi stí lus prob lé má kat” em lí tet tek a kér dõ ívek ben, ill. a
nyel vi nap lók ban, nyil ván azért, mert csak ezek okoz nak ne kik és más 
em be rek nek prob lé mát. En nek alap ján, va la mint ed di gi ta pasz ta la ta -
ink alap ján is a töb bi nyelv he lyes sé gi kér dést „nyelv he lyes sé gi lát szat -
prob lé má nak” ne vez het jük, mi vel ezek a be szé lõk nek több nyi re nem,
csu pán a nyelv mû ve lõk nek okoz nak gon dot, ne kik is csak olyan ér te -
lem ben, hogy nem min dig ké pe sek kö vet ni a sa ját ma guk, ill. tár sa ik
ál tal ki agyalt nyelv he lyes sé gi sza bá lyo kat (erre l. Lanstyák 2003–2004 
I: 95–96, 2006a). Az a vé le ke dés, hogy a nyelv kö zös ség ben az is ko lá -
zott be szé lõk ál tal is szé les kö rû en el fo ga dott nyel vi for mák hi bá sak
vol ná nak, nem más, mint nyel vi mí tosz, amely nyelv mû ve lõi ba bo nák
so ka sá gá ban ölt tes tet (l. Lanstyák 2006a, 2006b).

1. A fen ti ek bõl kö vet ke zõ en a nyelv he lyes sé gi stí lus prob lé mák jel -
leg adó sa já tos sá ga az, hogy az ide tar to zó je len sé gek nyelv mû ve lõi meg -
íté lé se töb bé-ke vés bé össz hang ban van a be szé lõ kö zös ség meg íté lé sé vel, 
s en nek meg nyil vá nu lá sa ként az érin tett vál to zók na gyobb és ki sebb
presz tí zsû, ill. meg bé lyeg zett vál to za ta i nak elõ for du lá si gya ko ri sá ga bi -
zo nyos be széd hely ze tek ben kö vet ke ze tes, rend szer sze rû el té ré se ket
mu tat (erre l. pl. Lanstyák–Szabómihály 1997, Kont ra szerk. 2003).12 

1.1. A kér dõ ívek ben és a nyel vi nap lók ban em lí tett nyelv he lyes sé -
gi stí lus kér dé sek egy ré sze sú lyos prob lé má nak te kint he tõ: azok ról a je -
len sé gek rõl van szó, ame lye ket mind a nyelv mû ve lõk, mind az is ko lá -
zott be szé lõk erõ sen meg bé lye gez nek. Emi att azok a be szé lõk, akik eze -
ket a for má kat anya nyelv vál to za tuk ré sze ként sa já tí tot ták el, gyak ran
ke rül het nek hát rá nyos hely zet be, s vál hat nak lingvicizmus, azaz nyel vi 
ala pú diszk ri mi ná ció ál do za ta i vá.

A bel sõ nyelv he lyes sé gi kér dé sek13 kö zül biz to san ebbe a cso port -
ba tar to zik két „sú lyos nyelv he lyes sé gi hiba”, a fön tebb már em lí tett
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11 Gon dot okoz hat egy részt az, hogy nem va gyunk tisz tá ban min den egyes nyelv -
he lyes sé gi je len ség nyelv mû ve lõi meg íté lé sé nek is mert sé gé vel, más részt egyes je len sé -
gek nyelv mû ve lõi meg íté lé sé nek is mert sé ge tár sa dal mi ré te gen ként el té rõ le het, har -
mad részt pe dig ez az is mert ség vál toz hat is idõben.

12 Myhill (2004) ter mi no ló gi á já val élve azt mond hat juk, hogy a nyelv ala kí tók ál tal 
meg ha tá ro zott ún. preskriptív he lyes ség (prescriptive correctness) össz hang ban van az
elit hez tar to zó be szé lõk nyelv hasz ná la tán ala pu ló ún. presz tízs ala pú he lyes ség gel (pre -
stige- based correctness). Eh hez még hoz zá te het jük azt is, hogy ez a ket tõ je len tõs mér -
ték ben har mo ni zál a har ma dik tí pu sú he lyes ség gel, a nagy ra be csült (ré geb bi) írás be li -
sé gen alapuló ún. szövegi helyességgel (textual correctness) is.

13 A bel sõ nyelv he lyes sé gi kér dé sek közé az érin tett nyel vi vál to zók azon vál to za -
tai tar toz nak, me lyek lét re jöt té ben a nyelv mû ve lõk nem té te lez nek föl ide gen ha tást, a
kül sõ nyelv he lyes sé gi kér dé sek közé pe dig azok, ame lye ket ide gen ere de tû nek tar ta nak.



suksükölés (pl. iz gas sa ’izgatja’ je len tés ben, ki je len tõ módú alak ként)
és a nákozás (pl. én vár nák ’én vár nék’).14 A kül sõ nyelv he lyes sé gi kér -
dé sek kö ré ben e két je len ség hez ha son ló erõs sé gû mind a nyelv mû ve -
lõk, mind az is ko lá zott be szé lõk ré szé rõl a ha tá ron túli kö zös sé gek ben
hasz nált ál lam nyel vi köl csön- és ven dég sza vak, szókapcsolatok15 meg -
bé lyeg zé se (nem csak a ma gyar or szá gi be szé lõk vi szo nyul nak hoz zá -
juk ál ta lá ban ne ga tí van, ha nem ma guk a ha tá ron tú li ak is). Ezek kö -
zül né há nyat a hall ga tók meg is ne vez tek a kér dõ ívek ben és a nyel vi
nap lók ban, pl. Fv pohotovoszty ’orvosi ügye let’, Fv obcsánszki ’sze mélyi 
iga zol vány’, Fv urologický èaj ’vízhajtó tea’, Fv celozrnný chlieb ’teljes
ki õr lé sû ke nyér’, Fv jemne perlivá ’enyhén szén sa vas (ás vány víz)’; Mv
gúzsva ’tolongás, tö meg’, Mv fotokopiroz ’fénymásol’, Mv opcsina ’köz -
ségháza’, Mv upam ’remélem, bí zom ben ne’, Mv festa ’buli’.16

1.2. Szá mos to váb bi, a bel sõ nyelv he lyes ség szem pont já ból ki fo -
gá solt je len ség él ele ve nen leg alább is az is ko lá zott be szé lõk tu da tá -
ban, ezek azon ban nem okoz nak a be szé lõk nek az elõ zõ ek hez ha son -
ló an sú lyos prob lé mát, mi vel meg bé lyeg zett sé gük jó val eny hébb, ha
egy ál ta lán be szél he tünk töb bük ese té ben meg bé lyeg zés rõl. Eny hébb
meg íté lé sük nek az az oka, hogy ezek je len tõs ré szét az is ko lá zott be -
szé lõk is hasz nál ják, leg alább is in for má lis hely ze tek ben, sõt van nak
köz tük olya nok is, ame lyek egye ne sen a for má lis stí lus ban „ér zik jól
ma gu kat”. Nem cso da hát, hogy az ilyen nyel vi formák nemegyszer
még a formális stílusú beszélt nyelvi diskurzusokban is ész re vét le -
nek maradnak. 

A bel sõ nyelv he lyes ség kö ré be tar to zó je len sé gek kö zül a hall ga -
tók vá la sza i ban17 a kö vet ke zõk for dul tak elõ: ma gán hang zó-rö vi dü lé -
sek a gon do zott nak szánt be széd ben (pl. ovoda, utiköltség, kiván ság);
a garambol, a bicigli, az inekció és sok más fonolexikai vál to zat; az
ik te len ige rag ok hasz ná la ta ike sek he lyett ki je len tõ mód, egyes szám
elsõ sze mély ben (pl. én eszek, ját szok, em lék szek, la kok); a -ba/- be ha -
tá ro zó rag hasz ná la ta -ban/-ben „he lyett” (pl. a tánc te rem be va gyok);
a szo kok, szoksz stb. va la mit ten ni és eh hez ha son ló for mák hasz ná la -
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14 E két je len ség kü lön ál lá sá nak, más bel sõ nyelv he lyes sé gi kér dé sek tõl el té rõ vi -
sel ke dé sé nek em pi ri kus bi zo nyí té ká ra l. Lanstyák–Szabómihály 1997: 126. Meg kell
még je gyez ni, hogy a tá gabb ér te lem ben vett suksükölés egyik vál fa ja, a szukszükölés
mind a kö zös sé gi (de nem a nyelv mû ve lõi!) meg íté lés, mind a nyel vi gya kor lat alap ján
in kább a kö vet ke zõ csoportba tartozik (vö. Kontra szerk. 2003: 139).

15 A ket tõ kö zött a kü lönb ség az, hogy a köl csön sza vak szer ves ré szei az át ve võ
nyelv vál to zat nak, míg a ven dég sza vak csak al kal mi lag, kód vál tás kép pen for dul nak elõ
ben nük.

16 Az Fv rö vi dí tés a fel vi dé ki (szlo vá ki ai) ma gyar, az Mv a mu ra vi dé ki (szlo vé ni ai)
ma gyar nyelv vál to za tok ra utal.

17 A csak ál ta lá nos ság ban meg ne ve zett je len sé ge ket a jobb ért he tõ ség és na gyobb
szem lé le tes ség ked vé ért sa ját konk rét pél dá im mal egé szí tet tem ki min de nütt, ahol ezt
nem tették meg a hallgatók.



ta a je len ben szo ká so san is mét lõ dõ cse lek vés je lö lé sé re a stan dard
szok tam, szok tál stb. „he lyett”; a nyelv mû ve lõk ál tal „ter pesz ke dõ
ki fe je zé sek nek” bé lyeg zett funk ció igés szer ke ze tek hasz ná la ta (pl.
meg ren de zés re ke rül, vál toz ta tá so kat esz kö zöl); ha tá ro zott név elõ
hasz ná la ta sze mély ne vek elõtt (pl. az Éva, a Pó lya); a pá ros test ré -
szek és a hoz zá juk tar to zó ru ha da rab ok ne vé nek töb bes szá mú hasz -
ná la ta (pl. fáj nak a lá bai, na gyok a kesz tyûi) stb. 

Ami a kül sõ nyelv he lyes ség kö ré be tar to zó je len sé ge ket il le ti, a
közmagyar ide gen sza vak – köz vet len köl csön sza vak, ill. a ma gyar
szó kincs be tar to zó nak nem is te kint he tõ ven dég sza vak18 – je len tõs
ré sze szin tén nyelv he lyes sé gi stí lus kér dés nek mi nõ sít he tõ, de ezek
nagy ré szé nek be szé lõk ál ta li meg íté lé se jó val eny hébb, mint a ha tá -
ron túli köl csön sza va ké. Úgy tû nik, hogy a nyelv he lyes sé gi stí lus -
prob lé mák közé vi szony lag ke vés köz ve tett köl csön szó, ill. nyelv ta ni
kon tak tus je len ség tar to zik. Ed di gi meg fi gye lé se ink és vizs gá la ta ink
(l. Lanstyák és mtsai 1998) arra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy a köz -
ve tett köl csön sza vak és a nyelv ta ni kon tak tus je len sé gek több sé ge ide -
gen ere de tük mi att va ló szí nû leg rit kán vá lik stí lus kér dés sé, leg na -
gyobb ré szük jól be il lesz ke dik a ma gyar nyelv szó kin csé be, ill. nyelv ta -
ni rend sze ré be, s így a be szé lõk több nyi re nin cse nek tu da tá ban ide gen 
ere de tük nek és az emi at ti kár hoz ta tó nyelv mû ve lõi meg íté lés nek (vö.
Lanstyák–Szabómihály 1997, Szabómihály 2006). Egyes közmagyar
sza vak sa já tos ha tá ron túli je len té sei még is fel tû nést kelt het nek; pl.
az egyik szlo vá ki ai hall ga tó nyel vi nap ló já ba be je gyez te, hogy egy 23
éves egye te mis ta fiú a ka ná lis fõ ne vet ’tv-csatorna’ ér te lem ben hasz -
nál ta (a szó nak több ha tá ron túli ré gi ó ban van egyéb ként ilyen je len -
té se).

Sa já tos pa ra do xon, hogy a ki sebb sé gi adat köz lõk – kü lö nö sen a
szlo vá ki a i ak – a nyel vi prob lé mák közt alig em lí tet tek bel sõ nyelv he -
lyes sé gi stí lus je len sé get, ho lott az ide tar to zó, hely te len nek tar tott nyel -
vi for mák hasz ná la ta mind a ta pasz ta la tok, mind a vizs gá la tok sze rint
(l. pl. Be reg szá szi–Csernicskó 2004; Göncz 1999, 2004; Lan s tyák–Sza -
bómihály 1997, 2002; Kolláth 2005, Kont ra 2006 stb., stb.) va ló já ban
sok kal ki ter jed tebb a ki sebb sé gi kö zös sé gek ben, mint Ma gyar or szá gon:
egy részt több fé le be széd hely zet ben je len nek meg, más részt szé le sebb
tár sa dal mi ré te gek hasz nál ják õket.19 En nek leg alább há rom oka le het.
Az egyik az, hogy a ha tá ron túli ma gya rok annyi va ló sá gos, sú lyos nyel -
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18 Az ide gen sza vak két cso port já ra l. J. Sol tész 1967: 304.
19 Gon dol hat nánk arra is, hogy a ha tá ron túli hét köz na pi be szé lõk nin cse nek tisz -

tá ban az ide tar to zó nyel vi for mák nyelv mû ve lõi meg íté lé sé vel (ami sok szor igaz le het,
hi szen egy ré szük nem is jár ma gyar is ko lá ba), ez azon ban sem mi kép pen sem le het az
oka an nak, hogy az adat köz lõk vá la sza i ban ezek a for mák olyan gyé ren for dul tak elõ, hi -
szen az adat köz lõk mind két ha tá ron túli régióban magyar szakos hallgatók voltak.



vi prob lé má val szem be sül nek rend sze re sen, hogy ezek mel lett a nyelv -
he lyes sé gi prob lé mák el tör pül nek. A má sik az, hogy a ha tá ron túli kö -
zös sé gek ben épp a nyelv he lyes sé gi „hi bák” na gyobb el ter jedt sé ge mi -
att a ve lük szem be ni tü re lem is na gyobb, így nem is okoz nak a be szé -
lõk nek ak ko ra prob lé mát, mint Ma gyar or szá gon. A har ma dik ok pe dig 
a ma gyar sza kos hall ga tók kép zé sé nek el té rõ sa ját sá ga i ban ke re sen dõ; 
az egyes fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben a nyelv mû ve lõ szem lé let to -
vább élé se va ló szí nû leg el té rõ mér té kû.

2. A nyelv mû ve lés rep re zen ta tív ki ad vá nya i ban, a Nyelv mû ve lõ
ké zi könyv ben és a Nyelv mû ve lõ ké zi szó tár két ki adá sá ban ta lál ha tó
nyelv he lyes sé gi kér dé sek szá mot te võ ré sze nyelv he lyes sé gi lát szat prob -
lé ma: az érin tett nyel vi for mák hasz ná la tát a nyelv mû ve lõk ugyan hely -
te le ní tik, er rõl azon ban va ló szí nû leg még az is ko lá zott em be rek több -
sé gé nek sincs tu do má sa.20 A Nyelv mû ve lõ ké zi szó tár új ki adá sa sze -
rint (NymKsz.2 2005) pél dá ul az alább fel so rolt nyel vi for mák ki sebb-
 na gyobb mér ték ben hely te len nek mi nõ sül nek, s az ol va só kat a szer -
zõk más nyel vi for mák hasz ná la tá ra akar ják rá ven ni, vagy ál ta lá ban,
vagy a stan dard nyelv vál to zat vo nat ko zá sá ban.

A bel sõ nyelv he lyes ség kö ré be tar to zó je len sé gek: az ad szó val
mint funk ció igé vel al ko tott szá mos ki fe je zés, pl. han got ad a vé le mé -
nyé nek, hi telt ad va la mi nek, len dü le tet/lö kést ad vminek, (vmilyen)
ma gya rá za tot ad vmire, po font ad vkinek, út ba iga zí tást/út mu ta tást
ad vkinek, igen lõ/ta ga dó/ki té rõ stb. vá laszt ad vmire; az alá húz ige
át vitt ér tel mû hasz ná la ta (pl. alá húz za va la mi nek a fon tos sá gát; be -
szé dé ben a mi nisz ter el nök alá húz ta, hogy…); az alá tá maszt ige át vitt
ér tel mû hasz ná la ta (pl. vmit ér vek kel tá maszt alá; né ze tét ha tá sos
pél dák kal tá masz tot ta alá); az al kot szó az olyan ki fe je zé sek ben,
mint pl. a hegy ség anya gát vul ká ni kõ zet al kot ja; az ame lyik hasz ná -
la ta amely he lyett, pl. el tört a ha mu tar tó, ame lyik hez annyi ked ves
em lék fû zõ dött; az amennyi ben fel té te les kö tõ szó ként való hasz ná la -
ta, pl. amennyi ben a fel szó lí tás nak 8 na pon be lül nem tesz ele get; az
anyag szó töb bes szá mú hasz ná la ta sok eset ben, pl. tan anyag ok, a
vita anya gai; a szem be ál lí tó azon ban hasz ná la ta tag mon dat élén, pl.
az es ték már hû vö sek, azon ban a nap pa lok még kel le me sen me le gek; a 
be vett gya kor lat/szo kás/do log ki fe je zé sek ben a be vett jel zõ; a bo nyo lít
ige ’ügyintézést vé gez’ je len tés ben, ill. a bo nyo lí tó ’ügyintézõ’ fõ név;
a lár mát/zajt/mu lat sá got csap ki fe je zés; a böl csõ de szó [bölcsöde] ej -
té se; a sport nyel vi bun da ’titkos meg egye zés, össze ját szás vmiben’
je len té se; stb., stb., stb.
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20 Myhill (2004) ter mi no ló gi á já val élve azt mond hat juk, hogy a nyelv ala kí tók ál tal
meg ha tá ro zott ún. preskriptív he lyes ség el len tét ben áll az elit hez tar to zó be szé lõk nyelv -
hasz ná la tán ala pu ló ún. presz tízs ala pú he lyes ség gel, s va ló szí nû leg a szö ve gi he lyes ség gel is.



A kül sõ nyelv he lyes ség kö ré be tar to zó je len sé gek: az olyan alá-
ige kö tõs igék, mint pl. alá be csül, alá eresz ke dik, alá száll, alá zu han;
az alap já ban véve ki fe je zés; az alap ve tõ, alap ve tõ en sza vak; az alá -
ren delt sze rep(et ját szik) szó kap cso lat; a fe le sé ge ha tá sa alatt ki fe je -
zés; a kéz alatt vesz/vá sá rol/elad ki fe je zé sek; az alul- ige kö tõs igék
(pl. alul fej lett, alul táp lált, alul fi zet, alul szám láz); az ami kö tõ szó a
fõ mon dat egé szé re vo nat ko zó an, pl. Min den nap fel hív te le fo non, ami 
ele in te jó le sett, de most már ide ge sít; az anél kül, hogy szer ke zet, pl.
tûz be ve tet te az üze ne tet, anél kül hogy el ol vas ta vol na; az át megy ige
át vitt ér te lem ben (pl. a til ta ko zás nyílt lá za dás ba ment át); az át ü tõ
mel lék név (pl. át ü tõ si ker); az át ve szi a lec két/tan anya got ki fe je zés; a
be be szél vkinek vmit ige; a be ha tá rol ige; a be hoz ige át vitt ér tel mû
hasz ná la ta, pl. be hoz za a le ma ra dást/hát rányt/vesz te sé get; a be nyo -
más fõ név át vitt ér te lem ben, pl. vmi mély be nyo mást gya ko rolt rá; a
be tart ige az ilyen ki fe je zé sek ben: be tart ja a sza vát/ígé re tét, be tart ják
az egyez sé get/szo kást; az új rend szert/mód szert/el já rást/sza bályt ve zet
be ki fe je zé sek; a bir to ká ban ra gos név szó az olyan ki fe je zé sek ben,
mint pl. a szük sé ges ada tok bir to ká ban meg in dí tot tuk a ha gya té ki el -
já rást; a cé loz tár gyas ige ként való hasz ná la ta, pl. ez a ja vas lat azt cé -
loz za, hogy…; stb., stb. stb.

A nyelv he lyes sé gi prob lé mák meg ol dá sa

Mi vel a nyelv he lyes sé gi stí lus prob lé mák és a nyelv he lyes sé gi lát szat -
prob lé mák igen lé nye ge sen kü lön böz nek egy más tól, vi lá gos, hogy
meg ol dá suk sem le het egy for ma. Eb bõl kö vet ke zik egy na gyon fon tos
fel adat, mely nek el vég zé se a tu laj don kép pe ni prob lé ma meg ol dó te vé -
keny ség fel té te le: szét kell vá lasz ta ni õket, a meg lé võ nyel vé sze ti szak -
iro da lom fel hasz ná lá sá val, va la mint új em pi ri kus ku ta tá sok se gít sé -
gével.

A nyelv he lyes sé gi stí lus prob lé má kat ke let ke zé sük mód já tól füg -
get le nül kul tu rá lis kér dés ként cél sze rû ke zel ni. Ahogy a kü lön fé le tí -
pu sú és szí nû láb be lik vi se lé se a tû sar kú ci põ tõl a sport ci põn ke resz tül 
a ba kan csig nem el sõ sor ban or to pé di ai, ha nem kul tu rá lis kér dés, úgy
ma pél dá ul a suksükölés sem el sõ sor ban nyel vé sze ti kér dés, ha nem
kul tu rá lis. Az, hogy a suksükölõ nyel vi for mák nyel vi leg ugyan olyan
ki fo gás ta la nok, kö zöm bös ab ból a szem pont ból, hogy bi zo nyos hely ze -
tek ben a suksükölés tár sa dal mi lag nem el fo ga dott be széd mód. Ép pen
ezért a je len ség kor rekt nyel vi elem zé se szük sé ges ugyan, és játsz hat is
sze re pet a meg bé lyeg zés eny hí té sé ben, de ez ön ma gá ban alig ha ké pes
meg vál toz tat ni tö meg mé re tek ben a suksük meg íté lé sét, és így nem igen
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vár hat juk tõle, hogy a suksükölõ be szé lõk meg bé lyeg zé se és hát rá nyos
meg kü lön böz te té se meg szû nik.21 

Egy egész nyelv kö zös ség nyel vi at ti tûd je i nek meg vál toz ta tá sa na -
gyon ne héz, bár nem le he tet len fel adat, mely nek szá mos össze te võ je
van. Az egyik rész te rü let tel, a la i kus be szé lõk nyelv rõl al ko tott né ze te -
i nek hát te ré ben álló nyel vi ide o ló gi ák kal és mí to szok kal más írá sa im -
ban fog lal koz tam, ill. fog lal ko zom (Lanstyák 2006a, 2006b, 2007).
Ezek fel tá rá sa, ala pos elem zé se, a nyelv tu da tos be szé lõk fel vi lá go sí tá -
sa két ség te le nül fon tos ele mei en nek a fo lya mat nak. Ugyan ak kor nem 
sza bad el fe lej te ni, hogy a nyel vi mí to szo kat és a nyel vi ide o ló gi á kat
kü lön fé le tár sa dal mi, gaz da sá gi, po li ti kai, kul tu rá lis stb. té nye zõk be -
fo lyá sol ják; ezek meg vál toz ta tá sa vi szont messze túl mu tat a nyelv tu -
do mány ha tá ra in.

A ra di ká lis prob lé ma meg ol dás mel lett, az zal pár hu za mo san he -
lye van a „kon for mis ta” meg ol dás nak is, an nak ti., hogy a nyelv he -
lyes sé gi stí lus prob lé má val szem be sü lõ be szé lõk el sa já tít ják és bi zo -
nyos be széd hely zet ben hasz nál ják is a tár sa dal mi lag el várt nyel vi
for má kat. Ha egy te het sé ges (mond juk ha tá ron túli) fi a tal, aki mel -
les leg suksüköl, ál lás in ter jú ra ké szül, és nem akar hát rány ba ke rül ni 
egy eset leg ke vés bé te het sé ges, de a stan dard nyelv vál to zat nor má ját 
na gyobb mér ték ben kö ve tõ ve tély tár sá val szem ben, nem te het mást,
mint hogy meg pró bál ja be gya ko rol ni az el várt be széd mó dot. Az nem
meg ol dás szá má ra, hogy el ha laszt ja az ál lás ke re sést arra az idõ re,
ami kor ra majd a köz vé le mény más képp fog vi szo nyul ni ezek hez a
„nyelv he lyes sé gi hibákhoz”.

A fent em lí tett nyel vi je len sé gek egyik cso port ja, a ha tá ron túli
köl csön- és ven dég sza vak ese té ben a meg ol dást ne he zí ti, hogy ezek
hasz ná la ta sok szor kö zös sé gi mé re tû nyel vi hi ány kö vet kez mé nye, en -
nek pót lá sa pe dig nem is min dig old ha tó meg egyé ni szin ten. Ezt fel is -
mer ve jöt tek lét re a ha tá ron túli ré gi ók ban az MTA se gít sé gé vel azok a 
ku ta tó ál lo má sok és ku ta tó he lyek, me lyek nek egyik leg fon to sabb fel -
ada ta a ha tá ron túli ma gyar kö zös sé gek ben je lent ke zõ nyel vi prob lé -
mák meg ol dá sa, kü lö nös te kin tet tel a nyel vi hi ány eny hí té sé re, ill.
meg szün te té sé re.

Pa ra do xon nak lát szik, de a ra di ká lis meg ol dá so kat óva to san kell
al kal maz ni, épp az érin tett nyel vi je len sé gek kul tu rá lis be ágya zott sá -
ga mi att. A nyel vi mí to szok nyílt rom bo lá sa, a nyel vi ér ték íté le tek
meg vál toz ta tá sa ér de ké ben tett eré lyes lé pé sek bi zo nyos je len sé gek
ese té ben a be szé lõk sze mé ben egyenlõek le het nek a kul tú ra rom bo lás -
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sal, és erõs el len ál lást vált hat nak ki nem csak a tár sa dal mi elit bõl, ha -
nem akár még azok ból is, akik nek se gí te ni aka runk. A prob lé má val
szem be sü lõ be szé lõ az ese tek egy ré szé ben ugyan is azo no sul azok kal a 
nyelv mû ve lõi at ti tû dök kel, ame lyek a nyel vi prob lé má ját okoz zák (pl.
el fo gad ja a nyelv he lyes sé gi in tel me ket, vagy egyet ért az zal, hogy bi zo -
nyos hely zet ben va la mi lyen nyelv vál to za tot vagy nyel vet nem kel le ne
hasz nál nia).

Szem ben a nyelv he lyes sé gi stí lus kér dé sek kel a nyelv he lyes sé gi
lát szat prob lé mák ke ze lé sé ben nincs szük ség ilyen óva tos ság ra: az e
cso port ba tar to zó nyelv he lyes sé gi sza bá lyo kat bát ran fölül le het bí rál ni 
a tény le ges nyelv hasz ná lat nak meg fe le lõ en. A „tény le ges nyelv hasz -
ná lat” per sze be szé lõ kö zös sé gen ként vál toz hat (és sok te kin tet ben fel -
tá rás ra vár): ezért szük ség le het a kodifikációba be vett vál to za tok szá -
má nak éssze rû nö ve lé sé re, kü lö nös te kin tet tel a ha tá ron túli ma gyar
nyelv vál to za tok ra. A tény le ges nyelv hasz ná la ton ala pu ló spon tán kö -
zös sé gi nor ma és a kodifikáció egy más hoz kö ze lí té se em be rek nagy tö -
me ge it szol gá ló nyelv ala kí tó fel adat len ne, nagy szá mú nyel vi prob lé -
ma meg ol dá sá nak leg em be ribb mód ja.

A ko di fi kált nor ma kö ve té sé nek csak vi szony lag ke vés nyelv -
hasz ná la ti szín té ren van gya kor la ti je len tõ sé ge: min den más he lyen és 
hely zet ben bá to rí ta ni kel le ne a be szé lõk igé nye i nek leg meg fe le lõbb,
ter mé sze tes nyelv hasz ná la tot. Ha a ha tá ron túli ma gyar la kos sá gú te -
le pü lé sek hi va ta la i ban az ügy in té zés nem om lik össze at tól, hogy nem -
csak az ügy fe lek, ha nem a hi va tal no kok is sok eset ben nyelv já rást be -
szél nek, s be szé dü ket rá adá sul szá mos kontaktusjelenséggel tar kít -
ják, ha a kór há zak ban nem csak a be teg be szél sok szor nyelv já rás ban, 
ha nem az or vos is, s ez sem mi ben nem ve szé lyez te ti a gyó gyí tás si ke -
res sé gét, ugyan mi ért is kel le ne Ma gyar or szá gon min den nemstandard
be szé lõ nek erõ fe szí té se ket ten nie egy olyan nyelv vál to zat hasz ná la tá ra, 
amely nem vagy alig ja vít ja a kom mu ni ká ció mi nõ sé gét? Je len leg ezt so -
kan még is meg te szik, mert ha a nemstandard ele mek hasz ná la ta a
kom mu ni ká ció mi nõ sé gét nem ront ja is, ront ja a ró luk al ko tott ké pet,
ez pe dig hát rá nyo san be fo lyá sol hat ja cél ja ik meg va ló sí tá sát.

Azt a fo lya ma tot, amely oda ve zet het, hogy a be szé lõk ver na -
kuláris nyelv vál to za ta, tény le ges „édes anya nyel ve” olyan szín te re ken 
is meg je len het, ame lyek rõl ko ráb ban szám ûze tett, mer jük an nak ne -
vez ni, ami, és ami nek más or szá gok ban már ne ve zik, s a poszt mo dern
kor fon tos sa já tos sá gá nak tart ják: destandardizációnak. A je len le gi
tör té nel mi kor szak ban a nyel vi egy sé ge sí tést el sõ ren dû ér ték nek te -
kin tõ nyel vi na ci o na lis ta ide o ló gia to váb bi erõ tel jes ér vé nye sí té se nem 
szol gál ja az em be rek ér de ke it. A poszt mo dern kor ra a kis kö zös sé gek
iden ti tá sá nak meg erõ sö dé se, ez zel együtt sa já tos nyel vi iden ti tá sá nak
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mind erõ tel je sebb ki fe je zõ dé se a jel lem zõ szá mos or szág ban (vö. Neu -
stupný 2006: 2217–2221). Az a fel fo gás pe dig, hogy a nyel vi sok fé le ség
(akár egy nyel ven be lül, akár nyelv kö zi vi szony lat ban) ár tal mas len ne
az ál la mok szá má ra, nyel vi mí tosz, és a tör té ne lem sze mét domb já ra
való.
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