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1. Bevezetés
Mindennapjaink során egyre többször tapasztalhatjuk, hogy a hétköznapi élet keretein
belül is sokszor fejezzük ki mondandónkat terjengős névutók segítségével. Újabb és újabb
határozóragos szót kezdünk el a névutókhoz hasonló módon használni, és nemcsak
hivatalos levél írása folyamán, hanem már családi beszélgetések alkalmával is hallhatjuk
őket. Vajon pusztán a nyelvi divat következtében kedveltek sokak által ezek a kifejezések?
Vagy a különféle témák terén való tájékozottság érzékeltetése érdekében használjuk őket?
Többek között ezekkel kapcsolatban keresem a választ pályamunkámon keresztül.
A fenti bekezdésből láthatjuk, hogy a sok névutós kifejezés nehezen teszi érthetővé a
gondolatokat, a hosszú szerkezetek csökkentik a szöveg koherenciáját. 1 Mégis terjednek a
terpeszkedő névutók annak ellenére, hogy a nyelv több területen is egyszerűsödő tendenciát
mutat: erre példa a múlt időink kihalása vagy az ly hang eltűnése a köznyelvből.2
Pályamunkámban a terpeszkedő névutós szerkezetek mellett a névutókkal kapcsolatos
főbb nyelvhelyességi problémákat, illetve nyelvi jelenségeket vizsgálom. A szakirodalom
olvasásakor megtapasztaltam, mennyire gyorsan változik a nyelv: sokszor a saját nyelvérzékem
sem felelt meg annak, amit évekkel korábban bemutattak. Ezért dolgozatomban nagy hangsúlyt
fektetek arra, hogy megvizsgáljam, hogyan változott a névutók használata az elmúlt években,
milyen újításokat figyelhetünk meg, és mely kifejezések halhatnak ki előbb-utóbb nyelvünkből.
A nyelvhelyességi kérdésekről elsősorban Rónai Béla és Kerekes László Nyelvművelés
és beszédtechnika című könyvében olvastam. Továbbá Kemény Gábor analitikus
kifejezésmódról szóló írását, valamint az Édes Anyanyelvünk című folyóiratban megjelent
cikkeket felhasználva állítottam össze azt a kérdőívet, mellyel a terjengős névutók használatán
kívül azt próbáltam felmérni, hogy a kitöltők nyelvérzéke hibának érzi-e az egyes
nyelvhelyességi vétségeket.
A névutók vizsgálatát az alapfogalmak tisztázásával kezdem, amihez főként
középiskolai és egyetemi tankönyveket, valamint Mátai Máriának a névutók történetéről szóló
írását használtam. Ezután ismertetem a kérdőív részleteit, majd pedig internetes hírportálok
idézeteit, illetve a kérdőív eredményét felhasználva keresem a választ a terjengős névutók
elterjedésének miértjére, valamint arra, hogy hogyan változott a névutók használata a
nyelvhelyességgel kapcsolatos cikkek megjelenése óta, és értékelem, hogy ez pozitív vagy
negatív változás-e.

1
2

Klaudy Kinga: A terjengős névutók elkerülése
Nádasdy 2020, 120.
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2. A névutó
Az 1975-ös A leíró magyar nyelvtan alapjaiban úgy határozzák meg a névutó (idegen szóval
posztpozíció) fogalmát, hogy „A névutó nem önmagában, hanem valamely névszó ragtalan
vagy ragos alakjával együtt a cselekvés, történés valamely körülményét, illetve a cselekvés
állapotát kifejező szófaj.” 3 Ezután azzal egészítik ki a magyarázatban, hogy a névutó
rendszerint hangsúlytalanul követi a névszót, valamint ennek jelentését valamilyen határozói
viszonyjelentéssel toldja meg. 4 Ez a meghatározás az 1968-as A mai magyar nyelvben is
hasonló.5
A névutó tehát alakilag önálló, de nem hordoz jelentést önmagában, ezért a
viszonyszókhoz soroljuk. A fent említett könyvek, valamint a 2001-es Magyar nyelv és
kommunikáció tankönyv 6 ezt nem bontják tovább, azonban a 2017-es Mozaik Kiadó által
forgalmazott tankönyv 7 , illetve a 2020-as Nemzeti alaptantervhez összeállított digitális
tankönyv 8 már beszél toldalékértékű és nem toldalékértékű viszonyszókról. Az ELTE
honlapján található elméleti segédanyag is a viszonyszókon belül a morfológiai természetű
szerkezetben megjelenők (toldalékértékűek) közé sorolja a névutókat. 9

2.1. A névutók és a határozóragok
A névutó szerepe hasonlít a határozóragokéhoz: a névszót határozóvá teszi. Például A házban
főznek. és A ház előtt grilleznek. mondatok esetében a házban és a ház előtt is helyhatározói
szerepet tölt be.
Azonban amellett, hogy a ragokat csak a morfémák szintjén értelmezzük 10 , több
nyelvtani különbség van a névutók és a határozóragok között11:
1. A névutónak önálló hangalakja van, mely rendszerint testesebb a ragokénál (például két
szótagú: előtt, után; három szótagú: számára).12
2. Mindig egyalakú, nem illeszkedik a hozzá tartozó névszó hangalakjához. (Raggal:
szekrényben, de garázsban. Névutóval: szekrény mellett, garázs mellett.)

3

Temesi–Rónai 1975, 273.
Temesi–Rónai 1975, 273.
5
Velcsov 1968, 76.
6
Antalné–Raátz 2001, 56.
7
Fráter 2017a, 87.
8
NKP digitális tankönyvek: Magyar nyelv 9. (A szófajok II.)
9
ELTE Gépeskönyv: Elméleti segédanyag
10
Antalné–Raátz 2001, 40.
11
Nádasdy 2005
12
Velcsov 1968, 76.
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3. Sosem változtatja meg a névszó alakját. (Például konyhában, de konyha mellett, és nem
*konyhá mellett.)
4. Egy névszóhoz több névutó is tartozhat. (A szekrény alatt és mögött, de nem *a szekrényen
és ben.)
5. Egy névutó több névszóhoz is tartozhat. (A szekrény és a bőrönd mögött, de nem *a
szekrény és a bőröndben.)
A példákból láthatjuk, hogy a névutók viselkedése jelentősen eltér a viszonyragokétól.
A ragokkal ellentétben – melyek kötött morfémák13 – alakilag önállóak, nincsenek olyan szoros
kapcsolatban a névszóval, hogy meg tudják változtatni annak alakját, illetve ebből következik,
hogy egy névszóhoz több névutót, illetve egy névutót több névszóhoz kapcsolhatunk.

2.2. A névutók csoportosítása, jellemzői
Egy névutót több tulajdonsággal írhatunk le. Az egyik legmeghatározóbb jellemzője, hogy
milyen határozói szerepet tölt be a névszóval együtt. Így vannak helyviszonyt és időviszonyt
jelölő névutók, valamint elvontabb határozót, például ok-, cél- vagy módhatározót kifejező
névutók. Egy névutó kontextustól függően több szerepet is betölthet: a ház felé, de hajnal felé.14
A névutók egy része képes az irányhármasság jelölésére, azaz három változatuk van
aszerint, hogy a hol (locativus), a honnan (ablativus) vagy a hová (lativus) kérdésre válaszolnak.
Ez elsősorban a helyviszonyt kifejező névutókra jellemző: alatt, alól, alá; mögött, mögül, mögé.
Néhány névutó azonban csak két irányt, a legtöbb pedig csak egy irányt fejez ki. 15 Az alábbi
módon csoportosíthatjuk tehát a névutókat:
•

Egyirányú például: által; belül, kívül múlva; nézve; óta; szerint; tájt; után

•

Kétirányú például: felől, felé; körül, köré

•

Háromirányú például: előtt, elől, elé; mellett, mellől, mellé16

Egy másik jellemzője a névutóknak, hogy a névszó ragtalan vagy ragos alakjához
kapcsolódnak. Szótári alakhoz (esetleg jellel vagy személyraggal bővített alakhoz) járul például
az alatt, után, múlva, szerint, miatt, iránt stb. Határozóragos névszót követ például a keresztül,
fogva, ellenére. Néha ugyanaz a névutó mást jelent különböző határozóragok után (attól a
naptól fogva, de koránál fogva), illetve amikor a névutó birtokos jelzős szerkezetre emlékeztető

13

Antalné–Raátz 2001, 39.
Temesi–Rónai 1975, 274.
15
Temesi–Rónai 1975, 274.
16
Mátai 2002, 78.
14
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kapcsolatot alkot, sokszor elhagyjuk a főnév -nak, -nek ragját (figyelmeztetésem(nek) ellenére,
de ennek ellenére).17
Érdekességképp megemlítendő még, hogy több névutónk kettős, hármas szófajú szó. A
körül például határozószó, névutó vagy igekötő is lehet, a fogva névutónk pedig határozói
igenév is lehet. 18 A túl szóalak pedig akár öt szófajba is besorolható: névutó, igekötő,
határozószó, főnév és partikula.19

2.3. A névutók fejlődése
A névutók szorosan kapcsolódnak a névszóragokhoz, így vegyük ezeket segítségül! Az
ősmagyar kor elején mindössze négy rag járulhatott a névszókhoz a tárgyragon kívül: az -n
locativusrag (világon), a -t locativusrag (Pécsett, alatt), az -é, -á lativusrag (fölé, mellé), illetve
az -l ablativusrag (alól, mögül), de utóbbit locativusi helyhatározókban is megtaláljuk (alul,
elöl). Ezek a primer ragok. 20 Láthatjuk, hogy első ragjaink egy része a ma használt
névutóinkban is megtalálható.
A határozóragok legterjedelmesebb csoportja önálló szavakból lett. Az egyik
legjellegzetesebb ilyen eredetű ragcsalád a -ben, -ből, -be. A bél (bele-) főnévvel körül tudták
írni a helyviszonyt (ház bel), majd ezt a főnevet ellátták a primer határozóragokkal: locativus
ház belen (a ház belsejében), lativus ház belé, ablativus ház belől. A birtokviszony
elhomályosulásával a két szó névutós kapcsolatot alkotott, majd a második tag agglutinálódott,
azaz raggá vált. Hasonlóan ebbe a csoportba tartozik például a -től, -hoz, -nek, -vel.21 A tihanyi
apátság alapítólevelében is találunk példát arra, hogy az egykori névutóból határozórag lett.
(„feheruuaru rea meneh hodu utu rea”)
Tehát sok határozóragunk valaha névutó volt, így azt feltételezhetjük, hogy a névutók
fejlődésük során raggá válhatnak. Ma is vannak olyan névutóink, amelyek elindultak az
agglutinálódás útján (-szerte, -számra, -felé), a helyesírásunk ezt egybeírással jelzi:
országszerte, kilószámra, hatfelé.22 Ezek a raggá válóban lévő névutók még nem illeszkednek
hangrend szerint, mint a ragok.
A bél példájából láthatjuk, hogyan keletkezett önálló szóból névutó. Régebbi
névutóinkban már nem, vagy csak alig ismerjük fel az alapul szolgáló szót: el- (elülső rész),
mög- (hátulsó rész). Későbbi névutóinkra (amelyek már nem primer ragokat kaptak, és sokszor
17

Velcsov 1968, 76–77.
Velcsov 1968, 77
19
Varga 2008, 7.
20
Berrár 1967, 403–405.
21
Berrár 1967, 408.
22
Velcsov 1968, 78.
18
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nem hely-, hanem elvontabb határozó kifejezését szolgálják) jellemzőbb, hogy ma is
felismerjük bennük a kiindulási szót. Például az ómagyar korban a gyanú főnévből keletkezett
gyanánt, vagy a feltehetőleg a középmagyar korban a vég főnévből keletkezett végett és a rész
főnévből keletkezett részére névutók esetében.23, 24
Szintén a középmagyar korban alakultak ki a névutók -i képzős változatai, előtte a való
igenevet használták (ház mögött való → ház mögötti), igaz, csak a nyelvújítás korában terjedtek
el. Mivel az -i melléknévképző az egész névutós szerkezethez járul, és a határozói szerepű
névutós szerkezetet minőségjelzővé teszi, új szófajnak minősítik: névutómelléknévnek, mely
ezzel szófaji rendszerünk legfiatalabb tagja.25
A legtöbb ma névutóvá válóban lévő ragos névszónk jelölt birtokos szerkezetben
keletkezett ragszilárdulással (például folytán, kapcsán, mentén, múltán, során, révén, terén).
Ezek közül sok meghaladja a két szótagot (alapján, folyamán, céljából, keretében, esetében).26
Grammatikalizációkor a ragos főnevek tartalmi jelentése a háttérbe szorul, a nyelvtani
viszonyjelentés lesz az elsődleges.27
Vagyis a névutó egy termékeny szófaj, folyamatosan változik a névutóállományunk.
Jellemzően ragos névszóból képződik. Egyes szavaink már elindultak a névutóvá válás útján,
de még nem tekinthetők névutónak. Ősi névutóink egy része raggá vált, némelyik névutónk
pedig raggá válóban van, ezekre fentebb láthattunk példákat. Tehát a névutók fejlődése során a
következőt figyelhetjük meg: ragos névszó → névutó → rag. Ám ez nem érvényes mindig,
egyes névutókat már az ősmagyar kor óta névutóként használunk, és sosem váltak raggá
(például több helyviszonyt kifejező névutónk, mint az alatt, mellé, de az ellen is ekkor
keletkezett28).

23

Mátai 2002, 75–82.
Berrár 1967, 396–397.
25
Mátai 2002, 84–85.
26
Mátai 2002, 83.
27
Balogh 2017, 6.
28
Mátai 2002, 75.
24
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3. A kutatás módszerei
Példák gyűjtéséhez elsősorban az internetet használtam. (Ezeknek forrását mellékelem a
dolgozat

végén,

alsó

indexben

számozom

a

mondatokat,

mondatrészleteket.)

A

szakirodalomban való tájékozódás után célzottan kerestem bizonyos kifejezéseket. A Google
keresőnek azt a funkcióját is kihasználtam, amely megszámolja, hány találatban szerepel szó
szerint egy kifejezés. Ez az érték nem mindig pontos, és nagyobb számoknál mindig kerekített,
de a nagyságrend elég ahhoz, hogy következtetéseket tudjunk levonni belőle. Továbbá hírekre
szűrve hasonló módon vizsgáltam azt is, hogy hány online hírportálokon megjelent cikkben
szerepel az adott szófordulat.

3.1. Kérdőív
Mivel nemcsak a sajtó nyelvét szerettem volna vizsgálni, készítettem egy kvantitatív felmérést
a névutók használatáról. Hogy minél többen ki tudják tölteni, megpróbáltam minél kevesebb és
minél egyszerűbb kérdést feltenni.
2021. december 28. és 2022. január 6. között 531 válasz érkezett. A 21 és 30 év közötti
korosztályból töltötték ki a legtöbben az űrlapot, a 70 év feletti korosztályból pedig a
legkevesebben. A kevés kitöltés miatt a diagramokon a 61–70 évesek adatai egy kategóriaként
szerepelnek a 70 felettiekével. További demográfiai adatként a származási régióra kérdeztem
rá, amiből az esetleges nyelvjárásra tudok következtetni, amennyiben ez fontos lehet
valamelyik kérdésnél. A szomszédos országok magyar nyelvterületeit a legközelebbi hazai
régióhoz vettem. A válaszok 66,1%-a Pest megyéből érkezett, de az összes magyarországi
régióból legalább tízen kitöltötték a kérdőívet.

1. ábra: Kor szerinti eloszlás
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2. ábra: Régió szerinti eloszlás
Az felmérés első szakaszában azt vizsgáltam, hogy egyes névutós vagy határozóragos
kifejezéseket mely stílusrétegekhez kötnek a legtöbben. A választási lehetőségek között a
következő példákat adtam meg a stílusrétegekre: baráti/családi beszélgetés (társalgási),
hivatalos levél (hivatalos), szaknyelv/tudományos esszé (tudományos), tévé/újságcikk
(publicisztikai) és ünnepi megnyitóbeszéd (szónoki stílus). A szépirodalmi stílust azért nem
szerepeltettem, mert a szépirodalmi művek nyelvhasználata nagyon sokban függ a műfajtól és
a témától, illetve mert sokan nem olvasnak szépirodalmat.
A második szakaszban elsősorban nyelvhelyességi kérdéseken keresztül mértem fel azt,
hogy a kitöltők nyelvérzékének mely kifejezések fogadhatók el.
A harmadik szakaszban pedig a kitöltők nyelvhelyességi ismereteit teszteltem három
kérdéssel, ebből kettő a miatt és a végett névutók használatával volt kapcsolatos, a harmadik
pedig az ellen és a szemben névutókkal. 408 kitöltő helyesen választotta ki az első két kérdésben
a miatt névutót, a harmadikban azonban mindössze 84-en jelölték be mindkét helyes választ.
53 kitöltő válaszolt teljes mértékben helyesen mindhárom kérdésre.
A továbbiakban témákra bontva fogom elemezni a felmérés eredményét. A képként
mellékelt diagramokat és táblázatokat vagy a kérdőívhez használt Google Űrlapok program
hozta létre automatikusan, vagy én készítettem a Google Táblázatokba exportált adatok
átrendezésével, ezért az ábrákhoz nem jelölök meg forrást. A kérdőív pontos kérdéseit a
pályamunka végén mellékelem.
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4. Nyelvhelyességi problémák és a névutók ma megfigyelhető
változásai
Több nyelvhelyességi hiba is kapcsolódik a névutókhoz. A kérdőív eredménye és internetes
példák segítségével azt vizsgálom, hogy mennyire gyakoriak ezek a hibák, illetve az emberek
nyelvérzéke ténylegesen hibának érzi-e ezeket a vétségeket. Ezenkívül a névutók
toldalékolására mint új jelenségre is kitérek. Végül pedig a terjengős névutók kérdésével zárom
a pályamunkám.

4.1. Miatt vagy végett?
Az egyik legtipikusabb hiba e két névutó felcserélése. Nyelvtanórán a mondatelemzés
tanulásakor is azt tapasztaltam, hogy nem mindenkinek egyértelmű az ok- és a célhatározó
közötti különbség. Az -ért rag ugyanis mindkét határozói szerepet betöltheti: valamiért
bánkódik (okhatározó), de csokiért ment (célhatározó).29
A magyar nyelv értelmező szótára (Bárczi Géza – Országh László, 1966., a
továbbiakban rövidítve ÉrtSz.) úgy definiálja a végett szót, hogy „<Rendsz. cselekvést jelentő,
elvont főnevekkel kapcs.:> a névszóval jelölt cselekvés céljával.” A miatt első jelentése pedig
a következő: „A vele kapcs. szóval jelölt előidéző ok következtében.” Tehát míg előbbi
célhatározót fejez ki, utóbbi okhatározós viszonyt alkot a névszóval.
Kemény Gábor ír olyan példákról, amelyekben nem egyértelműen eldönthető, hogy célt
vagy okot fejezünk ki, mert egyszerre oka és célja valami a cselekvésnek, nehezen elválasztható
a két mozzanat (felkeresem közüzemi számla kifizetése miatt)30. Azonban egyre gyakoribb, hogy
olyankor is a miatt névutót használjuk, amikor a mondat egyértelműen célt fejez ki. Elemezzünk
néhány példát! Egy 2022. január 7-én megjelent autókkal kapcsolatos cikkben a következőt
írják: …a gyártó a vásárlók biztonsága érdekében és a garanciális panaszok elkerülése miatt
inkább megsemmisítik őket.1 31 Ugyan az alany és az állítmány egyeztetése is hiányzik,
valószínű, hogy nem azért semmisítik meg az autókat, mert elkerülték a garanciális panaszokat.
Január 6-án több cikk is megjelent, amely Palkovics Imrét idézi: a bérfeszültség elkerülése miatt
ott is emelniük kell, ahol a munkavállalók a két minimálbér között vagy az átlagbér körül
keresnek.2 Természetesen a bérfeszültség elkerülése a vállalatoknak a célja.
Ám vannak olyan esetek is, amikor azért nem egyértelműen eldönthető, hogy
célhatározóra vagy okhatározóra lenne szükség, mert mindkettővel értelmes a mondat. Kemény
NKP digitális tankönyvek: Magyar nyelv 7. (Mondatok, mondatrészek: a határozók és a jelzők)
Kemény 2016, 7.
31
Az internetről vett példák itt és a továbbiakban dőlt betűvel, idézőjel nélkül. Forrás a mellékletekben.
29
30
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Gábor erre is hoz példát: A melleik felfedésével tiltakozó szervezet ezúttal nők és
homoszexuálisok egyenjogúsága miatt tüntetett. Háttérismereteinkből sejthetjük, hogy az
egyenjogúság a tüntetés célja és nem oka, azonban az ilyen mondatokban értelemzavaró
hibának minősül a miatt és a végett felcserélése, nem tudhatjuk biztosan, mire gondolt a szerző.
Ezért nem mondhatjuk pozitív változásnak a miatt új (helytelen) használatát.
Ha megnézzük a kérdőív eredményét, a célhatározós Össze kell fogni a
környezetvédelem (...). mondatba a kitöltők 38,2%-a a miatt szót írná be, 19,8%-a a végett szót,
18,1%-ának pedig mindkettő elfogadható megoldás. Ez is igazolja a miatt terjedését
célhatározóként.

3. ábra: Miatt vagy végett? (összesítve)
Az ÉrtSz. a miatt szócikkben utolsó jelentésként megemlíti a végett jelentését, a végett
szócikkben pedig utolsó jelentésként a miatt jelentését, de mindkettőhöz hozzáteszi, hogy
népies (és utóbbi régies is), illetve kerülendő. A felmérésemet különböző nyelvjárásterületekről
nem töltötték ki elegen, hogy abból pontos következtetést lehessen levonni, azonban azt
megfigyelhetjük, hogy egyes régiókban (Közép-Magyarország, Észak-Magyarország és
Erdély) jóval dominánsabb a miatt, nagyjából 20 százalékkal többen választották a
környezetvédelemmel kapcsolatos mondatban a végettel szemben. Ezekben a régiókban a
nyelvhelyességi kérdésre is nagyobb eséllyel választották ki helyesen a miatt választ.
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4. ábra: Miatt vagy végett? (régió szerint)

5. ábra: Miatt vagy végett? Nyelvhelyességi kérdés (régió szerint)
Sokkal érdekesebb azonban, hogy 127 kitöltő (23,9%) az egyik sem lehetőséget
választotta, régiós szinten is sok esetben magasabb az egyik sem, mint a végett aránya. Már
1986-ban is azt írta Rónai, hogy a végett helyett egyre gyakrabban használjuk a céljából és az
érdekében alakot.32 A felmérésből azt szűrhetjük le, hogy mára annyira visszaszorult a végett
névutó használata, hogy a beszélők majdnem 24%-a nem is érzi helyesnek.
Ha a Google kereső találatainak számát hasonlítjuk össze, azt figyelhetjük meg, hogy
míg az okhatározót kifejező névutók (vagy névutószerű szerkezetek) esetében az egyszerűbb
miatt adja a legtöbb eredményt, addig a célhatározók esetében jóval gyakoribb az említett
céljából és érdekében. Ugyan a végett a középmagyar korban keletkezhetett, és csak az
újmagyar korban szilárdult meg a jelentése33, jelenleg úgy néz ki, hogy már a kihalás irányába
tart, ha nem népszerűsítik a nyelvművelők a használatát.

32
33

Rónai 1986, 433.
Mátai 2002, 80–83.

12

6. ábra: Miatt vagy végett? (találatok száma)

4.2. Ellen vagy szemben?
Az ellen és a szemben névutók használata bizonyos kifejezésekben tér el, nem tudunk általános
szabályt megfogalmazni. Ezekben a bevett kifejezésekben nem helyettesíthetik egymást: lázít
valami ellen; fegyelmi eljárást indít valaki ellen; egymással szemben ültek; házunkkal
szemben; türelmetlen valakivel szemben. Használatuk keveredik, és ilyenkor felcserélhetők: ár
ellen vagy árral szemben; fellép valaki ellen vagy valakivel szemben.34
A 2021-es hírek között találunk olyat, hogy Május 12-én az UEFA szigorú szankciókat
kilátásba helyezve fegyelmi eljárást indított az érintett klubokkal szemben…3 de 2012-ben is
indítottak már fegyelmi eljárást valakivel szemben: Az ügyben a rendőrség maga is vizsgálódott,
és végül fegyelmi eljárást indított a fogdaőrrel és a fogdaparancsnokkal szemben.4 Ettől
függetlenül továbbra is jellemzőbb az ellen ebben a kifejezésben.
A kérdőívben a lázít valaki ellen szószerkezetet vizsgáltam. Minden régióban legalább
70%-os arányban az ellent választották. Tehát összességében az ellen és a szemben névutóknál
nem figyeltem meg jelentős változást.

7. ábra: Ellen vagy szemben? (régió szerint)

34

Rónai 1986, 433.
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Érdekes jelenség az átellenben névutó (vagy határozószó), amelyet a szemben
helyviszonyt kifejező jelentéséhez hasonlóan használunk, és szintén -val, -vel ragos névszót
követ. Annak ellenére, hogy az ellen szó a töve, a jelentése és a vonzata is a szembennel egyezik
meg. Hírportálokon kevésbé jellemző szó, csak 749 találat van rá. (Míg a szemben 565 000szer fordul elő, igaz, utóbbinak nincs helyhatározói viszonyra korlátozva a jelentése.) Egy
példa: Három évvel ezelőttig az elnöki palotával átellenben, elegáns irodában volt bejegyezve.5

4.3. Múlva vagy után?
Rónai egyértelműen kijelenti, hogy a múlva időtartamra, az után pedig időpontra vonatkozik,
tehát az egy kis idő után kifejezés arra javítandó, hogy egy kis idő múlva, esetleg múltán,
múltával.35 Ezekre rákeresve azonban azt láthatjuk, hogy az említett két alternatíva (múltán és
múltával) nem gyakori, a hírekben egyáltalán nem jellemző. Azonban meglepő, hogy míg az
összes találatot nézve a múlva dominál, addig a hírportálokon többször fordul elő az egy kis idő
után szószerkezet.

8. ábra: Múlva vagy után? (találatok száma)
A kérdőívben is szerepeltettem az egy kis idő (…) kifejezést. A válaszadók legnagyobb
része (45,6%-a) mindkét lehetőséget bejelölte. Ezt követi 38,6%-kal a múlva, majd 14,9%-kal
az után. Tehát a legtöbben mindkét verziót helyesnek érzik, amiből arra következtetek, hogy
kissé elmosódott a két névutó közötti különbség. Ez a változás még inkább látható, ha
életkoronként nézzük a válaszokat: tökéletes átmenetet alkot a múlva és a mindkettő
válaszlehetőség a fiatalabb korosztályoktól az idősebbekig. Ebből azt vonhatjuk le
következtetésképp, hogy az elmúlt 50-60 évben ment keresztül változáson a vizsgált
kifejezésben a két névutó.

35

Rónai 1986, 432.
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9. ábra: Múlva vagy után? (korosztályok szerint)
Rónai még a következő példát említi: a két hét után megjött a válasz helyesen így
hangzik: két hét múlva vagy elteltével… Ha megnézzük a hírportálok első tíz találatát, jelenleg
(2022. január 10-én) a két hét múlva esetében mind a tízszer jelen vagy jövő idő követi a
kifejezést, a két hét után esetében pedig négy múlt időben áll. Sejtésem szerint úgy kezd elválni
a két névutó, hogy a múlt idejű mondatokban gyakrabban használjuk az utánt, a jövőre
vonatkozó mondatokban pedig az múlvát. Tíz-tíz példa nem elég ehhez a következtetéshez, de
a felvetés esetleg még lehet egy másik kutatás témája a jövőben.

4.4. Létére vagy lévén? Esetleg révén?
Az ÉrtSz. meghatározása szerint a lévént okhatározói mellékmondat rövidítésére használjuk, a
létére leírásában pedig megengedő viszonyra utal a szótár („ámbár”). Azonban a lévén esetében
a második definíció a létére, igaz, elavult jelöléssel, a létére második jelentéseként pedig
elavulóban lévő tájszóként tűntet fel a szótár egy lévénhez hasonló jelentést. („Az előtte álló
névszóval kifejezett minőségben; mint (afféle..) Diák létére csak tudhatja. Vén létedre
megjöhetne már az eszed.” Tehát egy olyan keveredést láthatunk, mint a miatt és a végett
esetében.
A 2009-es Magyar Nyelvjárások folyóiratban a poliszémiára példaként említik meg a
létére szót, hiszen egyik jelentése megengedő, a másik magyarázó. Ugyan azt írják, hogy mára
tipikusan a megengedő jelentésében használjuk, szó sincs elavulásról a cikkben. 36 Rónai
viszont határozottan elutasítja a két szó felcserélését.37
Ebben a témában nem szerepeltettem kérdést a felmérésemben, azonban a hírportálok
cikkeit átolvastam. A következő kifejezésekre kerestem rá: fiatal lévén; fiatal létére; idős lévén;
idős létére; lány lévén; lány létére; fiú lévén; fiú létére. Összesen 169 cikkben mindössze egy

36
37

Cseresnyési 2009, 5.
Rónai 1986, 433.
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példát találtam, amelyben nem az első jelentésnek megfelelően használják az egyik szót: Mint
többször említette már nyilatkozataiban, vidéki lány létére amolyan igazi magyar
"parasztgyomra" van, bármit megehet, nem hízik meg tőle.6 Ez a Rubint Rékáról szóló írás
2008-ban jelent meg a Pécsi Újság oldalán. Tehát mégsem annyira jellemző a két szó
felcserélése.
Több példát találni azonban arra, amikor a lévén helyett révént használnak. 2021-es
példa: …ugyanis előtte latin nő révén mindig csak a takarítónő, a mosónő szerepekre válogatták
be…7 Egy 2018-as cikkben írták: Csinos és vékony lány révén a modellkedést is kipróbálta
fiatalkorában…8 Egy 2017-esben pedig a következő szerepel: Nathan Prescott pedig új fiú
révén még gyámoltalan, visszahúzódó…9
Ez a használat azonban egyértelműen helytelen, hiszen a révén eszközhatározót fejez ki.
Az ÉrtSz. nem tartalmazza a névutót, de Rónai is megemlíti közvetítés kifejezésére használt
névutóként38, illetve a WikiSzótár.hu definíciójából is azt vonhatjuk le következtetésképp, hogy
az ige eszközét fejez ki.39
Nem egyedi eset azonban az l és az r hangok felcserélése, több szavunkban is előfordul,
hogy sokan l-t ejtenek r helyett: rubrika (és nem *rublika), rükverc (és nem *lükverc) vagy
Rotring (és nem *Rotling). Egy 2020-as cikkben Rákosi György az ellenkezőre is ír példát:
ozmolalitás helyett sokan ozmolaritást mondanak, bár ebben az esetben mindkettő értelmes
szó. 40 Kálmán László egyik Nyelv és Tudomány oldalon megjelent írásában az l és az r
fonetikai hasonlóságát részletezi, és azt állapítja meg, hogy a teljesen azonos hangok sorozatát
kerülni szokták a nyelvek, így nem fordul elő kararábé vagy kalalábé alak, csak a sztenderd
karalábé vagy nyelvjárásbeli kalarábé.41 Rákosi György ezzel magyarázza a rubrika, rükverc
és Rotring szavakban az l ejtését. A révén/lévén párosa azonban nem esik ebbe a kategóriába,
hiszen csak egy r vagy l van bennük. Így a révén rossz használatát csak félrehallással tudjuk
indokolni, hiszen – ahogy Kálmán László írja – a laterális l és az egyperdületű r csak nagyon
kevésben különbözik egymástól.

4.5. Az mellett
2013-ban írt Grétsy az Édes Anyanyelvünk című folyóiratban a jelenségről, miszerint sokszor a
mássalhangzóval kezdődő névutónk előtt is az ezt és az azt használjuk. A nyelvész helyteleníti
ezt az alakot a köznyelvben, mert csak a magánhangzóval kezdődő toldalékok esetében jelenik
38

Rónai 1986, 433.
WikiSzótár.hu: Révén szó jelentése
40
Rákosi György: A rublika, a rotling, a lükverc és a többiek
41
Kálmán László: Mi köze a karalábénak a szoláriumhoz?
39
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meg a z (ezért, azalatt), mássalhangzó előtt általában hasonul (ebben és nem *ezben; afféle és
nem *azféle). Olyan példákhoz hasonlítja, mint az *ezhez, ahol a z nem hasonul, illetve amikor
magánhangzó előtt nem tesszük ki a z-t: *a Ilona néni.42
Két kérdést tettem fel a kérdőívben, az egyik az e mellett a gyógyszer mellett szerkezet
volt, a másik pedig egy még hangsúlyosabban rámutató a mellett, aki. Érdekes, hogy az
előbbiben több mint 10%-kal többen választották a z nélküli változatot, mint a második
kérdésnél. A mindkettő válaszok aránya duplájára nőtt, a kizárólag z-s válaszok száma pedig
majdnem megháromszorozódott. Ezért úgy gondolom, hogy amikor nem nevesítjük a névszót,
akkor szükségesnek érezzük önálló szóként kiírni az azt, hogy ezzel a névmással helyettesítsük
a hiányzó névszót.

10. ábra: E mellett (összesítve)

11. ábra: A mellett (összesítve)

42

Grétsy 2013, 9.
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A keresési eredményeket nézve azt láthatjuk, hogy hírekben is előfordul az ez mellett és
az az mellett forma, igaz, a találatok száma tizede a helyesnek ítélt kifejezések számának
mindkét esetben. Példa: Ez mellett felhívta a figyelmet arra, hogy egy globális világjárványra
való felkészülés legalább annyira fontos…10 Itt is azt láthatjuk, hogy nincs megnevezve, mi
mellett, az előző mondatra utal vissza az emellett határozószóhoz hasonló szerepet betöltő
szerkezet. Az egybeírt ezmellett és azmellett változatokra nem volt példa a hírekben, azonban
kommentek között találhatunk erre is példát.

12. ábra: Az mellett (találatok száma)
Grétsy említ nyelvjárási jelenséget, azonban a régiókra lebontott válaszokban nem
találtam összefüggést. A korosztályokat vizsgálva viszont azt látjuk, hogy a fiatalabb
korosztályok nagyobb eséllyel választották a z nélküli változatokat, a 61 év felettieknél pedig
gyakori a csak z-s változat. Ez azért meglepő, mert Grétsy azt írja, hogy a múlt század közepén
kezdett teret hódítani a jelenség, s lassan, de terjed.43 A felmérésem azonban inkább azt mutatja,
hogy a fiatalabb korosztályok visszatértek a z nélküli verzióhoz, ami mindenképpen pozitív
változás.

13. ábra: E mellett (korosztályok szerint)

43

Grétsy 2013, 9.
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14. ábra: A mellett (korosztályok szerint)
Érdemes még megemlítenünk, hogy az első kérdésnél viszonylag magas az egyik sem
válasz aránya. Egy másik szerkezetet vehetünk még észre: a megszokott e mellett a gyógyszer
mellett helyett egy rövidített változat, amely nem ismétli meg a névutót: ez a gyógyszer mellett.
Például egy WEBBeteg honlapon egy kérdező így fogalmazott: Nem tudom ez a gyógyszer
mellett szedhetem-e ezeket a tablettákat!11 Egy másik érdeklődő is hasonlóan fogalmazza meg
kérdését: Az lenne a kérdésem, hogy ez a gyógyszer mellett ezzel a mennyiséggel fogyaszthatoke alkoholt?12 Az első példa 2015-ös, a második 2019-es.
A ragok esetében is megkapja az a mutató névmás a toldalékot (ezt a házat), ehhez
hasonlóan a névutót is meg kell ismételnünk (e mellett a ház mellett). Az ez a ház mellett mint
rövidített forma azért káros, mert könnyen félreérthető az ez az előző mondatra visszautaló
névmásként: Ez a fa mellett a bokorra is veszélyes lehet. Tehát értelemzavaró ez az egyszerűsítő
újítás, ajánlott elkerülni.

4.6. A névutók toldalékolása
Az egyik kilencedikes tankönyv meghatározása szerint a viszonyszók nem lehetnek önálló
mondatrészek, nem bővíthetők és általában nem toldalékolhatók. 44 Egy másik tankönyv
definíciója pedig egyáltalán nem engedi meg a toldalékolást, csak az alcsoportok
részletezésénél említi meg, hogy a segédige az egyetlen toldalékolható szófaj a viszonyszókon
belül.45 Tehát megállapíthatjuk, hogy a névutók toldalékolása nem jellemző. Még Kazinczy is
helytelenítette a túlság és a mellettség szavakat. 46 A ragozás pedig azért sem mondható
szokványosnak, mert a névutók eleve olyan szerepet töltenek be, mint a ragok, és a névutóval
ellátott névszó már határozói szerepben áll, ahogy ezt a pályamunkám elején bemutattam.

44

Fráter 2017a, 87.
Antalné–Raátz 2001, 56.
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Kazinczy (szerk.) 1861, 86.
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A névutók fejlődése alcím alatt azonban kitértem a névutómelléknevekre, melyek -i
melléknévképzővel ellátott névutós szerkezetek. Tehát van egy képző, amit a névutók nagy
része fel tud venni, és nem csak egyedi eset, mint például az után névutóból képzett utánoz ige.
Mátai az alábbi eseteket sorolja fel, amely névutók nem kapnak -i képzőt:
1. lativusi névutók
2. ragos névszó megszilárdulásával keletkezett névutók (alapján, céljából)
3. igenévből keletkezett névutók (nézve, kifolyólag)47
Vizsgáljuk ezeket sorban! A hírek között a következő lativusi névutók -i képzős alakját
kerestem: alá, elé, fölé, köré, egyikre sem volt (magyar nyelvű) találat. A melléi, mögéi alakokra
van 1-3 találat, azonban ezeket nem névutómelléknévként használják, hanem úgy tűnik, a
melléje/melléjük, mögéje/mögéjük változatai lehetnek, hacsak nem elgépelésről van szó mind a
négy példa esetében. (…Hamiltonénál 4 tizeddel jobb időt írunk a neve melléi.13) Egyetlen
mondatot találtam, amelyben lativusi névutót használnak névutómelléknévként. Ezután az
osztrák ostromló sereg az Ács feléi úton az erdő előtt magát felállítván…14 Tehát alapvetően
továbbra sem képzünk névutómelléknevet lativusi névutókból.
Igaz, nem hírportálokon, de jóval több a találat azonban az alapjáni kifejezésre. Ebből
sok példa informatikai vagy/és jogi témakörben jelent meg: …manuális vagy algoritmus
alapjáni munkakiosztás…15; Ip cím alapjáni feljelentés16; …erdélyi követek népképviselet
alapjáni választása…17 Összesen 3 040 találatot ad a keresés, ami nagyon sok ahhoz képest,
hogy Mátai szerint ebből a szóból nem jött létre névutómelléknév. A céljábólira jóval kevesebb
– 93 – találat van, azonban ebből egy az Origo hírportálon jelent meg: vagy a megelőzés
céljábóli kényszervágás miatt.18 Összességében tehát gyakoribb a névutómelléknév
előfordulása a ragos névszó megszilárdulásával keletkezett névutók esetében, mint a lativusi
névutóknál, de mégsem igazán elterjedt.

15. ábra: Névutómelléknevek (találatok száma)
47
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Az igenévből keletkezett névutókra szintén nem találunk több példát, érdekes azonban,
hogy a múlvai szó jóval többször fordul elő a hozzá hasonló névutókhoz képest, még a hírekben
is találunk rá három példát: …a kormány bejelentené az euró 2 év múlvai bevezetését.19
Ám a névutók toldalékolása nem merül ki a névutómelléknevekben. Varga Márta hívta
fel az Édes Anyanyelvünk című folyóiratban a figyelmet arra, hogy egyre gyakoribb az
egyirányú névutók ragozása.

48

A névutót határozóraggal ellátva ki tudjuk fejezni az

irányhármasságot akkor is, ha az eredeti névutónk egyirányú: ebéd utánra (mikorra? melyik
időszakra?), ebéd után (mikor?), ebéd utánról (mikorról? melyik időszakból?).
A cikk konklúziója a következő: „Úgy tűnik, e folyamatnak köszönhetően a korábban
csak egy irányt jelölő névutók csoportjában is kialakulóban van az ősi névutókra jellemző
háromirányúság, pl. előtt, előttről, előttre (időhatározói funkcióban), után, utánra, utántól
(időhatározói funkcióban), túl, túlról, túlra (helyhatározói funkcióban). Kétváltozatú névutóvá
kezd válni a belül, belülre (időhatározói funkcióban), a kívül, kívülre (helyhatározói
funkcióban), a körül, körülre (időhatározói funkcióban) és a múlva, múlvára (időhatározói
funkcióban) is.” 49
A keresési eredményekből is azt láthatjuk, hogy sok példát találni az ekképpen ragozott
névutókra. Érdekes, hogy míg a múlva esetében csak a cikkben is említett múlvára alak jellemző,
addig az után névutónak négy ragozott változata is elterjedt: utánra, utánról, utánig, utántól.

16. ábra: Névutók ragozása (találatok száma)

48
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Varga 2008, 7.
Varga 2008, 7.
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Kérdőívemben is szerepeltettem egy kérdést a valamin kívülre és a valamin kívülről
alakok gyakoriságának felmérésére. A kitöltőknek több mint fele mindkettőt helyesnek ítélte.
Ezt követi 26,9%-kal az az opció, amely csak a kívülre formát tartalmazza, 12,1% pedig egyiket
sem használná. Tehát azt figyelhetjük meg, hogy míg Varga Márta 2008-ban csak
kétváltozatúnak ítélte a kívül névutót, mára már a háromváltozatú használata is elterjedt. Ezt az
is alátámasztja, hogy a fiatalabb kitöltők körében sokkal gyakoribb a mindkettő válasz, mint az
idősebb korosztályoknál, illetve a cikkben is említett kívülre lehetőség magasabb arányokkal
szerepel, mint kívülről párja.

17. ábra: Névutók ragozása (összesítve)

18. ábra: Névutók ragozása (korosztályok szerint)
Mivel a névutók effajta ragozása pontosabb kifejezésmódra ad lehetőséget, és nem okoz
értelmi zavart, én pozitív változásnak tartom a jelenséget. Új többirányú névutóink még
sokszínűbbé és változatosabbá teszi névutórendszerünket, és bonyolultabb térbeli és időbeli
mozzanatokat is ki tudunk fejezni velük.
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4.7. Farvizén
Holczer József 2008-as cikkében ír a névutóvá válóban lévő kifejezésről. Sem a farvíz, sem a
farvizén szó nem szerepel a szótárakban, így továbbra sincs könnyebb dolgunk a jelentésének
meghatározásában. Holczer szakszónak mondja, a hajó farából vezeti le a farvíz jelentését.50 A
Sportszertár nevű oldalon is ezt a definíciót találjuk a kajak-kenu sportág szakkifejezései között:
„A haladó vízi jármű farhulláma; a hajó tömegének vízkiszorítása által keltett hullám.” 51
Zoltán András azonban támadja ezt a nézetet52, mert korábbi kutatásában meglehetősen
kevés példát talált arra, hogy az evezős sportok szakkifejezésként használják, illetve az általa
megkérdezett sportolótól azt a választ kapta, hogy talán sosem használta a farvíz kifejezést. Így
a szaknyelvet elvetve a publicisztika szüleményének tartja: sikertelen szaknyelvi használati
kísérletnek. Véleménye szerint a német Fahrwasser szó részleges fordításával keletkezett
féltükörszó. Emellett a hollandból átvett orosz szót is felveti lehetséges eredetként, vizsgálja a
két nyelvben a szóval alkotott szólásokat.53 A 2021-ben megjelent írásában azt is leszögezi,
hogy a szaknyelvi farvíz szó a farvizén kifejezés elvonásával keletkezett, és ezért lehet az, hogy
már bekerült a szaknyelvbe, és szerepel szakkifejezésként a kajak-kenuval foglalkozó
oldalakon, mint a fentebb említett példában.
Zoltán András azzal sem ért egyet, hogy a farvizén helyettesíthető a Holczer által
javasolt névutókkal (jóvoltából, révén, által), ugyanis ezekből hiányzik a farvizén enyhén
becsmérlő vagy gúnyos konnotációja. Nem igazán találni példát a szó pozitív használatára,
illetve az új angol–magyar szótár, amelyből idéz (Lázár – Varga 2021), is úgy fordítja, hogy
„taking (unfair) advantage of smth/smb; making (unfair) use of smth/smb”, azaz valaki jogtalan
előnyt élvez vagy ilyenhez jutott.54 Tehát a pontosabban úgy lehetne körülírni, hogy valamit
kihasználva. Nézzünk egy példát! …mert természetesen az Airpods sikerének farvizén evezve
rengeteg kisebb-nagyobb gyártó csinálta meg a maga megoldását.20 Vagyis ezt úgy
mondhatnánk másképpen: az Airpods sikerét kihasználva.
A kérdőív eredményét elemezve láthatjuk, hogy csak 43-an kötik a szaknyelvhez.
Inkább a publicisztika dominál 68 válasszal, ha Holczer és Zoltán elméleteit nézzük. Meglepő,
hogy a válaszadók 37,7%-a a mindennapi nyelvhasználatot is bejelölte, én magam még nem
találkoztam a kifejezéssel sem baráti, sem családi beszélgetésben. A többi párosításhoz képest
viszonylag többen, 27-en választották ki a tévében/újságcikkben és a baráti/családi
50

Holczer 2008, 10.
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beszélgetésben lehetőségeket egyszerre. Elképzelhető, hogy a farvizén a médiából átkerült a
társalgási stílusrétegbe is, erre a problémára a terjengős névutók tárgyalásakor térek vissza.

19. ábra: Farvizén (összesítve)
Ha a korosztályok megoszlását nézzük, azt találjuk, hogy a fiatalok egyre kevesebben
használják a szót, még a 26–30 éves korosztályban is 50% felett van az egyikben sem lehetőség
aránya. A 41–50 és az 51–60 évesek választották ki legnagyobb eséllyel a publicisztikát is, ez
azzal magyarázható, hogy ők akkor voltak fiatal felnőttek, amikor a farvizén leginkább elterjedt
volt, azaz az írások keletkezésének idejében (2003. és 2008.), valamint 10-20 évvel ezek előtt
(Holczer írja 2008-ban, hogy akkoriban már mintegy két évtizede gyakran hallani55). Furcsa az
éles határ 61 év felettieket nézve, ők talán már kimaradtak a nyelvi divatból.

20. ábra: Farvizén (korosztályok szerint)
Tehát összességében már nem olyan népszerű a szó, a fiatalok nagyobb része már nem
használja. A médiában azonban továbbra is találni jó pár példát, az 1 430 találatból több cikk is
csupán néhány héttel ezelőtt jelent meg. A korábbi példa az Airpods sikeréről például egy 2021.
december 30-án megjelent cikkből származik.

55

Holczer 2008, 10.
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4.8. Felé
A felé névutónk igen sokszínű. Lehet a fölé ablativusi névutó alakváltozata is, ám most a felőlfelé kétirányú névutó utóbbi tagját vizsgálom. Ahogy a névutók jellemzésénél előkerült, helyés időviszonyt is kifejezhet. (Pécs felé nagy esők voltak. Tíz óra felé már nyoma sem volt az
esőnek.) A jelentése bizonytalanságot fejez ki, hiszen nem egy pontos helyet vagy időpontot
jelöl.56
Éppen ezért kerülendő, amikor részeshatározóra tudjuk kicserélni. Lőrincze Lajos
humorosan reagál arra a szerkezetre, hogy a magánfuvarosok felé történő készpénzfizetések:
„Jobb, ha a kérést, a pénzt a szenet pontosan és határozottan valakinek küldjük, nem pedig csak
úgy vaktában és bizonytalanul valaki felé…” Cikkében a terpeszkedő kifejezésekhez sorolja a
felé ezen használatát, és erőteljesen elutasítja, nyelvi szörnyszülöttnek nevezi.57 Rónai is ellene
érvel, a felé névutó határozatlanná, bizonytalanná, ködössé teszi a mondanivalót a hivatali nyelv
kifejezéseiben.58
A felmérésből azt láthatjuk, hogy a kitöltőknek több mint fele nem tartotta helyesnek az
önkormányzat felé kifejezést. 25% azonban pont ezt érezte helyénvalónak a megadott
mondatban. 21,8% mindkettőt elfogadhatónak vélte. A különböző korosztályok válaszaiban
nem találtam olyan összefüggést, mely szerint a fiatalabbaknál jellemzőbb vagy ritkább lenne
a felé ilyen jellegű használata.

21. ábra: Felé (összesítve)
A hírportálokat vizsgálva azonban kiderül, hogy annak ellenére, hogy a felmérés alapján
az emberek nagyobb része a -nak, -nek ragos alakot preferálja, nagyon sok példát találunk a
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médiában a felé helytelennek ítélt használatára. Csak a minisztérium felé, illetve az
önkormányzat felé kifejezésekre 264 és 430 megjelent cikket ad ki a kereső találatként. (A
Nádas-tó Őrzői Civil Összefogás már jelezte az önkormányzat felé az aggályait…21) Hiába
próbáljuk visszaszorítani a felé névutó ezen használatát, ha a publicisztika közben terjeszti.

4.9. Terjengős névutók
Sokszor találkozhatunk olyan névutós szerkezetekkel, amelyek jelentéstartalmát egyszerűbben
is ki tudnánk fejezni. Ludányi Zsófia azt írja, hogy a terpeszkedő kifejezéseket lehet a
funkcióigés szerkezeteknél tágabban is értelmezni, és a névutós szerkezeteket is így nevezni.59
Kovács Mária a következő megnevezéseket említi még: körülírás, körülíró szerkezetek,
terjengős kifejezések. 60 Kemény Gábor az analitikus (részekre tagoló) kifejezések tükrében
vizsgálja ezeket a szerkezeteket.

61

Az említett megnevezéseket pályamunkámban

szinonimaként használom.
Klaudy Kinga a terjengős névutók tárgyalásakor két esetet sorol fel: amikor rag helyett
ragos névszóból keletkezett új névutókat használunk, illetve amikor egyszerűbb névutó helyett
egy bonyolultabb, hosszabb névutót választunk.62 Ezt a két esetet értem tehát a terpeszkedő
névutós kifejezéseken.
A terjengős kifejezések a hivatalos stílusréteg jellemzői, ám a Mozaik Kiadó
nyelvtankönyve kerülendő nyelvi hibának tartja.63 Kovács azonban a hivatalos stílusréteggel
szorosan összefüggő jogi szaknyelvet vizsgálva azt állapítja meg, hogy a pontos és egyértelmű
fogalmazás végett ezeknek a kifejezéseknek helye van a jogi szaknyelvben, elvégre nem
sérülhet a jogi gondolat azért, hogy a megfogalmazás eleget tegyen a nyelvhelyesség
kívánalmainak.64
Azonban más szituációkban is egyre gyakoribbak a terjengős névutók. Balog Lajos a
következő elméletet fogalmazza meg: „Tudvalévő, hogy a terpeszkedő kifejezések a hivatalos
nyelv jellemzői. Talán innen kerültek át a sajtó nyelvébe, amely – mint tömegkommunikációs
eszköz – terjeszti a széles tömegeknek.”65 Ezért a különböző stílusrétegeket vizsgálva állítottam
össze a kérdőívem terjengős névutókra vonatkozó részét.
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Ha megnézzük például az ezután és az ezt követően kifejezéseket (melyek közül utóbbi
terpeszkedőnek számít), azt láthatjuk, hogy míg az ezt követően esetében a társalgási
stílusréteget leszámítva az összes válaszlehetőséget sokan bejelölték, addig az ezutánt
valószínűleg nem tartották elég formálisnak a szaknyelvhez vagy a hivatalos stílushoz. A
publicisztikára érkezett szavazatok száma közel azonos a két kifejezésnél. A hírportálok
találatai alapján több mint kétszer annyiszor fordul elő az egyszerűbb kifejezés, mint a
bonyolultabb (240 000 és 113 000 találattal), tehát a médiát nem uralja teljesen az ezt követően,
ugyanakkor jelentős mennyiségben fordul elő.

22. ábra: Ezután (összesítve)

23. ábra: Ezt követően (összesítve)
A következő vizsgált névutó a keretében. Ahogy Kemény Gábor is írja, vannak esetek,
amikor olyan elvontabb határozói viszonyt fejez ki, amit nem tudunk raggal helyettesíteni. Egy
27

friss példa: A Nemzeti Hauszmann Program keretében újjászületett Szent István-termet is
beválasztották a Highlights of Hungary 2021-es jelöltjei közé.22 Máskor könnyen kicserélhető:
A járványhelyzetre tekintettel tavaly online díjátadó keretében derült ki…23 (díjátadón).
Azonban mindenképpen az analitikus kifejezésmód példája, amikor a névutószerű szót újabb
névutóval látjuk el: keretén belül. Kemény még azt írja, hogy egyes számban gyakoribb, mára
azonban a Google kereső találatai szerint valamivel gyakrabban fordul elő a keretein belül
forma.66

24. ábra: Keretében (találatok száma)
A kitöltők a határozóragos verziót elsősorban a társalgási stílushoz és a publicisztikához
kötik. A hosszabb találkozó keretében kifejezésnél jelentősen csökken a társalgási stílus szerepe,
és a hivatalos stílusréteg kerül az élre, igaz, a publicisztika csak 5%-kal marad le. A még
analitikusabb keretein belül kifejezés esetében már határozottan a hivatalos stílus az elsődleges.
Meglepő azonban az emelkedés a tudományos stílusnál, ezt a kifejezést tudományosabbnak
érezték a kitöltők, mint az egyszerűbb változatát.

25. ábra: A találkozón (összesítve)
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26. ábra: Keretében (összesítve)

27. ábra: Keretein belül (összesítve)
További megfigyelés, hogy a keretébent többen nem használnák egyik szituációban sem,
mint a keretein belült. Az életkori lebontást nézve azt láthatjuk, hogy míg előbbit a 21–25 éves
korosztály nem használná, addig utóbbinál az idősebbek választották többen az egyik sem
lehetőséget. Ez bizonyítja, hogy a kétszeresen analitikus kifejezés később keletkezhetett,
azonban az nem pozitív változás, hogy a fiatalok egy része csak a bonyolultabb kifejezést érzi
helyesnek.
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28. ábra: Keretében (korosztályok szerint)

29. ábra: Keretein belül (korosztályok szerint)
A keretébenhez hasonló névutó a során. Kemény Gábor fel is veti, hogy bizonyos
esetekben helyettesíthető a keretében a valamivel rövidebb soránnal: apás sütés keretében
készült sütemény helyett apás sütés során. 67 A során esete azért érdekes a kérdőív
szempontjából, mert közel ugyanannyian jelölték be a társalgási stílust, mint a hivatalos stílust.
Tehát átmenet a ragos névszók és a terpeszkedőnek érzett (tehát hivatalos stílushoz kötött)
névutók között. Talán ebből az átmeneti jellegből fakad az is, hogy publicisztikát választották
ki a legmagasabb aránnyal, hiszen a publicisztikai stílus jellemzője, hogy más stílusrétegek
szavait kölcsönzi68, vagyis átmenetet képez a többi stílus között.

30. ábra: Során (összesítve)
67
68
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A következő vizsgált névutó a mentén. Az 1966-os ÉrtSz. még nem is tartalmazza elvont
használatát, csak a folyó partján, illetve a valamely hosszanti irányban elnyúló természeti
alakulat vagy emberi alkotás (például árok, vasút) irányával párhuzamosan definíciókat adja
meg. Pedig Horváth László már az 1920-as évektől talált átmeneti vagy határozottabban az
elvont funkcióba hajló adatokat, igaz, csak az 1970-es évektől kezd el sűrűsödni a példák száma.
Cikkében Horváth nem tartja hibának a szó használatát, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy
a túlzott használat nem fér össze a választékossággal. „A mentén divatja a nyelvtudományt sem
kerülte el. Körülbelül az ezredforduló óta azt tapasztalom, hogy a nyelvészek nagy része
előadásait és írásait – úgy tűnik: mondandója tudományosságának, szakszerűségének
nyomatékos jelzésére – telezsúfolja menténekkel.”69
Az a megfigyelés, hogy gyakori a nyelvtudományban, azért fontos, mert a kérdőív
eredménye alapján a legtöbben nem a hivatalos nyelvhez vagy a sajtó nyelvéhez, hanem a
szaknyelvhez kötik az értékek mentén kifejezés használatát. A viszonylag kései elterjedésével
magyarázható, hogy a 61 év felettiek a többi korosztályhoz képest nagyobb arányban nem
használnák az elvont jelentéstartalmú mentént.

31. ábra: Értékek mentén (korosztályok szerint)
Vizsgáltam még a nagy érdeklődés mellett rendezték meg kifejezést, azonban ennél nem
volt előnyös a megfogalmazás, mert a beszámoló nagyon jellemző a publicisztikára, így
feltehetőleg sokan nem nyelvtani, hanem tartalmi okokból választották a tévében/újságcikkben
lehetőséget.
Továbbá az öt óra tájt és az öt óra magasságában kifejezéseket szerepeltettem a
kérdőívben. Rónai még nem említi a magasságábant, hanem a körül névutó – amely szerinte
német hatásra terjedt el – helyett javasolja a választékosabb és magyarosabb tájt vagy tájban
névutókat.70 Mára biztosan mondhatjuk, hogy az időviszonyt kifejező körül meghonosodott
nyelvünkben, a találatok száma tízszerese vagy akár százszorosa a többi időbeli
bizonytalanságot kifejező névutónak.
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32. ábra: Körül (találatok száma)
A tájt kezd kissé háttérbe szorulni, a kitöltők 52,5%-a használná baráti vagy családi
beszélgetésben, 29,9%-a köti a publicisztikához a névutót, 122 kitöltő (23%) pedig sehol sem
használná. Valamivel alacsonyabb az egyik sem válaszok száma a magasságában esetében.
Nagyobb az aránya azonban a publicisztikai és a tudományos stílusrétegeknek annak ellenére,
hogy 2015-ben Klaudy Kinga szerint még csak a beszélt nyelvben volt hallható. 71 Mára a
sajtóban is jellemző, ezt alátámasztja a hírportálok 627 találata, illetve hogy nagyobb részt a
fiatalabb korosztályok jelölték be a publicisztikai stílust is.

33. ábra: Tájt (összesítve)

71
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34. ábra: Magasságában (összesítve)

35. ábra: Magasságában (korosztályok szerint)
Heltai Pál és Gósy Mária a formulaszerű nyelvhasználattal magyarázzák a terpeszkedő
szerkezeteket. Különösen a szóbeli kommunikáció során lehet fontos a beszélőnek, hogy
produkciós stratégiaként ezekkel a kifejezésekkel időt nyerjen, kapacitást szabadítson fel
mondandója tervezésére. 72 A magasságában tökéletes példa erre, öt szótagú szóként igen
terjengős, viszonylag jól funkcionál töltelékszóként is. Ebből adódhat, hogy korábban
elsősorban csak szóban volt jellemző, aztán később innen vehette át a publicisztika.
Heltai és Gósy még a következőt fogalmazzák meg: „Minél több olyan szöveget hall,
olvas, ír és mond valaki, amelyben terpeszkedő kifejezések vannak, annál inkább
automatizálódnak benne ezek a kifejezések, annál inkább csökkentik a produkcióhoz szükséges
feldolgozási erőfeszítést, annál inkább »rákap« a terpeszkedő szerkezetek használatára, és ha
bizonyos formulaszerű szekvenciákhoz hozzászokott, akkor könnyen lehet, hogy az egyszerű
ige – esetünkben rag vagy egyszerűbb névutó – használata kíván tőle kreativitást és így többleterőfeszítést.” 73 Saját magamon tapasztaltam, hogy mióta elkezdtem a terjengős névutókkal
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kapcsolatos szakirodalom feldolgozását és a különböző példák gyűjtését, többször fordul elő,
hogy elvétve egy-egy terjengősnek számító névutót használok például barátokkal való
chateléskor. Tehát mindenképpen meggyőző ez az elmélet számomra, azonban nem biztos,
hogy ez az egyetlen oka a körülíró szerkezetek terjedésének.
Egy másik megközelítés, amit Horváth László említ: hogy a tudományosság,
szakszerűség jelzése végett használnak sokan terpeszkedő névutókat.
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felmérésből láthattuk, hogy sokszor nemcsak a hivatalos stílusréteghez kötik az analitikus
kifejezésmódot, hanem a szaknyelvhez is. Ezen pályamunka írásakor is többször éreztem úgy,
hogy az esetében névutószerű szó jobban illene a szöveg stílusához, mint a -nál, -nél rag. Így
az is előfordulhat, hogy a terjengős kifejezésekkel olvasottságát, szakszerűségét szeretné
kifejezni valaki a hétköznapi nyelvhasználatban.
Nem elvetendő Balog Lajos elmélete sem, miszerint a publicisztika veszi át a hivatalos
nyelvből ezeket a kifejezéseket, és így terjeszti a tömegeknek.75 A kérdőív eredményeiből azt
is láthattuk, hogy a tévé és az újság is sok kifejezésnél nagyobb arányban fordult elő. A
magasságában azonban jó példa arra, hogy nemcsak a hivatalos stílus, hanem a társalgási stílus
is szolgálhat forrásként. Továbbá a nyelvi divatra is nagy hatással van a média, a farvizén
elterjedéséért például a publicisztika okolható.76
Véleményem szerint az említett okok egyszerre érvényesek, és együtt járulnak hozzá a
terpeszkedő névutók terjedéséhez. Egyes névutók esetében is különbözhet az, hogy hogyan
kerültek be a köznyelvbe, mindegyik névutónak megvan a maga története. Így nem zárhatjuk
ki egyik elméletet sem egy másik javára.
Más kérdés azonban, hogy mennyire támogatjuk a terjedésüket. Ahogy Kovács Mária
amellett érvel, hogy a jogi szaknyelvben a szakmai pontosság végett szükség van a terpeszkedő
kifejezésekre, úgy a tudományos stílus is megkövetelheti használatukat. A publicisztikai stílus
szintén tartozhat ide, amikor hivatalos vagy tudományos ügyekről jelenik meg újságcikk.
Máskor azonban kerülendő lenne az analitikus kifejezésmód, ahogy például a társalgási és a
szónoki stílusrétegben is. (Utóbbit egy bekezdéssel lejjebb részletezem.) Heltai és Gósy
kutatásából kiderül, hogy a nyelvművelők által helytelenített kifejezések feldolgozása,
megértése több időt igényel.77 Ez alátámasztja Klaudy Kinga állítását, melyről a bevezetésben
is szó esett: a terpeszkedő kifejezések csökkentik a mondatok és a szöveg koherenciáját. 78
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(Heltai és Gósy azonban azt is megállapítják, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem értjük meg
ezeket a kifejezéséket, pusztán több időre van szükség a megértésükhöz 79 , tehát ez nem
indokolja, hogy a gyorsabb feldolgozás érdekében feláldozzuk a szakmai pontosságot.)
Szerintem egyszerű baráti vagy családi társalgáskor, illetve a média hírközlésekor érdemesebb
lenne a kommunikációs folyamat gördülékenységét előtérbe helyezni, és a könnyebben,
gyorsabban megérhető és feldolgozható határozóragos vagy egyszerűbb névutós kifejezést
választani. Ugyan néha szükségünk lehet a hosszabb szerkezetekre produkciós stratégiaként,
ám ha nem vigyázunk, könnyen túlzásba vihetjük az analitikus szerkezetek használatát.
A korábbi vizsgálatok során nem ejtettem szót a szónoki stílusról, vagyis az ünnepi
megnyitóbeszédre érkezett válaszokról. Többnyire a legtöbb és a legkevesebb szavazat között
volt, tehát nem igazán jellemző a stílusrétegre terjengős kifejezések túltengése. Igaz, hogy
szakszerűbb hangzást érhetünk el ezekkel a kifejezésekkel, azonban nem segíti például
érvelésünket, ha a hallgatóságnak nehézséget okoz mondandónk megértése. Tehát a szónoki
stílusban is inkább kerülendőnek tartom az analitikus kifejezésmódot.
Nádasdy írja, hogy tévhit a nyelv egyszerűsödése, több téren bonyolultabb lett a nyelv
az idő előrehaladásával, például amikor megjelent a névelő, vagy elkezdtünk a melléknevek
többes számában kötőhangzót használni (láthatóak). 80 Én sem tartom hibának az analitikus
kifejezések használatát a megfelelő beszédhelyzetben, véleményem szerint ezek a nyelv
természetes jelenségei.
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5. Összegzés
Pályamunkámban a terjengős névutók terjedésének okát kerestem, valamint azt próbáltam
megítélni, hogy roncsoló hatásúak-e, a nyelvművelőknek küzdeniük kell-e ellenük. Továbbá
névutókkal kapcsolatos nyelvhelyességi kérdéseket vettem végig, és felmérésemmel vizsgáltam,
hogy hogyan viszonyulnak ezekhez a kérdésekhez a nyelvhasználók.
Fontosnak tartottam kihangsúlyozni a változásokat és a változások milyenségét. Azt
figyeltem meg, hogy nyelvhelyességi szempontból egyaránt voltak pozitív és negatív újítások,
bizonyos területeken pedig nem tapasztaltam olyan módosulást, amely az elmúlt években ment
végbe. A terjengős kifejezések használatával kapcsolatban azt a konklúziót vontam le, hogy a
hivatalos stílus és a szaknyelv a szakmai pontosság, szakszerűség végett megköveteli azokat,
ám a társalgási és a publicisztikai stílusban inkább kerülendők, mert megnehezítik a
kommunikációt. A terpeszkedő névutók terjedésének okát vizsgálva kérdőíves felmérést
készítettem, amelyből azt vontam le következtetésképp, hogy a pályamunkában felvázolt
elméletek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egyre többször és több helyen használjuk őket.
A kutatásomban sokat segített, hogy feldolgoztam a névutókkal kapcsolatos
szakirodalmat (különösen Mátai Máriának a névutók és a névutómelléknevek történetéről szóló
írását), ennek köszönhetően megláttam néhány összefüggést, amit a pályamunka további
részeiben fel tudtam használni. A nyelvhelyességi kérdésekben Rónai Béla és Kerekes László
Nyelvművelés és beszédtechnika című könyve nyújtott segítséget, valamint a Magyar Nyelvőr
című folyóiratban megjelent cikkek (például Heltai Pál és Gósy Mária kutatása a terjengős
kifejezésekről) is nagyban hozzájárultak következtetéseim megfogalmazásához.
Pályamunkám célja a bevezetésben megfogalmazott kérdés megválaszolásán kívül az
volt, hogy egyértelművé tegyem: a nyelv gyorsan változik ugyan, ám ez a közvélekedéssel
ellentétben nem minden esetben romlás. Ugyanis nyelvhelyességi szempontból elfogadható,
pozitív hatású újításokat is találunk a mindennapi beszédben. A névutók tanulmányozásával
újabb kutatási területeket is szerettem volna felfedni, mint a névutók ragozása vagy a múlva és
az után újszerű használata, viszont e pályamunka korlátozott terjedelme nem ad lehetőséget az
egyes jelenségek mélyreható vizsgálatára.
A névutók elemzése, kutatása rengeteg új élménnyel gazdagított, megtapasztaltam,
milyen igazán elmélyedni egy nyelvészeti témában. Izgalmas kihívás volt megírni ezt a minden
korábbi házi dolgozatomnál hosszabb pályamunkát, többször is át kellett értékelnem a
feltevéseimet. Végül vizsgálataim keretein belül arra a megállapításra jutottam, hogy néha jobb
egy rag, mint két névutó.
36

Felhasznált irodalom
ANTALNÉ Szabó Ágnes – RAÁTZ Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 9–10.
évfolyam számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. 2001. 38–57. p.
BALOGH Judit: Grammatikalizáció. In: Édes Anyanyelvünk. 2017. 4. sz. 6. p.
BALOG Lajos: Lehet egy kicsivel több? In: Édes Anyanyelvünk. 2008. 3. sz. 11. p
BÁRCZI Géza – ORSZÁGH László (szerk.): A magyar nyelv értelmező szótára. Akadémia Kiadó.
1959–1962.
BERRÁR Jolán: Mondattörténet. In. BÁRCZI Géza – BENKŐ Loránd – BERRÁR Jolán: A magyar
nyelv története. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. 1967. 395–413. p.
CSERESNYÉSI László: Poliszémia és jelentéskiterjesztés. Az elveszett kontextus nyomában. In:
HOFFMANN István – KIS Tamás – NYIRKOS István – TÓTH Valéria (szerk.): Magyar
Nyelvjárások 47. Debrecen, 2009. 1. sz. 5. p.
FRÁTER Adrienne: Magyar nyelv a középiskolák számára 9. Mozaik Kiadó. Szeged. 2017a. 87.
p.
FRÁTER Adrienne: Magyar nyelv a középiskolák számára 11. Mozaik Kiadó. Szeged. 2017b.
8–56. p.
GRÉTSY László: Az mellett, ez miatt, eznélkül és társaik. In: Édes Anyanyelvünk. 2013. 3. sz. 9.
p.
HELTAI Pál – GÓSY Mária: A terpeszkedő szerkezetek hatása a feldolgozásra. In: Magyar
Nyelvőr. 2005. 4. sz. 473–487. p.
HOLCZER József: Új névutónk (?), a farvizén. In: Édes Anyanyelvünk. 2008. 3. sz. 10. p.
HORVÁTH László: Mentén. In: Édes Anyanyelvünk. 2015. 5. sz. 9. p.
KAZINCZY Gábor (szerk.): Gróf Dessewffy József bizodalmas levelezése Kazinczy Ferenczczel
1793–1831. Bp. 1861. 86. p.
KEMÉNY Gábor: Az analitikus kifejezésmód érvényesülése újabb nyelvhasználatunkban. In:
Magyar Nyelvőr. 2009. 3. sz. 263–274. p.
KEMÉNY Gábor: Miheztartás miatt. In: Édes Anyanyelvünk. 2016. 1. sz. 7. p
KOVÁCS Mária, B: A funkcióigés szerkezetek a jogi szaknyelvben. In: Magyar Nyelvőr. 1999 4.
sz. 388–394. p.
37

LÁZÁR, A. P. – VARGA, Gy. (szerk.): Angol−magyar egyetemes nagyszótár. Számítógépes
feldolgozás. Bp. 2021.
LŐRINCZE Lajos: A felé és társai. In: LŐRINCZE Lajos (szerk.) Édes Anyanyelvünk. Akadémia
Kiadó. Bp. 1961. 2. kiadás 461–462. p.
LUDÁNYI Zsófia: „Terpeszkedő kifejezések” (A névutós szerkezetekről). In: Amega 2017.
MÁTAI Mária, D.: A névutók és a névutómelléknevek története. In: Magyar Nyelvőr. 2002. 1.
sz. 72-87. p.
NÁDASDY Ádám: A névutó In: Magyar Narancs. 2005. 07. 28.
NÁDASDY Ádám: Milyen nyelv a magyar? Bp. 2020. 120–122. p.
RÓNAI Béla: Mondatépítés – mondatalkotás. In: RÓNAI Béla – KEREKES László: Nyelvművelés
és beszédtechnika. Tankönyvkiadó. Bp. 1986. 431–434. p.
TEMESI Mihány – RÓNAI Béla: A leíró magyar nyelvtan alapjai. Tankönyvkiadó. Bp. 1975.
272–275. p.
VARGA Márta, H.: Spontán nyelvújítás? Határozóragos névutók. In: Édes Anyanyelvünk, 2008.
4. sz. 7. p.
VELCSOV Mártonné: A szófajok. In: BENCÉDY József – FÁBIÁN Pál – RÁCZ Endre – VELCSOV
Mártonné: A mai magyar nyelv. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. 1968. 76–78. p.
ZOLTÁN András: Farvíz. In: Magyar Nyelv. 2003. 1. sz. 73–80. p.
ZOLTÁN András: Varia etymologica. In: NAGY Sándor István (szerk.): A nyelvtudomány
aktuális kérdései. Bp. 2021. 488–490. p.

INTERNETES FORRÁSOK:
ELTE Gépeskönyv: Elméleti segédanyag
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/31Lakatos/Digi_TK_v2/Linkek/77-79.htm
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
KLAUDY Kinga: A terjengős névutók elkerülése
https://villamforditas.hu/forditoiroda/270-5-resz-terjengos-nevutok-elkerulese
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
NKP digitális tankönyvek: Magyar nyelv 9. (A szófajok II.)
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_9_nat2020/lecke_02_016
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
38

NKP digitális tankönyvek: Magyar nyelv 7. (Mondatok, mondatrészek: a határozók és a jelzők)
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_7/lecke_04_032
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
WikiSzótár.hu: Révén szó jelentése
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/R%C3%A9v%C3%A9n
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
RÁKOSI György: A rublika, a rotling, a lükverc és a többiek
https://nevmasblog.wordpress.com/2020/04/08/rublika/
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
KÁLMÁN László: Mi köze a karalábénak a szoláriumhoz?
https://m.nyest.hu/hirek/mi-koze-a-karalabenak-a-szolariumhoz
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
Sportszertár: Kajak-Kenu Szakkifejezések
https://sportszertar.wordpress.com/kajak_kenu_szakkifejezesek/
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)

Mellékletek
ÁBRAJEGYZÉK
A képként mellékelt diagramokat és táblázatokat vagy a kérdőívhez használt Google Űrlapok
program hozta létre automatikusan, vagy én készítettem a Google Táblázatokba exportált
adatok átrendezésével és feltételes formázásával. A böngészős találatok számát ábrázoló
táblázatokat szintén manuálisan hoztam létre.

PÉLDÁK FORRÁSA
1. példa
https://hvg.hu/cegauto/20220107_Tobb_mint_szaz_Chevrolet_Corvette_megy_a_daraloba_m
iutan_megtepazta_oket_decemberi_tornado
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
2. példa
https://hvg.hu/gazdasag/20220106_beremeles_bermegallapodas_szakszervezetek
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
3. példa
https://nepszava.hu/3132857_szuperliga-el-kell-ismernie-az-uefa-nak-a-birosag-iteletet
39

(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
4. példa
https://www.origo.hu/itthon/20120307-a-fuggetlen-rendeszeti-panasztestulet-jelentese.html
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
5. példa
https://vilagterkep.atlatszo.hu/2021/12/20/minszket-latni-es-meghalni-igy-csempesznekbelarusz-cegek-menekulteket/
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
6. példa
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/vilag-bulvar/rubint-reka-parasztgyomorral-el
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
7. példa
https://www.glamour.hu/monitor/jennifer-lopez-meg-kellett-hogy-kuzdjon-a-szeretnem-haszeretnel-film-foszerepeert/jv9pyg5
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
8. példa
https://femina.hu/hazai_sztar/karasz-robert-roza-2018/
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
9. példa
https://www.pcguru.hu/teszt/life-is-strange-before-the-storm-teszt-pc-ps4-xbox-one/2483
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
10. példa
https://www.nyugat.hu/cikk/itt_vannak_a_legdurvabb_osszeeskuveselmeletek_a
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
11. példa
https://www.webbeteg.hu/orvos-valaszol/neurologia/143619
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
12. példa
https://www.informed.hu/az_orvos_valaszol/szendei/concor-gyogyszer-alkohol-fogyasztas237822.html
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
13. példa
https://gphirek.origo.hu/f1/20211217-f1-tenyleg-egyforman-raszolgalt-a-vbcimre-maxverstappen-es-lewis-hamilton.html
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(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
14. példa
https://felvidek.ma/2017/04/az-elso-komaromi-csata/
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
15. példa
https://netsoft-kft.hu/
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
16. példa
https://www.jogiforum.hu/forum/17/11302.12.1
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
17. példa
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=84800002.TVT&searchUrl=/ezer-evtorvenyei%3Fpagenum%3D52
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
18. példa
https://www.origo.hu/gazdasag/20190617-sertesvalsag-globalis-legnagyobb-globalisproblema-azsia.html
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
19. példa
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20091008/most-es-igy-nem-banfi-tamas-a-lakossagihitelezes-korlatozasarol-122423
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
20. példa
https://mobilarena.hu/teszt/top_ot_mobilos_tortenes_2021ben/tenyleg_nem_kell_mar_a_3_5_mm-es_jack.html
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
21. példa
https://hvg.hu/elet/20220105_Veszelyben_a_mamutfenyok_Budakeszin__tiltakoznak_a_civil
ek_egy_uj_osszekoto_ut_megepitese_ellen
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
22. példa
https://hirado.hu/extra/kultura/cikk/2022/01/14/rangos-elismerest-kaphat-az-ujjaszuletettszent-istvan-terem
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)
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23. példa
https://tasz.hu/szabad-dij-2021
(Utolsó megtekintés: 2022. 01. 15.)

KÉRDŐÍV

Névutók
A kérdőív a 2021/2022. tanévi OKTV második fordulójára készült magyar nyelv tárgyból. Célja
a kitöltők nyelvhasználatának felmérése.
Kitöltése 5-10 percet vesz igénybe. 10 év feletti magyar anyanyelvű beszélőktől várom a
válaszokat.
A kitöltés anonim, a kapott válaszokat csak a kérdőív kiértékeléséhez használom fel.
2022. január 5-éig lehet kitölteni.
Köszönöm mindenkinek, aki segíti a munkámat!
K1: Kérem, adja meg az életkorát!
V1: 1 10–15 év; 2 16–20 év; 3 21–25 év; 4 26–30 év; 5 31–40 év; 6 41–50 év; 7 51–60 év; 8
61–70 év; 9 70 év felett (egy válasz jelölhető)
K2: Melyik régióból származik?
V2: 1 Közép-Magyarország (Budapest, Pest megye); 2 Közép-Dunántúl (Komárom-Esztergom,
Fejér és Veszprém megye); 3 Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye)
vagy Burgenland; 4 Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy és Tolna megye); 5 Észak-Magyarország
(Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye) vagy Felvidék; 6 Észak-Alföld (HajdúBihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye); 7 Dél-Alföld (Bács-Kiskun,
Békés és Csongrád-Csanád megye) vagy Vajdaság; 8 Erdély; 9 Kárpátalja; 10 máshonnan (egy
válasz jelölhető)

1. szakasz: Névutók és ragok
Ebben a részben azt szeretném felmérni, hogy a megadott szavakat milyen szituációkban
használná a kitöltő, hol hangzanának jól.
Ha sosem kerül a szituációk közül valamelyikbe (például nem használ szaknyelvet vagy nem ír
hivatalos levelet), annak alapján jelöljön, hogy el tudja-e képzelni a megadott kifejezést az adott
szituációban!
Az „egyik sem” lehetőséget akkor válassza, ha sosem használná a megadott kifejezést!
Fontos, hogy több választ is jelölhet.
K1: Milyen szituáció(k)ban használná? „nagy érdeklődés mellett rendezték meg”
V1: 1 baráti/családi beszélgetésben; 2 hivatalos levélben; 3 szaknyelvben/tudományos
esszében; 4 tévében/újságcikkben; 5 ünnepi megnyitóbeszédben; 6 egyikben sem (több válasz
is jelölhető)
K2: Milyen szituáció(k)ban használná? „ezt követően”
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V2: 1 baráti/családi beszélgetésben; 2 hivatalos levélben; 3 szaknyelvben/tudományos
esszében; 4 tévében/újságcikkben; 5 ünnepi megnyitóbeszédben; 6 egyikben sem (több válasz
is jelölhető)
K3: Milyen szituáció(k)ban használná? „ezután”
V3: 1 baráti/családi beszélgetésben; 2 hivatalos levélben; 3 szaknyelvben/tudományos
esszében; 4 tévében/újságcikkben; 5 ünnepi megnyitóbeszédben; 6 egyikben sem (több válasz
is jelölhető)
K4: Milyen szituáció(k)ban használná? „öt óra tájt”
V4: 1 baráti/családi beszélgetésben; 2 hivatalos levélben; 3 szaknyelvben/tudományos
esszében; 4 tévében/újságcikkben; 5 ünnepi megnyitóbeszédben; 6 egyikben sem (több válasz
is jelölhető)
K5: Milyen szituáció(k)ban használná? „öt óra magasságában”
V5: 1 baráti/családi beszélgetésben; 2 hivatalos levélben; 3 szaknyelvben/tudományos
esszében; 4 tévében/újságcikkben; 5 ünnepi megnyitóbeszédben; 6 egyikben sem (több válasz
is jelölhető)
K6: Milyen szituáció(k)ban használná? „a találkozón”
V6: 1 baráti/családi beszélgetésben; 2 hivatalos levélben; 3 szaknyelvben/tudományos
esszében; 4 tévében/újságcikkben; 5 ünnepi megnyitóbeszédben; 6 egyikben sem (több válasz
is jelölhető)
K7: Milyen szituáció(k)ban használná? „a találkozó keretében”
V7: 1 baráti/családi beszélgetésben; 2 hivatalos levélben; 3 szaknyelvben/tudományos
esszében; 4 tévében/újságcikkben; 5 ünnepi megnyitóbeszédben; 6 egyikben sem (több válasz
is jelölhető)
K8: Milyen szituáció(k)ban használná? „a találkozó keretein belül”
V8: 1 baráti/családi beszélgetésben; 2 hivatalos levélben; 3 szaknyelvben/tudományos
esszében; 4 tévében/újságcikkben; 5 ünnepi megnyitóbeszédben; 6 egyikben sem (több válasz
is jelölhető)
K9: Milyen szituáció(k)ban használná? „valaminek a farvizén”
V9: 1 baráti/családi beszélgetésben; 2 hivatalos levélben; 3 szaknyelvben/tudományos
esszében; 4 tévében/újságcikkben; 5 ünnepi megnyitóbeszédben; 6 egyikben sem (több válasz
is jelölhető)
K10: Milyen szituáció(k)ban használná? „értékek mentén”
V10: 1 baráti/családi beszélgetésben; 2 hivatalos levélben; 3 szaknyelvben/tudományos
esszében; 4 tévében/újságcikkben; 5 ünnepi megnyitóbeszédben; 6 egyikben sem (több válasz
is jelölhető)
K11: Milyen szituáció(k)ban használná? „a próba során”
V11: 1 baráti/családi beszélgetésben; 2 hivatalos levélben; 3 szaknyelvben/tudományos
esszében; 4 tévében/újságcikkben; 5 ünnepi megnyitóbeszédben; 6 egyikben sem (több válasz
is jelölhető)
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2. szakasz: Névutók
Ebben a szakaszban arra vagyok kíváncsi, hogy a kitöltő nyelvérzékének melyik névutó felel
meg, melyik hangzik jól a mondatban.
K1: Össze kell fogni a környezetvédelem (...).
V1: 1 miatt; 2 végett; 3 mindkettő; 4 egyik sem (egy válasz jelölhető)
K2: Javasoljuk az (...)!
V2: 1 önkormányzat felé; 2 önkormányzatnak; 3 mindkettő; 4 egyik sem (egy válasz jelölhető)
K3: (...) a gyógyszer mellett lehet alkoholt fogyasztani?
V3: 1 E mellett; 2 Ez mellett; 3 mindkettő; 4 egyik sem (egy válasz jelölhető)
K4: Mindig (...) ébredj, aki mellett szeretnél!
V4: 1 a mellett (vagy amellett); 2 az mellett (vagy azmellett); 3 mindkettő; 4 egyik sem (egy
válasz jelölhető)
K5: A beépített ügynök a (...) lázítja a bandát.
V5: 1 vezérrel szemben; 2 vezér ellen; 3 mindkettő; 4 egyik sem (egy válasz jelölhető)
K6: Egy kis idő (...) újra megtörtént.
V6: 1 után; 2 múlva; 3 mindkettő; 4 egyik sem (egy válasz jelölhető)
K7: Az Európai Unión
V7: 1 kívülre exportált termékek összértéke csökken.; 2 kívülről importált termékek összértéke
csökken.; 3 mindkettő; 4 egyik sem (egy válasz jelölhető)

3. szakasz: Nyelvhelyesség
Ebben a szakaszban azt szeretném felmérni, hogy a kitöltő (utánanézés és egyéb segítség
nélkül) mennyire ismeri a nyelvhelyességi szabályokat.
Több válasz is jelölhető.
K1: Melyik helyes?
V1: 1 A rossz idő miatt nem megyünk kirándulni.; 2 A rossz idő végett nem megyünk kirándulni.
(több válasz is jelölhető)
K2: Melyik helyes?
V2: 1 Betegség miatt zárva.; 2 Betegség végett zárva. (több válasz is jelölhető)
K3: Melyik helyes?
V3: 1 Fellép a szemetelők ellen.; 2 Fellép a szemetelőkkel szemben. (több válasz is jelölhető)

Köszönöm a kitöltést!
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