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Hogy milyen színvonalon is áll a jugoszláviai magyar sajtó helyesírása? Ez 
a tárgykör igen átfogó, rengeteg a vonatkozása, így természetesen meghalad-
ja egy kurta előadás kereteit, s legfeljebb ha nagy vonalakban, a hibatípusok 
és eredőik számbavételével, s inkább a napi lektori-kéziratgondozói gyakorlat 
oldaláról közelíthetem meg, mint az elmélet, a tudományos vizsgálódás 
módszereinek alkalmazásával. 

Ez az út azért is járhatóbb, mert ismervén egyrészt a jogos szakmai 
hiúságot, másrészt a kárörvendő packázásra kész indulatokat, nem adatolom 
példatáramat, tehát nem közlöm, mely lapok melyik számában bukkantam 
egy-egy hibára, illetve a televízió melyik feliratozott műsorszámában láttam 
helyesírásilag kifogásolható megoldást, nehogy valakinek eszébe jusson, hogy 
kikutassa, a jelzett napon ugyan ki volt az ügyeletes hibaelkövető. Ezeknek 
az adatoknak a mellőzése ellenére is higgyék el nekem, hogy az elősorjázott 
hibák, sajnos, valóságosak, nagyrészt napvilágot láttak lapjaink hasábjain, 
persze, akadnak közöttük szerényebb számban olyanok is, amelyeket 
kéziratokból jegyeztem ki azzal a szándékkal, hogy a sajtóban megjelent 
hibák elemzéséhez adalékul szolgáljanak. Eközben óvakodtam attól, hogy 
olyan véletlen szarvashibákkal gyarapítsam jegyzetállományomat, mint 
amilyen a múlt idő jelének és a tárgyragnak az összetévesztése, az egy-nek és 
származékainak hosszú gy-vel való írása, intézménynevek kisbetűzése és 
hasonlók, mert ezek jelentéktelen előfordulási arányuknál fogva nem 
minősülnek tipikusnak, s ha nagyritkán nyomdafestéket látnak is, aligha a lek-
torok kárhoztathatok értük, s az esetek többségében - ezt meggyőződéssel 
állíthatom - még csak az újságírók sem, csupán a gyors munka selejtes 
melléktermékeinek foghatók fel. A hibák egy részében a sajtó ördöge is 
közrejátszk, de az ebből eredő elemi tévesztéseket sem vettem figyelembe, 
csakis azokat említem, amelyek gyakorisága egyfajta jelenséget sejtet. 

Ennyi magyarázkodó bevezetés után lássuk végre, milyen is a jugoszláviai 
magyarság sajtójánák helyesírása. Majd negyedszázados tapasztalat mondatja 
velem, hogy se nem rossz, se nem jó, e két véglet közötti széles skálán hol a 
kezdő-, hol a záróhanghoz közelebb helyezkedik el, s hogy melyikhez inkább, 
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az nagyon is esetleges: attól függ, mlyen a kéziratgondozók, szerkesztők, lek-
torok s természtesen a szerzők, vagyis az újságírók szakmai felkészültsége, a 
hivatásukhoz való hozzáállása. Erről győzött meg Ágoston Mihálynak a 
Hídban egy évvel ezelőtt közzétett tanulmánya is, amely a Magyar Szónak 
egy nyári számát vette a helyesírás szempontjából górcső alá, s a 16 újságol-
dalon mintegy másfél száz hibát mutatott ki (anélkül, hogy a tárgyi 
tévedéseket, nyelvhelyességi és stílusbotlásokat, idegenszerűségeket érintette 
volna). Ez újságoldalanként tíz helyesírási hiba, kéziratoldalanként, tehát har-
mincsoronként pedig egy. Lehangoló képet vetít elénk ez a kis statisztika, a 
lapkészítés körülményeinek ismeretében azonban azt kell mondanom, még 
elégedettek lehetünk, hiszen az említett elemzés tárgya napilapunknak egy 
nyári száma, s tudjuk, hogy szabadságidényben az amúgy is túlterhelt kézirat-
gondozók létszáma a felére csökken, s a maradék képtelen figyelmét min-
denre kterjeszteni, igyekezete sokszor hajótörést szenved a körülmények 
emelte zátonyokon. 

Itt két lényeges dologra kell utalnom: az egyk, hogy újságíróink, fordítóink 
a legtöbb új fogalommal a szerbhorvát nyelv közvetítése révén ismerkednek 
meg, s nyomban meg kell találniuk rá a tartalmilag pontos, egyszermind a 
magyar nyelv szellemének megfelelő elnevezést. S ha úgy tűnik fel, ráleltünk 
a kellő magyar szóra, akkor még mindig nem biztos, hogy eltaláltuk a he-
lyesírását. így vollunk például elnemkötelezettség szavunkkal vagy a társult-
munka-alapszervezet összetétellel, s jóllehet ezek a szavak több évtizede 
élnek nyelvünkben, helyesírásuk mndmáig, s nemcsak a különféle hírköziő 
szervek viszonylatában, hanem egyetlen lapon belül is. Nincs elkedvet-
lenítőbb dolog, mint ha ugyanazon fogalom más-más szóalakban vagy eltérő 
helyesírással kerül az olvasó elé, akit ez a körülmény zavarba hoz, el-
bizonytalanít s természetesen dezinformál. 

Ebből kivetkezik másik mondandóm: kár, hogy magas színvonalom 
működő intézményeinknek, a Magyar Tanszéknek, a Hungarológia Intézet-
nek vagy akár a Forum kiadóháznak nincs egy állandó operatív szolgálata, 
amely szakemberek és újságírók, fordítók, lektorok bevonásával segítséget 
nyújtana a rádió-, televízó- és lapszerkesztőségeknek, nem utolsósorban a 
tankönyvkiadónak az új fogalmakat jelölő szakkifejezések megalkotásához, 
nyelvhelyességi és helyesírási kérdések tisztázásához. Nemhogy ilyen szolgálat 
volna, hanem egy rövidlátó szerkesztőségi intézkedés még a napilap egykor 
ilyen feladatokat is ellátó lektori csoportját is szétzilálta, s a lektorok a 
rovatok falanszterébe zárva nehezen találnak módot munkaidőben kételyek 
felvetésére, szakismereteik cseréjére és egyeztetésére. Az áldatlan helyzeten 
egyszerű átszervezéssel javítani lehet és kell is, hiszen lapjaink csak úgy 
tudják betölteni a társadalom szabta szerepüket, ha munkatársaikat a 
szerkesztőségeken belüli munkamenet nem gátolja, hanem ellenkezőleg, segít 
a szakmai igényességre való törekvésükben. Erre annál nagyobb szükség van, 
mert a jugoszláviai magyarság tekintélyes része legfőképpen a magyar nyelvű 
rádió- és tévéműsorok, illetve újságok révén tart kapcsolatot anyanyelvével, 
tehát mert számára mindenekelőtt a sajtó az anyanyelvűség őrzője és 
művelője. 
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Az anyanyelvűség a jugoszláviai magyarság vonatkozásában, persze, nem 
kizárólag magyar nyelvűséget jelent, hiszen a magyar ajkú kisgyerek mindjárt 
eszmélkedésének pillanatában egy másik nyelvnek, a szerbhorvátnak is 
vonzáskörébe kerül, és szinte egyidejűleg tanul meg beszélni nem egy idegen 
nyelven, hanem - nyugodtan mondhatjuk így - második anyanyelvén is. A két 
nyelv rendszerének külnbözősége csak a magyar tannyelvű általános 
iskolában tudatosodik benne, de mivel további tanulmányai nem feltétlenül 
követelik meg tőle anyanyelvének használatát, kisiskolásként szerzett is-
meretei háttérbe szorulnak, elhalványulnak, s legfeljebb hivatása, élet-
környezete készteti később felújításukra, gyarapításukra. Ekkorra már azon-
ban a családi élet fogalomkörén kívüleső dolgok szerbhorvát nyelven 
rögződtek benne, szeme hozzászokott a szerbhorvát, tehát a fonetikus 
írásmódhoz, s nehezen vagy egyáltalán nem talál vissza anyanyelvének 
etimologikus helyesírásához. 

Ennek tulajdonítható, hogy lapjainkba is beszivárognak közkeletű idegen 
szók szerbhorvát alakban: labil, famóz referát, farmakológ, sztomatológ és 
társai a labilis, famózus, referátum, farmakológus helyett. Még a szabatos 
kifejezésmódjára, helyesírására kényes újságíróval is megesik, hogy a 
politológus szerbhorvát hatásra politikológusként kerül ki a tolla alól, holott 
ha egy pillanatra elidőzne felette, rájönne, hogy a szerbhorvátban sem 
szerencsés lelemény a politikolog. Nem hagyhatom említetlen a tendenció 
alakváltozatot, amelynek eredetére nem találok magyarázatot, hiszen a szerb-
horvátban is tendencija, talán a tendenciózusból keletkezhetett elvonással. E 
jelenséggel ellentétes irányú az a folyamat, melynek során a szerbhorvátan 
megrövidült szóalakot visszalatinosítja "az elbizonytalanodott magyar nyelv-
érzékű ember" - mint Szeli István írja Nyelvhasználatunk etikája című 
könyvében - , "mert élnek benne némely halvány sejtések arról, hogy a 
magyarban az idegen szó - hacsak nem vált a magyar szókészlet állandó 
részévé, s nem ment át az ilyenkor szokásos változáson - rendszerint megőrzi 
az eredeti alakját. Ily módon születtek meg (a grammatikai nemek 
kereszteződéséből) azok a szóhibridek, amelyeknek a lejegyzői legfeljebb ha 
barackot kapnak a fejükre ügyeletes humoristánktól: projektus, referátus, am-
bientus, media meg a többiek". 

A szerbhorvát kiejtés szerinti írásmód hatására gyanakodhatnánk akkor is, 
ha egy-egy tulajdonnév - földrajzi vagy személynév - nem az eredeti 
alakjában, illetve a nem latin betűs írásmódok esetében nem a magyar 
hangértéknek megfelelő átírás szabályai szerinti alakban kerül lapjainkba. 
Gyanakodhatnánk, mondom, de még akkor sem indokolt a szerbhorvátra 
való hivatkozás, ha történetesen az illető névvel először fordítandó szöveg-
ben találkozik az ember. Hogy egy-két példát említsek: a háborús bűnös 
Löhr tábornok neve négy verzióban volt olvasható napilapunkban, mígnem 
valaki végre rátalált az igazira. Még ennél is több változatot sikerített a 
felületesség a felfedező James Cook nevéből. Megnyugtató a helyzet a latin 
és görög mitológiai-történelmi nevek írását illetően annak köszönve, hogy a 
Bakos-féle Idegen szavak és kifejezések szótára sokat felvett közülük, s más 
forrásmunkákban is ellenőrizhetők; a napi politikai akutalitás által felvetett 
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közel- és távolkeleti nevek írásmódjában pedig a magyarországi és a horvát 
napilapok, valamint a Keleti nevek magyar helyesírása c. kéhikönyv igazítja el 
a lektort. Mindmáig nagy gond azonban az orosz nevek átírása, holott a 
Magyar Szó lektori csoportja annak idején belső használatú jegyzetanyagban 
minden illetékesnek, köztük a gépíróknak és a korrektoroknak is eljuttatta az 
ide vonatkozó szabályokat, ennek ellenére a -szkij végződésű orosz nevek 
azóta is rendre a szerbes -szki (-ski) változatban jelennek meg, még olyan 
közismert név is, kmint Csajkovszkij; Sosztakovicsnak meg azt kellett 
megérnie, hogy szlovénes (Sostakovic) lett a neve magyar napilapban. Az 
ilyen otromba hibákra nincs se mentség, se magyarázat, annál kevésbé, mert 
a névelírás és egyáltalán bárminemű pontatlanság a közlést megfosztja 
hitelétől. Igazságtalan volnék, ha elhallgatnám, hogy az idegen tulajodon-
nevek helyesírása a lapok külpolitikai rovatában általában kifogástalan, de a 
hibás írásmód a hír- vagy a sportrovatban, a TV-újságban, a művelődési ol-
dalon éppen olyan bántó, mintha vezércikkben követték volna el: rombolja a 
lap tekintélyét. A legújabb kézikönyv, A cirill betűs szláv nyelvek neveinek, il-
letve Az új görög nevek magyar helyesírása feltehetőleg sokat segít majd 
ezen a bajon. 

De a bajból sose fogy ki az ember. Hát még a lektor! Pedig kényelmes 
nekünk - mint Kossá Jínos mondotta volt - , nekünk jugómagyaroknak a 
bizonyítványunkat magyaráznunk, a szerbhorvátnak a nyelvünkre gyakorolt 
hatásában keresvén kibúvót, a dolog könnyebbik végét megfogván, újfent ezt 
teszem én is. Imé: a délszláv nyelvek nem ismerik a hosszú mássalhangzót, 
kézenfekvő hát, hogy ha hosszú mássalhangzójú szavaink csonkultan jelennek 
meg az újságban, éspedig ritmikus következetességgel, a jelenségben a 
"második anyanyelv" hatását sejtsük. S ebben van is némi igazság. Különösen 
a közkeletű idegen szók esetében: ilyen a protokoll, tuball, ballaszt, ballon, 
belletrisztika, kollaboráns, kollázs, kolléga, kolletkíva, korrelatív, korrigál, 
korrózió stb. Közéjük tartozott például a konkurrens is, amelynek írásmódját 
A magyar helyesírás szabályainak 11. kiadása megváltoztatta: most már rövid 
r-rel írandó. Örömmel jelenthetem, hogy lapjaink írásgyakorlata ebben jóval 
megelőzte a Magyar Tudományos Akadémiát. S hogy ne csak mindig 
kedvrontó dolgokat mondjak, közlöm, hogy a francia collage szót - mindjárt 
"újkeletű" korában, tehát szinte nyomban azután, hogy képzőművészeti 
szakszóként bekerült a magyar nyelvbe, mi kezdtük el fonetikusan írni, majd 
néhány év múltán jóleső érzéssel nyugtáztuk, hogy a magyarországi sajtó is 
ehhez a megoldáshoz folyamodott. 

De időzzünk még egy kicsit a hosszú mássalhangzónál. A fenti idegen 
szók azért nem szolgálnak teljes értékű példákként, mert a bennük levő 
hosszú mássalhangzót nemhogy a forrásnyelven vagy szerbhorvátul beszélők 
nem ejtik hosszan, hanem mi magyarok sem igen. Etimologikus helyesírásunk 
szellemében azonban jelöljük, amíg a helyesírási szábályok egy újabb kiadása 
e szavakat is nem juttatja a konkurrens sorsára. (Persze, ezt azért várjuk ki 
türelmesen.) Semmivel sem mentegethető azonban a rosszall, szégyell, 
kevesell s - főbenjáró bűnként - a száll ige rövid 1-je, a vállal, vállalkoziik 
ugyancsak ily nemű csonkulása, velük szemben a válfaj, válik, a fonal értelmű 
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szál, a hamis jelentésű ál hosszú 1-je. E dicstelen sort egészítik ki még a 
hosszú mássalhangzójukban imígyen megkurtított szavak: ek(k)ként, csök-
ken(n)e, tervezet(t) (ti. előirányzott), karat(t)yoló, akkor(r)a (ti. az időre). Itt 
éktelenkedik a "sűlyed" is a többiétől némileg eltérő hibás írással. Ami itt el-
veszett a réven, vagyis amennyit rövidült az ly-hang, megtérült a vámon: An-
nyival meghosszabbodott az ü. Ha így ejtjük ki a szót, időtartamban nem lesz 
károsodás ugyan, de a helyesírási hibát ez nem teszi meg nem történtté. 

Köznyelvi - d e inkább hajlok arra, hogy tájnyelvi - kiejtést tükröznek 
helytelen írásmódjukban némely -s végű szavak toldalékoltan: szívessen, 
erőssen, közössen, vesztesség. 

Ugyancsak nyelvjárásbeli sajátság érvényesül abban a jelenségben, hogy 
bizonyos szavak magánhangzói - szemben a köznyelvi kiejtéssel és az 
írásgyakorlattal, meghosszabbodnak, s mivel a baj nem jár egyedül, olykor 
ebben a változatukban éktelenkednek újságjainkban. Hadd sorolom fel őket, 
ha már rájuk találtam: dicsér, útál, sikál, tükör, búsás, sima, sőt: turista, 
kariaktúrista, vasútak, mindig, irigy, változtat, lakós, kilógramm, kilóméter. 
Rövid u-ra végződő szavaink szinte mind nyomdafestéket láttak hosszú u-
san, legyakrabban az áru, egyszer-kétszer a gyalu, hamu, daru, kapu, s amire 
nincs bocsánat, még a falu is. 

A hangzótévesztésnek egy másik sajátságos megnyilvánulása tájunkon az a 
jelenség, hogy az anyanyelvében járatlanabb magyarajkú úgy képez bizonyos 
hangokat, mint akinek szerbhorvát az anyanyelve. A szerbhorvát kiejtésben 
gyakran elmosódik a különbség a dj és a dzs ahang között. Senki sem 
ütközik meg azon például, hogy ha az ember dovidjenja helyett dovidzenját 
mond, de még a fonetikus szerbhorvát helyesírás sem jelöli ezt a 
hangzóváltozást, tehát ez a szerbhrovátban sem nyert polgárjogot, egyfajta 
lezserségnek, magyarán, "pondzsolaságnak" számít. A magyarban meg 
kifejeztten bántó, pláne ha rádiós, televíziós újságíró, ne adj isten, bemondó 
követi el. Szerencsére ez igen ritkán esik meg, a sajtó írásgyakorlatában 
pedig sohasem tükröződik. Hogy miért említem mégis? Mert a szerb-
horvátnak van egy hangzópárja, amelynek kiejtése, illetve a kettő közötti 
különbség kiejtésbcli érzékeltetése már nagyobb gondot okoz a jugómagyar-
nak. Ez a hangzópár a c és a c, s azért állítottam e két hangot párba, mert 
képzésük, a képzés helye tekintetében kzelebb állnak egymáshoz a 
szerbhorvátban, vagyis a c kissé lágyabb, a c kissé keményebb, mint a 
magyarban. Ennek következtében be-beszüremkedik az élő magyar beszédbe 
a szerbes kiejtésű csúk (tyúk), korcsol (kortyol), s ezek ellentétpárjaként a 
lutykos (lucskos), tyúf (csúf), a majdnem azonos hangalalkú szavak közül a 
bizonytalan nyelvérzékű magyar nehezebben választ: nem egyértelmű 
számára mindjárt, hogy a szövegkörnyezetbe például a locsog vagy a lotyog 
illik-e bele. Mindössze két ilyen hiba ötlött a szemembe a lapok olvastán: a 
lucsok és a latyak cs-jénck, illetve ty-jének eltévesztése, fölcserélése: a luc-
sokból lutyok lett, a latyakból lacsak, mégpedig egyazon kishírben. 

Jóllehet bevezetőmben ígéretet tettem arra, hogy csak a típushibákat 
említem, remélem, megértik, hogy az elemzett hibát csupán egyszeri előfor-
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dúlása ellenére sem hagyhattam szó nélkül. Hogy azonban most már ne cljek 
vissza a hallgatóság türelmével, a többi hibafajtáról csak érintőlegesen szólok. 

Tudni való, hogy a magyar inkább egyes számú, a szerbhorvát meg inkább 
többes számú nyelv, s az előbbienek nem feltétlenül kell a keresetet, vagy 
ahogy leggyakrabban mondjuk és írjuk, a személyi jövedelmet többes 
számban kifejeznie ahhoz, hogy érthetővé tegye, többen kapják és évente 
többször is. Ugyanígy a fizetés, a tizsteletdíj, a lakbér, a vállalat vesztesége 
vagy az ország adóssága sem lesz kisebb vagy nagyobb attól, hogy követ-
kezetesen többes számba tesszük őket. Ezzel szemben a káder a magyarban, 
a szerbhorvát értelmezéssel ellentétben, nem gyűjtőnév, mint az ifjúság, em-
beriség, kizárólag egyetlen emberre értendő, a káder tehát nem azonos a 
káderállománnyal, a káderek csoportjával. Az effajta hibák valójában a 
nyelvhelyesség fogalomkörébe tartoznak, de mivel egyeztetési hibákat vonnak 
magukkal, helyük van itt is. Az alany szerepében álló főnév fölösleges 
többesszámozása folytán, úgy tűnik, már-már nem ismerünk egyes számú igei 
állítmányt, még akkor sem, ha az alany egyes számú, illetve ha több egyes 
számú, de nem tisztán személynévvel jölöt alany van a mondatban. Lássunk 
erre két példát a sok közül: Fél órát is eltartott, amíg Milos Minic és 
Mariano Rumor volt olasz külügyminiszter elláttá/c kézjegyükkel az egyez-
ényeket"; 'Az állandóan növekvő turistaforgalomban, az új határátlépők és a 
mindennapi élet számos kérdésének közös rendezése bizonyítják, hogy az 
egykori majdnem háborút okozó határon ma már a sorompóknak csak 
jelképes jelentőségük van." 

Még nagyobb a bizonytalanság, ha az alanyok között van többes számú is, 
egyes számú is egy mondaton belül, például: "A Tanjug római tudósítójának 
az idegei és gépkocsija jól bírták az iramot." 

Mindig az állítmányhoz közelebb álló alannyal kell egyeztetni az igeragot, 
az idézett mondatban az egyes számú állítmány lett volna a helyénvalóbb, 
vagy ha a szerző ezt kcvcsllte, szórendi változtátással a két többes számú 
mondatrészt közelebb hozhatta volna egymáshoz, így: a tudósító gépkocsija 
és idegei jól bírták az iramot. 

A szerbhorvát hatás mutatkozik meg abban is, hogy olykor az 
intézményneveknek csak az első szavát írjuk nagybetűvel, ugyanakkor a 
magyar helyesírás szbályaitól eltérően negybetíízzük az állami ünnepeket 
(Május elseje, November 29-e, Újév), a kongresszusokat (Önigazgatási 
Kongresszus), olyan rendezvényeket, amelyek ciklikusan ismétlődnek ugyan, 
de nem intézményesültek (Önigazgatási Találkozó, A Jugoszláv Televízió 
Napjai stb.). Népnév nagybetűzése is előfordult egyszer, a crnagorai 
esetében, a hír fogalmazója láthatólag nem volt tisztában azzal, hogyan 
különböztethető meg helyesírásilag a Crna Gora-i lakos (aki nem feltétlenül 
montenegrói) és mondjuk a Vajdaságban élő crnagorai ember. 

Szólni kellene még az egybeírási-különírási következetlenségekről, ezen 
belül annak a szabálynak a gyakori áthágásáról, hogy ha egy jelzős szerkezet-
ben a jelző két tagból áll, a két tagot nem kapcsoljuk össze, de ha nincs mel-
lette jelzett szó, akkor főnevcsül, és egybeírandó. Legtöbb a baj a résztvevő -
részt vevővel, előfordulási arányszámát tekintve azonban lassan felzárkózik 
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mögéje a szegény kiskeresetű - kis keresetű is. Egy szépségversenyről szóló 
képaláírásban ezt olastam. "Érdekes, hogy a 61 résztvevő szépség 70 
százaléka egyetemi végzettséggel rendelkezik"... (Nem elég, hogy a részt vevő 
egybe van írva, még ez a rendelkezik is, a témához illő könnyed stílus 
eszközéül!) 

Szólnunk kellene továbbá a számok írásáról, arról, mennyire nehezíti a 
megértést, ha egy felfogható s legalább nagyságrendileg betűvel írt kerek 
összeg helyett hosszú számsort kell szemével és agyával befognia az újságol-
vasónak, s mire a hármas tagolódás szerint - hátulról elindulva - sikerül 
kisilabizálnia, hány milliárdról is van szó, addigra az összeg inflálódik. 

S hol vannak még az archaizmusok (a bocsájt, (higyje el, szezon és 
társaik), a központozási hibák (az azonos mondatrészeket összekötő és előtti 
vessző, mondatok összefűzése esetén pedig a vessző hiánya, a vagy 
kötőszóval kapcsolatos ugyanilyen hibák), az elválasztási bizonytalankodások 
és a többi és a többi. 

A téma kimeríthetetlen, de hadd kérdezzem meg még utoljára: milyen is 
hát sajtónk helyesírása? Se nem jó, se nem rossz, e két véglet közötti széles 
skálán hol a kezdő-, hol a záróhanghoz közelebb helyezkedik el, s hogy 
melyikhez inkább, attól függ, milyen a szerkesztő, újságíró, lektor, gépíró, 
szedő, korrektor - mindannyiunk szakmai felkészültsége, s milyen a 
hivatástudatunk. Mert - mint Szeli István mondja - "... erőszakcselekedet, ha 
valaki ezres vagy sokezres példányszámú folyíiratban, heti- vagy napilapban 
az olvasóra akar lőcsölni vagy éppen erőszakolni egyfajta modort, hang-
nemet, kifejezésformát, szóhasználatot, helyesírást, amit az nem fogadhat el a 
magáénak, s ami már nemcsak a személyi megítélés kérdése többé, nem 
úgytetszés, felfogás, hogy ne mondjam: gusztus dolga, hanem közügy. Ha 
valaki tehát a demokratikus sajtótörvény ürügyén kisajátítja a nyelvet, 
magántulajodnként kezeli azt, ami az enyém is. Meg persze a tiéd, az övé, a 
miénk, mindenkié, de semmiképpen csak azé, akinek megadatott, hogy ezer, 
tízezer, akár százezer olvasó vagy hallgató szemébe, fülébe, tudatába 
plántálja bele saját nyelvi ízlését. Attól tartok: műveletlenségét és tudat-
lanságát is. Legalábbis a nyelvet illetően. Ha valamit egyáltalán, hát ezt kell 
végiggondolni, kifejteni, bizonyítani." 
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