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Elõszó
Ez a kötet egy immár több mint négy évtizedes kutatói tevékenység eredményeinek keresztmetszetét kívánja nyújtani.
Az elsõ részben a szó szorosabb értelmében vett nyelvészeti cikkeimbõl
adok válogatást. Két fiatalkori dolgozat nyelvtörténeti tárgyú, a többi a magyar
nyelvhasználat jelenével és a fejlõdési tendenciákból kirajzolódó jövõjével
foglalkozik. Az egykori Nyelvi divatok és Szaknyelvi divatok címû társszerzõs
kötetekben már megjelent és itt újból közölt írások ismeretterjesztõ jellegûek, de
tartalmilag ide tartoznak, és ma is vállalni tudom õket.
A harmadik részben újabb stilisztikai tanulmányaimból válogattam, de felvettem ide néhány régebbi munkámat is, hogy a tanulmánysorozat tematikai íve
(Nyugat, Ady, Kosztolányi, Krúdy, Cholnoky László, Babits, József Attila, Déry,
Ottlik és a jelenkor prózaírói) töretlenebb legyen.
A két fõ rész között a Kép és kommunikáció címû, a nyomtatott és az
elektronikus sajtó nyelvikép-használatát tárgyaló, így egyszersmind nyelvészeti
és stilisztikai jellegû hosszabb tanulmány teremt kapcsolatot. E tanulmány
példaanyaga a harminc évvel ezelõtti médiából való, ennélfogva jó alkalmat kínál
az akkori és a mai sajtónyelv összehasonlítására. Tartalmilag természetesen igen
nagyok a különbségek, hiszen a politikai, gazdasági, emberi stb. körülmények
elég radikálisan megváltoztak azóta. Meglepõen sok viszont a hasonlóság, sõt az
azonosság a formában, a nyelvi eszközök használatában (címadás, szójáték, metaforák stb.). Ezért tartottam érdemesnek az újraközlésre ezt a tanulmányt – a most
adott alcímmel jelezve, hogy benne a rendszerváltás elõtti médiáról van szó –,
hogy a mai olvasó is megítélhesse, mi az a sajtónyelvben, ami korhoz kötött, és mi
az, ami korszaktól és politikától független, mert magából a nyelvbõl és az adott
mûfaj sajátosságaiból következik.
A kötet írásait egy szakmai önvallomás (ezt Bolla Kálmán professzor
úrnak, a Magyar nyelvész pályaképek sorozat szerkesztõjének felkérésére írtam)
és egy Javorniczky Istvánnak, a tíz évvel ezelõtti Magyar Nemzet munkatársának adott interjú foglalja keretbe, némi személyes árnyalatot is csempészve a
könyvbe.
A kötetnek két olyan írása van, amely itt jelenik meg elsõ ízben nyomtatásban. Az egyik egy etimológiai dolgozat, amelyet Keszler Borbála tanárnõ nyelvtörténeti szemináriumában írtam tizenkilenc éves koromban. (Ezt persze csupán
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kuriózum gyanánt közlöm, bár ki-ki megítélheti belõle, milyen nyelvtörténész
válhatott volna belõlem, ha érdeklõdésem nem kanyarodik más irányba.) A másik
egy ismertetés Szabolcsi Miklós egyik József Attila-könyvérõl. Ez (mármint a recenzió) egy ideig olvasható volt a világhálón, jelenleg azonban már ott sem. Úgy
gondoltam, megérdemli, hogy itt nyomtatásban is közöljem. Ha ebben tévedtem
volna is, tekintse az olvasó ezt a rövidke cikket a költõ és monográfusa iránti tiszteletem szerény jelének (Szabolcsi, ha jól sejtem, soha nem olvashatta).
A kötetbe gyûjtött írások szövegén gyakorlatilag semmit sem változtattam,
csupán néhány sajtóhibát és megfogalmazásbeli pontatlanságot javítottam ki. A
cikkeket nem „korszerûsítettem”, nem egészítettem ki újabb hivatkozásokkal, mivel az volt a szándékom, hogy az itt újraközölt írások akkori nézeteimet és tájékozottságomat (illetõleg tájékozatlanságomat) tükrözzék, amikor azokat papírra
vagy a számítógép képernyõjére vetettem. A megírás idõpontját – tehát a megírásét, nem pedig a megjelenését! – minden cikk végén feltüntettem. A tanulmány
eredeti lelõhelyét (ha többször is megjelent, a legutóbbi megjelenés helyét) a kötet
végén, a mutató elõtt találhatja meg az olvasó.
A cikkek szakirodalmi hivatkozási módját nem egységesítettem, irodalomjegyzéküket nem vontam össze. Némelyik, inkább ismeretterjesztõ jellegû cikk
nem is tartalmazott hivatkozásokat. A kötet elején levõ két nyelvtörténeti tárgyú
írásnak meghagytam a ma megszokottól eltérõ hivatkozási módját, mert ennek
megváltoztatása csorbította volna e cikkek jellegét.
A kötet szerkesztésekor a szöveget néhány helyen jegyzetekkel egészítettem ki. Ezeket csillaggal különböztettem meg a tanulmányok eredeti számozott
jegyzeteitõl. Az idézetekben levõ dõlt és/vagy félkövér kiemelések tõlem valók;
ha a kiemelés magának az idézett szerzõnek a kiemelése, ezt külön jelzem.
Befejezésül köszönetemet fejezem ki a könyv megjelenését támogató
Nemzeti Kulturális Alapnak és Hemingway Alapítványnak, az engem a kötet
összeállítására biztató KISS GÁBORnak, a Tinta Könyvkiadó igazgatójának, végül
pedig PÉTER MIHÁLY professzor úrnak, aki készséggel vállalta e kötet lektorálását.
Budapest-Krisztinaváros, 2009. augusztus 29.
A szerzõ

