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Zsubrinszky Zsuzsanna 

Politikai korrektség (PC) nyelvi megnyilvánulásai 

 

A dolgozat a politikai korrektség (az angol kifejezés rövidítéséből: PC) nyelvi megnyilvánulásait 

mutatja be angol és magyar példák segítségével. Látni fogjuk, hogy a PC milyen hatékonyan for-

málja az emberek nyelvhasználatát, hogyan minimalizálja az egyes etnikai, kulturális közösségek 

megsértésének lehetőségét. A kilencvenes évek elejétől Amerikában megfigyelhető, hogy különösen 

az oktatás és a pszichológia területén, a jelzős főnévi szerkezeteket (pl. disabled people) miként vál-

tották fel a főnevet követő jelzős szerkezetek (pl. people with disabilities), az ún. politikailag korrekt 

kifejezések. A főnévszerkezetek fajtáit és előfordulási gyakoriságukat vizsgálom meg a The Official 

Politically Correct Dictionary and Handbook-ban (1992). A nyelvi példák a hétköznapi élet számos 

területét érintik, melyek az iskola/tanulmányok, életkor/emberi test/nemiség, hétköznapi élet (foglal-

kozások), emberi tulajdonságok köré szerveződnek. Összességében azt mondhatjuk, hogy a politi-

kailag korrekt kifejezések elterjedéséhez nemcsak a PC-vel foglalkozó kézikönyvek, hanem az egyes 

emberek személyes döntései is hozzájárultak.  A dolgozat fő célkitűzése felhívni a figyelmet az ide-

gen nyelvet tanulók számára, hogy a politikailag korrekt kifejezések elsajátítása és helyes használa-

ta mekkora jelentőséggel bír. 

This article explores the linguistic features of politically correct (PC) expressions in English and 

Hungarian. It is widely regarded that PC is a term that refers to a language use that effectively 

shapes and minimizes perceived discrimination against ethnic and cultural groups. From the 1990s 

in the US, especially in the fields of education and psychology, premodified nouns (disabled people) 

were to be replaced by postmodified nouns (people with disabilities), the so called politically cor-

rect expressions. The paper examines the types and frequency of the politically correct noun 

phrases in the Offical Politically Correct Dictionary and Handbook (1992). The data come from 

many areas of everyday life, education/studies, age/human body/gender, occupations and human 

characteristics. It can be concluded that not only the manuals on PC but also the personal decisions 

of the individuals have contributed to the spread of PC expressions. Therefore, it is important to 

raise the ESL (English as a Second Language) students’ awareness of the proper usage of the polit-

ically correct expressions. 

 

Bevezetés 

Kommunikációnk során valamennyien törekszünk arra, hogy olyan kifejezéseket, szófordulatokat 

használjunk, melyek segítségével finomíthatjuk mondanivalónkat. Ez megnyilvánulhat udvarias, 

tapintatos, támadást, erőszakosságot mellőző kifejezésekben, melyek mintegy kiváltják, vagy egy-

szerűen csak helyettesítik a máskülönben kevésbé szerencsés megfogalmazásokat. Az Oxford Ad-

vanced Learner’s Dictionary (2005, p. 1166) definíciója szerint: „a politikai korrektség (PC) egy 

olyan elv, mely lehetővé teszi, hogy a nemkívánatos nyelvi és magatartásbeli megnyilvánulások 

elkerülésével egy bizonyos embercsoport érdekei sérüljenek”. A kifejezés amerikai közvetítéssel 

terjedt el a világban. Használata némileg ellentmondásos, hiszen ha egy kijelentést politikailag kor-

rektként kiemelünk, az előfeltételezi, hogy a más formájú megnyilatkozások inkorrektek. A polit i-

http://en.wikipedia.org/wiki/Discrimination
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kailag korrekt megfogalmazás érzékeltetni tudja az embernek kijáró tiszteletet, amennyiben tekin-

tettel van az adott csoport és hozzátartozóik által preferált szóhasználatra (szemben a tévképzeteket 

keltő vagy társadalmi elítélést tükröző megnevezésekkel). Allan (2001, p. 148) szerint a PC eredetét 

tekintve szoros kapcsolatban áll az eufemizmussal (magyarul: szépítő kifejezéssel), amely a PC-hez 

hasonlóan, „egy fogalom bántó, sértő, vagy szókimondó jellegét hivatott enyhíteni” kellemetlen 

témák (pl. a halál, hazugság) felbukkanásakor (Wardhaugh, 2006). Etimológiailag az angol ”eufe-

mizmus” szó a görög ”euphemismos” származik, melyben az ”eu” prefixum „”jó”-t vagy „”jól”-t 

jelent, és a szó töve ”phemi” pedig a ”beszélni” igét jelöli. Vagyis a szó két tagja együtt azt jelenti, 

hogy ”jól beszélni” (McArthur, 1992, p. 387). Gyakran azonban ezekkel a homályos kifejezésekkel 

igyekeznek a beszélők álcázni, illetve elkerülni a kegyetlen valóságot.  

Allan (2001) hozzáteszi, hogy ebben a nyelvi reform folyamatban a növekvő társadalmi tudatosság 

előtérbe kerülése figyelhető meg (2001, p. 153), ami a nők hátrányos megkülönböztetése elleni til-

takozással kezdődött (pl. Frank és Treichler, 1989; Miller és Swift, 1995), majd az általuk elért 

eredmények nyomán, az egyéb elnyomott társadalmi rétegek egyenlőség iránti igényének érvényre 

juttatásával folytatódott. 

 

Elméleti háttér 

A kilencvenes évek elejétől Amerikában megfigyelhető, hogy különösen az oktatás és a pszicholó-

gia területén, a jelzős főnévi szerkezeteket (pl. disabled people) miként váltották fel a főnevet köve-

tő jelzős szerkezetek (pl. people with disabilities), az ún. politikailag korrekt kifejezések (Burris, 

1992; Craig, 1992). Ezekben a jelzős szerkezetekben a ”people first” [az ember az első] sorrend 

figyelhető meg, mely nemcsak nyelvi szinten nyilvánul meg, hanem az emberek felfogásában, a 

társadalmi életben bekövetkező változásokban is. 2003-ban például Bush elnök a ”The President’s 

Committee on Mental Retardation” [Az Értelmi Fogyatékosság Elnöki Bizottsága] nevű kormány-

hivatalt a ”The President’s Committee for People with Intellectual Disabilities” [A Mentálisan Hát-

rányos Helyzetűek Elnöki Bizottsága] névre keresztelte. A kormányszervezetek nevében bekövetke-

ző változásokkal jelezni kívánták a társadalmi hozzáállásban bekövetkező változásokat, valamint az 

ún. eufemizmus térnyerését a kommunikációban. Érdekes megfigyelni például, hogy a ”deficiency” 

[hiányosság, defekt] szó milyen változásokon ment keresztül az évek során (Prabhala, 2006). A 

mentálisan sérült emberek megsegítésére hivatott intézményt Amerikában 1876-ban még 

”Institutions for Idiotic and Feebleminded Persons” [Idióta és Gyengeelméjű Emberek Intézeté-nek] 

hívták, melyet sértő volta miatt az ”Institute for Mental Deficiency” [Szellemi Fogyatékosság Inté-

zete] elvont főnévi szerkezet váltott fel. Ezt követően a ”retardation” [retardált, visszamaradt] ter-

minus használata terjedt el, azonban ez sem volt hosszú életű. Amikor a ”Mental Retardation” 

[Szellemi Visszamaradottság] című folyóirat nevét ”Intellectual and Developmental Disabilities”-re 

változtatták [Intellektuális és Fejlődési Fogyatékosság], akkor a folyóirat szerkesztője azt állította, 

hogy az új név kevésbé stigmatizáló, mint az eddig használatosak (Prabhala, 2007). 

Guth és Murphy (1988) szerint mostanára egyértelmű irányelvek léteznek „az ember az első” elv 

betartására, vagyis a politikailag korrekt beszédstílusban az ember kerül a középpontba, és nem a 

fogyatékossága. Ezen felül még véletlenül sem használhatunk olyan kifejezéseket, amelyek azt su-

gallnák, hogy a fogyatékkal élők betegek, vagy önállótlanok, illetve kerülnünk kell a bántó, leki-

csinylő terminusokat. 
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A politikailag korrekt nyelvhasználat kultúránként is változó. Guo Qi (2010, p. 139) angol és kínai 

összehasonlító tanulmányában arra a következtetésre jutott, hogy míg az angolban, ha egy embert 

”old man” [öregember] jelzővel titulálunk, az nagyon udvariatlannak, bántónak számít, míg a kína-

iban ez ”wise man” [bölcs ember]. Frajzyngier és Jirsa (2006, p. 531) szerint egy közeli rokon, vagy 

egy közösség fontos emberének halálára kultúránként másképp utalnak. Például, Ghánában ahe-

lyett, hogy azt mondanák, hogy a „főnök meghalt”, azt mondják, hogy „a főnök a tengerhez ment”, 

vagy, hogy a „főnök a faluba ment.” Az angolszász környezetben ilyenkor a ”he is not with us” 

[nincs már velünk],”he passed away” [elhúnyt], vagy ”he met his maker” [visszadta lelkét a terem-

tőnek] kifejezéseket lehet hallani a társadalmi státusztól függően.  

A Committee on Disability Issues in Psychology (1992) [A Fogyatékosságok Pszichológiai Bizott-

sága] szerint nyelvi szempontból a PC kifejezésekben a leggyakrabban használatos szerkezetek a 

következők: 1) Főnév+PP (person [személy]+preposition [prepozíció]); 2) Főnév+jelzői mellék-

mondat (who-val kezdődően), vagy 3) Főnév+melléknévi igenév (pl. people having). Szintén meg-

figyelhető, hogy a szintaktikai szerkezetekben bekövetkező változásokon kívül, amikor a jelző vagy 

megelőzi, vagy követi a főnevet, előszeretettel kezdték használni a 4) lexikai eufemizmusokat (pl. 

hearing impaired [hallássérült].  

A másik gyakran előforduló nyelvi szerkezet a PC kifejezésekben az 5) elvont főnevek használata 

(pl. disability [rokkantság]. Az ún. „az ember az első” kifejezésekben, amikor a főnevet követi a 

jelzős szerkezet, számos példát találunk a tárgyas igei szerkezetekre, például a rokkant helyett az 

angolban a ”people who use wheelchair” [az emberek, akik kerekes széket használnak].  

A Fogyatékosságok Pszichológiai Bizottsága irányelveit követve az 1. táblázatban példákat találunk 

a politikailag inkorrekt és a politikailag korrekt kifejezésekre. 

1. táblázat: Politikailag inkorrekt és politikailag korrekt kifejezések 

Nyelvi szerkezetek Politikailag inkorrekt kife-

jezések 

Politikailag korrekt kifejezé-

sek 

1. Melléknév+főnév → 

PP (person+prepozíció) 

Mentally ill person Person with mental illness 

2. Melléknév (főnévi jelen-

téssel) → 

Főnév+jelzői mellék-

mondat 

The deaf and dumb People who are hearing 

impaired 

3. Melléknévi igenév → 

Főnév+melléknévi igenév 

The learning disabled Children having specific 

learning disabilities  

4. Lexikai eufemizmusok Mongoloid Child with Down Syndrome 

5. Melléknévi igenév + főn-

év →  

Főnév + prep.+elvont főnév 

Retarded adult Adult with mental retardation 

    Forrás: saját szerkesztés 
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A fent említett példák mind abba az irányba mutatnak, hogy a társadalom igyekszik egy sokkal ud-

variasabb, a másság iránt érzékenyebb világot létrehozni, melyben az emberek jobban érzik magu-

kat, és ez értelemszerűen aztán a nyelvhasználatukban is megmutatkozik. A dolgozat célja meg-

vizsgálni azt, hogy a kormányhivatalban dolgozók, a pszichológus és oktatási szakembereken kívül 

a hétköznapi élet szereplőinek nyelvhasználatában is megtalálhatók-e a politikailag korrekt kifeje-

zések.   

 

Kutatási módszer 

A nyelvi példák a Beard és Cerf (1992) által kiadott The Official Politically Correct Dictionary and 

Handbook-ból származnak, mely 4 fő részből áll: 

1) Az első rész 465 politikailag korrekt terminust, kifejezést tartalmaz rövid leírásokkal, ma-

gyarázatokkal a kifejezés eredetét illetően. 

2) A második rész egyfajta keveréke a szinonima és az értelmező szótárnak, melyben az első 

résztől eltérően, az első szócikk a politikailag inkorrekt kifejezéseket, majd a magyarázatban 

a társadalom által elfogadott politikailag korrekt kifejezéseket találjuk, összesen 243 kifeje-

zést. A szerzők szerint, ha ezeket a kifejezéseket elsajátítjuk, akkor garantáltan elkerülhetjük 

mások megsértését. 

3) A harmadik rész az ún. gyanús szavak, fogalmak gyűjteménye, szám szerint 57 darab, me-

lyekkel csínján kell bánnunk, ezért használatukat nem ajánlják a szerzők. 

4) És végül, a negyedik rész, egy ún. „bürokratikusan megfelelő nyelvhasználati” glosszárium, 

168 szócikkel, mely a politikai, üzleti és katonai vezetők számára lehet hasznos és iránymu-

tató. 

 

A szógyűjtemény előszavában a szerzők felhívják a figyelmet, hogy függetlenül attól, hogy célpont-

jai, vagy használói vagyunk egy-egy helytelen kifejezésnek, szükséges finomítani érzékenységünket 

a PC-t illetően, ha nem akarunk kellemetlen helyzetekbe kerülni. 

 

Az elemzés módja 

Mivel a dolgozat célja „az ember az első” kifejezések előfordulási gyakoriságának vizsgálata, ezért 

csak azokat a kifejezéseket választottam ki, melyekben a személy szó, illetve valamilyen személyt 

jelölő szó fordul elő. Mint látni fogjuk a nyelvi példák ennek megfelelően a hétköznapi élet számos 

területéről származnak, mint például az iskola/tanulmányok, életkor/emberi test/nemiség, hétközna-

pi élet (tárgyak, foglalkozások), emberi tulajdonságok, valamint a politikai élet.  

A harmadik részben szereplő gyanús szavak nem kerültek bele az elemzésbe, hiszen maguk a szer-

zők sem ajánlják ezek használatát. Így a 876 kifejezés a szótár első, második és negyedik részéből 

került ki. 
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Eredmények 

A politikailag korrekt és inkorrekt kifejezések aránya 

A Committee on Disability Issues in Psychology [A Fogyatékosságok Pszichológiai Bizottsága] 

által javasolt ún. ”people first” [az ember az első] megközelítés nyelvi megnyilvánulásának szám-

szerű megoszlását mutatja a 2. táblázat. 

2. táblázat: Politikailag inkorrekt és politikailag korrekt kifejezések aránya a  

’The Official Politically Correct Dictionary and Handbook’ alapján 

Nyelvi szerkezetek Politikailag inkorrekt kife-

jezések 

Politikailag korrekt kifejezé-

sek 

1. Melléknév+főnév → 

PP (person+prepozíció) 

42 17 

2. Melléknév (főnévi jelen-

téssel) → 

Főnév+jelzői mellék-

mondat 

18 0 

3. Melléknévi igenév → 

Főnév+melléknévi igenév 

57 3 

4. Lexikai eufemizmusok 0 0 

5. Melléknévi igenév + főn-

év →  

Főnév + prep.+elvont főnév 

1 0 

Total: 118 20 

    Forrás: saját szerkesztés 

 

Meglepő módon, a The Official Politically Correct Dictionary and Handbook-ban található 876 

szócikk közül mindössze 138 tartalmazott emberre vonatkozó kifejezést. Ezek közül az elméleti 

háttérben megfogalmazott definíció szerint 118 politikailag inkorrekt és mindössze 20 politikailag 

korrekt szószerkezet fordult elő (ld. 2. táblázat). A 2. táblázat szerint a leggyakrabban előforduló 

nyelvi szerkezet, az a NPC (non-politically correct) melléknévi igeneves szerkezet, pl. aurally 

challenged [siket](58 db), illetve a szintén NPC jelzős főnévi szerkezet, pl. environmental hygienist 

[házmester](46 db). A PC kifejezések közül, bár számarányát tekintve nem jelentős, mégis a Pszic-

hológiai Társaság által javasolt PP (Person+Prepozíció) fordult elő leggyakrabban (17 db), pl. 

”person of size” [testes ember]. a NPC melléknévre főnévi jelentéssel, pl. ”the cosmetically 

different” [nem előnyös kinézetű]18 példát találtam. Érdemes megemlíteni, hogy egyetlen példát 

sem találtam a lexikai eufemizmusokra, illetve PC főnév+jelzői mellékmondatra, a lexikai eufe-

mizmusra és a főnév+prepozíció+elvont főnévi szerkezetre. A főnév+melléknévi igenév, pl. 

”person living with AIDS−PLWA” [AIDS-sel együttélő ember] szerkezetre 3 példa található a szó-

tárban.  
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A politikailag korrekt kifejezések jellemzői 

A 2. táblázat szerint, az öt leggyakoribb PC nyelvi szerkezetből csak kettő fordul elő a szótárban. A 

(1) PP (Person +prepozíció), és a (2) Főnév+melléknévi igenév. A következő részben ezeknek a PC 

kifejezéseknek a téma szerinti megjelenését mutatom be. 

 

Person+prepozíció (PP) 

A testtel, betegséggel, mássággal kapcsolatos kifejezések 

A test méretére vonatkozó PC kifejezések száma jelentős pl. ”person of size [súlyproblémákkal 

küszködő ember], ”person of substance” [testes], ”a person with an alternative body image” [az 

átlagostól eltérő testképpel rendelkező ember], melyet az igen kövér emberekre használnak. 

A Fogyatékosságok Pszichológiai Bizottságának megállapításának megfelelően, a betegséggel 

küszködő emberek esetében az ember kerül a középpontba, és nem a betegsége, pl. ”an individual 

with arthritis” [köszvényes], ”a person with a heart condition” [szívelégtelenséggel küszködő em-

ber], vagy ”a person with AIDS”, rövidítve PWA [HIV pozitív személy]. Az italozó embert, aki 

részegre issza magát a ”person of differing sobriety” címmel illethetjük, 

A női nemre utaló PC kifejezés a ”person of gender”. A faji megkülönböztetés három ékes példája 

a„”member of the mutant albino genetic-recessive global minority” és a ”person of noncolor”[a 

fehér emberek] –re és a ”person of color” ”[a színesbőrű emberek]-re.  

Az ”otherness” [másság] egy bizonyos embercsoport fogyatékosságára utal a társadalom többi 

tagjához képest, pl. ”people with differing special abilities”, [eltérő képességekkel rendelkező em-

berek], ”people with special needs” [különleges bánásmódot igénylő emberek] vagy a tanulási ne-

hézségekkel küszködő gyermekek PC megszólítása a ”child with an attention deficit disorder”. 

Korábban a francia egzisztencialisták a másság szót az elidegenedés szinonimájaként használták. 

Érdekes módon a mai multikulturalizmussal foglalkozók a már az önmegvalósítást látják benne.  

Eufemizmusba hajló prepozíciós szerkezetek például az ”an individual with temporarily unmet 

objectives” [a céljaiban kevéssé sikeres ember; lúzer], a ”person in an orderly transition between 

career changes”, [két állás között van; álláskereső], vagy a ”prewoman” [bakfis; leányzó]. A so-

rozatgyilkosokra használatos PC kifejezés ”persons with difficult-to-meet needs”, és a maffiózok 

leírására pedig a ”member of a career-offender cartel”. 

 

Főnév+melléknévi igenév 

Az előző részben szereplő kifejezések közül kettő, a ”a person possessing an alternative body ima-

ge” [az átlagostól eltérő testképpel rendelkező ember] és a ”a person living with AIDS” [AIDS-szel 

együtt élő személy], melléknévi igeneves formában is megtalálható a szótárban. Ez utóbbinál még 

hangsúlyosabban fejeződik ki az a tény, hogy ezzel a betegséggel együtt lehet élni. A prostituált nők 

ítéletmentes PC megfelelője a ”persons presenting themselves as commodity allotments within a 

business doctrine”, ami magyarul körülbelül annyit tesz, mint testüket áruba bocsátó személyek. 
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A politikailag inkorrekt (NPC) kifejezések jellemzői 

A 2. táblázatban a politikailag inkorrekt nyelvi szerkezetek közül valamennyi megtalálható a szó-

tárban. Ezek közül a 3. pontban szereplő Melléknévi igeneves szerkezetek és az 1. pontban szereplő 

Melléknév+főnév alakok fordulnak elő a leggyakrabban. Jelentős még a 2. pontban található Mel-

léknév főnévi jelentéssel. Egy-egy példát a másik két kategóriára, a Lexikai eufemizmusra és a Mel-

léknévi igenév+főnév-re is találtam. 

 

Melléknév + főnév 

Az iskolával, foglalkozásokkal, faji, nemi és egyéb megkülönböztetéssel kapcsolatos kifejezések 

A tanulási nehézségekkel küszködő gyermekekre használják az ”acceptional/differently 

abled/exceptional/special child” [más/speciális igényű gyerek] kifejezéseket, melyek azt hangsú-

lyozzák, hogy a gyermek „különlegessége” elfogadást igényel. Az ún. „nehéz eset” típusú tanulókra 

a szótár a ”student difficult to serve” formát ajánlja, valamit igen finoman bánnak a tanórák bajke-

verőivel, az ún. ”attention deficit disordered children”-nel [hiperaktív gyerekekkel]. A tudatlan 

nebulókat, akiknek szinte semmi fogalmuk sincs az adott tárgyról ”knowledge-base nonpossessor” 

[alapműveltséget nélkülöző]-nek hívják. A tanulmányaikat éppen hogy csak megkezdő diákok 

a”freshpeople” elnevezése már a hétköznapi nyelvhasználat részévé vált. Azok a végzős hallgatók, 

akiknek a tanulmányai félbe maradtak azokra pedig a ”nontraditional-age student” [túlkoros] jel-

zővel utalnak.  

A foglalkozások PC elnevezése között találunk igen vicceseket és néha meglehetősen bántóakat is. 

Például a kiskereskedelmi üzletek „réme” az ún. ”nontraditional shopper” [áruházi tolvaj/szarka), 

hűen tükrözve a szarka kedvenc foglalatosságát, aki előszeretettel gyűjti össze „fészkébe” a fényes, 

csillogó tárgyakat. A házimunka rabságában senyvedő háziasszonyt ”domestic incarceration 

survivor”-nak, a feleséget, illetve barátnőt meg ”unpaid sex worker”-nek hívják.  A ház rendjéért 

az ”environmental hygienist”[házmester] felel, a kocsimosásban jeleskedő autómosó szakember 

a”vehicle appearance specialist” és az állatidomárt pedig ” interspecies communicator”-nek cél-

szerű hívnunk. 

A másság a NPC kifejezésekben is felbukkan faji, nemi és a szellemi felfogást előtérbe helyező 

megkülönböztetésekben, pl. a ”cerebro-atmospheric individual” meglehetősen kifogásolható meg-

nevezése az egyszerű, picit gyengefelfogású egyénnek, melyet ráadásul igen gyakran nőkre hasz-

nálnak. A faji megkülönböztetést tükrözi a bennszülöttekre használt ”indigenous peoples” kifeje-

zés, mely sugallja e népcsoport kulturális és történelmi másságát, a kizsákmányolásra, elnyomásra 

való hajlandósságát a lakosság körében, csakúgy, mint a rabszolgaságba kényszerített ”enslaved 

person”. A zsidó emberekre a ”Jew” helyett a ”Jewish person”-nel utahatunk. 
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Melléknév (főnévi jelentéssel) 

Tulajdonságokkal kapcsolatos kifejezések 

A legnagyobb baklövést az emberek jellemzésére használt tulajdonságok helytelen használatával 

követhetjük el. Mint látni fogjuk a következő részben, a fogyatékosságok leírására a ”challenged” 

szót preferálják a nyelvhasználók, míg a negatív tulajdonságokra, hiányosságokra a ”different” 

szóval és annak összetételeivel utalhatunk. Így beszélhetünk valakiről, aki ”charm-free/differently 

interesting” [magyarul: unalmas, nem túl érdekes], vagy éppenséggel ”cosmetically different” 

[csúnya], ami egy híres film címében (The Good, the Bad and the Cosmetically different) is szere-

pelt.  

A negatív tulajdonságokat számos egyéb fosztóképzős szerkezettel is kifejezhetjük. Aki például 

alkoholos, drogos befolyásoltság alatt van, az a ”chemically inconvenienced/sobriety-deprived” 

[szenvedélybeteg], aki etikai szempontból eltévelyedett, az az ”ethically disoriented” [etikátlan], 

illetve, az, aki semmiféle motivációt nem érez magában az a ”motivationally deficient/dispossed 

[lusta]. Az antiszociális emberre meg egyszerűen csak a ”difficult to serve” kifejezés illik. 

 

Melléknévi igenév 

Az életkorral, betegséggel kapcsolatos kifejezések 

Az angolban az ”ageism” szó [az életkor miatti hátrányos megkülönböztetés] a középkorúak által 

használt kifejezés, melyben benne van az, hogy az illető még képes gondoskodni magáról, nem kell 

még őt leírni. Az élemedett korúakra a következő kifejezéseket használhatjuk:”chronologically 

gifted/ experientially enhanced/ longer-living/ mature/ senior/ seasoned” [éltes, korosodó]. 

Az emberi fogyatékosságok leírására közkedvelt szó az angolban a ”challenged” [kihívásokkal 

küszködő/fogyatékkal élő]), pl. az ”aurally inconvenienced/challenged” [hallásukban korlátozott, 

siket emberek], vagy a ”cerebrally challenged”, illetve ”developmentally 

challenged/inconvenienced” [mentális problémákkal küszködő emberek] és az ”emotionally 

different people” [pszichésen problémás emberek]. A mentális és testi fogyatékosság, ha egyidejű-

leg fordul elő, akkor a politikailag korrekt kifejezés a ”differently abled” [fogyatékkal élő személy]. 

A rövid- és, távollátó emberekre, valamint a világtalan emberekre az ”optically 

inconvenienced/challenged” [gyengén látó] szóösszetétel elfogadott. A hajukat elvesztő embereket 

”hair disadvantaged/differently hirsute”, vagy ”follicularly challenged” [kopasz] jelzővel illetik. A 

90-es években a híradásokban gyakran lehetett ezeket a PC kifejezéseket hallani Gorbacsovval kap-

csolatban. 

A ”different” szókapcsolat a melléknévi igeneves NPC kifejezésekben is előfordul, pl. ”differently 

advantaged/economically exploited/economically marginalized” [anyagi nehézségekkel küszködő], 

amikor az igen szegény emberekről beszélünk, vagy a náluk még elesettebbekre, a hajléktalan em-

berek leírására szolgál az ”involuntarily undomiciled/ underhoused” kifejezés. 
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Összefoglalás 

A The Official Politically Correct Dictionary a Committee on Disability Issues in Psychology [A 

Fogyatékosságok Pszichológiai Bizottsága] javaslatával ellentétben sokkal több politikailag inkor-

rekt, mint politikailag korrekt kifejezést tartalmaz. A leggyakoribb NPC kifejezések melléknévi 

igeneves szerkezetekkel, jelzős szerkezetekkel, valamint melléknév főnévi jelentéssel fejeződnek ki. 

Bár a szótárban található PC kifejezések közül a ’People first’ kifejezések fordultak elő leggyak-

rabban, számuk mégsem jelentős a teljes szótári adatbázis tekintetében. Összességében azt mond-

hatjuk, hogy a politikailag korrekt kifejezések elterjedéséhez valószínűleg nemcsak a PC-vel foglal-

kozó kézikönyvek, hanem az egyes emberek személyes, társadalmi érzékenységük meghatározta 

döntései is hozzájárultak.   
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