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Fazakas Emese 
 

Idegen eredetű szavak a magyar nyelvben1 
 
 
 A nyelvek szókészletét nem csak a belső keletkezésű szavak, hanem az 
idegen eredetűek is gazdagítják. Ez a jelenség annak köszönhető, hogy a 
népek, népcsoportok nem élnek elszigetelten, érintkeznek más nyelvet beszélő 
közösségekkel, akiktől új fogalmak, tárgyak megnevezésére vesznek át szava-
kat, illetve akiknek szavakat adnak át. 
 Az idegen nyelvekből átvett szóállományban megkülönböztetünk jöve-
vényszót vagy kölcsönszót, idegen szót, vándorszót és nemzetközi szót. Az 
eddigi szakirodalom szétválasztotta a jövevény- és kölcsönszavakat, azonban 
ma már a jövevényszó és a kölcsönszó szinonimaként szerepel. Jövevényszó-
nak vagy kölcsönszónak szoktuk nevezni azokat a szavakat, amelyek az átve-
vő nyelvbe már beilleszkedtek hangalakilag és alaktanilag, hosszabb ideje az 
átvevő nyelv szókincsének részei, és a mindenkori beszélők nem érzik jöve-
vény voltukat. Idegen szó általában az olyan szó, amelynek idegen eredetét, 
idegenszerűségét a nyelvközösség legtöbb tagja érzi. Ezt a szinkrón vizsgálati 
szempont szerint szétválasztott két típust nyelvtörténeti szempontból egy 
csoportként tárgyaljuk, hiszen a mindenkori szinkróniában léteznek ugyan 
olyan szavak, amelyeknek idegen voltát a beszélők érzékelik, azonban ezek 
idővel ugyanúgy jövevényszavakká válnak, vagy válhatnak, mint az adott kor-
hoz viszonyítva sokkal régebbi, beilleszkedett idegen eredetű szókincsréteg. 
 Az idegen eredetű szavak esetében megkülönböztetjük a nemzetközi 
műveltségszavakat, amelyek az anyagi és a szellemi műveltség terjedése révén 
több nyelvben is megtalálhatók. A műveltségszavak közé soroljuk a vándor-
szavakat, amelyek a nyelvi érintkezés révén, természetes módon terjedtek, és 
ezt a terjedést általában a kereskedelem biztosította. Ezek nem egyidőben je-
lentek meg az egyes nyelvekben, hanem több közvetítő nyelven keresztül 
jutottak el az átvevő nyelvbe, így hangalakjuk sokszor nagyon távol áll az áta-
dó nyelvben használt hangalaktól. A nemzetközi műveltségszavak másik cso-
portját képezik a nemzetközi szavak, amelyek a(z európai) közös műveltségbe 
tartozó, nemcsak helyi érdekű fogalmat jelölnek, általában a technika változá-
sával, fejlődésével szinte azonnal elterjednek a különböző nyelvekben. A 
nemzetközi szavak esetében a különböző nyelvekbeli megfelelőknek hasonló 
az írásképe és kiejtése is. 

                                                 
1 Átdolgozott részlet a szerző Bevezetés a magyar nyelvtörténetbe című egyetemi jegyzetéből 
(Egyetemi Műhely Kiadó, 2007 Kolozsvár) 
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 Az idegen eredetű szavak utolsó csoportját alkotják a tükörszók és tükör-
jelentések, amelyek idegen mintára létrejött szavakat, összetételeket, jelentése-
ket takarnak. A tükörszók esetében nem az idegen szó kerül be a nyelvbe, 
amely aztán hangalakilag és alaktanilag beilleszkedik, hanem az idegen 
szavakat az átvevő nyelv a maga elemeivel adja vissza, lefordítja, voltaképpen 
az idegen szemléletet kölcsönzi. A tükörjelentés pedig arra utal, hogy vala-
mely már meglévő szónak a jelentése módosul, vagy kialakul egy új jelentése 
az idegen megfelelő hatására. Ez a típus átmenetet képez a jövevényszavak és 
a belső keletkezésű elemek között. 
 A továbbiakban ezeket a csoportokat vizsgáljuk meg, és a csoportokon 
belül követjük keletkezésük, változásuk útját. 
 

 
1. A JÖVEVÉNYSZAVAK 

 
1.1. Az iráni jövevényszavak 
 
 A magyar nyelv története folyamán több iráni nyelvvel is érintkezett, s 
vett át tőlük jövevényszavakat. Az ősmagyar korban (kb. Kr. e. 1000-től Kr. 
u. 896-ig) a magyarság az uráli átjáró vidéken való tartózkodása során 
érintkezett a kimmeriekkel, szkítákkal, majd szarmatákkal, kb. Kr. e. a X. és 
Kr. u. az V. század között, s az érintkezés eredményeképpen több iráni eredetű 
szó került a magyarba. 
 Az iráni jövevényszavak korai rétegébe tartozó jövevényszavak esetében 
sajnos nem tudjuk megállapítani, hogy pontosan mely iráni nyelvből szárma-
zik a szó, ezért csak általában beszélünk az iráni jövevényszavakról. A korai 
átvételek között tartjuk számon az állattenyésztés körébe tartozó tehén, tej, 
esetleg hús szavunkat. És ugyancsak ide soroljuk a tíz számnevet, a bűz és a 
nemez ’gyapjúból, szőrből tömörítéssel készült kelme’ főnevet, valamint 
néhány bizonytalanabb etimológiájú szót: vászon, özvegy, öszvér, szekér. 
 Később a magyarság a Kaukázustól északra elterülő síkságra, a Kubán 
folyó vidékére költözött, és itt újabb iráni népekkel, főleg alánokkal került 
kapcsolatba. Az ekkori átvételek közé soroljuk a következő biztosan alán ere-
detű jövevényszavainkat: asszony, híd, vért. Talán szintén alán származású a 
verem, méreg, üveg, zöld, gazdag, kincs, egész, valamint az ezer számnév. 
 Az ugyancsak iráni nyelvet beszélő perzsákkal is érintkeztünk, mivel a 
Fekete-tenger vidéki kereskedelmet jórészt ők tartották kezükben. Ennek az 
érintkezésnek a nyomán kerül a magyarság szókincsébe a vám, vár, vásár. 
Szintén iráni jövevényként tartjuk számon az ing és kard szavainkat, azonban 
a közvetlen átadó népet nem tudjuk meghatározni. 
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 „Az alán–magyar kapcsolatok nem szűntek meg az ősmagyar korral. A 13. 
században a kunokkal együtt akkor már ortodox, tehát keresztény alánok, más 
nevükön jászok is beköltöztek Magyarországra. (Letelepedésükre utal a 
Jászság tájnév az Alföld északnyugati peremén.) Egy részük egy nyelvemlék, 
az ún. Jász Szójegyzék tanúsága szerint a 15. század elején is tudott alánul. Ez 
arra mutat, hogy alán jövevényszavak a honfoglalás után is kerültek a magyar 
nyelvbe, de ilyeneket egyelőre nem tudunk kimutatni.” (Zsilinszky 2003: 201). 
 
1.2. A török jövevényszavak 
 
 Török nyelveket beszélő népcsoportokkal többször kerültünk kapcsolatba. 
Ennek megfelelően a török jövevényszavakat két nagy csoportra szoktuk 
osztani. Megkülönböztetjük a honfoglalás előtti ótörök és a honfoglalás utáni – 
kun-besenyő és oszmán-török – jövevényszavakat. 
 (a) Az ősmagyar korban a korai ótörök, honfoglalás előtti 
jövevényszavaink zöme az V. és IX. század közötti időben jött nyelvünkbe. Az 
ekkori török jövevényszavainkat közvetlenül átadó népcsoportot nem tudjuk 
meghatározni, azonban hangtani ismérvek alapján részben el tudjuk különíteni 
a csuvasos, valamint a köztörök típusokból átvett szavakat. Elég nagy való-
színűséggel állíthatjuk, hogy pl. a borjú, ökör, dél, dől, gyűszű, szél, szőlő, 
serke, sárga szavak a csuvasos rétegből származnak, és a köztörökből való a 
szúnyog. 
 Ótörök jövevényszavaink sokféle fogalmi csoportba való tartozása igen jól 
mutatja azt az erős, az élet számos területére kiterjedő gazdasági, társadalmi, 
művelődési befolyást, melyet a magyarságra a törökök a honfoglalás előtt 
gyakoroltak. Nagy szerep jut az állattartás, a földművelés terminológiájának: 
bika, ökör, tinó, toklyó ’1–2 éves juh’, kecske; disznó, túró, sajt, író; serte, 
karám, ól, tengely, gyeplő, béklyó, kantár, búza, árpa, borsó, komló; alma, 
körte, dió, gyümölcs, szőlő, bor, eke, sarló, szérű, tarló, dara, őröl; som, 
kökény, gyertyán, kőris, káka, gyékény, üröm, torma, bojtorján, kikerics, gyom 
stb. Vadon élő állatok és növények nevei: borz, görény, karvaly, keselyű, 
oroszlán, ölyv, sólyom, turul, túzok, béka, süllő, tok; bojtorján, gyékény, káka, 
gyom, kikerics, kóró, kökény, kökörcsin, kőris, som, torma, üröm stb. A lakó-
helyre, valamint a lakóhely berendezésére utaló szavak: sátor, karó, kapu, 
szék, bölcső, kép, söpör stb. Mesterségnevek: ács, szűcs, szatócs stb.; eszkö-
zök, termékek, műveletek megnevezései: gyűszű, harang, gyárt, teker, tűr 
’összehajt’ stb.; az öltözködés szavai: ködmön, köpenyeg, bársony, saru, csat, 
gyöngy, gyűrű stb. 
 Több honfoglalás előtti török jövevényszavunk van a társadalmi, erkölcsi, 
vallásos élet köréből is: törvény, tanú, bér, érdem, bölcs, boszorkány, sárkány, 
gyón, igéz, bűvöl, bájol, bocsát stb. A szellemi élet más tevékenységeire 
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utalnak a betű, szám, ok, ír, idő, kor stb. szavak. Emellett testrészek megneve-
zése, testtel kapcsolatos fogalmak és emberi tulajdonságok megnevezéseit is 
ide soroljuk: boka, csipa, gyomor, kar, köldök, szakáll, szeplő, térd; bátor, 
gyarló, gyáva, gyenge, kék, orv, öreg, tar stb. A természeti környezet szavai 
közül ótörök eredetű az árok, dél, homok, nyár, sál, szél és a tenger. 
 (b) A honfoglalás után a török népekkel való érintkezés csak időszakos. 
Az ómagyar kor (896–1526) folyamán érintkezünk a török nyelvet beszélő 
nomád besenyőkkel és a kunokkal. A besenyők a XI–XII. században teleped-
nek Magyarországra, és itt határőrszolgálatot látnak el. Az Árpád-kor végére 
azonban szétszóródnak és beolvadnak a magyarságba. A velük való érintkezés 
eredményeként találjuk meg helyneveinkben a besenyő, besnyő népnevet, és 
valószínűleg az eredetileg katonai tisztséget jelentő csősz szót kaptuk tőlük. 
 A kunok a tatárok elől menekülve kerülnek hazánkba, és IV. Béla 
letelepíti őket a később Kunságnak nevezett országrészben. Kun kölcsönzések 
nyelvünkben a: komondor, kun, koboz, kalauz ’útmutató, vezető’, boza 
’egyfajta erjesztett ital’, a nyőgér ’a király kun kíséretéhez tartozó személy’, 
illetve valószínűleg kun eredettel számolhatunk az árkány ’pányva’, balta, 
bicsak, csákány, tőzeg szavak esetében. 
 Az ómagyar kor folyamán a magyarság a böszörményekkel is érintkezett, 
akik kereskedéssel, pénzváltással foglalkoztak, és királyi adószedőkként tevé-
kenykedtek. Nyelvük azonban nem hagyott nyomott a miénkben, ómagyar 
kori jelenlétükre utal a böszörmény népnév, amely bizonyos helynevekben 
még ma is fellelhető. 
 (c) A középmagyar kor (1526–1772) folyamán, a 150 éves oszmán-török 
uralom alatt nyelvünk több török szóval gazdagodik. „E szavak átadói nem a 
török birodalom központi területeiről, hanem a Balkánnak már korábban meg-
hódított részeiről érkeztek. Innen származott egyébként a katonaság utánpótlá-
sa, az újonnan megszállt területeken kiépülő török közigazgatás személyzete, s 
hozzájuk csatlakozott az őket kiszolgáló iparosok, kereskedők rétege. Etnikai 
tekintetben ezek a csoportok nem voltak egységesek: a Balkánon letelepült 
törökök mellett számosan lehettek közöttük a meghódított szláv nyelvű 
népességből származó, tehát valószínűleg kétnyelvű személyek. Jelentős volt a 
szláv származásúak aránya a török hadseregben is; a janicsárok, akiket a katona-
ság legértékesebb alakulatának tartottak, a közismert újoncozási eljárás követ-
keztében többnyire balkáni keresztény szülők gyermekei közül kerültek ki. A 
török hadinép és kísérői mellett jelentékeny szerep jutott a nyelvi közvetítés-
ben a török elől tömegesen menekülő s Magyarország területén megtelepülő 
szláv népességnek is, amely helyzeténél fogva szintén beszélte mindkét nyel-
vet. Így egyes szavak [...] kettős átvételként kerültek a magyarba.” (Zsilinszky 
2003: 629). 
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 Az oszmán-török nyelvi hatás néhány fogalomkör között oszlik meg: az 
öltözködés szavai: dolmány, csuha, kaftán, kalpag; papucs, mamusz, szattyán, 
csiriz; pamut, zseb; az étkezés köréből: pite, kávé, kajszi, tarhonya; 
fegyvernevek: handzsár, dzsida; használati tárgyak: kefe, csibuk, korbács, 
kancsuka, dívány, dohány, findzsa, ibrik, bogrács, tepsi; korabeli 
intézménynevek, méltóságnevek: szandzsák ’török főtiszt’, defter ’adószedő’, 
csausz, basa, bég, aga, kádi ’mohamedán bíró’, tihája/kihája ’magasabb rangú 
tiszt helyettese’, tyató ’íródeák’, tímár ’katonai javadalombirtok’; más 
fogalomkörökbe tartozó szavak: harács ’adófajta’, csutak, kaszab ’mészáros’, 
kaszabol, mámoros, pajzán ’gályarab’ > ’pajkos, kacér’, deli ’szabad vitéz’ > 
’délceg, csinos’ stb. Ez utóbbi szavak esetében láthatjuk, hogy a korábbi, török 
szókincsbeli jelentéstől nagyon eltérő jelentések alakultak ki a magyar nyelv-
ben, az eredetitől függetlenül. A korabeli intézmény- és méltóságnevek pedig 
kivesztek a szókincsből, mihelyt megszűnt az a méltóság vagy intézmény, 
amelyet takartak. 
 Az erdélyi tájszavak között szintén számon tartunk oszmán-török jöve-
vényszót, a kilimet ’szőnyeg’ és a muszulyt ’kelmefajta’, amelyek valószínűleg 
nem közvetlenül a törökből, hanem román közvetítéssel kerültek nyelvünkbe. 
 A török nyelvű népekkel való érintkezés eredményeként számos olyan szó 
került be az ősmagyar, ómagyar és középmagyar kori szókészletbe, amely 
nagy része ma is szókincsünk részét képezi; a társadalom változásával bizo-
nyos szavak kivesztek; illetve több szónak mára már megváltozott a jelentése. 
 
1.3. A szláv jövevényszavak 
 
 A magyarságnak a szláv népekkel való érintkezése még a honfoglalás előtt 
megkezdődött, de a honfoglalás után vált nagyobb méretűvé. A szláv nyelvet 
beszélő közösségek közé tartoznak a szlovének, szlovákok, horvátok, szerbek, 
bolgárok, oroszok, lengyelek, csehek, azonban – különösen a korai századok-
ban, amikor bizonyos szláv nyelvek még nem különültek el teljesen egymástól 
– nem mindig tudjuk megállapítani, hogy melyik szláv átadó nyelvből vettünk 
át bizonyos szavakat, így a szláv gyűjtőnevet használjuk. Hangtörténeti és 
jelentéstani, művelődéstörténeti ismérvek alapján a legtöbb esetben azonban 
meg tudjuk állapítani, hogy keleti, déli vagy északi szláv nyelvekből származ-
nak-e ezek. (Ezekre l. még Benkő 1989: 285–7, Zsilinszky 2003: 381–3.) 
Természetesen ahogy korunkhoz közelebb kerülünk időben, könnyebben meg 
tudjuk határozni az átadó nép nyelvét. 
 (a) Az ősmagyar kor folyamán, a honfoglalás előtt érintkezhettünk szláv 
nyelvű népcsoportokkal, ez azonban nagyon kevés nyomot hagyott nyelvünk-
ben. Ebben a korban inkább népneveket kölcsönöztünk (pl. lengyel, jász, 
görög), és ugyancsak ősmagyar kori szláv eredetű a vadászathoz használt 
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kerecset ’sólyomfajta’ neve, valamint a halászattal összefüggő varsa, zátony és 
a tanya szó is. Több mint valószínű a kereszt, szombat szavaink is a korai 
átvételek közé tartoznak. 
 (b) A honfoglalás után, az ómagyar korban már sokkal szorosabbá válik a 
kapcsolat a szláv nyelvet beszélő közösségekkel. Egyrészt azért, mert a hon-
foglaláskor elfoglalt terület őslakossága szláv volt, másrészt azért, mert a kör-
nyező területeken is túlnyomórészt szláv ajkú lakosság élt, és az államiság kié-
pítésével, a királyi házak között meglévő kulturális és diplomáciai kapcso-
latokkal intenzívebbé és állandóvá válik az érintkezés. A szláv egyházi 
személyek is – a magyar királyok felkérésére – részt vállaltak a kereszténység 
terjesztésében. 
 Éppen ezért a magyar állami élet kialakulását tükröző szavak és az egy-
házi terminológia tekintélyes része szláv eredetű: pl. király, bán, császár, 
vajda, ispán, asztalnok, udvarnok, bajnok, pecsét, perel, szolga, megye; barát, 
kereszt, keresztel, keresztény, szent, malaszt, zsolozsma, vecsernye, bérmál, 
pap, apát, apáca, zarándok, karácsony, pünkösd, szerda, csütörtök, péntek stb. 
 A népnevek nagy részét most is a szlávoktól vesszük át: pl. bolgár, német, 
olasz, bosnyák, cseh, horvát, oláh, zsidó. Érdekes, hogy a rokonság megneve-
zéseiből is egy pár ómagyar kori szláv átvétel: pl. család, dajka, unoka. 
 Az új környezetbe kerülő magyarok új állat- és növényfajokkal ismerked-
tek meg, ezek nagy részét szintén a szláv nyelvekből kölcsönzött szavakkal 
nevezték meg: pl. hörcsög, medve, vidra, bolha, moly, muslica, kánya, szajkó, 
szarka, veréb, pisztráng, rák; beléndek, borostyán, gomba, konkoly, lapu, 
moha, pázsit, berkenye, cser, cserje, galagonya, juhar, jegenye, luc stb. A 
természeti tárgyak körébe tartozó iszap, mocsár, szikla, barlang, patak, 
pernye, szikra is ide sorolható. 
 Mivel a szláv nyelvű népektől újfajta, belterjes állattenyésztést és földmű-
velést tanultunk, az ehhez kapcsolódó szakszavak (eszközök, háziállatok, 
kultúrnövények stb. neve) is a szlávból származik: pl. abrak, akol, iga, járom, 
jászol, kalitka, pásztor, patkó; barázda, csép, mezsgye, parlag, ugar; bárány, 
galamb, macska, birka, bivaly, kakas, kanca, szelindek; bab, gabona, rozs, 
kalász, szalma, kapor, len, lencse, mák, répa, barack, cseresznye, szilva stb. 
 Az ipar, mesterségek köréből (pl. bodnár, molnár, kovács, takács, 
gereben, guzsaly, szekerce, cső, deszka, lánc stb.), a házzal, lakással 
kapcsolatos szavak közül (pl. ablak, kémény, gerenda, pince, konyha, asztal, 
pitvar, kulcs, nyoszolya, dunna, párna, polc stb.), az étkezés szókincséből (pl. 
ebéd, kása, csésze, palack, ecet, kolbász, kovász, szalonna, tészta, vacsora 
stb.) és a ruházkodás, öltözködés, testápolás köréből (pl. nadrág, ruha, 
szoknya, kapca, palást, posztó, borotva, szappan stb.) is számos szó szláv 
jövevény. 
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 Ezeken kívül az ómagyar korban több melléknév is a szláv nyelvekből 
kerül át: drága, néma, csorba, gonosz, goromba, puszta, szabad, szapora stb. 
 (c) A középmagyar korban sem szűnik meg a kapcsolat a szláv lakossággal, 
azonban az átvételek száma jelentősen megcsappan. A középmagyar korra te-
hető szláv jövevények körében szintén találunk a mindennapi életre és a gaz-
dálkodásra (pl. jérce, jerke ’fiatal nőstény juh vagy kecske’, garmada, 
köszméte, petrence, repce stb.), a háztartásra, lakásberendezésre (pl. komorna, 
lóca, pesztonka stb.), az étkezésre (pl. abárol ~ abál, galuska, pákosztos 
’torkoskodó’ stb.), az öltözködésre (pl. kabát, gatya, sapka stb.) utaló szavakat. 
 Új fogalmi csoportok is megjelennek: a termést károsító vagy a ház körül 
élősködő állatok megnevezései (pl. zsizsik, poloska, kukac stb.), valamint a 
hadi szókincshez tartozó pár szó (csata, fringia, kótyavetye ’zsákmány’), és a 
nátha, zsába betegségnevek, illetve különféle tárgykörbe sorolható szavak: 
babona, kulimász, kuruzsol. 
 (d) Az újmagyar korban (1772–1920) – az előző korszakokhoz képest – 
még kisebb a szláv nyelvek hatása, alig pár szót kölcsönzünk a környező szláv 
nyelvekből. Ezek között találjuk a következőket: bukta, galuska, filkó, svihák, 
trehány, varkocs, halina ’vastag, durva gyapjúból szőtt posztó’, kadarka, 
mangalica, mácsonya ’tüskés levelű gyom’, bricska ’könnyű kocsi’. Ekkor 
már több regionális jellegű átvétellel is számolhatunk, ezek csupán bizonyos 
nyelvjárásokban jelentkeznek, és élnek máig. 
 (e) Az újabb magyar korban (1920-tól napjainkig) az orosz nyelvből 
kerültek hozzánk a csasztuska, diszpécser, kolhoz, kombájn, komszomol, 
pufajka, sztahanovista szavak. A szláv nyelvet beszélő közösségekben kisebb-
ségként élő magyar nyelvű lakosság nyelvébe nagyon sok olyan szláv eredetű 
szó kerül, amely természetesen csak regionális szinten használatos. A szlová-
kiai, a kárpátaljai, a vajdasági és a szlovéniai magyarok nyelvében szláv 
elemek pl. a doktorka ’doktornő’, fix ’golyóstoll’, inzerát ’apróhirdetés’; 
bánka ’befőttesüveg’, ráda ’értekezlet’, remont ’javítás’; gúzsva ’tömeg, 
tolongás’, trénerka ’melegítő, tréningruha’, szokk ’gyümölcslé’; szanáció 
’szanálás’, transzfer ’labdarúgó átigazolása’ stb. 
 A szláv jövevényszóréteg nagyságát és jelentőségét bizonyítja, hogy bizto-
san vagy nagy valószínűséggel szlávból való átvételűnek tekinthető szavaink 
száma mai köznyelvünkbe meghaladja az 500-at, nyelvjárásaink szókincsét, 
valamint a kihalt szavakat is beleszámítva pedig néhány ezerre rúg. 
 A szláv nyelvekből kölcsönzött szavaink jelentős része az ómagyar és 
részben a középmagyar korban jelenik meg. A következő korokban sokkal 
kisebb a szláv hatás. Az újmagyar és különösen az újabb magyar korban ezt a 
hatást csak regionális szinten érzékeljük, az egyes kisebbségekben élő magyar 
nyelvközösségek nyelvében találunk nagy számmal szláv jövevényszavakat, a 
köznyelvből még az a pár orosz jövevényszó is, amely az 1945-öt követő 
időszakban kerül a közmagyarba, kiveszőben van. 
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1.4. A német jövevényszavak 
 
 Német ajkú lakossággal a magyarság csak a honfoglalás után kerül kap-
csolatba. Már közvetlenül a IX. századot követően német papok kerülnek az 
országba a kereszténység térítése érdekében, és az Árpád-házi királyok rokoni 
kapcsolatokat is kiépítenek a németekkel. A XII. század második felétől szász 
és német telepesek kerülnek az ország különböző területeire, különösen 
Erdélybe és a Szepességbe, ahol a városok kialakításában is fontos szerepet 
játszottak. Ez is hozzájárult a magyar–német kapcsolatok elmélyítéséhez. 
 A német ajkú közösségek sem egységesek nyelvileg: erős a nyelvjárási 
tagoltság, és ennek megfelelően az átvételek körében háromféle német nyelv-
járásból származó szavakat találunk. Az alnémet (Észak-Németország), a 
középnémet (a Rajna és a Mosel vidéke, Türingia, Szilézia és az Érchegység), 
illetve a felnémet (Dél-Németország és Ausztria) szókincséből is kerülnek át 
jövevények. A legjelentősebb hatást a felnémethez tartozó bajor-osztrák nyelv-
járás és a középnémet tette az ómagyar kori magyarra. Az átadó nyelvjárást 
szintén hangtörténeti, jelentéstani és művelődéstörténeti alapon tudjuk csak 
megállapítani. 
 A szoros kapcsolatok ellenére a németből származó ómagyar kori jöve-
vényszavaink száma csekély, különösen ha ezek számát összevetjük a szláv 
jövevényszavak számával. Mivel a városok alapításában és a céhrendszer 
kiépítésében nagy szerepük volt a németeknek, az átvételek jelentős része a 
városi élettel, a céhrendszerrel kapcsolatos (pl. céh, cégér, polgár, soltész 
’közösségi elöljáró’, ’végrehajtó hivatalnok’, borbély, kalmár, málha, marha 
’vagyontárgy’, málha stb.), ehhez kapcsolódnak szorosan a főúri, udvari élet és a 
hadviselés szavai (pl. gróf, herceg, porkoláb, frigy, hódol, páncél, zsákmány, 
gerely ’hajítódárda’ stb.), az építkezés műszavai és a lakásberendezéssel kap-
csolatos szavak (pl. erkély, kastély, palánk, torony, gádor ’pitvar, pince torka’, 
kályha, matrac, láda, márvány stb.). 
 Az öltözködés, étkezés, a mértékegységek és a fizetőeszközök körébe tar-
tozó szavak egy része is a német szókincsből származik (pl. gallér, gyolcs, 
pendely, boglár, gyémánt, párta, prém ’perem, szegély’; fánk, kappan, perec; 
fertály, fillér, font, garas, meszely ’italmérték’), valamint – csekély számban, 
de – a paraszti élettel kapcsolatos szavak is megtalálhatók e korai jövevény-
rétegben (pl. bak, csűr, kaptár, major, puttony, tönköly ’búzafajta’ stb.). 
 Természetesen az egyes településeken, vidékeken, ahol nagyobb számú 
német lakosság élt, a német nagyobb hatást gyakorolt az adott közösségek 
nyelvére, ám ez a hatás csak regionálisan jelentkezik. (Pl. így jelenik meg az 
erdélyi magyarban többek közt a hámor ’kovácsműhely’ és a henker ~ henger 
’hóhér’.) 
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 (b) A középmagyar korban a német hatás felerősödik elsősorban a politi-
kai helyzet megváltozásával. A Habsburg-uralom nyomán jelentős német ajkú 
lakosság telepszik be a magyar városokba (pl. Budára és Pestre, Sopronba, 
Kassára, Pozsonyba), katonaságot telepítenek az ország különböző helyeire, a 
magyarság a német nyelven és kultúrán keresztül kerül kapcsolatba az európai 
kultúrával, hiszen Bécs válik a művelődés központjává. A legjelentősebb átadó 
nyelvjárás ekkor a bajor-osztrák, habár még mindig számolhatunk középnémet 
jövevényszavakkal. 
 Az állandó, más jellegű érintkezésnek köszönhetően változatos fogalom-
körökbe tartozó szavak kerülnek át a magyarba: a katonai élettel összefüggő 
szavak (pl. kartács, muskéta, dragonyos, kvártély, lárma ’riadó’, markotányos, 
maródi ’gyengélkedő (különösen katona)’, mundér, rostokol ’pihenőt tart’, 
sörét stb.), az iparral, kézművességgel kapcsolatosak (pl. gépely, prés, cin, 
cink, drót, fércel, mángorol, hébér ’emelő’ stb.), a társasági élet, divat, 
öltözködés fogalomkörébe tartozók (pl. billikom, dáma, hárfa, kugli, lakáj; 
copf, galand ’zsinór, szalag’, borosta ’kefe’ stb.), az étkezés és a szakácsmes-
terség szavai (pl. cukor, karalábé, kukrejt ’fűszerféle’, ’ebből készült mártás’ 
stb.), illetve más fogalomkörbe tartozó szavak (pl. cséza, forspont, plajbász, 
rajzol stb.). 
 A középmagyar korban több, inkább a katonai élettel, hadviseléssel össze-
függő ige is átkerül a magyar nyelvbe: pl. attakíroz, egzecíroz, flangíroz, 
kommandíroz, masíroz, patrullíroz stb. Ezeknek az igéinknek nagy részét a 
későbbi korokban belső keletkezésű szavak váltják fel. 
 (c) Az újmagyar korban még inkább felerősödik a német hatás, hiszen „1) 
Továbbra is érvényesült Bécs kultúraközvetítő szerepe: a nyugati civilizáció, a 
tudomány, a technika, a művészetek és nem utolsósorban a divat újdonságai, 
illetőleg a Monarchia több államának ipari újításai az osztrák főváros 
közvetítésével jutottak el Magyarországra. 2) Megnőtt a városok, különösen a 
Buda, Pest és Óbuda egyesítésével 1873-ban létrejött Budapest lakossága. E 
városok korábban túlnyomórészt német nyelvű polgársága az új körülmények 
között gyorsan asszimilálódott, és ezzel a városi nyelvben különösképpen 
megnőtt a német szavak aránya. Terjesztésüket a hagyományos érintkezési 
formák mellett a virágzásnak induló sajtó, valamint az egyre jobban terjedő 
kereskedelmi reklám is segítette. 3) A középfokú oktatásban általánossá vált a 
német nyelv tanítása, és ennek nyomán a német nyelv ismerete az országnak 
azokon a részein is, ahol a közvetlen nyelvi kontaktus nem volt meg” 
(Zsilinszky 2003: 732). 
 Német nyelvi hatás elsősorban a társasági élet, az öltözködés, divat 
fogalomkörében érezhető (pl. cigaretta, cvikipuszi, cvikker, dózni, eszpresszó, 
fifika, gikszer, lárifári, pucc, sláger, stafírung, strand, vicc; bakfis, filiszter 
’nyárspolgár’, gigerli ’piperkőc’, lakli ’faragatlan ifjú’, vigéc ’ügynök’; 
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cilinder, filc, frakk, fuszekli ’harisnya, zokni’, glokni, kalucsni, kamásli ’posztó 
bokavédő’, lokni, masamód ’divatárusnő, kalaposnő’, míder ’női fűző’, slepp, 
slicc, slussz ’ruhaderék’, dauer, smink stb.), de folytatódik a lakásra, lakókör-
nyezetre, az étkezésre, szakácsmesterségre utaló szavak átvétele (pl. hokedli, 
kaszni ’szekrény’, parkett, sámli, stelázsi; cimet ’fahéj’, cvekedli ’kockatészta’, 
csuszpájz ’főzelék’, fasírt, garnírung, hecsedli, kapucíner ’capuccino’, kuglóf, 
ringló, slukk, smarni ’édességféle’, snapsz, snidling ’metélőhagyma’ stb.), 
valamint a katonai szókincs is gazdagodik német eredetű szavakkal (pl. paroli, 
priccs stb.). 
 A fellendülő ipar a különféle szakmák, mesterségek szakszavainak 
gazdagodásával jár (pl. bronz, colstok, facér ’állástalan; magányos’, furnér, 
smirgli stb.), és a tudományos szókincs is több német jövevényszót fogad be 
(pl. docens, gleccser, lakmusz, lösz, orkán stb.), illetve találunk különféle más 
fogalomkörökbe tartozó szavakat is (pl. akt, batár, blatt, blokk, brácsa, 
cakompakk, cikcakk, cucli, cvikli stb.). 
 Megnő az átkerülő igék száma (pl. abriktol ’helyreutasít’, bliccel, 
cizellíroz > cizellál, dinsztel, drukkol, fasíroz, fixíroz, frappíroz, gazsulíroz 
’vkinek hízeleg’, liferál ’szállít’, pucol, saccol, smakkol, sminkel, stimmel, 
tupíroz stb.), és már nem ritka a melléknevek átvétele sem (pl. blazírt, 
egzaltált, fifikus, frankó ’bérmentesített’, frappáns, snájdig ’jóvágású’, sprőd, 
stramm, stréber stb.). 
 A bemutatott szóállomány csak példaértékű, e korban ennél több szó kerül 
át a magyarba. Természetesen nagyon sok német eredetű, regionális szóval 
gazdagodik az egyes nyelvjárások, illetve régiók lakosságának nyelve. Az új-
magyar kor vége felé az egyes mesterségek szakszókincsében találkozunk ren-
geteg német jövevényszóval. (L. erre részletesebben Frecskay János: 
Mesterségek szótára. Bp., 1912.) 
 (d) Az újabb magyar korban a német nyelv mondhatni egyáltalán nem 
gyakorol hatást a magyarra. A németből ekkor átkerülő szavak általában a 
csoportnyelveket gazdagítják, illetve a bizalmas nyelvhasználatban terjednek 
(pl. flekken, flitter, kombi, kuplung, plecsni, rósejbni ’sült krumpliszelet’, 
sprőd, stósz stb.). 
 Köznyelvinek mondható német jövevényszavaink száma mintegy 400. 
Ezeken kívül azonban a szókincs periférikusabb részein, például egyes szak-
mák, iparágak sajátos terminológiájában, a nyelvjárásokban, az argóban, a pol-
gári életmód kihalóban levő terminológiájában még sok ezer, a magyar nyelv 
egésze számára a köznyelvieknél kisebb jelentőségű német elem található. 
 A német nyelvnek a magyar nyelvre gyakorolt hatása a középmagyar kor 
végén és az újmagyar kor elején a legnagyobb. Ezt abból is láthatjuk, hogy az 
ómagyar korban is számolhatunk német hatással, azonban az ezt követő 
korokban a magyar szókincs nemcsak németből átvett főnevekkel, hanem 
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számos igével, melléknévvel is gazdagodik. Az újabb magyar korban a német 
nyelv hatásával már nem számolhatunk, csupán a csoportnyelvi és a bizalmi 
nyelvhasználatba kerül be pár főnév. Ekkor a német inkább a közvetítő nyelv 
szerepét játssza, hiszen közvetítésével bizonyos, angol és francia kiindulású 
szavak, illetve nemzetközi szavak kerülnek a magyarba (pl. frizsider, 
konnektor, buklé, komplé; izotóp, nukleáris, rádió stb.). 
 
1.5. A latin jövevényszavak 
 
 A latinnak a magyar nyelvre tett hatása eltér az előzőekben tárgyalt 
nyelvekétől, ugyanis a latin nem közvetlen népi érintkezés útján, hanem a más 
anyanyelvű, latinul tudó írástudók révén gyakorol hatást minden európai 
nyelvre. A latin nyelv – annak ellenére, hogy egyetlen nyelvközösség sem 
beszéli már a középkor óta – folyamatosan befolyásolta a magyar nyelv 
szókincsét. A középkorban Európa-szerte beszélt latin nyelv eltért attól a vál-
tozattól, amelyet a nagy latin klasszikusok műveiből ismerünk. A klasszikus 
latint csak a művelt rómaiak beszélték. Itáliában és a római provinciákban 
egyaránt az ún. vulgáris latin, azaz közlatin volt használatos. A középkori latin 
a közép- és a klasszikus latinból alakult ki, azonban az egyes nyelvközössé-
gekben az írástudók által használt latinnak időszakonként és területileg eltérő 
változatai alakultak ki. A középkori latinnak a magyar nyelvterületen használt 
változatát magyarországi vagy hazai latinnak szoktuk nevezni, és ennek sajá-
tosságai elsősorban a kiejtésben, és így az átvételek hangtani felépítésében 
érezhetők. 
 (a) Az ómagyar korban latin szavak nagy számban gazdagítják az egyházi 
élet szókincsét, az állami, jogi, társadalmi élethez kapcsolódó szavak csoportját: 
pl. apostol, fráter, kanonok, káptalan, klastrom, manna, kántál, paradicsom, 
prépost, angyal, templom, legátus, sekrestye, ostya, gyehenna; nótárius, 
prókátor, uzsora, gubernátor, testamentum stb. 
 Az étkezés körében ómagyar kori latin átvétel pl. a gyömbér, bazsalikom, 
liktárium ’gyümölcslé; lekvár’, petrezselyem; az orvoslás köréből a balzsam, 
patika, salétrom; a házépítés és berendezés köréből pedig pl. a grádics, 
pádimentum, fáklya, lámpás, tégla. 
 Mivel az iskolák egyházi keretben működtek, és az egyház nyelve, akár-
csak az államigazgatásé, a latin volt, több iskolai élethez kapcsolódó szó is 
bekerül a magyarba pl. a papiros, iskola, lecke, tinta, penna, tábla, csízió 
’naptárféle’. A latin műveltség eredményeként különböző állat- és 
növénynevek is megjelennek: pl. áspis, cet, vipera, elefánt, fülemüle, páva, 
skorpió; liliom, mályva, viola, jácint, menta, rózsa, zsálya stb. 
 Az ómagyar korban már latin igék átvételével is számolhatunk: prédikál, 
cirkál, konveniál. 



 12

 (b) A középmagyar korban a latin nyelvet tudók köre kitágul, és ez 
kedvez a jövevényszavak beáramlásának. Nagyon sok, különösen szakszó 
kerül be a magyarba, amelyek közül több egy idő után kihull, azonban számos 
szó napjainkig él. 
 Ezek közé sorolhatjuk az egyházi élettel kapcsolatos szavak közül a 
következőket: pl. eklézsia, kollégium, kurátor, presbiter, jezsuita, piarista, 
prímás stb.; az iskolai élet fogalomkörébe tartoznak pl. a ceruza, cirkalom, 
kréta, egzámen, grammatika, kalamáris, kotta, pulpitus, diktál stb.; az állami, 
gazdasági, politikai élet szavai pl. a fiskus, fiskális, juss, diéta ’országgyűlés’, 
konvenció, palatinus, apellál, datál, dirigál, protestál stb. 
 Újabb növény- és állatnevekkel szaporodik a latin révén a magyar szó-
kincs: pl. bazsalikom, bazsarózsa, cikória, citrom, levendula; fóka, krokodilus 
stb.; illetve különböző fogalomkörökbe sorolható szavakkal: pl. elemózsia, 
fundus, komédia, kúria, diskurál, prézsmitál stb. Láthatjuk, hogy a főnevek 
mellett több ige is latin jövevény ekkori nyelvünkben. 
 (c) Az újmagyar korban a latin nyelv inkább a tudományos nyelv kiépí-
tésében vesz részt, a tudatos szóalkotás folyamatában. A jogi nyelv, illetve az 
egyes szaktudományok nyelve, az orvosi, biológiai, a politikai stb. műszavak 
nagy része latin eredetre megy vissza. Ekkor inkább a klasszikus latint veszik 
példaként. Ez a tendencia már a középmagyarban megindul, de az új-
magyarban erősödik fel. Ide sorolhatók többek között a következő szavak: pl. 
amputáció, amputál, artikuláció, artikulál, definíció, disszertál, egzisztencia, 
eposz, epika, preparátum, preparál, statárium, statáriális, taktika, taktikus, 
dilemma, mánia, isiász, diftéria, fisztula, delírium, protézis, detronizál, éra, 
patrióta, plebejus stb. 
 (d) Az újabb magyar korban inkább a nemzetközi (szak)szavak révén 
terjednek és kerülnek be a magyarba olyanok, amelyek végső forrása a latin. 
Pl. humánus, humanitárius, monitorizál, kvalifikáció, formális, promóció, 
transzparencia, transzparens, operátor, objektum, regisztráció, installáció, 
pozíció, rekord, standard, virtuális, vírus stb. 
 Köznyelvbeli latin jövevényszavaink száma meghaladja a kétszázat. Ezen 
kívül rengeteg latin elem van a szakszókincs különböző rétegeiben (művelt-
ségszavak, mesterségszavak, egyházi és tudományos műszavak stb.). A latin 
nyelv hatása az ómagyar és a középmagyar korban érződik a legjobban, hiszen 
az egyház, az oktatás, az államigazgatás nyelve a latin. Az új és a legújabb 
magyar korban ez a hatás nem csökken jelentősen, ám mindinkább a szaknyel-
veket érinti, és kevésbé a köznyelvet. A napjainkban beáramló nemzetközi 
szavak között is nagyon sok latin eredetre megy vissza. 
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