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4) A szavak eredet szerinti megoszlása 

 

A magyar nyelv szavait eredetük szerint két nagy csoportba oszthatjuk: az eredeti és más 

nyelvekből átvett szavak csoportjába. Az eredeti szavak rétegébe az ősi, alapnyelvi szavak és a 

belső fejlemények tartoznak. 

Az ősi, alapnyelvi szavak az uráli, finnugor és az ugor együttélés korából öröklődtek. 

Számuk mindössze 1200 körül mozog, de a használati arányuk jóval nagyobb. Ez azzal 

magyarázható, hogy az ősi örökségből hatalmas szócsaládok sarjadtak ki (például a hát főnévből 

hátra, hátrafelé, hátrál, hátralék, hátul, hátulsó, hátas, hátitáska, hátlap, hátság, hátvéd, 

dombhát, hegyhát stb.). S az ősi szavak mindennapi élet legalapvetőbb fogalmait jelölik: fej, fog, 

mell, szem, szív (testrészek), apa, feleség, meny, nő, ős (rokonsági kapcsolatok), ég, éj, esik, ősz, 

világ (természeti jelenségek), eb, fecske, hal, lepke, lúd (állatvilág), ág, fa, fenyő, fű, fűz 

(növényvilág), falu, háló, kés, köt, lakik, szíj, varr (lakás részei, eszközök, ruházat), alszik, eszik, 

iszik, jön, szül; én, ő, mi, ez, maga, ennyi (elemi cselekvések, névmások), egy, kettő, három, négy, 

öt, hat, húsz, harminc, száz, első, második (számnevek) stb. 

A belső fejlemények a magyar nyelv külön életében szóteremtéssel és -alkotással létrejött 

szavak. (Ezekről a továbbiak során külön fejezetben lesz szó.) 

A más nyelvekből átvett szavak attól függően, hogy milyen mértékben honosodtak meg, 

mennyire illeszkedtek bele a magyar nyelvbe hangtani, alaktani, szókészlettani és jelentéstani 

szempontból, lehetnek jövevényszavak és idegen szavak. 

A jövevényszavak közé azokat a szavakat soroljuk, amelyek már régen – évszázadokkal 

ezelőtt – bekerültek szókészletünkbe, s hangtanilag, alaktanilag, szókészlettanilag, jelentéstanilag 

annyira hozzáidomultak nyelvünkhöz, hogy a felsorolt szempontok szerint nem is különböznek 

az ősi, alapnyelvi szavak rétegébe tartozó elemektől. Ilyen jövevényszó például az iráni eredetű 

tehén, vaj, a török eredetű bika, kecske, ökör, a szláv gomba, mezsgye, ugar, a latin kápolna, 

oltár, templom; juss, lajstrom, uzsora; iskola, kollégium, kréta, tábla, a német céh, erszény, 

kalmár stb. 

A jövevényszavak nagy száma ellenére is anyanyelvünk mai szókészletének alapját válto-

zatlanul az ősi szavak és a belső fejlemények képezik. Statisztikai számítások szerint a közönsé-

ges beszédben a „magyar” szavak aránya 75 százalék fölé ugrik, sőt egyes (főleg szépirodalmi) 

szövegekben a 86–90 százalékot is elérheti. 

Más az arány, ha azt nézzük, hány „magyar” és hány jövevényszó szerepel a lexémák (a 

szótári címszavak) között. Az Értelmező Szótár 6078 vitathatatlanul tőszói lexémája közül – azt a 

3459-et alapul véve, amely a Bárczi Géza-féle Magyar szófejtő szótárban is megvan – 614 

finnugor eredetű (10,10%), 497 belső keletkezésű (8,18%), 279 török (4,59%), 569 szláv 

(9,36%), 330 német (5,43%), 180 latin és görög (2,96%), 889 pedig bizonytalan, ismeretlen 

eredetű (14,69%). 
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Az idegen szavakra az jellemző, hogy még nem illeszkedtek bele a magyarba a fenti 
szempontok szerint olyan mértékben, hogy a beszélőközösség tagjai ne éreznék rajtuk az idegen 
eredetet. Például balkon, biológia, ciklon, dedikáció, dialógus, enciklopédia, garázs, holding, hot-
dog, intellektus, karakterisztikus, kombájn, lobbi, nejlon, parkett, pluralizmus, rádió, szörf, 
szpíker, szponzor, technika, telefon. 

Régebben az idegen szavak átvétele közvetlen népi érintkezésen alapult. Később a tudo-
mány és technika eredményeivel együtt is terjedtek idegen szavak, újabban pedig a tudományok, 
az ipari technikák és technológiák nyelvi hatásain túl már nemcsak irodalmi, művészeti 
alkotások, hanem a könnyű műfaj, a szórakoztató és vendéglátóipar, sőt kereskedelem is 
szaporítja az idegen szók számát.  

Az idegen szavaknak ismeretes egy csoportja, amelynek tagjai számos nyelvben elterjed-
tek, hasonló hangalakban: alumínium, benzin, film, keksz, konzerv, norma, rakéta, stressz, vitamin 
stb. Ezek a nemzetközi szók. A legtöbb nemzetközi szó végső soron görög-latin eredetű. 
Napjainkban nem egy angol eredetű vagy közvetítésű nemzetközi szó is használatos: 
fundamentalista, populista, stressz stb. Számos olyan nemzetközi szó van, amely egy-egy nép 
történelmével, szokásaival vagy földrajzi környezetével kapcsolatos ún. műveltségszó: gondola, 
láma, mecset, pagoda, piramis, szamovár, számum, szauna, tájfun, tajga, trojka stb. 

A szókészlet idegen eredetű és nemzetközi jellegű elemeihez nemcsak puszta szavak so-
rolhatók, hanem két vagy több szóból álló szókapcsolatok, frazeológiai egységek is. Az idegen 
eredetű állandósult szókapcsolatok eleinte főleg a latinból kerültek a magyarba, majd a német és 
francia eredetűek terjedtek el. Más nyelvekből viszonylag kevés kifejezésformát vettünk át, 
újabban azonban az angol nyelv jelentékeny hatásának eredményeképpen nem egy angol 
frazeológiai egység szintén jelentkezik beszédünkben, írásunkban. 

Latin eredetű frazéma az ab ovo ’eleve, kezdettől fogva’, summa summárum ’összesen, 
egészében véve’, vice versa ’fordítva, viszont’ stb. Német eredetű kifejezések: für alle Fälle 
’mindenesetre, a biztonság kedvéért’, sag schon ’mondd már! hát aztán!’, schwarz auf weiss 
’fekete fehéren, félreérthetetlenül, egyértelműen’ stb. A franciából való a c’est la vie ’ez már így 
van, így szokott lenni’, az olaszból a szaltó mortále ’1. halálugrás; 2. kétségbeesett helyzetből 
fakadó, nagy kockázatú lépés’ stb. Az angolból származik a happy end ’szerencsés vég, jó 
befejezés’ és a szexepil ’nemi vonzóerő’ stb. 

Az idegen szókincsbeli hatásnak az az esete ugyancsak ismeretes, amikor nem egy-egy szó 
(tehát hangalak- és jelentésegyüttes) kerül át egyik nyelvből a másikba, hanem az idegen nyelv az 
átvevő nyelv bizonyos szavainak jelentését befolyásolja, illetőleg az idegen nyelvi szerkezetek 
minden elemének szószerinti lefordítása megy végbe. Az ilyen jelentésmódosulásos szavakat, az 
így létrejött szerkezeteket tükörszavaknak, illetőleg tükörkifejezéseknek, tükörfordításoknak 
nevezi a nyelvtudomány. 

Tükörszavaink között vannak igen régiek, ezek több évszázaddal ezelőtt keletkeztek nyel-
vünkben. Ilyenek például azok a tükörszavak, amelyek a szláv egyházi terminológia bizonyos 
kifejezéseinek magyar elemekre való áttételével alakultak ki: húsvét (szláv megfelelője a 
mesovuzem összetett szó, ennek előtagja a ’hús’ jelentésű meso), húshagyó (a szlávban mesopust, 
szintén tartalmazza az említett meso szót), nagyhét (szláv mintája a velika sveta, a velika ’nagy’, a 
sveta ’hét’ jelentésű), hasonlóan gyümölcsoltó, virágvasárnap stb.  
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Latinból vett tükörszavaink általában újabb alkotások. A latin status áttételéből jött létre az 

állam (a latin status a stare ’áll’ ige származéka, az áll ige az alapszava a magyar állam-nak is), a 

latin materia volt az alapja anyag szavunknak. E szó töve ugyanúgy az anya, mint a latin 

materia-nak a mater. Összetett szavaink között is nem egy tekinthető latinból való tükör-

fordításnak. Például az ellenállás a resistentia-nak, a mindenható az omnipotens-nek a 

tükörfordítása. 

Tükörszavaink többsége német minták után igazodott, s az utóbbi két-három évszázadban 

alakult ki nyelvünkben. Első nagyobb hullámuk a nyelvújítás hőskorában észlelhető, német 

tükörszavaink között sok a nyelvújítási alkotás. Német mintájú tükörszavaink legnagyobb része 

szóösszetétel. Összetett főnevek: álláspont (a németben Standpunkt), tetszhalál (a németben 

Scheintod), pásztoróra (a németben Schäferstunde), szárnysegéd (német Flügeladjutant) stb. 

Összetett melléknevek: vérszegény (blutarm), vámmentes (zollfrei) stb. Igekötős alakok: felvág 

’henceg’ (aufschneiden), kiértékel (auswerten), kimondottan (ausgesprochen) stb. Német mintára 

egyszerű tükörszavak szintén keletkeztek a magyarban. Ilyen például a pincér – a vele 

összevethető német szó a Kellner (ez a ’pince’ jelentésű Keller származéka), az udvarias – német 

alapja a höflich (ez a Hof ’udvar’ képzett alakja).  

Újabban angolra visszavezethető tükörszavak szintén használatosak a magyarban. Közü-

lük most két példát említünk. Az első a fekete doboz mint a repülőgép egyik tartozékának 

elnevezése, annak, amely rögzíti mindazt az eseményt, amely a repülőgéppel történik a repülés 

ideje alatt. (De talán a mozdonyoknak meg a Forma 1-es versenyeken résztvevő gépkocsiknak is 

van fekete dobozuk.) A fekete doboz szintagma az angol black-box-ra megy vissza. Második 

példánk a zöld, zöldek ’környezetvédő(k)’ jelentésben. Az angol minta a the greens. 

Mint ahogy a kölcsönszavak esetében megkülönböztetünk nemzetközi és vándorszavakat 
– olyanokat, amelyek több nyelvben is élnek –, ugyanúgy a tükörszavak között is találunk 
nemzetközi, illetőleg vándor jellegűeket. Ezek egyik nyelvből a másikba átsugározódva a 
nyelvek egész sorában érvényesülnek. Például a görög grammatikusok ptószisz műszava 
’nyelvtani eset’ jelentésben a latinban casus-szá lett (ez a lat. cadere ’esik’ ige származéka), a 
latin casus lett a német Fall mintája (a Fall az ’esik’ jelentésű fallen igével függ össze), a 
magyarban pedig eset formát öltött. Az eset az es(ik) ige származéka. E több nyelvben azonos 
jelleggel való tükröződés következtében vannak olyan tükörszavak, amelyeknek kialakulását 
több nyelv megfelelő szava együttesen is elősegíthette. Például a magyar benyomás létrejöttében 
szerepe volt a latin impressio-nak és a német Eindruck-nak; a magyar előszeretet idegen nyelvi 
ihletőjeként mind a latin praedilectio, mind a német Vorliebe számításba veendő. 

Az idegen szókincsbeli hatásról szólva a jövevényszavak, idegen szavak, illetőleg tükör-

szavak/kifejezések mellett meg kell említenünk az ún. hibridszavakat, hibridkifejezéseket, más 

szóval részfordításokat is. Ezek olyan összetett szavak vagy szószerkezetek, szintagmák, 

amelyeknek egyik tagja azonos az átadó nyelvbeli szóval, másik tagja viszont az idegen nyelvbeli 

szó lefordítása. Például az ámokfutó a németben Amokläufer-nek hangzik. A ’villámzár, húzózár’ 

jelentésű cipzár német és angol mintára alkotott részfordítás; az angol zip-festener, illetőleg az 

ausztriai német Zippverschluß szóval vethető össze. 
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A nyelvművelésnek még napjainkban is legtöbbet vitatott kérdése az idegen eredetű sza-

vak használata. A vita nemcsak egy-egy szó helyességéről vagy helytelenségéről folyik: az elvi 

állásfoglalás is igen különböző, olykor merőben ellentétes velük kapcsolatban. Vannak, akik 

minden idegen szóban nyelvünk romlását látják (a puristák), sőt a már meggyökeresedett 

kölcsönszavakat is kiirtanák, mások – a liberalisták – az idegen szavak elleni küzdelmet 

egészében károsnak, nyelvszegényítésnek tekintik. Ők az idegen szavak átvételében a nyelv 

gazdagodását látják, és azt szeretnék, ha kritikátlanul tágra nyitnánk az idegen szavak előtt a 

kaput, minél nagyobb számban, szinte korlátlanul fogadva be az idegen szókat. 

A szélsőséges purizmus azért elfogadhatatlan, mert a más nyelvből való kölcsönszó nélküli 

„tiszta” nyelv képtelenség, az erre való törekvés, a már meghonosodott idegen szavaknak, a 

jövevényszavaknak az üldözése nemcsak hiábavaló, hanem káros is. 

Jövevényszó és idegen szó között nem mindig tudunk pontos határt vonni. Esetenként 

vitás lehet, hogy egy-egy szót már meghonosodott jövevényszónak vagy még idegen szónak 

tekintsünk-e. A régen átvett szavakat a műveltek közül is csak kevés ember tudja megkülönböz-

tetni nyelvünk ősi elemeitől, nem érez ilyen szempontból különbséget például a török eredetű 

bika, borjú, ökör, a szláv jövevény csuka, medve, rák, a latinból vett fülemüle, páva, vipera és az 

ősi szókészlethez tartozó daru, fecske, kígyó között. A nyelvtörténetben tájékozatlan ember 

számára például a sógor ugyanolyan jó magyar szó, mint a testvér, de az újabb kántor, miniszter 

vagy a garázs és rádió sem tűnik neki idegennek. 

„Az átvétel időpontja – írja Lőrincze Lajos – önmagában nem határozza meg, hogy még 

idegennek tartunk-e egy szót vagy sem. A kaftán régebbi átvétel, mint a kakaó, s ez is idősebb 

nyelvünkben, mint például a 18. században átvett kel (kelkáposzta). Mégis: az utóbbit semmi-

képpen sem sorolnánk fel idegen szavaink között; ma már esetleg arról is vitáznánk, hogy a 

kakaó az idegen szavak szótárába való-e (minthogy népélelmezési cikké vált termék neve, s így 

mindennapos, közismert szavunk lett). A negyedfél százada ismert kaftán viszont többé-kevésbé 

idegen szó maradt, szókincsünk peremén foglal helyet. Hasonlóképpen a két évszázados kioszk 

is: idegenebbnek érezzük, mint a csak évtizedeket számláló rádió szót. Régiségén kívül tehát az a 

döntő az átvétel besorolása, minősítése dolgában, hogy a szó milyen fontos fogalmat jelöl, van-e 

állandó szükség rá, milyen széles körben s milyen gyakran használjuk, továbbá hogy 

hangalakjában mennyire tudott beilleszkedni nyelvünkbe. Ezek a feltételek nem függetlenek 

egymástól.” 

„A meggyökeresedett, mindenki által ismert és használt idegen szavak ellen, amelyek 

hangzásban is jól beilleszkedtek a nyelvbe, fölösleges, sőt káros harcolnunk. Az ilyen szavak és 

kifejezések már hasznos és szerves részei nyelvünknek.” 

„Milyen következménnyel járna – teszi fel a kérdést Lőrincze –, ha egy régebbi nyelvmű-

velő könyvünk szerint a latin eredetű forma szót felcserélnénk alak szavunkkal? Ha csak az ilyen 

kifejezésekre gondolunk, mint tetszetős formája van, milyen formájú stb., akkor egyszerűnek is 

látszik a feladat, mert a tetszetős alakja van, milyen alakú pontosan kifejezi ugyanezt. De már a jó 

formája van és jó alakja van kifejezés használati értéke nem azonos. És mit csinálunk a forma 
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származékaival, képzett alakjaival, összetételeivel? A -formán utótagú összetételek egész sora 

gazdagítja már köznyelvünket, irodalmi nyelvünket, sőt tájnyelvünket is: gondolomformán, 

ilyenformán, jóformán, féligformán stb. Maga a forma meg jóval gyakoribb az összetételekben, 

mint az alak: államforma, egyforma, életforma, kormányforma, létforma, versforma; 

formabontás, formaérzék, formanyelv, formaruha, formatervezet stb. Jelentős számú újabb 

névszó is keletkezett forma szavunkból: formás, formátlan, formaság. Továbbá élünk olykor a 

forma alapszónak idegen képzésű származékaival is: formális, formalista, formalitás stb. E 

származékok és összetételek többségét már igen régóta használjuk, s használták legjobb íróink is. 

Az ilyen meggyökeresedett szavak nem fekélyek, kinövések (mint a szélsőséges purizmus 

képviselői állítják), kiirtásukkal a nyelv testének szöveteibe, idegeibe is mélyen bele kellene 

vágnunk.” 

Nem kifogásolható az idegen szó használata akkor sem, ha jelentéskülönbség van az ide-

gen szó és a helyette ajánlott magyar megfelelő között. Például a drapp helyett a mogyorószínű-t, 

világosbarná-t ajánlották. A helyettesítés azért nem jó, mert e két utóbbi szó se azonos jelentésű, 

s mindkettőtől különbözik a drapp, amelynek jelentése: ’halvány sárgásbarna, olyan, amilyen a 

száraz homok színe’. Ha ezeket a jelentéseket – az egyik szó kiiktatásával – egybemossuk, akkor 

tulajdonképpen a valóságról, a világról való ismeretünk is szegényebb lesz: a más-más fogalmi 

árnyalatokat a megnevezés híján nem tudjuk szétválasztani, elkülöníteni. 

Sokszor azért nem lehet az újabban felbukkanó idegen eredetű szót magyar rokon értelmű 

szóval kifejezni, mert az idegen szónak sajátos hangulata, stílus-, illetőleg jelentésárnyalata van. 

Nem azonos például a virtus az erény-nyel, lelkierő-vel. Hol több, hol kevesebb emennél. Az 

ámbitus ünnepélyesebb, választékosabb, népiesebb, mint a megszokott folyosó, tornác. 

Esetenként az idegen szónak sajátos rosszalló, pejoratív jelentésárnyalata, hangulata fej-
lődik ki. Például a prókátor, a piktor, a perszóna éppen ezért nem cserélhető fel a fogalmilag 
megfelelő ügyvéd, festő, személy szóval. Az orvosi nyelvben pedig az a szerepük az idegen 
szavaknak és kifejezéseknek, hogy egy kissé eltakarják, elködösítsék a magyar kifejezés szóki-
mondó egyértelműségét. A tumor malignus talán nem hangzik olyan kíméletlenül, mint a rosszin-
dulatú daganat vagy a rák. „A demencia is – írja Lőrincze – az idegen szó homályával, tudo-
mányos tartózkodásával enyhíti a valóságot, s ezért sokkal tapintatosabb, mint az elmegyengeség, 
az elhülyülés vagy az észbeli gyarlóságnak több tucat köznyelvi és tájnyelvi kifejezése.” 

Elnézőnek kell lennünk a tudományos szakszókincsek idegen elemei iránt. E szavak és 

kifejezések használatának hagyománya van a magyar és a nemzetközi szakirodalomban, a 

gyakorlatban a szakemberek számára általában egyértelműek, tehát a gondolatközlést pontosan és 

jól szolgálják. 

Persze jobban megfelelnének a célnak a találó, kifejező, szemléletes magyar műszók, mert 

nyelvünk ismert elemeihez kapcsolódnak, könnyen megjegyezhetők és közérthetőbbek. 

Különösen az ismeretközlő, tudománynépszerűsítő munkákban, írásokban jobb ilyenek alkalma-

zása az idegen elemek helyett. 
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Igen sokszor azonban fölösleges, sőt káros az idegen szavak használata. Az idegen szavak 

fölösleges, öncélú használatának oka gyakran nem a szükség, hanem a kényelemszeretet, a 

divatosság vagy a szakmai tudálékoskodás. „Kényelemszeretet – írja Lőrincze –, amikor például 

a politikai, gazdasági élet vagy a művészetek nemzetközi kifejezéseivel élünk, s nem keressük a 

velük azonos értékű magyar szavakat. Divatozás, amikor jó magyar szavak helyett az újonnan 

felkapott idegen szót használják minduntalan, beszédben, írásban, mert az mutatósabbnak tetszik, 

s a jól értesültség látszatát kelti. Szakmai tudákoskodásból pedig sokan erőltetik, halmozzák az 

idegen szók használatát, még akkor is, ha a megfelelő magyar műszóknak hagyományuk van. 

Ennek oka nemcsak a beavatottság fitogtatása, a modernkedő tudományossággal való tetszelgés, 

hanem a szakzsargon kötelezőnek vélt túlhajtása is.” 

Mindennek az a következménye, hogy az idegen szavakat kevésbé ismerő hallgatónak, 

olvasónak homályos, félreérthető vagy érthetetlen lesz a mondanivalónk. Különösen félrevezető 

lehet egy-egy olyan szónak újabb értelemben való használata, amelynek már régebben kialakult s 

általánossá vált egy jelentése; például a manipulál korábban főleg azt jelentette, hogy 

’ügyeskedik’, de újabban ’a közvéleményt burkolt módon befolyásolja’ jelentésben is mind 

gyakoribb. A ’drámává átdolgoz, párbeszédesít’ jelentésű dramatizál-nak sem tesz jót, hogy 

’eseményt, helyzetet a valóságosabbnál súlyosabbnak tüntet fel’ értelemben is használjuk. A híres 

amerikai Billy Grahamet annak idején a hírközlő szervek evangelista-ként emlegették, holott 

csak négy evangelista van. Helyesen: evangéliumhirdető. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az idegen szavakat divatból, utánzásból halmozó beszélő-
nek, írónak is zavart okozhatnak az idegen szavak: nem ismervén pontos jelentésüket, össze-
cseréli őket, például relevál ’beszéd közben kiemel valamit, fontosságot tulajdonít valaminek’ – 
revelál ’kinyilatkoztat; világosságot derít valamire’, vagy rosszul ejti ki őket, s ezáltal a 
járatosabb hallgatóság előtt nevetségessé válik. De ízléstelen, stílustalan is az idegen szavak 
halmozása: beszédünket, írásunkat túlságosan tarkává teszi; egy-egy idegen szónak a változatos 
jelentésárnyalatú és hangalakú magyar szinonimák helyett való használata pedig elszürkíti. 
Kosztolányi például rámutat arra, hogy a fantasztikus több mint harminc magyar szót szorít ki a 
használatból. Íme néhány közülük: csodálatos, döbbenetes, elképesztő, képtelen, meseszerű, 
regényes, tündökletes, varázslatos. S végül azzal is számolnunk kell, hogy az idegen szavak 
túlzott, fölösleges használata igen sok emberben azt az érzést kelti, hogy nyelvünk szegény, 
fejletlen, alkalmatlan a gondolatok választékosabb, pontosabb kifejezésére. 

Az idegen szókat mai felhasználásukat illetően némi egyszerűsítéssel három csoportba 

osztjuk: a) szükséges, használandó; b) használható, de nem szükséges és c) szükségtelen, 

kerülendő idegen szavak csoportjába. 

 

Szükség van az idegen szóra, ezért használandó: 1. Ha nincs magyar megfelelője, s akár 
az egész társadalom számára általánosan ismert fogalmat jelöl: alumínium, benzin, film, keksz, 
norma, rakéta, stressz, vitamin; akár csak szűkebb körben (például egy szakmában) fontos 
fogalmat: cellulóz, katalizátor, stabilizátor. – 2. Ha nincs magyar megfelelője, de elég széles 
körben ismert, bár nem túlságosan fontos fogalmat jelöl: bár, dzsörzé, kűr, sanzon, sláger. – 3. 
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Ha jelentése vagy hangulata eltér magyar megfelelőjétől: akta: ügyirat, dráma: színmű, náció: 
nemzet, klínika: kórház, metró: földalatti, muszáj: kell, szükséges, nosztalgia: sóvárgás, 
professzor: tanár, tragédia: szomorújáték, tróger: hordár. – 4. Ha magyar megfelelője 
nehézkesebb, pontatlanabb: antikvitás, energia, materializmus, oxigén, profit. – 5. Ha korokat, 
népeket, tájakat idézve környezetet jellemez, azaz ún. műveltségszó: gondola, láma, mecset, 
pagoda (egyéb példákat l. fentebb). 

Használható, de nem feltétlenül szükséges az idegen szó: 1. Ha megközelítően egyenérté-
kű és elterjedt magyar megfelelője van: dialektus – nyelvjárás, fotó – fénykép, patika – gyógy-
szertár, pedagógus – nevelő. – 2. Ha segíti a szóismétlés elkerülését, csökkenti a stílus egyhan-
gúságát: komplikált – bonyolult, konkurencia – verseny, probléma – kérdés, provokáció – kihívás. 

Nincs szükség az idegen szóra, tehát kerülendő: 1. Ha helyette teljes értékű magyar 
megfelelőt ismerünk, akár fontos, akár kevésbé fontos fogalom megnevezésére: frizsider – 
hűtőszekrény, kinemaszkóp – szélesvásznú, kompjúter – számítógép, stewardess – légikisasszony, 
utaskísérő. – 2. Ha a szűkebb körben használt szakszónak közismert magyar megfelelője van: 
flekk – folt, spiccvas – orrvas, fándli – kanál, serpenyő, políroz – fényesít, csiszol. 

Friss idegen szók ma is naponta kerülnek be nyelvünkbe. Ezt a folyamatot megakadá-
lyozni nem lehet, de korlátozni, lassítani szükséges. A 60-as évek második fele óta különösen 
nagy számban lepték el nyelvünket idegen szavak: aerobic (’zenés torna’), design (’ipari 
formatervezés’), disc jockey (’műsorvezető, lemezgazda’), input (’adatbevitel’), marketing 
(’piackutatás, piacszervezés’), protest song (’tiltakozódal’), team (’célcsoport, témacsoport’) stb. 

Az is nagy probléma, hogy az idegen szavak használata nem korlátozódik a nyelvhasználat 
egyik vagy másik, viszonylag zárt körére, hanem több területet, részleget is érint. Az olyan 
tudományágak, mint az atomfizika, számítástechnika, űrkutatás szinte nem tudnak meglenni az 
idegen szavak nélkül. De felerősödött az idegen szavak divatja a tudományos és az irodalmi 
értekező stílusban, az ismereterjesztő irodalomban, az időszaki sajtóban, a napilapok, a rádió, a 
televízió, a kereskedelem stb. nyelvében is.  

Az idegen szavak használata mindig a körülményektől függ. Nem választható el attól a 
kérdéstől, hogy kinek, hol, miről beszélünk és írunk. Kerülnünk kell az idegen szavakat, ha 
olvasóink, hallgatóink nem ismerik témánk idegen eredetű műszavait. Minél több ember számára 
írunk, beszélünk, annál inkább kerülni kell a ritkább, szokatlanabb idegen szavakat. A szűkebb 
körnek, egy-egy szakma képviselőinek szóló szövegek nem nélkülözhetik a sajátos szakkifejezé-
seket. De ugyancsak a szakmák, tudományágak népszerűsítő szinten nagyobb hallgatóságnak, 
szélesebb olvasóközönségnek már közérthető nyelven szólhatnak csak, ebben az esetben le kell 
mondani a csupán kevesek által ismert szavakról, kifejezésekről, vagy pedig minden esetben meg 
kell magyarázni, közérthető módon körül kell írni őket. 

Sajátos hely illeti meg az idegen szavak használatában a szépirodalmat. Az író nyelvi esz-
közökkel jellemzi és ábrázolja szereplőit, kort, környezetet fest, hangulatot idéz fel. Ennek a 
jellemzésnek, kor- és környezetfestésnek, hangulatábrázolásnak eszköze lehet az idegen szó 
használata is, az írót ebben tehát nem lehet korlátozni. Nem magyar születésű szereplőjének 
beszédébe például anyanyelve szavait keverheti. A műveltségét fitogtató sznob is jellemezhető 
francia vagy angol szavak használatával. 
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Az idegen szavak magyarral való fölcserélésének különféle módozatai vannak: 

a) Helyettesíthető az idegen szó a megfelelő jelentésű magyar szinonimák valamelyikével: 

dezorganizál – szétzülleszt, export – kivitel, manőver – mesterkedés, provokáció – kihívás stb. 

b) Ha nincs megfelelő, élő magyar szinonimája, tudatos szókincsfejlesztéssel, új szó alko-

tásával is pótolhatjuk az idegent: szóösszetétellel, képzéssel, elvonással, rövidítéssel, esetleg 

betűszóalkotással, de akár tájszavaknak köznyelvivé tételével, esetleg régi szavaknak valamelyik 

jelentésében való felújításával. A magyar szókészlet ilyen tudatos gazdagítása eredményeképpen 

a XVI–XVII. században egyre gyakrabban tűnnek fel új magyar szavak az addig használt idegen 

eredetűek helyettesítésére. Például a mennyiség, minőség, intézet, küldemény, hagyomány 

(Sylvester János, Geleji Katona István alkotásai), középpont, számláló, nevező (Apáczai Csere 

Jánostól), majd a nyelvújítás korában az egyesület, keringő, szerény, légyott, irodalom, jellem, 

ábránd, botrány, eszme stb. Ismeretes, hogy a nyelvújítás szómagyarító kísérletei nem mindig 

jártak sikerrel. Például nem sikerült elterjeszteniük a nyelvújítóknak a kórgór, éleny, könyen 

szavakat, ma is az idegen eredetű kolerá-t, oxigén-t, hidrogén-t használjuk. Nem nagy 

eredményre vezetett a nyelvújításnak az a szómagyarító eljárása, amellyel az idegen szót 

átalakították, „magyarosabb” formába öltöztették. Az így keletkezett szavak közül alig maradt 

meg valami. Ilyenek a pillér (a francia pilier-ből), a bálna (a latin balaena-ból). 

A régi nyelvújító mozgalom, bár kisebb mértékben, de azért áthúzódott a XX. századra is. 

Századunk nyelvművelő próbálkozásai közül az a legismertebb, amely a harmincas években 

bontakozott ki. Ez elsősorban nyelvtisztító jellegű volt, a fölösleges idegen szavak kiküszöbölé-

sét, magyarral való helyettesítését tekintette fő céljának. Ebbe a mozgalomba a sajtó is belekap-

csolódott, úgynevezett szópályázatok kiírásával nagy érdeklődést váltott ki az olvasóközönség 

soraiban. 

Sikeresnek bizonyultak a sportnyelv magyarítására irányuló törekvések. Az akkori Nem-

zeti Sport című lap pályázati felhívásának eredményeképpen számos magyar sportnyelvi 

kifejezés született: edző a trainer, gyorsúszás (először kallózás) a crawl, hajrá a finish, hátvéd a 

back, lelátó a tribün, mez a dressz, műlesiklás a slalom, ökölvívás a box, öttusa a pentatlon, rajt a 

start, rangadó a derby, szöglet a corner, szurkoló a drukker, vágta a sprint helyett. Ezeket a 

szavakat eleinte a közönség nagy része gúnyolódva fogadta, a szaksajtó azonban következetesen 

alkalmazta őket, a rádiós és televíziós közvetítésekben is ezeket halljuk. Ezeket a 

megmagyarosított sportnyelvi szavakat olvashatjuk a hazai magyar sajtóban, és hallhatjuk rádió- 

meg televízióadásaink sportműsoraiban is. A társalgási sportnyelvben azonban az idegen back 

[„bekk”], drukker, korner, start stb. fordul elő. 

Egyéb idegen szavak helyettesítésére szintén történtek kísérletek az utóbbi évtizedekben. 

Az újabb szómagyarító kísérletek csak akkor voltak sikeresek, ha az új tárgy, új fogalom 

magyar néven mutatkozott be. Ilyenek voltak például az űrhajó, űrkikötő, fedélzet, műhold (bár 

sokáig párhuzamosan élt vele együtt a szputnyik), holdkomp, űrséta, űrállomás.  

A szómagyarítás akkor is sikeres lehet, ha az idegen szó szélesebb körben való elterjedése 

előtt lehet ajánlani a megfelelő magyar kifejezést. Ezért sikerült például annak idején egy pár hét 

alatt a cinemascope szót kiszorítani a szélesvásznú szóval (szélesvásznú film, szélesvásznú mozi). 
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Szűts László említi, hogy nemrég Magyarországon egy szópályázat eredményeként sikerült a 

supermarket szót szinte be se engedni a magyar nyelvbe, hisz már az ilyen mindenesbolt ezzel a 

névvel nyílt meg: ÁBC-áruház. Szintén sikeres szómagyarításra példa a telefere is, amely az 

angol talk-show-t szorította ki, bár ez csak televíziós műsorra vonatkozik. 

Sokszor azonban sikertelen a szómagyarítási kísérlet. A sikertelenségnek több oka lehet: 

nem volt egészen megfelelő a magyar szó, az idegen szó már elterjedt, mikor megpróbálkoztak 

magyarításával, a szakmai és tudományos szavak esetében nem egyszer a szakma és a tudomány 

művelői ragaszkodtak az idegen kifejezések használatához.  

A szómagyarító pályázatok sok esetben televíziós vagy rádiós műsorban hangzottak el, 

illetőleg valamely szaklapban jelentek meg.  

A 70-es évek elején próbálkoztak a disc jockey magyarításával; a bíráló bizottságnak a 

beküldött ajánlások közül legjobban a lemezgazda nyerte meg a tetszését. A vendéglátóipar, a 

szórakozóhelyek azonban továbbra is inkább a műsorvezető szót alkalmazták. A fiatalok pedig az 

angol elnevezés kezdőbetűiből betűszót alkottak, s egyszerűen csak di-zsi-t mondtak, illetve 

mondanak. 

A dublőr, dublőz magyarításának eredménye a helyzetszínész volt 1972-ben, de a magyar 

szó nem nagyon hallható a pályázat eredményhirdetése óta. 

Érdekes utat járt be a tudományos-fantasztikus irodalmi műfajok jelölésének a magyarí-

tása. Az angol sci-fi helyett több szójavaslat is született, s a 70-es évek közepén ezek némelyike 

használatban is volt. Ilyen volt például a tudofántos szó. többen ajánlották a tudományos-

fantasztikus szavak elemeiből létrehozott tufatikus szót. A győztes szó a fantasztikus rövidítésé-

ből, becézéséből alkotott fanti lett. Bár a bírálóbizottság ezt tartotta a legsikeresebbnek, a 

közvélemény nemigen barátkozott meg vele. Ehhez az is hozzájárult, hogy az egyik humorista a 

70-es évek közepén az infantilis-sal hozta összefüggésbe, és egy kicsit lejáratta. Tehát annak 

idején nem sikerült elterjeszteni, viszont az utóbbi években a fanti feltámadt, a gyermekeknek 

szóló tudományos-fantasztikus irodalmat nevezik irodalmi berkekben fanti-nak. 

A nemzetközi spray szó magyarítására egy szópályázaton a permet szót ajánlották, de a 

szó nem terjedt el ebben a jelentésében. A sikertelenségnek talán az az oka, hogy a permet szóhoz 

elsősorban mezőgazdasági műveleteket társítunk. 

A Kossuth Rádió Magyarán szólva című műsorában hirdették meg 1981-ben a hot-dog 

szómagyarító pályázatát. Mintegy 100–120 szót ajánlottak helyette a pályázók. Volt, aki 

egyszerűen csak értelmezte az angol kifejezést: meleg virslivel töltött kifli. Mások a kiflis virsli, 

virslis kifli kifejezések elemeiből alkottak mozaikszót: kivi, viki, kirsli, virfli. A nem túl sikeres 

szóajánlások közül még említésre méltó a bundás virsli, úti falat, dugi falat, s míg végül a 

bírálóbizottságnak leginkább a játékosan alkotott burka nyerte meg a tetszését. Azonban nem 

terjedt el, maradt az idegen hot-dog. 
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Más példák napjaink szómagyarító próbálkozásaira: audiovizuális – hangos-képes (1973), 
marketing – piacszervezés (1974), szlogen – vivőszó (1973), windsurf – deszkavitorlás, szélsikló 
(1980), night-club – éjbár (1987), snack-bar – gyors-harapó, hamm-bár (1987), szponzor – 
védnök (1987), music-center – zenebarlang (1987), szolárium – fényfürdő (1987), image – 
hírkép, közkép (1987). 

Az idegen szavaknak nyelvünkben való beilleszkedésére, „megmagyarosodására” a leg-
gyakoribb mód az, hogy az idegen szó az írásképben és kiejtésben a magyar nyelvhez idomul: a 
latin nota, az angol baby, trenchcoat, sandwich a francia bijou, batiste, a spanyol poncho vagy a 
nemzetközi (angol, francia, német, olasz) bar írásformája a magyar ábécé betűihez, illetőleg a 
magyar kiejtéshez igazodik, tehát nóta, bébi, trencskó, szendvics, bizsu, batiszt, poncsó és bár 
lesz belőle. A magyaros, a kiejtésnek (nagyjából) megfelelő írásforma teszi lehetővé, hogy az 
idegen szó szélesebb körben is ismeretessé váljék, a magyar szókészlet egészében elvegyüljön. 

A magyar írásforma általában az eredeti írásképet követi. De arra is van – nem is kevés – 
példa, hogy a magyar kiejtést erősebben befolyásolja az eredeti írásforma, s inkább az eredeti 
betűkép által meghatározott kiejtési forma válik a magyar íráskép alapjává is. A klub (club), 
producer szavak kiejtésében (az u hang esetében) inkább az íráskép, mint az eredeti kiejtési 
forma győzött. A cowboy szó „magyar” alakjában még ma is küzd az íráskép és az eredeti kiejtési 
forma: kovboj-kauboj. A laser szó magyarosodása lázer és lézer alakban is lehetséges; az első 
inkább őrizné az írásképet, a második inkább a kiejtést. Némi küzdelem után az utóbbi, a lézer 
győzött. Az image meg standard is kétféle kiejtési formát ismer: imázs, imidzs, illetőleg standard, 
sztenderd. Az imázs francia, az imidzs angol kiejtést tükröz. A standard az eredeti (angol) írást, a 
sztenderd az angol kiejtést igyekszik visszaadni. 

Már az eddigi példák is azt mutatják, hogy az idegen szavak kiejtése nemegyszer 
gondot okozhat. Vannak, akik a már meghonosodott és bizonyos fokig megmagyarosodott 
idegen szavak ejtését is a lehetőségig vissza akarják igazítani az átadó nyelv gyakorlatához, 
de olykor tévednek is ebben. Így lesz az aktív áktív, az akadémia ákádémia, a dzsungel 
dzsangl, a frank fran, az interjú intervjú, a premier prömier, a rekamié rökamié, a retúr rötúr 
stb. Az efféle kiejtési sznobizmust nem helyeselhetjük (a rekamié például a franciában sem 
hangzik ö-vel). 

Az idegen szavak helyesírása ugyanolyan nehéz és sokat vitatott kérdéskör, mint a 
nyelvhelyességi és stilisztikai problémáké. Az az általános elvünk, hogy magyarosan írjuk a 
gyakran előforduló szavakat, azokat, amelyeknek ezt az írásformáját a hagyomány, a szakma 
vagy a tudományág szokása már szentesítette: akció, dízel, finanszíroz stb. Idegenesen a ritkább 
és újabb szavakat írjuk, amelyeknek magyaros írását még szűkebb szakma sem rögzítette: 
adrenoleukodystrophia, biedermaier, Erythromycin, Phenylbutazon stb. 

Ha egy idegen szó több tudományág területén is használatos, esetleg a köznyelvben is él, 
előbb írhatjuk magyarosan, mint azt, amelynek használata egyetlen tudományágra korlátozódik. 
A diftéria, kolera, tífusz stb. szavak idegenes írásmódját már nem volna szerencsés erőltetni. „A 
helyesírásnak egyébként is segítenie kell a szükséges idegen szavak befogadását és a szükségte-
lenek kitiltását. Arra kell törekednünk, hogy a nélkülözhetetlen idegen szó helyesírása 
magyarosodjék meg, a nélkülözhetőét pedig ne siettessük” (Bokor József). 
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Hazai magyar nyelvművelésünknek szintén fontos kérdése az idegen szavak használata. A 

nálunk élő idegen szavak sajátos rétegét alkotják a román eredetű idegen szavak, amelyek főleg a 

beszélt nyelvben terjedtek el. Helytelen alkalmazásuk elsősorban a bilingvizmussal 

(kétnyelvűséggel) és a kevertnyelvűséggel függ össze. Egyesek azért keverik beszédükbe ezeket 

a szavakat, mert nem ismerik a normatív nyelvváltozatbeli megfelelőjüket. Az is előfordul, hogy 

az illető magyar szó csak passzív szókincsükben van meg, és az adott beszédhelyzetben a 

beszélőnek a román szó jut eszébe, azt használja, nem is törekszik arra, hogy a magyar megfelelőt 

megkeresse. Íme néhány példa az elterjedtebb és gyakrabban használt román eredető idegen 

szavakra: áreszt (’fogda; börtönbüntetés’), borkán (’befőttesüveg, ugorkásüveg’), cáp 

(’bakkecske’), diszpenzár (’orvosi rendelő’), gogos (’paradicsompaprika ’), kondika (’jelenléti 

napló’), nyám (’rokon, rokonság’), pokëjit (’vallásos szekta tagja; hívő’), remorka (’pótkocsi, 

utánfutó’), tribunál (’törvényszék’), zgircsit (’fukar, fösvény’). 

Az ide tartozó szavak közül több is nemzetközi szó, amely román közvetítéssel került bele 
a romániai magyarság nyelvhasználatába. Ezek a többszörös szóátvétel/szókölcsönzés példái. 
Korábban már más nyelvből (például a latinból, franciából, németből) is átkerültek magyarba. A 
korábbi átvételek és az utóbbi ötven-hatvan esztendő alatt ezeknek román nyelvi közvetítései, 
újrakölcsönzései a legtöbb esetben hangalakjukban, jelentésükben, illetőleg mindkettő 
tekintetében eltérhetnek egymástól. Hangalaki eltérésre a következő példákat említhetjük (az első 
változat a korábbi átvétel): < obskúrus ~ obszkur (< r. obscur), patrónus ~ patron (< r. patron), 
arbitráris ~ arbitrár (< r. arbitrar), tarifa ~ tarif (< r. tarif), akcidens ~ akcsident (< r. accident), 
cirkulál ~ csirkulál (< r. circula),  junior ~ zsunior (< r. junior) stb. 

Nem egy nemzetközi szónak egy vagy több jelentése a románból származik a romániai 

magyarság nyelvhasználatában. Például adminisztrál ’gyógyszert adagol’, formál ’1. telefon-

számot hív, 2. alkot’ (pl.: A feleségemmel egy csapatot formálunk.). 

A romániai magyar köznyelv szókészletébe a románból nemcsak szavak kerültek át, ha-

nem a szókészleti hatás tükörszavak, tükörkifejezések, valamint (román és magyar elemekből 

álló) hibridszavak létrejöttében és használatában ugyancsak megnyilvánul. Például: régiség 

’szolgálati idő’ (vö. r. vechime), lírai művésznő ’operaénekesnő’ (vö. r. artistă lirică), akcsidentet 

csinál ’balesetet okoz’ (vö. r. a face accident),  falimentet ad ’csődöt mond’ (vö. r. a da faliment). 

 

 




