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A szóképzés 

Szóalkotási módjaink közül a szóösszetétel mellett a legjelentősebb a szóképzés 
(derivatio). Ez a legtermészetesebb szóalkotásmód, de mai nyelvünkben nem áll olyan vezető 
helyen, mint a szóösszetétel. 

A szóképzés során egy régebbi szó jelentését (vagy legalább hangulatát) a hozzáillesztett 
képző segítségével bizonyos irányban megváltoztatjuk, s így mind alak, mind jelentés, illetőleg 
hangulat tekintetében önálló új szót alkotunk. A régi szó (primitívum) az alapszó, a keletkezett új 
szó a származékszó vagy képzett szó (derivátum). Pl. hal + -ász → halász, leány + -ka → 
leányka. Az alapszó ezekben a példákban szerkezeti szempontból egyszerű szó, szótő, de lehet 
képzett szó is (ilyenkor továbbképzésről beszélünk) meg összetett szó is. Pl. egészség + -es → 
egészséges, fénykép + -ész →  fényképész, menyasszony + -kodik → menyasszonykodik. 

Szófaji szempontból az alapszó legtöbbször ige vagy névszó, de ritkábban más szófajú szó 
is lehet (esetleges, nélkülöz, hesseget stb.). Az alapszó lehet ritkábban önálló szóként nem 
használt hangutánzó, hangulatfestő szó, esetleg passzívvá vált, de más származékokban világosan 
felismerhető, elkülöníthető ún. fiktív tő (köh + -int, köh + -ög, köh + -écsel; dör + -ög, dör + -ren; 
rep + -ül, rep + -des, rep + -ked stb.). Az alapszó többnyire jeletlen, ragtalan szótári alapalak (1. a 
fenti példákat), ritkán azonban előfordulnak raggal vagy jellel ellátott alapszók is: húgomság, 
öcsémség, nagybani, természetbeni stb. 

A szóképzés a nyelvújítási mozgalmak szándékos alkotásait és az írók és költők egyéni 
képzéseit (hapax legomenon) kivéve nem tudatos szókincsgyarapító eljárás, hanem a nyelvben 
már korábban létező, hasonló alaki felépítésű és jelentésű szavak analógiáján alapuló ösztönös 
szóalkotás. 

Az alapszó és származékszó szófaját is figyelembe véve négy csoportba osztjuk a kép-
zőket: 

1. Igéből igét képzők (deverbális igeképzés): felel+-tet, ír+-hat,  jár+-kál stb. 
2. Névszóból  igét  képzők  (denominális  igeképzés):  szám+-oz,  öreg+-ít, fehér+-edik stb. 
3. Igéből névszót képzők (deverbális névszóképzés): ír+-ó, tanul+-ság stb. 
4. Névszóból  névszót képezők (denominális névszóképzés): fiú+-cska, só+-s, só+-tlan stb. 
Van, aki külön csoportban tárgyalja az igéből igeneveket létrehozó képzőket (főnévi: ol-

vas+-ni, melléknévi: olvas+-ó, olvas+-(o)tt, olvas+-andó, határozószói: olvas+-va). 

Napjaink képzőhasználatában a legfeltűnőbb az, hogy csak néhány képző uralja a me-
zőnyt, és ezek is általában a főnevesítés irányában hatnak. Vezet az -ás, -és, amellyel ma 
elsősorban cselekvést jelentő elvont főneveket alkotunk: leépítés, átszervezés, elmozdulás, 
csúsztatás, kozmetikázás, címkézés, átmentés stb. A vezető helyen osztozik a -ság, -ség, amely 
melléknévből hoz létre főnevet: kilátástalanság, kiúttalanság, hatékonyság, árérzékenység stb. 
Nagyon termékeny most is az -s főnév- és melléknévképző: benzinkutas, butikos, gebines, 
számítógépes, videós; hovatartozást jelöl: MDF-es, SZDSZ-es (nálunk péunerés, vátrás). Eleven 
manapság az -ó, -ő melléknév-, illetve főnévképző. Főnévként, melléknévként is él a szószóló, 
beszélő, ügyvivő, vállalkozó, turkáló. 
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Az igeképzők közül a legélőbb a denominális -z: nyugtáz valamit, szipózik, videózik, 
újráznak stb. Jóval ritkább az -l: leműszakol, leszámítol, az -ul, -ül: ellehetetlenül stb. Ritkább 
képzőink is felbukkannak új szavakon: szösszenet, olvasat, böngészde, gombócda, tipróka, 
pattinka stb. 

A szóképzés mai nyelvbeli súlyára vonatkozólag ezt írja Heltainé Nagy Erzsébet: „Talán 
ez a néhány példa is mutatja, élénkebb ugyan a szóképzés, de ezzel még nem lehetünk 
elégedettek. Jó volna, ha ritkább képzőink is feltámadnának szunnyadó álmukból, s kedvezőbb 
belső szemasziológiai folyamatokat indítanának el.” – A szóképzés egyéb vonatkozásainak 
részletezésére (például a képzőrendszer bemutatására) az alaktanban (morfológiában) kerül sor. 

A szóalkotás ritkább módjai 

A szóelvonás 
A szóelvonás olyan szóalkotási mód, amelynek során a beszélők egységes, szerkezetileg 

nem elemezhető szavakat – téves analógia következtében – olykor képzett vagy összetett szónak 
éreznek, s a képzőnek vélt szóvéget elhagyva a megmaradt szódarabot önálló életre keltik, vagy 
az összetételi tagnak érzett szórészt külön szóként is használják. 

1. A szóképzés fordított műveletének eredményeként született elvonás például a kadar 
bornév a kadarká-ból. A nyelvújítás korában sok új szó keletkezett tudatos, szándékos 
elvonással: ábráz → ábra, árnyék → árny, borul → ború, ékes → ék, érdekel → érdek, gyámol 
→ gyám, gyárt → gyár, lobban → lob ’gyulladás’, piros → pír, romlik → rom, roncsol → roncs, 
szomjú → szomj, tapsol → taps, zömök → zöm stb. 

Ma is keletkeznek így szavak: macerál → macera, zabál → zaba stb. 
Napjaink szóelvonásai között tarthatjuk számon azokat az igéket, amelyeket jelzős, jelö-

letlen tárgyas, határozós előtagú és -ás, -és meg más képzős utótagú szóösszetételekből vontak el: 
gyorsírás → gyorsír, nagymosás → nagymos, nagytakarítás → nagytakarít; bérelszámolás → 
bérelszámol; tájfutás → tájfut, tömegközlekedés → tömegközlekedik stb. A képvisel is ide 
sorolható, bár ez az ige korábbi (XVIII. század végi) elvonás a képviselő-ből. Szintén ilyen 
régebbi igésítés eredménye a kárpótol, rangsorol és a vendégszerepel. 

2. A szóösszetétel fordított műveletének eredményeképpen önállósodott például az izmus 
‘művészeti, filozófiai irányzat’ jelentésben. Így született a nyelvújítás korában a mendemondából 
a monda vagy a sokszorozból a szoroz. Szintén az effajta szóelvonásra példa a féleség főnév. 

A szóhasadás 
Szóhasadásnak azt a nyelvi folyamatot nevezzük, amelynek során egy szó akár alapalakjá-

ban, akár képzős, ragos vagy jeles alakjában két, esetleg több alakváltozatra bomlik, s az alak-
változatok között részleges vagy teljes jelentéselkülönülés áll be (párhuzamos alak- és jelentés-
megoszlás): vacak ~ vacok, szeg ~ szög, dobban ~ döbben, dong ~ döng, kamara ~ kamra stb. 

A mozaikszavak alkotása 
Ez a szóalkotási eljárás nyelvünkben meglehetősen új, a múlt század végén bukkant fel, 

ma már a ritkább szóalkotási módok közül a legtermékenyebb. Kialakulásában külföldi 
mintáknak is nagy szerepük volt. 
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A mozaikszók egy része betűszó. Ezek úgy születnek, hogy több szóból álló nevek kez-
dőbetűit egymás után leírjuk, illetőleg kimondjuk. Állhatnak csupán mássalhangzókból, ilyenkor 
a betűk ábécébeli nevét használjuk: MTK (emtéká) = Magyar Testgyakorlók Köre, FTC (eftécé)= 
= Ferencvárosi Torna Club stb. Vannak vegyesen magán- és mássalhangzókból felépülő 
betűszók: MÁV (máv) = Magyar Államvasutak, OTP (ótépé) = Országos Takarékpénztár, ELTE 
(elte) = Eötvös Loránd Tudományegyetem, MTI (emtéi) = Magyar Távirati Iroda stb. 

A mozaikszavak úgy is létrejöhetnek, hogy a több szóból álló neveknek nemcsak a 
kezdőbetűit, hanem részben vagy egészében szóeleji betűcsoportjait rántjuk össze. Ezeket 
szóösszevonásoknak nevezzük: MAHART (mahart) = Magyar Hajózási RT (azaz részvénytár-
saság), SORTEX (sortex) = Soroksári Textilipar stb. 

A XX. században a köznevek területére is átterjedt a mozaikszavak alkotása. Kialakult az 
s.k. (eská) = saját kezűleg, kb. (kábé) = körülbelül, tv ~ tévé, kft (káefté) = korlátozott felelősségű 
társaság,  gyes = gyermekgondozási segély stb. 

Vannak világszerte ismert nevű nemzetközi szervezetek, egyesületek, pártok, államok, 
hírügynökségek: ENSZ, UNESCO, NATO, TASS, USA stb. 

Magyarországi szervezetek, intézmények, egyesületek nevéből keletkezett mozaikszó még 
a fentebb említetteken kívül az MTA (emtéa) = Magyar Tudományos Akadémia, MDF (emdéef) 
= Magyar Demokrata Fórum, SZDSZ (eszdéesz) = Szabad Demokraták Szövetsége, FIDESZ 
(fidesz) = Fiatal Demokraták Szövetsége stb. 

A romániai magyarság is számos, a hazai valósághoz kapcsolódó mozaikszót használt és 
használ. Ezek ugyanolyan típusúak, mint a magyarországi nyelvhasználatban előfordulók: 
MADOSZ (madosz) = Magyar Demokrata Országos Szövetség, MADISZ (madisz) = Magyar 
Demokrata Ifjak Szövetsége, KMDSZ (káemdéesz) = Kolozsvári Magyar Diákszövetség, 
MISZSZ (missz) = Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetség, EMKE (emke) = Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület, EME (eme) = Erdélyi Múzeum Egyesület, RMDSZ (eremdéesz) = 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség, MÚRE (múre) = Magyar Újságírók Romániai 
Egyesülete stb. 

A mozaikszók használatához számos nyelvhelyességi és helyesírási tudnivaló kapcsolódik. 
Íme néhány közülük: 

A mozaikszó határozott névelőjének alakváltozatát mindig az illető mozaikszó kiejtett 
alakja határozza meg: az EBESZ, a KMDSZ, az RMDSZ, az SZKT, az USA stb. 

A nagybetűkkel írt magyar mozaikszókban sem az egyes betűk közé, sem a betűsor végére 
nem teszünk pontot: KMDSZ, IBUSZ, RMDSZ. (A románban viszont igen: U.D.M.R.) A 
toldalékot kötőjellel kapcsoljuk hozzájuk, figyelembe vesszük a hasonulás szabályát, és a 
toldalék után kitesszük a toldalék esetleges előhangzóját: OTP-nél, IBUSZ-t, MÁV-ot. Ha ezek a 
mozaikszók összetétel előtagjaiként fordulnak elő, az utótagot kötőjellel fűzzük hozzájuk: OTP-
kölcsön, KMDSZ-iroda, RMDSZ-képviselő stb. 

A szórövidítés 

A modern szóalkotásmódok közé tartozik a szórövidítés is, amely a szóelvonással meg a 
mozaikszó-alkotással mutat rokonságot. Ennek szintén kedvez napjaink rohanó, felgyorsult 
tempója, amely arra ösztönzi a beszélőt, hogy minél rövidebb idő alatt minél több információt 
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tudjon átadni a hallgatóknak. Több típusa van. Gyakori eset, hogy a hosszabb szó vagy 
szószerkezet jelentését az első egy-két szótag veszi át, pl. irtó (← irtózatos), kösz (← köszönöm), 
linó (← linóleum), prof (← professzor). Ez a rövidítés olykor együtt jár a szóvégi magánhangzó 
megnyúlásával, például repró (← reprodukció), Jugó (←Jugoszlávia). A megrövidített szóalak 
végén nemegyszer -i hang van, amely a teljes szóban is megvolt, a szórövidülésekben azonban 
becézőnév-képzőként hat, például troli (← trolibusz), ulti (← ultimó). Máskor az -i nemcsak 
látszólag, hanem valójában is játszi-becéző képző, például cigi (← cigaretta), diri (←direktor). 
Más példák: cuki, csoki, fagyi, kori, mozi, nagyi, dagi, isi, oszi, ovi, doli, baki, difi, kondi, szabi, 
szaki, csini, vili. Máskor nem -i, hanem egyéb kicsinyítő-becéző képzőre végződnek a 
megrövidült szóalakok, például föci ← földrajz, pulcsi ← pulóver, fizu ← fizetés. 

A szórövidülésnek sajátos esete, amikor összetett szó előtagja, illetve jelzős szószerkezetben 
a jelző rövidül meg, például logarléc (← logaritmusléc), potméter (← potenciométer), precöntöde 
(← precíziós öntöde). Más példák: becsszavamra, bölcskar, levlap, reptér, sebváltó. Végül 
előfordul olyan eset is, hogy a szó vége önállósul: presszó (← eszpresszó), busz (← autóbusz). 

A szóvegyülés 

Szóvegyülésről (contaminatio) akkor beszélünk, ha két különböző szó elemei – véletlenül 
vagy tudatosan – többször is keverednek egymással. Eredetileg akkor keletkeztek, amikor egy 
szóalak felidézésének pillanatnyi zavara közben két azonos vagy rokon értelmű szó egyszerre 
jutott a beszélő tudatába, s a hangalakok kimondásakor összekeveredtek. Az így létrejött szavak 
egy részének jelentése megegyezik az alkotó tagokéval: ordít X kiabál → ordibál, zavar X kerget 
→ zargat, csokor X bokréta → csokréta, rémítő X ijesztő → rémisztő stb. 

Egyes szóvegyüléses alakok tudatos alkotások, ezek mást jelentenek, mint az alkotóele-
mek: motor X hotel → motel, búza X rizs → burizs, citrom X narancs → citrancs (a grape-fruit 
magyar neve). 

A népetimológia vagy szóértelmesítés 

Ez olyan ritka szóalkotási mód, amelynek eredményeként valamely szokatlan, többnyire 
idegen szót már meglevő ismert szóhoz (szavakhoz) hasonlóvá teszünk. Így lett a régi mélföld, 
mílföld német eredetű ’mérföld’ jelentésű előtagjából a mér ige hatására mérföld. A szláv ulica 
átvétele során a szót képzettnek vélték, előbb ucca, majd utca lett belőle, holott eredetét tekintve 
semmi köze az út szóhoz. 

Újabban szándékos szótorzításokkal is keletkeztek népetimológiás formák: nyugdíj(as) → 
nyögdíj(as), agronómus → ugrómókus, televízió → televíziló, cowboy → kanboj stb. 

A JELENTÉSVÁLTOZÁS 
A szókészlet jelentésváltozás révén is gazdagodik, gazdagítható. Jelentésváltozáskor 

azonban nem mennyiségileg gyarapszik a szókészlet, mint a szókölcsönzés, belső szóteremtés és 
szóalkotás esetében: nem a szavak száma növekszik, hanem minőségileg, a szavak használati 
értéke sokszorozódik meg. 
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Gombocz Zoltán nyomán a jelentésváltozásnak két fő típusát különböztetjük meg: a 
névátvitelt és a jelentésátvitelt. Ha egy dolog, fogalom (jeltárgy) nevét (hangsorát) átvisszük egy 
más dolog, fogalom (jeltárgy) jelölésére, névátvitelről beszélünk. A torok hangsorral például 
nemcsak emberi testrészt, hanem szabad térségnek (főleg utcának, völgynek) a bejáratát is 
megnevezhetjük: „[A lámpás] az út torkát bevilágítja” (Gárdonyi). Itt tehát a név mozdul el a 
jelentés irányába. A névátvitelt így ábrázolhatjuk: 

 Név Név 
 torok    torok 

 

 Jelentés Jelentés 
 ’testrész’ ’utca, völgy bejárata’ 
Az előbbi folyamatnak az ellenkezője következett be a ’labirintus, útvesztő’ jelentésű 

tömkeleg szó jelentésváltozásában, mégpedig azon az alapon, hogy a név maga hangzásban 
hasonlít a ’sokaság’ jelentésű tömeg-hez. Így aztán a tömeg jelentését a tömkeleg szó jelentéséhez 
fűzték. 

  
 Név Név 

 tömkeleg tömeg 
 

 Jelentés Jelentés 
 ’labirintus, útvesztő’ ’sokaság’ 

Ezt a fajta jelentésváltozást jelentésátvitelnek nevezzük.  

A) A névátvitel 
A névátvitelek rendszerében két nagyobb kategóriát és több ezeknek alárendelt kisebb al-

fajt különíthetünk el. A torok esetében például a jelentésváltozás, a névátvitel azon az alapon 
történik, hogy a jeltárgyak hasonlítanak egymásra, illetőleg hasonló funkciójúak. Az ilyen 
jelentésváltozást hasonlóságon alapuló névátvitelnek (a stilisztikában metaforának) nevezzük. 
Amikor a jelentésváltozást, a névátvitelt a jeltárgyak érintkezési (tér-, idő-, anyagbeli, ok-okozati 
stb.) kapcsolatai indítják meg, érintkezésen alapuló névátvitel (a stilisztikában metonímia) 
megy végbe. Például „Parittyázott a vas, – felrepült ragyogva, / Aztán eltemette magát a 
homokba” (Arany). A vas szó itt nem az anyagot, a fémet, hanem a belőle létrehozott készít-
ményt, a ’kard’-ot jelöli. 

1. A hasonlóságon alapuló névátvitelek 

A jeltárgyak közötti hasonlóság lehet tartalmi és hangulati jellegű. Tartalmi a hasonlóság 
akkor, ha a jeltárgyak külső, azaz alaki és belső egyezéseket vagy funkcionális azonosságokat 
mutatnak. Alakbeli hasonlóság hozta létre például a sarló-nak a következő idézetben lévő 
jelentését: „A hold sápadt sarlója egyre nő” (Juhász Gyula). Alak- és funkcióbeli hasonlóság 
alapján van például a repülőgépnek szárnya, mint a madárnak, a fűrésznek foga, akár az 
embernek vagy állatnak. 
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A jeltárgyakhoz kapcsolódó hangulat hasonlósága szerepel névátviteli alapként abban, 
hogy ma például a rikító szín szókapcsolatban a rikító melléknév ’túlságosan élénk, kellemetlenül 
tarka’ jelentésű. Régebben ugyanis mint a rí ’ordít, kiabál’ igével öszefüggő, kellemetlen 
hangérzetet kifejező szó társult az ugyancsak kellemetlen hangulati hatású látási képzetet 
megnevező szóhoz. Hasonlóképpen magyarázható a kiabáló szín kiabáló szavának a jelentése. 

A tartalmi és hangulati hasonlóságon alapuló névátvitel fontosabb fajtái a következők: 
1. Az élővilág egyedeire jellemző jegyek neve az élettelen világ dolgainak jelölésére is 

szolgálhat. Így például emberi, állati testrészek és cselekvések nevét átvisszük a környező 
világra, s élettelen tárgyak, térbeli irányok, folyamatok neveként alkalmazzuk őket. A korsónak 
szája, füle, hasa, a harangnak nyelve, az asztalnak lába, a hegynek gerince, háta, az ekének 
szarva van; a ház áll, a falu fekszik, a szél fütyül, az óra  jár. 

2. Az élettelen világ dolgainak, a rájuk jellemző állapotoknak a nevével élőlények test-
részét, cselekvését, növényeket jelölünk. Például a kobak, tök szónak ’fej’ jelentése is kialakult, a 
borda is előbb jelölte a szövőszék-alkatrészt, mint a hasonló emberi-állati csontokat. A dér-ből 
képzett deres ’szürkülő’ jelentésben vonatkozik az emberre. Az alkony és dél szó meg nemcsak 
napszakot nevez meg, az életnek is van alkonya és dele. 

3. Élő élővel is kapcsolatba kerülhet. Állatok nevét alkalmazzuk emberre valamely jelleg-
zetesnek vélt – csak ritkán kedvező – tulajdonság alapján: szamár, disznó, ökör, liba; galambom, 
bogaram. A ’beszél’ jelentés kifejezői is lehetnek állathangot utánzó, az állati „beszéd”-hez 
tartozó szavak: „A nyelve mindig csicsereg, egy pillanatig be nem áll” (Móricz). „Bátori Bálint 
zizeg a fülibe, búg, mint a gerlebúgás” (Uő.). 

4. Az élővilág egyedeinek, valamint tulajdonságainak neve elvont fogalmakra is átvihető. 
Így beszélhetünk például bokros teendőkről, vagy ilyen alapon utalhat a csirke a kicsiség, 
jelentéktelenség fogalmára. Ezért minősíthető csirkepörnek a szóra sem érdemes rágódás: „... 
csirkepörökkel harcolni egy életen át” (Móricz). 

5. Az élettelen világ dolgai közül az egyiknek a neve szerepelhet a másik megjelölőjeként. 
Például a dob főnév a cséplőgép részét is megnevezheti, vagy az ágy puskarészt is jelent. 

6. Konkrét fizikai dolog, folyamat neve elvont fogalmat, gondolkodási és pszichikai fo-
lyamatot jelölhet. Az ijedséget, félelmet kísérő remegést, hajfelborzolódást vesszük alapul 
magának a lelkiállapotnak a jelölésekor: hajmeresztő, szorong ’aggodalmaskodik’, reszket, 
elsápad. Az öntelt, gőgös ember szinte nagyobbnak, kövérebbnek mutatkozik: felfújja magát, 
felfuvalkodik. A kapcsol ige a kézzel végezhető cselekvés mellett azt is jelenti, hogy ’megért 
valamit’. Aki mérges, mérgelődik, az füstölög magában. „Hm, paraszt én! emígy füstölög 
magában”(Arany). – Az itt tárgyalt példák közül több érintkezésen alapuló névátvitellel is 
magyarázható. 

7. Az egyik érzékterülethez tartozó nevet egy másik érzékterülethez tartozó jelentésre is 
átvihetjük: a tapintás területéről a látási (szín)érzetekre, hallási érzetekre, íz-, illetőleg szaglási 
érzetekre: tompa, hideg stb. szín; meleg, érdes, metsző stb. hang. „Szúró zaj sír a légben” (Tóth 
Árpád); csípős íz, szúró szag. A hallás területéről a látás érzékterületére is történhet átvitel. 
Például kiabáló, rikító színek, ordítóan piros. „Csontomig cseng a napsugár” (Szabó Lőrinc). 
„Kedvesem arany / varkocsán sikongat a napfény” (Radnóti). Az ilyen névátvitelt a stilisztika 
szinesztéziának nevezi. 
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8. Érzéki érzet neve elvont fogalmat jelöl. Például éles eszű, sötét gondolat, mély érzés. 
Egyes rendszerezők ezt a névátvitel-fajtát ál-szinesztéziának nevezik. 

2. Az érintkezésen alapuló névátvitel 
Az ide tartozó esetek lehetnek a) egyidejű és b) egymás utáni érintkezésen alapulók. 

a) 1. Az érintkezésen alapuló névátvitelnek leggyakoribb fajtája a rész és egész, az egész 
és a rész, a nem és faj, a faj és a nem felcserélése. A stilisztika ezt a jelenséget szinekdochénak 
nevezi. 

A következő példákban a rész neve áll az egész helyett:  
’ital’, ’étel’: „Elnémul a duhajkodó csapat. / Nem kell a korty, nem ízlik a falat” (Arany). 
’ember’: Húsz  fő jelent meg. „Ősz  fejnek süveget vess!” (közmondás). 
Az egész nevét használja a költő a rész megnevezéseként a következő idézetben: ’szoba’: 

„De Istenem! minek beszélek olyan nagyon: / Bátyád urad itt a másik házban vagyon” (Arany). 
A nem (genus) neve áll a fajta (species) megnevezőjeként a következő példában: ’farkas’: 

„Ömlik a vér száján és orrán a vadnak”(Arany). 
A fordított esetre a példa a következő: 
’kutya’: „Mint nyáj, ha komondor űzi avarban, / Szaladoznak a hamvas fellegek” (Vajda 

János). 
2. A helynek a rajta termő növény nevével való jelölése. Például: „Bujdosik az éren, buj-

dosik a nádon (= nádasban), / Nincs hová lehajtsa fejét a világon” (Arany). Vagy: „Az volt a 
terve, hogy miután a hordókat a Tóthék szőlőjébe (= szőlőskertjébe) viszik, felkuporodik jómaga 
is a szekérre” (Mikszáth). Ezzel rokon az a jelenség, amikor a hely, helyiség vagy helység neve 
az ott tartózkodókat vagy az ott folyó tevékenységet jelöli: Az egész ház talpon van. Fellármázta 
az egész házat. Vagy: Jó konyhája van, azaz ízletes ételeket főz. Stb. 

3. Valamely dolog neve a rá jellemző mennyiséget jelöli, illetőleg mérőeszköz neve mér-
tékegységet. Például: „Egy asszony két kosár almát adott nekünk” (Gárdonyi). „Nagyanyám 
hideg volt, nem akarta elfogadni ... a sógornéja tányér levesét” (Móricz). A kosár és tányér azt 
fejezi ki, hogy mekkora mennyiségű az alma, illetőleg a leves. 

4. Az anyag neve jelölheti a belőle készült dolgot. Lássuk például a vas-nak ilyenfajta 
jelentéseit: 

’patkó’: „Tegnap este jöttem meg a csatából, / Leesett a vas a lovam lábáról” 
(népköltészet). 

’bilincs’: „Loptam harminchárom lovat, / Mégse pöngettem a vasat” (uo.). 
’kard’: „Parittyázott a vas, felrepült ragyogva, / Aztán eltemette magát a homokba” 

(Arany). 
’eke’: „Óh, újra verejtékez az emberi Reménység, / Egy nagy makacs paraszt, s merőn 

előre néz, / Lenyomja bús ököllel a zökkenő, nehéz / Vasat, míg nyögve enged a titkos, néma 
mélység” (Tóth Árpád). 
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Ugyanilyen alapon a kő név vonatkozhat kőből készült tárgyra is: ’sírkő’: „Szép követ 
állítottatok elhunyt férjének” (ÉrtSz.). 

’fenőkő’: „Előbb kövön, aztán szíjon kell lehúzni a beretvát” (Uo.). 

5. Valamely időpont vagy időegység neve átvihető az illető időpontban létező vagy idő-
egységben élő emberekre: „Fáradni / láthatott / egy egész / félszázad” (Horváth Imre). A 
félszázad itt a költővel azonos időben élt emberek megnevezése. 

b) Az egymás utáni érintkezésen alapuló névátvitelek szintén többfélék. Leggyakoribb 
fajtája az ok-okozati viszony vagy az előbb történt és a később bekövetkező esemény felcserélé-
séből származik. A következő példában a hűvös az árnyék helyett áll, tehát az okozat neve került 
az ok helyére: „Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga / Hortyog ...” (Arany). 

A hasonlóságon alapuló névátvitelnek az az esete, amikor az ember lelki, pszichés meg-
nyilvánulásait a testen végbemenő elváltozások nevével illetjük, tekinthető olyan érintkezésen 
alapuló névátvitelnek, amelyben szintén az ok-okozati viszony felcserélésére megy végbe. A 
megijedés, félés, szégyenkezés például együtt járhat a haj felborzolódásával, a bőrfelület 
érdesedésével vagy az arcszín elváltozásával. Ez utóbbi más érzésekkel is összefügghet, 
örömmel, lelkesedéssel stb. Ez indokolja például a borzad és pirul ige átvitt értelmű használatát: 
„Édesanyám ... hallotta ezeket a históriákat, ... nem állott szóba velük, s ha igen, ... csak a vak 
nem látta, mennyire borzad tőlük” (Móricz). A borzad jelentése itt ’irtózik, iszonyodik 
valamitől’. „Bevallom – nem egyszer pirultam miatta” (Kosztolányi). A pirul itt azt jelenti, hogy 
’restelkedik, szégyenkezik’. 

B) A jelentésátvitel 
Két fajtája van: 
1. A nevek hasonlóságán alapuló jelentésátvitel. Ennek fogalmát már előbb tisztáztuk a 

tömkeleg vizsgálata kapcsán. Más példák: Az iromba melléknév, noha ’kendermagos’-t jelent, 
mégis könnyen jut hozzá az otromba szó ’ormótlan, idomtalan, esetlen’ jelentéséhez: „Milyen 
vörös iromba szárnya” (Ady). Az ildomos eredetileg azt jelentette, hogy ’okos, eszes (személy), 
ilyen személyre jellemző’. Például: „Senki sem kezelte még a hatalmat ildomosabban, mérsékel-
tebben, mint ő” (Mikszáth). A következő példában az ildomos már ’illedelmes’ jelentésű: „... 
szerényebbek, ildomosabbak voltak a férfiak és a nők” (Krúdy). A cinterem hagyományos 
’templom körüli temető’ jelentését is nem egyszer a ’lovagterem’ jelentés váltja fel. Az alig 
ismert padmaly szó eredeti ’víz vájta parti üreg; kriptabeli oldalfülke’ helyett már egyesek 
használatában inkább a ’padló’, illetőleg a ’menyezet’ járja (a padló, padlás szóalak hatására). 

2. A jelentésátvitel másik fajtája a nevek szószerkezeti (szintagmatikus) kapcsolatán 
alapul. A mondatban ismételten egymás mellett, egy szószerkezetben előforduló szavak jelentése 
könnyen hat egymásra; az egyikhez hozzátapadhat a másiknak a jelentése, s így a szószerkezet 
egyik tagjának lehet ugyanaz a jelentése, mint az egész szószerkezetnek. Az ilyen jelentésválto-
zást jelentéstapadásnak is nevezik. A jelentéstapadás főleg jelzős szószerkezetekben fordul elő. 
A jelző magába olvaszthatja a jelzett szó, a jelzett szó pedig a jelző értelmét. A gyors és személy 
szónak van ’gyorsvonat’, illetőleg ’személyvonat’ jelentése is, itt a jelzett szó jelentése tapadt 
hozzá a jelző jelentéséhez. A kelet és nyugat esetében a jelzett szó olvasztotta magába a jelző 
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értelmét (vö. napkelet, napnyugat). Ritkábban a tárgyas szerkezetben is lezajlik az ilyen 
jelentéstapadás. Például a terít ’asztalt terít’ ige a tárgy jelentését is tartalmazza. Elvétve az alany 
vagy a határozó képzete szintén hozzátapadhat egy-egy igéhez: szűkölködik (ti. anyagiakban); 
most ütötte a delet (ti. az óra). 

A bemutatott csoportosítás korántsem meríti ki a jelentésváltozás valamennyi fajtáját, s az 
sem állítható, hogy ez az egyetlen rendszerezési lehetőség. A jelentésváltozás ugyanis rendkívül 
szerteágazó jelenség, s a szakirodalomban mindmáig nem kristályosodott ki egy minden szem-
pontból kielégítő felosztás. 

Vannak más osztályozási szempontok szerint megkülönböztethető típusok is, például je-
lentéselveszés és jelentéselavulás, jelentésfejlődés, jelentésbővülés, jelentésszűkülés, összetett 
változás. Az utóbbiban több változástípus együttesen jelentkezik, például a név- és jelentésátvitel 
együtt: a Beethoven szónak az a jelentése, hogy ’Beethoven-mű vagy -lemez’ (Vásárolt egy 
Beethovent. A hangversenyen Beethovent játszottak) érintkezésen alapuló névátvitel és jelentésta-
padás útján jött létre úgy, hogy a Beethoven-mű vagy -lemez szintagma determinánsa felvette az 
alaptag jelentését is. 

A nemrég lezajlott, illetőleg napjainkban zajló jelentésváltozásokra is számos példa említ-
hető. Íme néhány a hazai magyar elektronikus és írott sajtó nyelvhasználatából: átvilágít 
’valakinek a múltját (főleg az elmúlt rendszerben játszott szerepét) felderíti’: „Átvilágítási 
törvények a volt szocialista országokban”; csomag kb. ’gyűjtemény’: „Kívánságunk alátámasz-
tása és nyomatékosítása érdekében ... gondoskodunk 27 952 hiteles aláírást tartalmazó csomagnak 
eljuttatásáról Ion Iliescu úr, Románia elnöke ... számára”; csúcs ’csúcstalálkozó’: „Európai csúcs 
Bécsben”;  feltérképez ’felmér, számba vesz’: „A tárgyaláson feltérképezték a lehetőségeket”; 
körüljár ’megvizsgál, tárgyal’: „Adásunkban egy harmadik világégés lehetőségének témáját 
járjuk körül”; lebont ’tételeire szétbont vmit’: „A volt Magyar Autonóm Tartomány területéről 
név szerint, településekre lebontva ismerjük a meghurcoltak névsorát.” „Most már az 
elmondottakat lebontva ismertessük a dalosszövetség céljait”; meszes ’érelmeszesedéses’: „A 
főszerkesztő lehet meszes idióta”; rábólint ’kifejezi egyetértését, beleegyezését’: „Domokos Géza 
... azzal állt elém, hogy fordítsam le [Eugen Barbu] Az északi műút című kétkötetes regényét. 
Rábólintottam.” „Hogy elkerüljük a rendőrség rábólintását saját cselekedeteire, kerülő úton 
tudtuk meg, hogy mindez igenis lehetséges”; rímel ’egybevág, összecseng’: „Ezek jól rímelnek az 
előzőkben elmondottakra”; zöld ’a környezetszennyeződés megakadályozását előmozdító’: „A 
XXI. század turizmusa a zöld turizmus lesz”. 

A BELSŐ NYELVKEVEREDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ SZÓKÉSZLETI 
VÁLTOZÁSOK 

Nemegyszer említettük már, hogy a szavak mozgása a tárgyalt nyelvrétegek, nyelvválto-
zatok, szócsoportok között is állandó és erős. A szókészleti egységek egy része ugyanis nem őrzi 
meg „eredeti” nyelvrétegbeli, szócsoportbeli helyét, hanem átkerül más nyelvváltozatokba, 
csoportokba. Ez a mozgás a nyelvhasználat következménye. A régi magyar nyelvből szintén ki 
lehet mutatni, de a mai nyelvhasználat szempontjából különös fontosságú. Azt a folyamatot, ami-
kor a szavak mozgásban vannak, és áramlanak egyik rétegből a másikba, belső nyelvkeveredés-
nek nevezzük. 
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Most foglaljuk össze ennek fontosabb eseteit! 
A nyelvi rétegek közötti szókészletbeli mozgásnak két színtere rendkívül szembetűnő: a) a 

köz- és irodalmi nyelv, illetve a nyelvjárások közötti; b) a köz- és irodalmi nyelv, illetve a 
csoportnyelvek közötti. A mozgásirány az első esetben kölcsönös, de időszakonként ez az irány 
más-más jellegű és arányú lehet. A második esetben a szavak inkább a csoportnyelvekből 
áramlanak át a köz- és irodalmi nyelvbe. 

Már jeleztük, és példákkal is bizonyítottuk, hogy a tájnyelv köz- és irodalmi nyelvünknek 
századokon át kiapadhatatlan forrását jelentette. Főleg a nyelvújítás korában került a köz- és 
irodalmi nyelvbe sok addigi tájszó: hempereg, kajla, kecmereg, lagymatag, páholy, rengeteg stb.  

De az irodalom nyelve még ma is fordul a nyelvjárásokhoz új színekért és fordulatokért. Íme 
néhány példa Sütő András tájszavai közül: bakalódás ’veszekedés’, bugyuta ’ostoba, együgyű’, 
cillingél ’kószálva megy, ballag’, kóré ’kukoricaszár’, pánkó ’fánk’, suháng ’husáng’. 

A köznyelv hatása a nyelvjárásokra mára nagyon megerősödött. A köznyelvi szó először 
több esetben rokon értelmű párjává, szinonimájává válik a tájszónak, majd pedig a szópár tájszói 
tagja feledésbe merül: früstök: reggeli, firhang: függöny, strimpfli: zokni, gúnya: ruha stb. A 
tájszavak pusztulását elég jól nyomon lehet követni az egymást váltó nemzedékek 
nyelvhasználatában. Ma szemünk láttára, fülünk hallatára pusztul ki sok-sok tájszavunk: eves 
’gennyes’, gobáncul ’sárban vagy hóban nehezen megy’, hébér ’borlopó’, hí ’padlás’, kurkál 
’piszkál’ (Nyugat-Dunántúl), iszánkodik ’csúszkál a jégen’, glicsuzik ’korcsolyázik’, göje ’koca’, 
höncsök ’vakondok’, ruzsinszem ’ribizli’, csenderi ’cserebogár’, pislen ’csirke’, töpik ’köpik’ 
(Hétfalu). 

A szakmák, csoportok nyelvéből szintén számos szó vált és válik közkeletűvé. A régi 
nyelvi elkallódik a posztógyártók, a szélhámos a földművesek, állattenyésztők, a kóborol pedig a 
katonai élet nyelvéből került be – jelentésváltozással – a köz- és irodalmi nyelvbe. A szakszóknak 
az irodalmi nyelv felé áramlása századunkban erősödött fel, de napjainkban is tart még ez a 
folyamat: rövidzárlat, golyóscsapágy, logarléc, aratógép, vetésforgó stb. Ismeretes, hogy a 
tolvajnyelv is nagy hatással van az igénytelenebb társalgás nyelvére (például cucc, csencsel, kaja, 
lóg), sőt a szépirodalomban is találkozunk ifjúsági és argónyelvi szavakkal, pl. Kolozsvári 
Grandpierre Emil, Bertha Bulcsu, Csörsz István, Bálint Tibor és mások írásában. 

A szavak mozgása nem egyforma méretű és gyakoriságú az alap- és a kiegészítő szókész-
letben. Az alapszókészletbe tartozó lexémák mozgása, nyelvváltozatok közötti vándorlása sokkal 
ritkább, mint a kiegészítő szókészletbe sorolhatóké. S azt is tanulságos megfigyelni, hogy a 
szavak mozgása mikor jár jelentésváltozással, mikor történik jelentésváltozás nélkül. 
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