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II. Az idegen szavak 
 
 
Az idegen szavak bonyolult kérdésköre nyelvművelésünknek mindig is 

egyik központi témája volt. A nyelvújítás fő céljai között szerepelt az idegen 
szavak lefordítása, magyarral való helyettesítése (anyag – matéria, hangver-
seny – koncert, irodalom – literatúra, mérnök – inzsellér, színház – teátrum). 
A két világháború között erőteljesen fölléptek az idegen szavak ellen, és a 
nemes mozgalmak – olykor küzdelmek – szép eredményeket hoztak (például a 
sportnyelv magyarosítása a Nemzeti Sport című lap vezetésével: labdarúgás – 
futball, les – offside, mérkőzés – meccs, rangadó – derbi, szöglet – korner). 
1945 után a nyelvművelés tárgyköre gazdagodott, és a gyakorlati munka nem 
szűkült le az idegen szavak elleni harcra. Az 1970-es évek második felétől 
azonban mind több és mind határozottabb figyelmeztetés hangzott el ebben a 
témában. 1990-től pedig azt tapasztalhatjuk, hogy az idegen szavak áradata 
zúdul ránk, ezért ismét indokolt gyakrabban foglalkozni ezzel a jelenséggel.    

Napjaink gondjainak vázolása előtt érdemes tisztázni azt, hogy nyelvünk 
miképpen viszonyult az idegen szavakhoz. Szókészletünk gyarapodásának 
nélkülözhetetlen forrása volt az idegen szavak átvétele. A török, szláv, latin, 
német stb. elemek folyamatosan belekerültek nyelvünkbe, és ha szükségesnek 
bizonyultak, akkor megmaradtak, hozzáidomultak a magyar kiejtési sajátossá-
gokhoz – ez a jövevényszóvá válás menete. Néhány példa: búza, iskola, király, 
medve, pálca, polgár, szoba, udvar, zsindely. Természetesen nem minden 
idegen szó vált jövevényszóvá: agresszió, finanszíroz, indiszkrét, pluralitás, 
tüchtig. Az utóbbi csoportba tartozókra nem volt igazán szüksége nyelvünk-
nek, mivel alkalmas magyar megfelelőkkel helyettesíthetjük őket. Így azután a 
jövevényszókkal ellentétben nem váltak közhasználatúvá, és a hangtestük is 
megőrizte idegen voltuk jellegzetességeit. 

Vajon mi a magyarázata annak, hogy a nagyszámú jövevényszó ellenére 
– amely egykor idegen elemként került hozzánk – nyelvérzékünk tiltakozik 
mindenféle újabb hatás ellen? Ennek a fő oka az, hogy a befogadó nyelv (a 
magyar) és az átadó nyelvek (szláv, latin, német) különböző nyelvcsaládokba 
tartoznak. A mi finnugor (uráli) sajátosságainktól merőben különböznek az 
említett indoeurópai nyelvek, és ez az általuk közvetített szavak hangalakjára 
is vonatkozik (hangrend, mássalhangzó-torlódások). Ezért a nyelvünkbe érke-
ző idegen szók jó része számunkra szokatlan, és kirí a magyar szövegből. Hat-
ványozottan érvényes ez a megállapítás az angol szavakra – ezért is annyira 
feltűnő az utóbbi időben tapasztalható elszaporodásuk. (Részletesen 1. alább.) 
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1. Az idegen szavak szükségessége 
 
Azok az idegen szók, amelyeknek nincsen egyértelmű magyar 

megfelelőjük, szükségesnek tekinthetők. Egynémelyiküket nyelvünkben csak 
bonyolult körülírással tudnánk meghatározni, másik részük pedig a szaknyel-
vek nélkülözhetetlen eleme: hexameter, infrastruktúra, kultúra, minisztérium, 
nullszéria, paralelogramma, stilisztika, trachoma, vikunya. 

 

A következő csoportba azok az idegen szavak tartoznak, amelyeknek van 
magyar megfelelőjük, de bizonyos beszédhelyzetekben mégis szükséges az 
idegen szó. Ennek két fő oka lehet: 1. a szaknyelvekben, a szakmai szövegek-
ben nem kifogásolhatjuk az idegen elemeket (tudományos munkák), ellenben 
ha valaki ugyanarról a témáról a nagyközönségnek ír vagy nyilatkozik, akkor 
mindenképpen helyesebb a magyar megfelelőkkel élnie; 2. gyakran megfigyel-
hető kisebb-nagyobb stilisztikai, hangulati vagy használatbeli különbség a 
rokon, pontosabban hasonló értelmű idegen és magyar szó között:   

 
ámbitus (népies, régies)   tornác (köznyelvi, semleges) 
bürokrata (elítélő)   hivatalnok (semleges) 
perszóna (elítélő)   személy (semleges) 
piktor (elítélő)    festő (semleges) 
prókátor (elítélő)   ügyvéd (semleges) 
regula (népies, régies)   szabály (köznyelvi, semleges) 
stukker (bizalmas)   pisztoly (köznyelvi) 
 
Az idegen szó használatakor tehát mérlegelni kell, hogy az adott beszéd-

helyzetben szükség van-e rá, vagy inkább mellőzzük. Napjaink közéleti nyel-
vében és publicisztikájában az utóbbi időben eléggé elterjedt az idegen szavak 
fölösleges alkalmazása: demonstrál, eszkalálódik, kapituláció, kompenzáció, 
koncentrál, konfliktus, optimista, prominens, publikus, régió, regionális, 
státus, struktúra. Az erődemonstráció inkább erőfitogtatás, a háború eszkalá-
lódása inkább annak a kiterjedése, a kapituláció egyszerűen és érthetően fegy-
verletétel és így tovább. Lássunk egy elrettentő példát arra, hogyan nem lenne 
szabad fogalmaznia a szerzőnek egy napilapban. Az alábbi valóságos mondat 
– hasonlók társaságában – 1992-ben jelent meg: „Azok a funkcionális korláto-
zások, amelyek az adminisztratív és gazdasági rendszer reprodukciós fel-
tételeiből adódnak, olyan korlátozásokkal párosulnak, amelyek az adott élet-
forma etnikai-kulturális szubsztanciáját biztosítják.” 
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Az idegen szavak legújabb kori elszaporodásának több oka van: a mű-
veltségi szint emelkedése, a diplomás közéleti emberek számának növekedése, 
az idegen nyelvek tanulása, a határok nyitottabbá válása, a nemzetközi 
kapcsolatok bővülése, de nem utolsó sorban a divat, a modorosság, a művelt-
ségfitogtatás, az előkelősködés. Pedig nem attól válik valaki különbbé, ha má-
sok számára nem mindig érthető idegen szavakkal fűszerezi beszédét. Igazi 
műveltségünket azzal bizonyíthatjuk, hogy ha szabatosan, világosan fejezzük 
ki magunkat, és tudjuk, mikor alkalmazzunk idegen szavakat. Kerüljük tehát a 
magyar megfelelővel egyértelműen helyettesíthető, valamint a csak divatozás-
ból használt idegen szvakat! 

 
2. Az angol szavak      

 
Az 1980-as évek második felétől az angol szavak egyre nagyobb 

mértékben árasztják el nyelvünket, és ezzel szóhasználati, kiejtési és helyesírá-
si gondokat okoznak. Témakörük igen változatos: szórakoztatóipar, zenei élet, 
sportok, szabadidős tevékenységek, vendéglátóipar, kereskedelem, technika. 
Gyors elterjedésükhöz hozzájárulnak a tömegtájékoztató eszközök és a lépten-
nyomon látható hirdetések. Ha az új angol szónak még nincs magyar megfe-
lelője, a nyelvművelés olykor igyekszik szómagyarítással segíteni (részletesen 
1. a 3. pontban). A következő csoportba azok a szavak tartoznak, amelyeknek 
megvan és meg is volt a honi megfelelőjük, ám helyettük sokan mégis az 
angol szinonimákhoz ragaszkodnak. Túl általános lenne csupán a divattal ma-
gyarázni ezt a jelenséget – az okok messzebbre vezetnek. Bizonyos esetekben 
érezhető kisebb-nagyobb jelentéskülönbség: a lízing(elés) nem egyenlő a 
hagyományos bérlettel, bérléssel, kölcsönzéssel, a show nem azonos a 
bemutatóval, a műsorral, inkább látványos bemutatóként értelmezhetjük. 
Ennek ellenére a jelentéskülönbség nem olyan nagy, amely – nyelvi szempont-
ból – indokolná az idegen szó föltétlen alkalmazását. Szavainknak több 
jelentésük van általában, és ez a köznyelvben semmilyen zavart nem okoz 
(nézzük csak meg például az asztal, szék, tábla, út stb. szócikkét az értelmező 
szótárainkban). A nyelvművelő tehát azt ajánlja, hogy maradjon meg a bérlet a 
lízinggel  szemben, és a bemutató vagy műsor a show ellenében. A jelek 
szerint azonban a kinyilvánított óhaj csupán óhaj marad, és az említett szavak 
megindulnak a jövevényszóvá válás útján. 

Az angol szavak másik csoportját – sokszor csak vélt – hangulati vagy sti-
lisztikai hatás különíti el a valójában azonos értelmű magyar megfelelőtől. Főleg 
1990-től, a rendszerváltozás után figyelhető meg a korábbi szóhasználattal 
szemben a nyelvi megújulás vagy inkább újítás. Egyes helyeken a korábbi 
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igazgatók menedzserek  lettek, a vezetőség helyett managementről 
(menedzsmentről) beszélnek, az egykori vezetőképző tanfolyamok pedig 
management tanfolyamok. A tervek helyett angolosan proiectek [prodzsektek] 
vagy németesen projektek készülnek. A tervezésből, formatervezésből – 
teljesen indokolatlanul – design [dizájn] lett, pedig milyen szokatlan a kiejtése 
és a helyesírása! Gyümölcslé helyett dzsúszt (juice-t) kínálnak nekünk, boltok 
helyett shopokban vásárolhatunk például sprayt, mountain bike-ot, walkmant, 
komputert, menedzserkalkulátort, chipset, stretchnadrágot, joggingot. Mehe-
tünk sportolni: itt az aerobic, a stretching, a windsurf, a snowboard.  
Nézhetjük a ralit, az autókrosszt.  Amint látható, meglehetősen nagy a 
tarkaság: a szavak némelyikét írhatjuk fonetikusan, a többinek viszont szá-
munkra szokatlan az írásmódja, és ez a toldalékolásban újabb bonyodalmakat 
okoz. Ráadásul a már régóta magyarosan, tehát kiejtés szerint írható szavak 
egynémelyikét egyre gyakrabban látni ismét angolosan: bungaló – bungalow, 
dzsessz – jazz, futball – football, klub – club, menedzser – manager, víkend – 
weekend. 

Furcsának tűnnek azok a szóösszetételek, amelyeknek az egyik fele ma-
gyar, másik része angol szó: divatshop, bútorshop, hitlista (= slágerlista; hit – 
’sláger’), proiectiroda, teammunka.  Különösen zavaró, amikor a szóösszetétel 
elő- és utótagját következetlenül írják:  labdarúgóclub, (helyesen: labdarúgó-
klub), showbiznisz (helyesen: showbusiness), managerkalkulátor (helyesen: 
menedzserkalkulátor). 

Az imént példának hozott angol szavak egy részét elkerülhetnénk, ha a 
magyar megfelelőjüket használnánk. Az elmúlt évtizedekben számos magyarító 
pályázat volt. A következő pontban a javaslatokból válogatunk. 

 
3. Idegen szavak magyarítása 

 
Rendkívül tanulságos áttekinteni, hogy egyes idegen szavak helyett 

milyen ötletes magyar megfelelőket alkottak az elmúlt évtizedekben. (Az ada-
tokat időrendben közöljük.) 

 

szupermarket  ABC-áruház 
disc-jockey  lemezgazda, lemezlovas 
sci-fi   fanti 
spray   permet 
audiovizuális  hangos-képzés 
marketing  piacszervezés 
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slogan, szlogen  jelszó, jelmondat, vivőszó 
windsurf   szélsikló, deszkavitorlás 
hot dog   bundás 
talkshow   telefere (tévés műfaj) 
aerobic   sporttánc, tánctorna 
second hand shop ódimódi 
music center  zenebarlang 
szolárium  fényfürdő 
image   hírkép, közkép 
videokazetta  képkazetta 
snowboard  hódeszka 
jet-ski   vízirobogó 
squas   fallabda 
walkman  sétamagnó, sétálómagnó 
 

Sajnos a felsoroltak közül csak kevés vált közkinccsé, pedig néhányuk 
igen találó szóalkotás. Napjaink időszerű kérdése a számítástechnika nyelvé-
nek magyarosítása. Itt azért vagyunk kedvezőbb helyzetben, mert a számítás-
technika szakemberei a nyelvészekkel közösen már az új idegen szavak megje-
lenésekor igyekeztek használható magyar megfelelőt találni. Néhány példa a 
sikeres alkotásokból: 

 

boot   rendszertöltő 
bootolás   betöltés, (föl)programozás 
clickel   (rá)kattint 
e-mail   elektronikus levél / posta 
file   (adat)állomány 
floppy disk  hajlékony lemez 
harddisk   merevlemez 
home page  honlap 
Internet / internet Világháló / világháló 
laptop   lapgép 
mouse   egér 
server   főgép, kiszolgáló gép, gazdagép 
@   kukac 



 9

 
Az iméntieknél közismertebbek az alábbi fogalmak: cursor – nyíl; delete 

– törlés; edit – szerkesztés, szerkesztő; space – szóköz; tabulátor – táblázó. 
Napjainkban a magyarítással ellentétes folyamatnak vagyunk tanúi: a 

korábban már sikeresen magyarított szavak helyett mind gyakrabban alkal-
mazzák az idegen megfelelőt. A korábban általános képmagnó helyett csak a 
videóval találkozunk, a magnókazetta (a videokazetta hatására) audiokazetta 
lett. A sportnyelvre is jellemző ez a folyamat: lovastusa – military, cselgáncs – 
dzsúdó, sílövészet – biatlon, terepmotorozás – motokrossz, csillagtúra – rali, 
koronglövés – trap, tollaslabda – badminton, ellentámadás – kontraakció, 
edző – tréner. Támogatnunk kellene a mindenki számára érthető magyar meg-
nevezések használatát. 

 
4. Az idegen szavak használatának egyéb kérdései 

 
adminisztráció 
Nyelvünkben ’ügyvitel’ jelentésben használták, újabban – az angolból 

átvett hírek tükörfordításaként – ’kormányt, kormányzatot’ is jelöl. Ez a jelen-
tésbővülés az említett magyar megfelelők miatt nemkívánatos. 

 
alternatíva 
Két lehetőség közüli válszatásra utal, ezért helytelen, ha kettőnél több 

esetre vonatkoztatjuk. Az angolban nincs ez a megszorítás, így a hírek tükör-
fordításában gyakran előfordul a nyelvünkben megszokottól eltérő használata. 

 
bombasztikus 
Eredeti jelentése: ’fellengzős, dagályos, üres beszéd, szónoklat vagy 

stílus’. Főleg a sportnyelvben fordul elő hibás alkalmazása (bombasztikus 
helyzet, lövés, beadás), amelyet a bomba(jó) és a fantasztikus hangzásának és 
jelentésének keveredése hoz létre. 

 
centírozás – centrírozás 
Bonyolult jelentéstartalma miatt nincs magyar megfelelője. Összefoglaló 

neve a közlekedési hálózatnak, a hírközlési rendszernek, a víz- és csatornahá-
lózatnak, az energiaellátási rendszernek, de tágabb értelemben beletartozik a 
kereskedelem, a vendéglátás, a településfejlesztés, valamint az oktatási, az 
egészségügyi és a kulturális intézményhálózat. Rossz hangzású, de kikerülhe-
tetlen szó. 
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karrierdiplomata 
Az angol career diplomat helytelen tükörfordítása, magyarul: hivatásos 

diplomata. A career ’hivatás’-t, de a karrier ’érvényesülés’-t jelöl, és a karri-
erdiplomata magyar jelentésébe beleérezzük a karrierista elítélő jelentésár-
nyalatát. 

 
konkrét 
Jelentése a mondatban nem mindig elég konkrét, ezért olykor elhagyha-

tó: konkrét példa, válasz, feladat, kérdés; vagy határozóként: konkrétan meg-
mondta, konkrétan törekszik, konkrétan megoldják. Határozott jelentéstartalmú 
magyar megfelelője: kézzelfogható; ellentéte: elvont, absztrakt. 

 
médium, médiumok, média 
A ’sajtó’ és a ’tömegtájékoztató eszközök’ jelentésében használt, latin 

eredetű, de újabban angol hatásra elterjedt szó. Kétféle többes száma van 
(médiumok, média), de a keverék változat helytelen (médiák). Ajánlották 
helyette a hírközeg főnevet. 

 
menedzsel 
Divatszóként érzékletesebb magyar megfelelőket szorít ki: támogat, fel-

karol, segít, vezet, irányít, esetleg  futtat.Válságmenedzselés = a válság 
kezelése, megoldása. 

 
stúdió 
Rádiós, televíziós, szinházi, zenei, illetőleg fényképészeti jelentései 

mellett újabban boltok, kereskedelmi és szolgáltató egységek nevében szere-
peltetik (konyhabútor-stúdió). Ilyen értelemben ajánlatos lenne elkerülni. 

 
szuper 
Önálló szóként és összetételi előtagként gyakran használt divatos elem, 

amely a jelzett főnév különös voltát (szuperférfi, szuperhatalom, szuperhős), 
illetőleg a tulajdonság rendkívüli mértékét jelöli (szupererős, szupergyors, 
szuperintelligens). Gyakran írják külön, jelzőként, ez azonban jelenlegi helyes-
írási szabályaink szerint nem fogadható el) szuper árak, szuper minőség, 
szuper mosóhatás). Állítmányként is használják: Ez szuper (’jó, remek, 
kiváló’). Ahol lehet, célszerű magyar megfelelővel helyettesíteni (kedvező 
árak, kiváló, remek, különleges minőség; nagy, rendkívüli mosóhatás). 
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tolerancia, toleráns 
Közéleti divatszó, helyette minden esetben ajánlhatjuk a magyar 

megfelelőket: megértés, türelem; megértő, türelmes, elnéző. 
 
 

III. Egyéb kérdések 
 

Nyelvünket nem beszéljük egyformán: a különbségek azonban jórészt 
nem nyelvtaniak – ilyen szempontból eléggé egységes a magyar nyelv –, ha-
nem szókincsbeliek. Szóhasználatunk függ társadalmi helyzetünktől, művelt-
ségünktől, olykor lakhelyünk földrajzi fekvésétől (tájnyelvek), foglalkozá-
sunktól, és nem kevésbé megszólalásunk tárgyától. Hangsúlyoznunk kell az 
utóbbi tényező fontosságát, mivel a megnyilatkozás tárgya és a beszédhelyzet 
alapvetően befolyásolja stílusunkat, szóhasználatunkat. Másképpen beszél egy 
diák a barátjával, mint az iskola igazgatójával, másképpen beszél egy felnőtt 
otthon, mint a munkahelyén, eltér egymástól a városban lakók, a falun élők és 
a tanyán gazdálkodók beszéde. Ahogy azt a bevezető fejezetben már részletez-
tük, a magyar nyelven belül tehát többféle nyelvi réteget, nyelvváltozatot 
különböztetünk meg: igényes, normatív (irodalmi nyelv, köznyelv); területi 
(tájnyelv, nyelvjárás); társadalmi nyelvváltozatok, más szóval csoportnyelvek 
(szaknyelvek, hobbinyelvek, életkori nyelvváltozatok, argó). 

A nyelvi műveltséghez hozzátartozik, hogy ki tudjuk választani a 
megnyilatkozás tárgyáház leginkább illő hangot, és szóhasználatunk is ehhez 
igazodjék. A leggyakoribb hiba, amikor valaki a köznyelvbe emel oda nem 
való kifejezéseket, szavakat. Ez olykor csupán furcsálható (például a fiatalok 
nyelvhasználatának elemei), máskor viszont egyértelműen hibáztatható 
(durvaságok, trágárságok). 
 
1. A fiatalok nyelvhasználata: a diáknyelv és az ifjúsági nyelv 

 
A fiatalok nyelvhasználatát a változatosság jellemzi: megtalálhatók ben-

ne a szellemes újítások éppúgy, mint az argó durvaságai. Nyivánvalóan nem 
lehet egyenlőségjelet tenni a gimnazisták, a szakmunkástanulók vagy a neve-
lőotthonokban tartózkodók nyelvhasználata közé. Az alábbiakban elsősorban 
az iskolába járó fiatalok nyelvével, a diáknyelvvel foglalkozunk. 

 

A diáknyelv sokszínűségét mutatja a rokon értelmű megfelelők válto-
zatos alkalmazása, amelyen belül nagy szerepet kap a szórövidítés és a játékos 
szóképzés: osztályfőnök – ofő, oszi, osztályfő, főnök, oszifő; történelem – töri, 
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töci, töresz, törci; röpdolgozat – röpdoga, röpi, röpcsi, röppentyű. Megfigyel-
hető a szójáték: biológia – bajológia (– baj), bájológia (– báj; illetőleg az an-
golos ejtésmód alapján); mértan – rémtan; irodalom – rohadalom.  A képsze-
rűség megmutatkozik például az elégtelen osztályzat szinonimáiban: bunkó, 
dugó, egyenes, fa, horog, kampó, kapa, karó. A köznyelvitől eltérnek a 
tulajdonságok megnevezései is: magas – coli, colos, (égi)meszelő; kövér – 
dömper, dromedár, tehén; sötét bőrű – bokszos, brazil, kormos; buta – dinnye, 
gyagya, hangyás, nyomott, tök. Rendkívül gazdag a köszönések skálája: 
báj,(angol bye-bye), csaó, csau, cső, csősztök, háj (angol hi), hali, halihó, 
helló, heló, szia, szió, szióka, üdv. 

 

Az ifjúság nyelvében állandóan jelen vannak a tiszteletlen vagy durva 
szavak, kifejezések: nő – cápa, nyanya, öreglány, vénasszony, vénlány; lány – 
bige, bőr, csaj, csajka, spiné, spinkó, tojó, tyúk. A jelzők használatában 
bizonyos „erős” kifejezések túlzásba vitele, divatozása okoz gondot többek 
között azzal, hogy kiszorítja az érzékletesebb formákat: állati, bomba, frankó, 
haláli, irtó, kafa, kasa, klassz, lepra, oltári, tök, tuti. 

 

A fiatalok nyelvhasználatának itt csupán röviden  vázolt jellegzetességei 
olyanok, hogy elsősorban az egymás közötti érintkezésben tölthetnek be szerepet. 
Saját maguk közötti stílusukat, közlésmódjukat el kell különíteni attól a 
helyzettől, amikor felnőttekkel beszélnek, hivatalos ügyeiket intézik, vagy 
írásban nyilatkoznak meg (például dolgozat).  Észre kell venniük a fiatalok-
nak, hogy a társaságukban természetes, jópofáskodó hang más közösségben 
visszatetszést kelthet. Legyenek tisztában az igényes megszólalás, illetve 
fogalmazás mikéntjével, hogy gondolataikat az alkalomhoz és a tárgyhoz illő 
módon tudják kifejezni. 

 
2. A köznyelv eldurvulása 

 
A normatív nyelvváltozatnak tekintett köznyelv és irodalmi nyelv fő 

jellemzője az igényesség, stílusosság. Az utóbbi évtizedekben mind többen 
vették észre azt a folyamatot, és szóltak is ellene, hogy a normatív nyelvválto-
zatoktól korábban idegen elemek kezdtek mutatkozmi bennük. Egyes irodalmi 
művek naturális nyelvezetében megjelentek a durvaságok, a trágárságok, sőt 
olykor uralkodová is váltak. Az érintett írók az alkotói szabagság velejárójá-
nak tartják mindezeket, hiszen szerintük így tudják tükrözni a valóságot. Tény: 
a köznyelvben, annak alsó rétegében is sajnálatosan mindennapossá váltak az 
öncélú és nem érzelmi fűtöttségből fakadó durvaságok, trágárságok. A kultu-
rált nyelvhasználatnak viszont nem lehet sajátja ez a stílus. A továbbiakban 
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nem foglalkozunk a mindenképpen elítélendő trágárságokkal, példáink a 
köznyelv, a közéleti nyelv és a publicisztika körében tapasztalható stílustalan-
ságokkal, nyers szóhasználattal kapcsolatosak. 

Korszakonként változik, hogy mit tart elfogadhatónak, mennyit bír el a 
köznyelv. Az utóbbi időben az alsó nyelvi rétegekből, stílusszintekből való bő-
vülésnek vagyunk a tanúi. Az 1940-es években nyelművelőink még tiltakoztak 
az édesapa jelentésben föltűnt öreg, az öregem formák ellen, az 1960-as évek-
ben országos fölzúdulás követte a Tenkes kapitányáról írt ifjúsági dalt a szó-
használata miatt („ …úgy imádon ezt az irtó klassz kapitányt!”). Az 1990-es 
években a stílus megkérdőjelezhető föllazulása elérte a közéleti nyelvet és 
publicisztikát is. Példáink ezekből az igényesnek tartott nyelvi rétegekből szár-
maznak: 

 
„Ferenc József baromi kötelességteljesítő volt” – történész politikusunk-

nak egy (utólag írásban is megjelent) rádióriportjából való ez a mondat. 
 
„A dög nagy teherautók odaállnak az üzletek elé” – nyilatkozta a főváros 

egyik vezetője egy napilapnak. 
 
„ … azokat az embereket ki kell rúgni” – figyelmeztetett egy felelős 

gazdasági vezető. 
 
„Jó buli az önkormányzati lakások megvétele” – hangzott el a 

parlamentben egy képviselőtől. 
 
Az iménti példák közös jellemzője, hogy a beszédkörnyezetbe nem illő 

elem stílustalanságot szül, és enyhén szólva furcsán hat. 
 
A következő, napilapban megjelent rövid hír arra példa, amikor az 

egyénieskedő hang célt téveszt: 
 

 Mellbe szúrta hites urát 
 
Házsártos miskolci feleségről kaptunk hírt. Hogy ez nem szenzáció? – 

lehet. Az azonban már hírértékű, hogy az említett hölgy házsártossága egészen 
odáig fajult, mígnem hites urába mártotta a konyhakés pengéjét. A szerencsétle-
nül járt férjet súlyos állapotban szállították a Vasgyári Kórház Traumatológiai 
Osztályára. Mitől ragadtatta el magát az asszony? Erről, sajnos – legalábbis 
eddig – nem szól a fáma. 
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A tragédiát kimondó címmel nincs összhangban a megfogalmazás 

könnyed, adományozó hangneme. A beszélt nyelvre jellemző „lazaságok” nem 
valók ehhez a témához. A hites ura szókapcsolat ironizáló hangneme, a 
házsártos  melléknévnek ide nem való alkalmazása jelzi a szóválasztás súlyos 
zavarát. Durva hiba ez, ha nem is nyelvi durvaság, de mindenképpen ízléste-
lenség. A nem odaillő kifejezések halmozása elfogadhatatlanná teszi a stílust, 
és visszatetszést kelt. A bemutatott péda mögött tehát már nem egyszerű 
félrekapcsolás van, hanem a nyelvi és a gondolkodási kultúra rendezetlensége. 

 
3. A névadás kérdései 

 
Bár a névadás nem kimondottan nyelvhelyességi kérdés, két területével 

kapcsolatban adhatók bizonyos tanácsok, amelyekkel elkerülhetők a nehezen 
érthető, a furcsa hangzású vagy a célnak meg nem felelő nevek. A két terület: 
a keresztnevek és az intézménynevek, illetőleg az intézménynévszerű 
alakulatok (például vállalkozások, cégek üzletek) köre. Az előző előbb-utóbb 
szinte mindenkit érint, a második viszont egyre több embernek okoz gondot, 
lévén mind több magánvállalkozás. 

 
a) Keresztnévadás 

 
A keresztnévadást sok tényező befolyásolja: a műveltségi kör, 

valamilyen közösséghez tartozás (vallás), a divat, az egyéni ízlés, a családi 
hagyomány stb. Hogy a szülők milyen nevet adnak gyereküknek, az a saját 
dolguk, de gondolniuk kell a név viselőjének jövőjére is, hiszen majd őt érinti 
a nevével kapcsolatban minden kellemes vagy kellemetlen következmény. 
Alapos mérlegeléssel kikerülhetők a pillanatnyi divathóbort okozta csapdák. A 
következőkben a névadással összefüggő néhány nyelvi tanácsot ajánlunk 
megfontolásra. Bővebb tájékoztatásért Ladó János Magyar utónévkönyvét 
lehet föllapozni. 

Érdemes ügyelni a jóhangzás elvére: magas hangrendű vezetéknévhez 
válasszunk inkább mély hangrendű utónevet, illetve fordítva (Verebélyi Dénes 
helyett Verebélyi Csaba; Csanálos Orsolya helyett Csanálos Tünde). Kerülen-
dő, hogy a családnév és a vezetéknév azonos magánhangzókból álljon (Farkas 
Magda, Kelemen Ferenc). Kellemetlenkedő szóviccekre ad alkalmat a két 
névelem rímelése (Homolya Ibolya, Lakos Lajos), de jó hangzású a betűrím, 
az alliteráció (Lázár Lőrinc, Endrődi Emma). 
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Figyelembe vehetjük a vezetéknév és a keresztnév hosszúságát, hogy 
megfelelő ritmust alakítsunk ki: rövid családnévhez nyugodtan választhatunk 
terjedelmesebb utónevet és fordítva (Kis Pál helyett Kis Aladár, Nagy Helga 
helyett Nagy Eleonóra, Köröspataki Sebestyén helyett Köröspataki Márk). Jó, 
ha a nők férjhezmenetelük után szintén gondolnak erre, amikor asszonynevü-
ket megválasztják. Célszerűtlen fölvenni férjük teljes nevét, a sajátjukat is 
megtartva, ha mindkettőjüknek amúgy már hosszú nevük van (Brandstatter 
Krisztiánné Kolozsvári Marianna). 

Nagyon gyakori családnevekhez (Kis, Kovács, Nagy, Szabó, Tóth) ne az 
elkoptatott utóneveket illesszük, hiszen rengeteg Kis Lajos, Kovács István, 
Nagy Éva, Szabó József és Tóth Mária van az országban, és így a név meg-
különböztető, egyedítő feladatának nem tud eleget tenni. Ebben az esetben 
bátran válasszunk ritkább keresztnevet (Estilla, Gyopárka, Kincső, Mercédesz; 
csenger, Dénes, Henrik, Tuzson). Ugyanennek a fordítottja is igaz: ritka 
vezetéknév esetében megmaradhatunk a közismert utónévnél (Karvajszky 
Vanessza helyett Karvajszky Valéria). 

Nem hanyagolhatók el a jelentéstani vonatkozások sem. Gúny tárgyává 
válik, ha a két név egybeolvadásából egyéb értelmet nyerünk: Kasza Blanka 
(Casablanca), Fried Erika (Friderika), Mirza Bálint (Mir - zabál - int). A 
vezetéknév és a keresztnév kapcsolatából egyéb kerülendő furcsaságok is 
adódhatnak: Fehér Piroska, Török Bors, Vízy Boglárka, Keserű Szilárd, 
Kökényessy Soma. Utónévként is közismert családnév mellé ne válasszunk 
olyan ritka keresztnevet, amely inkább családnévként használatos, például: 
László Sebes. Ez ugyanis úgy hangzik, mintha egy magyar anyanyelvű külföldi 
állampolgár nevét az idegen nyelvekben szokásos sorrendben mondanánk ki.  

A nevekkel kapcsolatos vizsgálódásunkat még további szempontokkal 
folytathatnánk, de már ennyiből is érzékelhető, hogy mennyi mindenre kell 
tekintettel lenni a névválasztáskor. Szerencsére az emberek nagy többsége 
önkéntelenül is kikerüli a buktatókat, és ráérez a megfelelő formára.          

 
b) Intézménynevek és intézményszerű alakulatok 

 
Az idetartozó típusok közül azokat ragadjuk ki, amelyekkel a magánsze-

mélyek közvetlen kapcsolatba kerülhetnek mint névadók. Ilyenek a vállalkozások, 
a magáncégek különféle formái, az üzletek, a kereskedések stb. Elnevezésük 
akkor felel meg a célnak, hogy ha utal a tevékenységi körre, egyedi, nincs 
agyonhasználva, rövid, könnyen megjegyezhető. Az új vállalkozások és üzle-
tek névadói azonban – a jelek szerint – nincsenek tisztában a felsorolt köve-
telményekkel: rengeteg az átlagember számára érthetetlen vagy semmitmondó, 
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idegen szavakkal agyontűzdelt, esetleg túlbonyolított megnevezés. Tekintsük 
át mai névadásunk néhány jellegzetes gondját. 

Az idegen szavak rendkívüli elszaporodását joggal kifogásolhatjuk azok-
nak a cégeknek a nevében, amelyeknek nincsenek külföldi kapcsolataik, vala-
mint azoknak az üzleteknek a nevében, amelyeknek a célja nem a külföldi 
látogatók, vevők becsalogatása (Concordat Tanácsadó Intézet, Quelle Bt., 
Workplus Munkatárs-közvetítő Iroda, Kompas Kft., Gold Griff Kft.; illetőleg 
Belami divat, Frisco sportruházat, Studio moda, Violette divatcenter). Túlzás-
ba viszik a multi-, extra-, szuper- előtagok használatát (multinagykereskedés, 
Extra shop, Elektron, Extra Kft., Szuper diszkont). Korábban a különlegesség, 
rendkívüliség jelzésére való szavak így hamar elvesztik eredetiségüket, szür-
kévé, hétköznapivá silányulnak. 

Vannak túlbonyolított, szinte kimondhatatlan megnevezések, pedig nem 
kell mindent belesűríteni a névbe (Sztár Motor Szerviz Center Kft., Vagép 
Kelet Mobil Autó Kft.). Kerülendők a semmitmondó, csupán a beavatottak szá-
mára értelmezhető alakulatok, a „betűrejtvények” (R-Ko-N Bt., BKR Szolger 
Kft., Csa-Szignál diszkont). Ezek nem utalnak a tevékenységi körre, és nem 
felelnek meg a jóhangzás elvének, hiszen zavaró tud lenni a kemény mással-
hangzók torlódása – ez pedig elüt nyelvünk sajátosságaitól. Főleg az 
autókereskedők körében tűnt föl a magyartalan szórend (Autó Eger, Autó 
Kápolnási, Suzuki Kovács, Suzuki Auto Pék). A fordított szórend megbontja a 
hagyományos magyar ritmust, és a szerkezet utolsó tagja lesz hangsúlyos. 

Példaként idézzünk néhányat a célnak megfelelő, illetőleg a találó meg-
nevezések közül, mert szerencsére ilyenek is vannak szép számmal: Ceglédtej, 
Garancia Biztosító, Magyar Könyvklub, Mecénás Könyvkiadó, Schafer 
Könyvelési Tanácsadó; Amper villamossági üzlet, Mágnes műszaki áruház, 
Színusz műszaki bolt, Cinóber papírbolt, Kondi salátabár, Krokodil cipőbolt, 
Varázs játékbolt, Forrás gyermek-szabadidőközpont. A sok élelmiszerdiszkont 
között nyelvi szempontból felüdülés az Éléstár. 

 
 

 


