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ELŐSZÓ 
 

 

 

 

Elöljáróban hadd ejtsünk néhány tájékoztató szót szótárunk keletkezéséről, 

munkálatairól! 

Még szinte be sem fejeződtek a kétkötetes Nyelvművelő kézikönyv (Akadémiai Kiadó, 

1980, 1985) munkálatai, amikor többfelől is azzal a javaslattal, sőt kívánsággal fordultak 

ennek a 230 nyomdai ív terjedelmű kiadványnak a szerzőihez, hogy mielőbb készítsék el a 

nagy „kódex” kisebb változatát, amely tömören és népszerűen közli mindazt a nyelvi, 

nyelvhelyességi, helyesírási, nyelvtani, stilisztikai stb. tudnivalót, amelyre az ún. művelt 

nagyközönségnek önmaga szó- és írásbeli kifejezéséhez szüksége lehet. Egy ilyen nyelvi 

ismeretterjesztő munkát nemcsak a nyelvművelés hagyományos közönsége forgathat 

haszonnal – hangoztatták az akadémiai és kiadói illetékesek –, hanem az anyanyelvvel 

hivatásszerűen foglalkozó szakemberek (magyartanárok, kiadói és lapszerkesztők, 

fordítók, tolmácsok stb.) nem nagy létszámú, de a nyelvhasználatot nagymértékben 

befolyásolni képes csoportja is. S ami talán a legfontosabb: egy kisebb terjedelmű és 

olcsóbb kiadvány könnyebben eljuthat az anyanyelvi szempontból leginkább 

veszélyeztetett réteghez, az ifjúsághoz is. 

Érthető hát, hogy a Nyelvművelő kézikönyv egyik főszerkesztője, az MTA 

Nyelvtudományi Intézete mai magyar nyelvi osztályának akkori vezetője, Grétsy László 

nem tudott, de nem is akart ellenállni ennek a mindenfelől megnyilvánuló sürgető 

ösztönzésnek, s beiktatta az osztály munkatervébe a Nyelvművelő kisszótár, későbbi, 

végleges címén: Nyelvművelő kéziszótár elkészítését. 

A szótár munkálatai a címszójegyzék összeállításával és a koncepcióról folytatott 

vitákkal, megbeszélésekkel kezdődtek. E viták során az az elgondolás kerekedett felül, 

hogy a már ekkor is 35–40 ívesre tervezett munka elsősorban az egyes szavakhoz, 

kifejezésekhez köthető nyelvhelyességi tudnivalókat tartalmazza, s – hely hiányában – 

mondjon le a hosszabb, összefoglaló jellegű, inkább enciklopédiába kívánkozó nyelvtani 

és stilisztikai cikkek felvételéről. Bár ez fájó önkorlátozás volt, a Nyelvművelő kéziszótár 

ezáltal tagadhatatlanul szótárszerűbbé vált (noha a szó szoros értelmében még így sem 

minősíthető szótárnak, mivel a nyelvi-nyelvhelyességi értékelést, eligazítást többé-kevésbé 

kerek mondatokban, szövegszerűen nyújtja). 

A Nyelvművelő kéziszótár szerzői egy kivétellel az említett akadémiai intézeti osztály 

mai vagy egykori munkatársai (név szerint: Bíró Ágnes, Felde Györgyi, Grétsy László, 

Heltainé Nagy Erzsébet, Kemény Gábor, Kovalovszky Miklós, Seregy Lajos, Szűts 

László, T. Urbán Ilona és Török Gábor). Valójában a „kivétel”, azaz Török Gábor sem 

kivétel, mert – hol szerződéses, hol ún. megbízási díjas munkatársként – ő is részt vett az 

osztály tevékenységében. Fájdalom, e közös munkánk megjelenését már nem érhette meg: 

1996. február 16-án elhunyt. Azóta a munkatársak közül Kovalovszky Miklós és T. 

Urbán Ilona is eltávozott az élők sorából. 

A Nyelvművelő kéziszótár munkálatait 1987 végéig Grétsy László egyedül irányította, 

ettől kezdve Kemény Gáborral, az osztály 1988–1993 közötti vezetőjével osztotta meg a 

szerkesztés munkáját, mégpedig oly módon, hogy a betűrend első felét (A–K) Grétsy, 

második felét (L–Zs) pedig Kemény gondozta. 



A nyers kézirat 1991 elejére készült el. Ettől kezdve a szerkesztők dolgoztak rajta, hogy 

a még meglevő egyenetlenségeket elsimítsák és az esetleges hiányokat pótolják. Többek 

között ekkor egészült ki a szöveg mintegy 40 elméleti szócikkel (argó, bizalmas stílus, 

csoportnyelvek, divatszavak, durva stílus, hobbinyelvek, képes beszéd, közmondások 

használata stb.). E cikkek szorgalmazását és alapszövegük megírását Török Gábornak 

köszönhetjük. 

A lektorálást Kovalovszky Miklós végezte, a rá mindig jellemző példamutató 

gondossággal. Itt jegyezzük meg, hogy – sajnos, csak egy betű, az o–ó erejéig – magát a 

lektort is szerzőink közé számíthattuk. 

A kötet majdnem pontosan kilenc évvel ezelőtt, 1996. április végén jelent meg az 

Auktor Könyvkiadó gondozásában, és lényegében egyöntetű szakmai sikert aratott. De 

talán ennél is nagyobb megelégedésükre szolgált a szerzőknek és a szerkesztőknek az a 

tény, hogy a könyv példányai rövidesen egytől egyig elkeltek, olyannyira, hogy néhány 

évvel ezelőtt még „kalózkiadás” is felbukkant belőle egy antikvárium polcain. 

Ezek után érthető, hogy nagy örömmel fogadtuk a Tinta Könyvkiadónak azt a 

kezdeményezését, hogy a Nyelvművelő kéziszótárt újból kiadja, mégpedig bővített 

kiadásban, az újabb nyelvhasználati fejlemények ismertetésével, értékelésével kiegészítve. 

Az átdolgozás munkája 2003 végén kezdődött, és közel másfél évig tartott. 

* 

A továbbiakban arról szólunk röviden, miben különbözik a Nyelvművelő kéziszótár az 

előzményének és egyik fő forrásának tekinthető Nyelvművelő kézikönyvtől, s miben 

különbözik ez a második, javított és bővített kiadás az elsőtől. 

A Nyelvművelő kéziszótár korántsem puszta kivonata, sűrítménye a Nyelvművelő 

kézikönyvnek, hanem jóval szélesebb olvasói réteg felé forduló s ennek megfelelően eltérő 

módszerű és szerkezetű, önálló alkotás. Bár terjedelme alig egynegyede a Kézikönyvének, 

kb. ugyanannyi szócikk van benne, mint amabban. E kisebb-nagyobb cikkek igyekeznek 

tömören (de árnyaltan) eligazítani az olvasót a magyar nyelv használatának minden 

lényegesebb kérdésében s ezáltal eloszlatni a ma is bőven tenyésző nyelvhelyességi 

babonákat. A szerzőknek és a szerkesztőknek az volt a szándékuk, hogy egy olyan 

gyakorlati célú kézikönyvet adjanak az érdeklődők kezébe, amelytől azok nemcsak 

fogalmazás közben kérhetnek tanácsot, hanem amelyet szükség esetén szellemi 

fegyverként, ill. pajzsként szegezhetnek szembe mind a laikus „nyelvvédőkkel”, mind a 

nyelvművelés létjogosultságát kétségbe vonó szkeptikusokkal. 

Mint jeleztük, az 1980-as évek közepétől dolgoztunk a Nyelvművelő kéziszótár 

elkészítésén. Ebben az időben zajlott le a XX. századi magyar történelem egyik 

legnagyobb horderejű fordulata, az ún. rendszerváltás (mások szerint: rendszerváltozás 

vagy -változtatás; ez is nyelvművelő kérdés, amely helyet is kapott szótárunkban). 

Hogyan tükröződnek a nyelvhasználatban ezek a gazdasági, politikai, életmódbeli stb. 

változások? Mi az, amit ebből kéziszótárunk meg tud ragadni? Ezeknek a kérdéseknek a 

megválaszolása természetesen nem szorítható bele egy szerkesztői előszó kereteibe. Ezért 

csupán arra vállalkozhatunk, hogy néhány érdekesebbnek látszó témakörre és 

kérdéscsoportra külön is felhívjuk az olvasó figyelmét. 

E témakörök (nem fontossági sorrendben!) a következők: 1. új szavak (magyar és 

idegen); 2. új szójelentések; 3. az idegen elemek befogadása, a szómagyarítás lehetőségei 

és korlátai; 4. nyelvtani kifejezőeszközök; 5. nyelvi illemtan. (A példákat a 

germanizmusok-tól a kvázi-ig terjedő rész anyagából vesszük.) 



Az újonnan keletkezett magyar szavak közül önálló szócikket kapott a hallássérült, a 

házilagos, a kitűző és a környezetbarát. A hallássérült melléknév és főnév minden 

bizonnyal a mozgássérült mintájára alakult ki; a maga betűrendi helyén foglalkozunk a 

látássérült szóval is. Mindezek helyett a részben eufemisztikus, részben hivatali nyelvi ízű 

megjelölések helyett jobban kifejezné a szóban rejlő tartalmat a mozgás-, hallás-, 

látáskorlátozott, ill. -gátolt. Itt ugyanis nem sérülésről, hanem valamely korábbi baleset, 

betegség stb. következtében előállott fogyatékosságról van szó. De a hivatalos 

szóhasználat egyre inkább meggyökerezteti a hallássérült-et és társait. 

A házilagos melléknév jobbára állandó szókapcsolatokban él: házilagos kivitelezés, 

eljárás, módszer(ek). Ez is a hivatali nyelvnek meg a sajtónyelvnek a szava; a köznyelvben 

általában elég helyette a házi melléknév, pl. házi munka, dolog, elfoglaltság. 

A kitűző csak főnévként divatszó, melléknévi igenévként régóta használatos, pl. a kék 

szalagot kitűző tiltakozók. Szótárunk azt is igyekszik meghatározni, miben különbözik a 

kitűző a jelvény-től (hiszen ha nem különbözne, nem is lenne rá szükség). Ezt az 

értelmezést adjuk róla: ’a szokásosnál nagyobb alakú, kabáthajtókára tűzhető jelvény, 

kezdetben vmely híres ember (politikus, sportoló, popsztár stb.) fényképével, később 

többnyire vmilyen felirattal, jelszóval’. Persze nem feledkezünk meg arról sem, hogy a 

kitűző ’női dísztű’ is. 

A környezetbarát (és a többi -barát utótagú melléknév) valószínűleg idegen hatásra 

terjedt el, de szükség van rájuk, mert a velük jelölt tulajdonságot csak általuk lehet ilyen 

tömören megnevezni. A környezetbarát még lehetne környezetkímélő is, a vállalkozásbarát 

(környezet, törvénykezés stb.) azonban legfeljebb (a) vállalkozás(ok)nak kedvező. 

Végül megjegyezzük (bár nem különösebben fontos, de ez is jellemző korszakunkra), 

hogy a kukkoló szócikkébe bevettük az újabb képzésű, tréfás kukkolda főnevet, amely jól 

pótolhatná az angol peep-show (magyarosan írva: pipsó) kifejezést. 

Külön szócikkben tárgyaljuk azokat a szavakat és szókapcsolatokat is, melyek az utóbbi 

időben új jelentésben (vagy abban is) használatosak, pl. jogosítvány, kaszál, koncert, körül- 

vagy körbejár, kötődik vmihez. A jogosítvány a mai közéleti nyelvben nem 

’gépjárművezetői engedély’, hanem ’vmire való jog, jogosultság, felhatalmazás’, gyakran 

homályos vagy szándékosan elhomályosított jelentésben, pl. rendelkezik a szükséges 

jogokkal és jogosítványokkal. 

A kaszál argónyelvi ízű, de legalábbis bizalmas ige. Új jelentése ’pénzt besöpör’, ill. 

általánosabb értelemben ’sok pénzhez jut; jól keres’. A szójelentés kibővülésének 

motívuma a kaszálás és a pénzbesöprés mozdulatának hasonlósága lehetett. 

Aki körüljár vagy körbejár valamit, az rendszerint meg is nézi, alaposan megvizsgálja. 

Így alakult ki az értelmiségi zsargonban, majd a sajtónyelvben a körül-, ill. körbejárja a 

problémát típusú szóhasználat. Régebben a fiúk kötődtek, azaz ’kötözködtek, ingerkedtek’ 

a lányokkal (olykor bizonyára fordítva is); ma az író, a színész, a filozófus kötődik vmihez, 

pl. szülőföldjéhez, valamilyen eszméhez. Itt tehát az újabb jelentés kialakulásával az 

igevonzat is megváltozott. 

A koncert azelőtt ’komolyzenei hangverseny’-t jelentett, ma egyre inkább ’könnyűzenei 

előadóest’-et. A magyar és az idegen szó között spontán funkciómegoszlás ment végbe, s 

ennek csak örülhetünk. 

Ezzel át is tértünk az idegen szavak kérdéskörére. Köztük is vannak új képzésűek: a 

higiénia mellett (részben helyett) tért hódít a higiéné, a humánus-tól kezd elkülönülni a 

humanitárius. A rossz emlékű személyzeti ügyek, személyzetis helyett itt van az – egyelőre 

– sokkal szebben hangzó humánpolitika, ill. humánpolitikai megbízott, munkatárs, sőt 



humánerőforrás-menedzser. Megváltozott a grill főnév jelentése (azelőtt ’zenés, táncos 

éjszakai mulató’, ma ’hússütő eszköz’). Kiterebélyesedett a szócsaládja is: grillsütő, 

grillcsirke, igei származékként grillez ’grillsütőben húst süt’. A kompakt azelőtt elsősorban 

melléknév volt (magyarul: tömör, szoros, sűrű, tömény), főnévként legfeljebb a 

púderkompakt összetételben fordult elő. A kompaktlemez meg a kompaktlemezjátszó 

megjelenésével viszont gyakori szóvá vált, igaz, csak előtagként. Divatja azonban múlónak 

bizonyult: a CD (cédé) mozaikszó rövidesen kiszorította. 

Figyelemmel kíséri a szótár az idegen szavak és magyar megfelelőik versengését is. A 

korábbi időszakra, úgy az 1930-as évek eleje óta inkább a szómagyarító törekvések voltak 

jellemzők. Napjaink nyelvi divatja ezzel szemben az idegen szavak korlátlan 

beáramlásának kedvez; még az egykor sikeresen megmagyarított szavakat is 

visszaidegenítik, pl. a gyúró helyett a sportnyelvben újból a masszőr használatos (más 

betűrendi helyről: cselgáncs helyett dzsúdó, edző helyett tréner). A számítástechnika 

szaknyelvében nem sikerült megtalálni a két alapfogalom, a hardver és a szoftver jó 

magyar helyettesítőjét (így be kellett érnünk írásmódjuk megmagyarosodásával). A 

számítógép viszont egyre inkább kiszorítja a bizonytalan írású és ejtésű komputer-t vagy 

kompjúter-t. 

A nyelvtani jelenségek közül itt tárgyaljuk az ikes és iktelen ragozást meg a jelzői 

értékű hátravetett határozót. Az ikes ragozásról a nyelvi tényeknek megfelelően meg 

kellett állapítanunk (akár örülünk ennek, akár nem), hogy „szabályos használata egyre 

inkább a kijelentő mód jelen idejének egyes szám 3. személyére korlátozódik”. A jelzői 

értékű határozót (rokonaink Cegléden, a kerítés a két telek közt, utazás a Holdba, a 

Marsra) általában nem helytelenítjük, csak akkor, ha értelmi zavart okoz, pl. a leírás Új-

Zélandról nem érkezett meg. Ez azt is jelentheti, hogy Új-Zélandról, e távoli országból nem 

érkezett meg a várt leírás, de azt is, hogy az Új-Zélandról szóló leírás nem érkezett meg 

(akár a szomszéd utcából, ahol a fordító lakik). 

Végül valamit a nyelvi illemtan körébe tartozó, ebbe a betűrendi szelvénybe eső 

szócikkeinkről! A heló köszönésformáról megállapítjuk, hogy – angol-amerikai mintájától 

eltérően – nemcsak üdvözlésre, hanem elköszönésül is használatos. Nem kell féltenünk 

tőle a szervusz-t és társait, de túlzott divatozását stílustalannak érezzük (meglehet, 

nemzedéki elfogultságból). Rámutatunk a hölgy megszólítás kétarcúságára: éppúgy lehet 

udvarias (hölgyeim és uraim!; parancsoljanak, hölgyeim!), mint gúnyosan 

kellemetlenkedő (a hölgy legalább öt perccel később jött, mint én). A kezét csókolom, 

kezicsókolom köszönésnek az idők változtával újból megváltozott a stílusértéke; már nem 

kell tartanunk a hozzá tapadó állítólagos „feudális íz”-től, hanem bátran használhatjuk mint 

semlegesen udvarias köszönést. S végül maga a köszönés szócikk is itt található. 

A szótár többi részéből, a teljesség igénye nélkül, csak felsorolunk néhány olyan szót és 

szójelentést, amely a Nyelvművelő kézikönyvben nem található meg, vagy azért, mert 

annak szerkesztése idején még nem is létezett, vagy azért, mert valamilyen okból kimaradt 

belőle: alternatív főnév (pl. az alternatívok ellenzik a javaslatot), ártalmatlanít, body ’egy 

fajta női alsónemű’, csevej, csúsztat ’ferdít, torzít, hamisít’, egyházfi (hibásan ’pap, 

lelkész’ jelentésben), ellehetetlenül, élő gyapjú (é. ’tiszta gyapjú’), elvállal, felvállal, sőt 

bevállal, eredő (’eredet, ok’ értelemben), fecsej, magánerős, marketing, megméretés, 

megmérettetés, méretes ’nagyméretű’, ócska ’vacak, rossz minőségű’, olvasat ’értelmezés’, 

pontosít, pop, pop-, printer, professzionális, századfordulós, tender, terel(és), visszaforgat 

(a gazdaságba), visszajátszik (hang- vagy képfelvételt). 



Az újdonságnak, illetve a kétkötetes Kézikönyvhöz képest többletnek tekinthető tárgyi 

szócikkek közül e helyütt csupán kettőt említünk: -s melléknévképző használata (ebben az 

-s képzőnek jórészt az -i képző rovására való előrenyomulását tárgyaljuk újabb adatok 

alapján) és zenei együttesek nevének írása (erről, tudomásunk szerint, itt találhat először 

felvilágosítást az érdeklődő). 

Aki szócikkről szócikkre haladva módszeresen összehasonlítja a Kéziszótárt a 

Kézikönyvvel (ilyen odaadó figyelmet legfeljebb majdani kritikusainktól remélhetünk), 

látni fogja, mi maradt ki, és mi került be, s ily módon megvonhatja a tömörítés, kiegészítés 

és átdolgozás mérlegét. Egyszóval, hogy érdemes volt-e ezt az újabb nyelvművelő lexikont 

elkészíteni. 

* 

Amikor szótárunk első kiadása 1996 áprilisában megjelent, ezekkel a szavakkal zártuk a 

szerkesztői előszót: „Szótárunk – műfajából és céljából adódóan – a múló (s mostanában 

különösen felgyorsult) idővel való versenyfutásban készült. Még a szerkesztés, sőt a 

nyomdai kivitelezés időszakában is állandóan bővítenünk kellett új példákkal, 

minősítésekkel, sőt egész szócikkekkel. Ennek ellenére biztosak lehetünk abban, hogy 

mire ez a kötet az olvasó kezébe kerül, már lesznek olyan – nyelvhelyességi minősítést 

kívánó – szavak, kifejezések, nyelvtani szerkezetek stb., amelyeket a Nyelvművelő 

kéziszótár (még) nem tartalmaz. Emiatt, s abban a reményben, hogy kiadónk lehetővé teszi 

későbbi bővített és átdolgozott kiadás(ok) elkészítését, kérjük minden Kedves Olvasónkat, 

közölje velünk, ha hiányt vagy hibát talál szótárunkban.” 

Ez a reményünk közel egy évtized múltán teljesült azzal, hogy a Tinta Könyvkiadó 

vállalkozott arra, hogy A magyar nyelv kézikönyvei című sorozatában újból megjelentesse 

szótárunkat, mégpedig nem változatlan utánnyomásban – ami az elmúlt évtizedek egyik 

rossz „hagyománya” volt –, hanem javított és bővített új kiadásban, ami lehetővé tette, 

hogy a szerkesztők figyelembe vegyék az első kiadás megjelenése óta bekövetkezett 

nyelvhasználati változásokat, és a lehetőségig pótolják a hiányzó szócikkeket. 

Az átdolgozott kiadás tehát mindenekelőtt abban különbözik a korábbitól, hogy ki van 

egészítve mintegy 500 tárgyi és utaló szócikkel. Ezek kisebb részben olyan szavakat 

tárgyalnak, amelyekről annak idején véletlenül megfeledkeztünk (pl. epizód, hiteles, 

image), nagyobb részben azonban olyan nyelvi jelenségekkel foglalkoznak, amelyek az 

utóbbi években bukkantak fel vagy váltak nyelvhelyességi szempontból is érdekessé, 

állásfoglalást igénylővé (pl. áfa, eva toldalékolása, agrárium, álságos, átvilágít, az egy 

dolog – hogy csak a szótár első betűjéből szemelgessünk). Ezeket az újabb cikkeket 

Kemény Gábor írta meg, lektorálásukat – minthogy egykori lektorunk, Kovalovszky 

Miklós 1997-ben, alig egy évvel az első kiadás megjelenése után elhunyt – Grétsy László 

végezte el. 

Az átdolgozás során természetesen az eredeti szócikkek sem maradtak mindenben 

változatlanok, pl. az asszisztens cikkét kiegészítettük a szónak újabb sportnyelvi, 

’partjelző’ értelemben való használatára vonatkozó észrevétellel. Több helyütt 

változtattunk, finomítottunk a stiláris minősítéseken, és általában mindenütt igyekeztünk 

összhangba hozni a szöveget napjaink aktualitásaival. (Hogy csak egy apróságot 

említsünk: a múlt században, múlt századi kifejezést mindenütt ezzel kellett helyettesíteni: 

a XIX. században, XIX. századi, mert most a „múlt század” már az a XX. század, amelyben 

a kéziszótár első kiadása készült és napvilágot látott.) 



A legfőbb – mindenesetre a leginkább szembeötlő – különbség az első és a mostani 

kiadás között az, hogy kiadónk kérésére megszüntettük az első kiadás nagyszámú 

rövidítését, és csupán az akadémiai helyesírási szabályzat 282. pontjában felsorolt 

közkeletű rövidítéseket (pl., ill., v., stb. és a többi ilyet) tartottuk meg. Ezzel a szócikkek 

szövege remélhetőleg még könnyebben érthetővé, áttekinthetővé vált. A legfontosabb 

szótárak, kézikönyvek címét általában a nyelvészeti szakirodalomban használatos 

rövidítéssel helyettesítettük, pl. AkH.11 = A magyar helyesírás szabályai. Tizenegyedik 

kiadás; ÉKsz. = Magyar értelmező kéziszótár; MHSz. = Magyar helyesírási szótár. 

Az új kiadás szerkesztése során igyekeztünk kijavítani minden egyes, a megjelenés óta 

észlelt sajtóhibát és egyéb hibát. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak (közülük hadd 

emeljük ki név szerint is Ágoston Mihályt és Holczer Józsefet), akik e hibákra felhívták 

figyelmünket, sőt új címszókat is javasoltak. Köszönet illeti még Hidalmási Anna 

szerkesztőt, a kiadó munkatársát, aki lankadatlan figyelemmel nézte át a kötet nyomdai 

levonatait, és hasznos kritikai megjegyzéseivel szintén hozzájárult a hibák számának 

csökkentéséhez. Végül pedig megemlítjük, hogy a könyv végén található szakirodalmi 

ajánló jegyzéket kiegészítettük az 1996 óta megjelent legfontosabb nyelvművelő 

kötetekkel, és elhagytunk belőle néhány, azóta aktualitását vesztett kiadványt. 

* 

Az alábbiakban néhány gyakorlati tudnivalót közlünk a szócikkek szerkezetéről, 

megformálásmódjáról. Szótárunk – a Nyelvművelő kézikönyvhöz hasonlóan – kétféle 

szócikket tartalmaz: önálló és utaló szócikket (röviden: utalót). Az utóbbi típus, mint neve 

is mutatja, nem fejti ki a címszóban jelzett témát, szót v. kifejezést, csupán utal 

könyvünknek egy másik helyére, ahol arról, valamely más szócikkben, tájékoztatást kaphat 

az olvasó (pl. bolondot csinál vkiből L. csinál). Az ún. szétutalók arra hívják fel a 

figyelmet, hogy az adott jelenségről – rendszerint nyelvtani vagy stilisztikai fogalomról – 

önálló szócikkünk nem készült ugyan, de annak bizonyos vonatkozásairól, részleteiről több 

helyütt is szó esik (pl. mutató névmás L. annak, ennek birtokos jelző | az, ez – ő | azzal – 

avval | ezzel – evvel | őket – azokat; stílusrétegek L. argó | bizalmas stílus | hivatali nyelv, 

valamint további 11 szócikkre való utalás). Olykor az önálló szócikkek végén (ritkábban: 

belsejében) is adunk utalót, Vö. (= vesd össze!) vagy L. (= lásd) még: megjelöléssel. Az 

utalásokban feltüntetett címszók közé függőleges vonalkát, idegen nevén virgulát (|) 

teszünk. 

Az önálló szócikkek vagy tárgyi címszót (pl. beszédhangok kapcsolódása), vagy nyelvi 

adatot (szót vagy kifejezést) (pl. bessz) tárgyalnak. Az utóbbiak sorában elég gyakoriak a 

gondolatjellel tagolt kettős címszók (pl. beszüntet – megszüntet | betanít – megtanít). 

Ezek a szócikkeink a címül írt szavak viszonyát, használati szabályait, helyes vagy 

helytelen voltát taglalják. 

A tárgyi címszó ritkított, a nyelvi címszó félkövér (idegen szóval: fett vagy bold) 

betűkkel van írva. Az utalókban (helymegtakarítás végett) az L. után a tárgyi címszók 

nincsenek ritkítva, s a nyelvi címszók kurzív szedésűek. 

A címszót (akár egy, akár több szóból áll) a szócikk szövegében tilde (~) helyettesíti. 

Ha a címszó végén levő magánhangzó valamely toldalék előtt megnyúlik, az értelmező 

szótárainkból ismerős ékezetes tilde (I) jellel élünk (pl. a média szócikkben: a Ik). Nem 

használunk viszont tildét a többszörös (pl. restell – röstell; részvevő – résztvevő – részt 

vevő) és az összetett (pl. bízik határozója) címszavú szócikkekben, továbbá a szépirodalmi 

idézetekben. 



A szócikkek szövegében a nyelvi adatot – legyen az szó, kifejezés vagy akár egész 

mondat – a könnyebb áttekinthetőség kedvéért egységesen dőlt betűs (kurzív) szedéssel 

közöljük. A szépirodalmi idézeteket (de csak ezeket!) idézőjelbe tesszük, s utánuk 

megadjuk a szerző nevét, rendszerint a mű címét is. A köznyelvi mondatpéldákat, a 

Nyelvművelő kézikönyv gyakorlatát követve, általában kis kezdőbetűvel írjuk. Ha azonban 

helyesírási szempontból fontos a nagybetűvel való kezdés (pl. feliratokban), természetesen 

megtartjuk a nagy kezdőbetűt. 

* 

Befejezésül ismét arra kérjük szakmabeli és a szakmán kívüli, de a nyelvi jelenségek, 

változások iránt érdeklődő olvasóinkat, hogy a kötet lapozgatása közben észlelt hibákat, 

hiányosságokat szíveskedjenek közölni a szerkesztőkkel, ill. a kiadóval annak érdekében, 

hogy azokat a további kiadások sajtó alá rendezésekor figyelembe vehessük. 

Napjainkban újból megélénkültek a viták akörül, hogy helyénvaló-e, érdemes-e 

nyelvhelyességi minősítésekkel „beleavatkozni” egy élő nyelv természetes fejlődésébe. 

Ennek a szerkesztői előszónak természetesen nem lehet feladata, hogy ezt a vitát 

ismertesse, és abban állást foglaljon. De véleményünket talán kifejezi az a tény, hogy 

kilenc év múltán ismét útjára bocsátjuk a Nyelvművelő kéziszótárt. Azt kívánjuk minden 

olvasónknak, hogy találja meg a választ szótárunkban nyelvhelyességi kérdéseire. 

 

Budapesten, 2005. április 28-án 

 

a szótár szerkesztői: 

Grétsy László és Kemény Gábor 
 

 



A szótárban használt jelek 
 

’…’ félidézőjel, a jelentést foglalja magában 

>, < származtatásjelek (nyelv – nyelv, ill. szóalak – szóalak viszonylatban) 

~ tilde, a címszó helyett 

I ékezetes tilde, pl. szamóca = ~, szamócát = It 

= (nagyjából) egyenértékű 

[…] kiejtett szóalak 

– váltakozásjel (váltakozó, párhuzamos, ill. szembeállított alakok, alakváltozatok

 között) 

× keveredésjel (egymással keveredő, vegyülő szavak vagy kifejezések között) 

  



A, Á 
a, az  névelő 

A határozott névelő arra szolgál, hogy a hozzá tartozó szóval megjelölt személynek v. 

dolognak a meghatározott voltára utaljon. Ezt a feladatát v. a felidézett fogalom körének 

leszűkítésével végzi el (pl. megvettem a zakót, amelyet tegnap a kirakatban láttam), v. úgy, 

hogy a fogalom teljes körére rámutat (pl. a kenguru erszényes, növényevő emlősállat). 

Bizonyos esetekben a névelőnek csupán másodlagos, analógiás szerepe van. Pl. a ki ez a 

fiatalember? kérdésben a szükséges egyedítést már elvégezte az ez mutató névmás. 

A határozott névelővel kapcsolatos legfontosabb nyelvtani és nyelvhelyességi 

tudnivalókat külön szócikkekben tárgyaljuk, de azt itt is szükségesnek tartjuk megemlíteni, 

hogy igen sok névelőhasználati hibának a logikai tisztánlátás hiánya az oka. Pl. költeményt 

előadja: Jordán Tamás. E mondat tartalma és a tárgyas ragozású igealak (előadja) 

kétségtelen bizonysága annak, hogy egy pontosan meghatározott költeményről van szó. 

Ennek következtében okvetlenül ki kell tenni a határozott tárgy elé a határozott névelőt: a 

költeményt előadja… 

Persze ez nem jelenti azt, hogy ha vki tudatosan tér el a normától, szükségképpen hibát 

követ el. Nem marasztalható el pl. az az író, aki gyermekszereplője szájába – jellemzésül – 

a nyelvtanilag szabálytalan, de stilisztikailag hiteles ott a alagút! felkiáltást adja. A maguk 

helyén az ilyen mondatoknak is megvan a helyzeti értékük. Ám az efféle szándékos 

szabálytalanságokkal csínján kell bánnunk, mert megzavarhatják az olvasó (különösen a 

fiatal, nyelvileg képzetlen olvasó) nyelvérzékét. 

Az a, az határozott névelő általában hangsúlytalan. Hibás tehát az efféle, közlekedési 

eszközökön gyakran hallható hangsúlyozás: a Blaha Lujza tér következik. Helyesen: a 

Blaha Lujza tér… De kivételesen elfogadható, erős érzelmi hangsúllyal ejtve: ő volt 

akkoriban a hősszerelmes (tehát nem egy a sok közül, hanem a legelső, az igazi). 

 

a, az  névelő állatnevek előtt 

Az állatnevek előtt vagylagos a névelőhasználat. Pl. „A Rigó sem az volt, aki tegnap estve” 

(Arany: Toldi), de: „Bogáncs ebben az időben a körülményekhez képest jól érezte magát” 

(Fekete I.: Bogáncs). A népi, hagyományos állatnevek inkább névelővel fordulnak elő (a 

Bodri, a Cirmos); a meseirodalom határozottabb személyiségű állatszereplőinek neve 

viszont általában névelőtlen: Bagira, a fekete párduc; Süsü, a sárkány; stb. 

 

a, az  névelő birtokos személyjeles szó előtt 

Általánosságban véve mindkét használat helyes: a névelőtlen is (kalapját elsodorta a szél), 

a névelős is (a kalapját elsodorta a szél). A névelő nélküli forma egy árnyalattal 

választékosabb, s inkább az írott nyelvre jellemző, míg a névelős inkább az élőbeszédre. 

Ezen az általános stiláris különbségen kívül néhány részleteltérés is figyelmet érdemel. 

A mai nyelvszokás szerint mindig kitesszük a névelőt a birtokos személyjeles szó elé, ha 

az az állítmány után következik: fáj a torka, elment a kedve vmitől; „Piros a / Pecsétje, / 

Finom a hajtása: / Oh áldott, / Oh áldott / A keze-irása!” (Arany: Mátyás anyja). Akkor is 

ajánlatos kitenni a névelőt, ha ezzel megkönnyítjük a mondat megértését. Pl. a diák 



leckéjét írja. Ha a diák nem birtokos jelző, hanem a mondat alanya, jobb, mert 

egyértelműbb, ez a forma: a diák a leckéjét írja. Ha viszont a birtokos személyjeles szó 

jelentette dolognak határozatlan voltát v. részelő (partitivusi) értelmét akarjuk kifejezni, 

nem használunk névelőt: vásárfiát hoz, barátfülét eszik, elolvasta (v. kissé régiesen és 

népiesen: elolvasott) három novellámat. 

 

a, az  névelő birtokos szerkezet előtt 

A köznévi birtokos szerkezet előtti névelőhasználat attól függ, hogy a szerkezet birtokos 

jelzői tagja – amely mindig főnév v. főnévként használt más szó – mondatkörnyezetben 

egyébként is kíván-e névelőt maga mellé, v. sem. Tehát: ez nem a barátom írása; de: 

megráztuk egymás kezét (mert a kölcsönös névmás mindig névelőtlen). 

Külön érdemes szólni a tulajdonnévi birtokos szerkezetekről, mert az ezek előtti 

névelőhasználatot a tulajdonnév jellege szabja meg. Nem szokás kitenni a névelőt, ha a 

tulajdonnévi birtokos jelző (v. birtokjeles szó) földrésznek, országnak, államrésznek, 

városnak, községnek, személynek a neve: Ázsia népei; Franciaország műemlékei; Felső-

Egyiptom lakossága, valamint Alsó-Egyiptomé; Pécs templomai; Bartók Béla 

kamarazenéje. Kívánatos ellenben a névelő, ha a birtokos jelző csillagnév, politikai 

egységet jelölő államnév, tájegységnév, kerület- v. utcanév, hegy- és folyónév, intézmény-, 

épület- v. tárgynév, cím, alkalmi jelzős tulajdonnév stb. Pl.: a Szaturnusz gyűrűi, az 

Amerikai Egyesült Államok külpolitikája, a Dunántúl éghajlata, a Váci utca üzletei, a 

Duna hídjai, a Környezetvédelmi Minisztérium törekvései, a Magyar Nemzet 

szerkesztősége, a Kreml toronyórája. Hagyományos formaként a birtokos jelzőként 

szereplő, ill. birtokjeles személynevek (puszta v. -ék képzős család- és keresztnevek) is 

lehetnek névelősek. Pl. Arany Toldijában mind a két szerkesztésmód előfordul: 

„Gyepszélen fejérlik Toldi Lőrinc háza”, de: „Nemdenem a Toldi Lőrinc fia volnál?” 

 

a, az  névelő címek előtt 

Szövegkörnyezetben minden könyv, újság, folyóirat, irodalmi, képzőművészeti v. egyéb 

alkotás címe névelős: a Hamlet, az Élet és Irodalom, a Magyarország 1514-ben, a 

Rigoletto stb. Ha már maga a cím is névelővel kezdődik, nem kell eléje még egy névelőt 

tenni: megnéztük Andrzej Wajda filmjét, A vasembert (nem pedig: … a A vasembert). Az 

idegen címek névelője elé viszont ki kell tenni a magyar névelőt is: a Le Monde (kevésbé 

pontos, bár előfordul: a Monde). 

 

a, az  névelő épületek, építmények neve előtt 

A jelesebb épületek, közismert létesítmények (várak, kastélyok, múzeumok, szállók, 

templomok, tárgyak, közlekedési eszközök stb.) egyedi neve elé mindig névelőt teszünk: a 

Burg (az egykori bécsi császári palota), az Ermitázs (szentpétervári képtár), a Big Ben (a 

londoni parlament híres toronyórája), a Kalimegdán (belgrádi erődítmény), a Titanic 

(óceánjáró) stb. 

 

a, az  névelő felsőfok előtt 

A felsőfokú melléknevek és számnevek mai nyelvhasználatunkban névelősek v. néve-

lőtlenek egyaránt lehetnek: céljaiknak ez volt (a) legmegfelelőbb; neki jutott (a) legtöbb. A 

kétféle szerkesztésmód közül a névelős egy árnyalattal választékosabb; a névelő elhagyása 

olykor sutává teszi a mondatot: a hírt (a) legnagyobb lelkesedéssel fogadták. 



A felsőfokú melléknevek és számnevek határozói alakjaiban viszont terjed a határozott 

névelő: ő repült (a) legalacsonyabban; az osztályban Juliska ír (a) legszebben; (a) 

legtöbbször a Mátrában nyaraltunk. De inkább névelő nélkül használatos: 

legnagyobbrészt, legszélről, legtöbbnyire. 

 

a, az  névelő földrajzi és csillagászati nevek előtt 

1. A csillagnevek és általában a csillagászati nevek mindig névelősek: a Szíriusz, a 

Merkúr, a Göncölszekér, a Tejút stb. 

2. A földrészek neve névelőtlen: Afrika, Amerika, Ausztrália, Ázsia, Európa; kivételek: 

az Antarktisz, az Arktisz (magyarul: a Déli-, ill. az Északi-sarkvidék). 

3. Az országnevek névelőtlenek: Finnország, Lengyelország, Argentína, San Marino 

stb. Kivételek: a Vatikán, az (Amerikai) Egyesült Államok (mozaikszóval: az USA). Ha az 

elnevezés inkább államnév (vagyis nem földrajzi, hanem politikai egységet jelöl), jobbára 

névelős: az Ukrán Köztársaság, a Brazil Szövetségi Köztársaság, a Mauritániai Iszlám 

Köztársaság (de országnévként névelő nélkül: Ukrajna, Brazília, Mauritánia). 

4. Az államrésznevek ugyancsak névelő nélküliek: Baranya, Tirol, Dél-Olaszország. Az 

államnevekhez hasonló típusúak között azonban névelősek is akadnak: az Egyenlítői 

Tartomány, a Panama-csatornaövezet. 

5. A tájegységnevek (amelyek nem annyira jogilag, mint inkább földrajzilag 

összetartozó részeket jelölnek) nagyobbrészt névelősek: az Alföld, a Sárköz, a Riviéra. De 

itt is akadnak kivételek: Dobrudzsa, Provence. 

6. A város- és községnevek mind névelőtlenek: Sopron, Kaposvár, Celldömölk, Firenze, 

Lisszabon. A községnél kisebb lakott helyek (tanyák, puszták, majorok, telepek) neve 

ellenben jobbára névelős: a Lencsésdűlő, a Rózsamajor, a Pacsirtatelep. 

7. Az utcák, utak, terek stb. neve mondatba illeszkedve rendszerint névelős: a 

Köröndön, a Szilágyi Erzsébet fasorban lakott; a Champs-Elysées Párizs legfényesebb 

sugárútja. Többnyire névelőt kapnak a kerület- és városrésznevek is: a Belváros, a 

Pasarét, a Soho (bár ez utóbbiak között névelőtlenek is akadnak: Kőbánya, Soroksár, 

Zugló). 

8. A természetes földrajzi alakulatok (óceánok, tengerek, folyók, hegységek, sivatagok, 

vulkánok stb.) neve általában névelős: a Csendes-óceán, a Kaszpi-tenger, az Aral-tó, a 

Duna, az Alpok, az Andok, a Szahara, a Góbi sivatag, a Vezúv stb. Kivételnek számítanak 

azok a nevek, amelyek nem elsősorban a természeti földrajzi egységet, hanem az ott 

létesült települést jelentik. Ezek névelőtlenek, pl. Galyatetőn ebédeltünk (de névelővel: 

kirándultunk a Piszkés -tetőre). 

 

a, az  névelő halmozott egynemű mondatrészek előtt 

Halmozott egynemű mondatrészek elől stiláris okokból akkor is elhagyhatjuk, sőt tanácsos 

is elhagynunk a határozott névelőt, amikor egyéb (logikai, grammatikai) szempontból 

szükség lenne rá. Így elmaradhat a névelő a halmozott főnevek elől, ha e névelőtlen 

használatnak vmilyen általánosítás v. feszültségteremtés a célja (pl. címekben: Ciprus és 

jegenye, Koldus és királyfi, Tigris és hiéna, Élet és Tudomány). Hosszú felsorolásokban a 

mondat kattogóvá, egyhangúvá válását kerülhetjük el azzal, hogy a névelőt az egynemű 

mondatrészek közül csak az első elé tesszük ki: az olimpia kezdetéig még tíz nap van 

hátra, de a franciák, olaszok, japánok, lengyelek, svédek már megérkeztek a versenyek 

színhelyére. A nem szoros egységben levő, párhuzamos mondatrészek elé azonban külön-



külön ki kell tenni a névelőt: a világos és a sötét bábuk vezetője egyaránt kiváló sakkozó 

(nem egy, hanem két személyről van szó!). 

 

a, az  névelő hiánya hivatali nyelvi kifejezésekben 

A hivatali stílus egyik jellegzetes tünete, hogy bizonyos ismétlődő szavak és kifejezések 

elől hiányzik a határozott névelő. Így gyakran elmarad a rangot, beosztást, tisztséget jelölő 

szavak elől: elnök megnyitja az ülést (helyesen: az elnök); (a) védő fellebbezést nyújt be az 

ítélet ellen; (a) szónok üdvözölte a megjelenteket; (a) szerződő felek megegyeztek abban, 

hogy…; (az) említetteken kívül; (a) későbbiekben még visszatérünk rá; (a) jelen rendelet, 

utasítás kihirdetése napján lép hatályba; (a) benyújtott javaslatok közül… Bár egyik-másik 

névelőtlen forma már szinte meggyökeresedett (pl. folyó hó 10-én, jövő héten), 

terjedésüket nem helyeseljük. 

 

a, az  névelő időhatározó előtt 

Az időhatározó előtti névelőhasználat elsősorban attól függ, hogy lehetséges-e, ill. 

szükséges-e rámutatni az időhatározóval megjelölt fogalom határozottságára. Ha igen, 

akkor rendszerint a névelős változattal élünk, ellenkező esetben a névelőtlennel. 

Ennek megfelelően konkrét esetre, pontosan megjelölt – ilyen megjelölés híján pedig a 

jelenhez legközelebb eső – időszakra utalnak az olyan, jobbára határozószói alakok, mint 

az előbb (= éppen most, nemrég), a reggel, az este, az éjjel, a nyáron (= a 

beszédhelyzetből v. a szövegösszefüggésből kitűnő, ill. a legutóbbi reggelen, estén, éjjelen, 

nyáron). 

Ezzel szemben jobbára általános idővonatkozást fejeznek ki ezek: előbb, reggel, este, 

éjjel, nyáron. Nem ritka (s nem is hibáztatható) azonban a pontosan meghatározott 

időszakra vonatkozó határozói, határozószói alakok névelőtlensége sem: idén új lakásba 

költözik; imént említettem, hogy…; este ’az elmúlt nap estéjén’ láttam; este ’a mai nap 

estéjén’ meglátogatlak; nyáron ’ezen a nyáron’ negyvenéves lesz; stb. 

Vö. egy névelő időhatározó előtt 

 

a, az  névelő intézménynevek előtt 

Mondatkörnyezetben minden intézményt v. bármilyen szervezetet jelentő elnevezés 

névelős. Pl.: az Azúr Kereskedelmi Vállalat, a Divatcsarnok Áruház, a Magyar Biomassza 

Társaság, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a Cerberus Kft. Az intézmények mozaikneve 

előtti névelőre l. a, az névelő mozaikszók előtt 

 

a, az  névelő megszólítás előtt 

A szorosabb értelemben vett megszólítás elé nem való névelő, sem akkor, ha teljesen 

önálló, sem akkor, ha mondathoz kapcsolódik: Tisztelt Szabó Úr! (levélben; egyébként az 

úr kis kezdőbetűs); Ide hallgasson, kollégám! A megszólítás azonban megindulhat a 

mondatba való beolvadás felé: Professzor úr! Nem szeretném megzavarni! – Nem 

szeretném megzavarni, professzor úr! – Nem szeretném megzavarni professzor urat! – … a 

professzor urat! (ez utóbbi mondat akár ponttal is végződhet). A névelős változat sem 

hibás, sőt több személy megszólításakor ez a célravezetőbb: Kérem az urakat, mondják el 

véleményüket! Említő használatban pedig csak a határozott névelős forma hat 

természetesen, a névelő nélküli modoros: beszéltem erről (a) miniszter úrral (sőt: a 

miniszterrel). 

 



a, az  névelő mozaikszók előtt 

A mozaikszó előtti határozott névelő a mozaikszó kiejtett alakjához igazodik: az ELTE, de 

a JATE; az MTI, de a MÁV, a Mahart. Ha egy mozaikszónak többféle kiejtett változata is 

él, a névelő jelzi, melyikről van szó: az MTESZ [az em-té-e-e(s)sz], de a MTESZ [a 

metesz]. 

 

a, az  névelő  -nak, -nek  rag után 

Sokan úgy vélik, hogy a -nak, -nek ragos birtokos jelző és birtokszava közé okvetlenül ki 

kell tenni a határozott névelőt. Ez tévedés! Napjainkban kétségtelenül ez a gyakoribb 

forma (pl. a napnak az ereje, az iskolának a tanulói), de a névelő nélküli szerkesztésmód 

sem hibás, csak egy árnyalattal régiesebb, választékosabb. Állandósult szókapcsolatokban, 

hagyományos szerkezetekben nem is volna helyes kitenni a névelőt. Tehát csak így jó: 

éjnek évadján, ennek hallatára, erőnek erejével, időnek előtte, példának okáért. 

 

a, az  névelő népies, régies elhagyása 

Népies és régies jellegű, megkövesedett kifejezésekből – közmondásokból, népdalokból v. 

egyéb, főleg ritmikus szövegekből – gyakran hiányzik a logikailag és nyelvtanilag indokolt 

névelő: szegény embert még az ág is húzza; „Bort megissza magyar ember, jól teszi” 

(Vörösmarty: Fóti dal); stb. Ezek a hagyományos, meggyökeresedett kifejezések nem 

hibáztathatók, de a mai köznyelvben a tárgyas ragozású állítmány mellett csak a határozott 

névelős tárgy hat természetesen: a szegény embert…; a bort… 

 

a, az  névelő sajátos nyelvtani helyzetű tulajdonnév előtt 

A tulajdonnevek előtti névelőhasználatot sajátos nyelvtani feltételek is befolyásolják. 

Mindig névelőt kapnak pl. az alkalmi jelzős tulajdonnevek: az ókori Róma, a titokzatos 

Kelet, a nagy Napóleon stb. Nem teszünk viszont névelőt az olyan állandó jelzők elé, 

amelyek a név részévé váltak: Holland Antillák, Nagy Katalin cárnő, Nagy Lajos király, 

Szent Johanna, Merész Károly stb. Többnyire névelővel használjuk a többes számú 

tulajdonneveket: a Baleárok, a Bermudák, az Azori-szigetek; a Horatiusok és Curiatiusok 

harca; a Hunyadiak, a Batthyányak, a Széchenyiek; felköszöntötték a Gáborokat. (De a 

megszólításformák, továbbá a részelő értelemben használt névalakok névelőtlenek: 

Szilviák, merre vagytok?; Zsoltok is vannak közöttünk.) L. még: a, az névelő birtokos 

szerkezet előtt | a, az névelő megszólítás előtt | a, az névelő szerkezetes jelző előtt 

 

a, az  névelő személynevek előtt 

Személynevek, különösen család- v. teljes nevek előtt általában nem használunk határozott 

névelőt. Pl. Mind Gárdonyi, mind Herczeg Ferenc, sőt Bródy Sándor is 1863-ban született. 

A bizalmas köznyelvben – s ennek hatására a sajtónyelvben is – elterjedt néhány igen 

népszerű művésznek ilyen említése: a Kondor (Béla); a Bilicsi (Tivadar), a Psota (Irén), a 

Garas (Dezső). Ezt a szabálytalan, egyúttal idegenszerű (németes) formát azzal védték, 

hogy az illetők mintegy fogalommá váltak, ezért „jár nekik” a határozott névelő. A 

bizalmas-tréfás beszélt nyelvben nem is kifogásoljuk a nevük előtti névelőt, de ez a forma 

a választékos stílusba, az írott nyelvbe semmiképp sem való! 

A keresztnevek elé a népnyelvben és a közvetlen hangvételű társalgásban rendszerint 

névelő kerül: elmehetek a Csillával és a Jóskával korcsolyázni?; a Gyuriék voltak itt. 

Sajátos stílusértéke miatt a megfelelő beszédhelyzetben elfogadható ez a forma is. Igényes 

beszédben azonban ne tegyünk névelőt keresztnév elé se! 



 

a, az  névelő szerkezetes jelző előtt 

Sok névelőhasználati vétségnek az az oka, hogy a határozott névelő túlságosan távol kerül 

attól a szótól, amelyhez tartozik; olyan távol, hogy a nyelvérzék nem jelzi idejében a 

szükségességét. Ha pedig a névelő – azonfelül, hogy messze szakadt a hozzá tartozó szótól 

– közvetlenül olyan szó elé kerülne, amely általában nem kíván névelőt (pl. tulajdonnév, 

mutató névmás, kötőszó), ez végképp megzavarja a nyelvhasználót. Így maradt el a 

határozott névelő a következő mondatokból: elismeréssel nyilatkozott (a) 

mezőgazdaságunkban látott műszaki fejlődésről; a küldöttség részt vett (a) II. János Pál 

pápa megválasztásának évfordulója alkalmából rendezett ünnepi istentiszteleten; (az) ebbe 

a menetjegyfüzetbe befűzött jegyszelvények a borítólappal egységes igazolványt képeznek; 

a tömegek elbűvölten állnak meg (a) nemcsak arányaiban, de apró részleteiben is 

monumentális alkotás előtt. Bár olykor nem könnyű eligazodni a szerkezetes jelzői 

bővítmények között, a névelő elhagyása ilyenkor is súlyos nyelvhelyességi hibának 

minősül. 

 

a, az  névelő tulajdonnév előtt 

Ha a tulajdonnevet abból a szempontból vizsgáljuk, hogy kell-e eléje határozott névelő, 

okvetlenül beszédösszefüggésében kell elképzelnünk, hiszen szövegkörnyezetéből 

kiragadva csaknem mindegyik tulajdonnév névelőtlen. Kőrösi Csoma Sándor – Székelyföld 

– Ázsia: ez a három név így semmit sem mond vizsgálatunk szempontjából. Ha azonban e 

tulajdonneveket mondatkötelékben szemléljük (pl. Kőrösi Csoma Sándor a Székelyföldről 

indult el, de Ázsiába is eljutott), máris levonhatjuk a – természetesen egy adat alapján még 

nem általánosítható – tanulságot: a személynév és a földrésznév névelőtlen, az országrész, 

ill. tájegység neve viszont névelős. A tulajdonnév előtti névelőhasználatot csakis ilyen 

módszerrel vizsgálhatjuk és ítélhetjük meg. L. még: a, az névelő állatnevek előtt | a, az 

névelő címek előtt | a, az névelő épületek, építmények neve előtt | a, az névelő földrajzi és 

csillagászati nevek előtt | a, az névelő intézménynevek előtt | a, az névelő sajátos nyelvtani 

helyzetű tulajdonnév előtt | a, az névelő személynevek előtt | egy névelő tulajdonnév előtt 

 

abál 

’(Szalonnát) rövid ideig főz’ jelentésben köznyelvi. Mind alakváltozata, az abárol, mind 

szinonimája, a köveszt tájnyelvinek számít. 

 

abcúg 

Régies, idegenszerű indulatszó. Magyarul: le vele! 

 

ábécénk 

A magyar ábécé, zárójelben kiegészítve a gyakrabban használatos idegen betűkkel: a, á, b, 

c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, (q), r, s, sz, t, ty, u,  ú, ü, 

ű, v, (w, x, y), z, zs. Az idegen mellékjeles betűket a megfelelő magyar betűk után soroljuk: 

a, á, ŕ, â, ĺ, ä stb. A régies magyar és az idegen többjegyű betűk minden eleme külön 

betűnek számít: oó (Koós), ch (Cholnoky, Chagall), gn (Montaigne), sch (Schiller) stb. L. 

még: betűrend 

 

abesszin 



A régies Abesszínia országnévből elvont népnév. Ritkább változata: abesszíniai. Mai 

elnevezéssel: etiópiai v. rövidebben etióp. 

 

a  betű kiejtése 

Sorrendet jelző szerepében hosszú a-val v. á-val ejtjük: az a) [# v. á] pontban; a 6. a)-ba 

[#ba v. ába] jár. Zenei értelemben viszont csak á-nak mondjuk: a-moll [á moll] 

vonósnégyes. 

 

abnormális – abnormis 

Latin eredetű melléknév. Az eredetibb abnormis-ból a normális hatására fejlődött ki az 

abnormális. Ma már ez az elterjedtebb. Olykor jól helyettesíti a magyar rendellenes, 

szabályellenes, természetellenes; fonák, visszás, beteges, torz. 

 

abortusz 

Latin eredetű főnév: ’(művi) vetélés’. A belőle rövidült, kissé bizalmas jellegű ábé 

mozaikszó csak ’művi vetélés, terhességmegszakítás’ értelemben használatos. Igei 

származéka: abortál, magyarul (el)vetél. Az elabortál igekötője fölösleges, elhagyandó. 

 

ab ovo 

Latin kifejezés; szó szerint a. m. ’a tojástól (az almáig)’, vagyis az egykori étkezési 

szokásrendre utal. Átvitt értelemben: ’eleve, eredendően; elejétől fogva’. A választékos 

nyelvhasználat kedvelt eleme. 

 

abrak 

A bizalmas-vulgáris stílusban ’étel, (emberi) táplálék’ is. 

 

abriktol – abrichtol 

Német eredetű, régies, főleg szaknyelvi ige. A katonai nyelvben elavult, helyette: 

fegyelmez, kiképez. A tájnyelvben és az ipari szakzsargonban még él, az előbbiben inkább 

abriktol, az utóbbiban abrichtol formában. Jó magyar megfelelői: (el- v. meg)ver, 

elagyabugyál, ill. egyenget, alakít, igazít. Inkább ezekkel éljünk! 

 

abszolút 

Latin eredetű, közkeletű idegen szó. A szaknyelvben sokszor nélkülözhetetlen: ~ érték, ~ 

hallás, ~ monarchia, ~ nullapont stb. A köznyelvben azonban jobb helyette: teljes, 

tökéletes, korlátlan, feltétlen, általános. Néha itt sem helyettesíthető magyarral, pl. ~ 

mértékkel mérve. 

 

abszolúte 

Latin eredetű határozószó. ’Minden feltételtől függetlenül’ értelemben a választékos stílus 

eleme. Ha jelentése ’teljesen, tökéletesen’, ill. tagadó szerkezetben ’egyáltalán’, az igényes 

stílusban helyettesítsük számos jó magyar megfelelőjének vmelyikével: teljesen, 

teljességgel, teljes mértékben, egészen, korlátlanul, tökéletesen, mindentől függetlenül, ill. 

egyáltalán. Pl. ~ lehetetlen = teljesen v. teljességgel lehetetlen; ~ biztos = egészen biztos; 

ezt ~ nem értem = egyáltalán nem értem. 

 

abszurd 



Latin eredetű, divatos, gyakran szükségtelenül használt idegen melléknév: ~ állítás, dolog, 

helyzet = képtelen, esztelen, fonák, visszás, ostoba, nevetséges. De szükséges, állandósult 

kapcsolat az irodalmi, kritikai nyelvben: ~ dráma, ~ humor. 

 

abszurdum 

Latin eredetű, igen elterjedt, sokszor fölöslegesen használt idegen szó. Magyarul: 

képtelenség, lehetetlenség, esztelenség. Pl. ez (tiszta) ~ = ez (tiszta v. tisztára) képtelenség. 

Ad ~ (v. latinosan ad absurdum) visz vmit: logikai szakkifejezésként elfogadhatjuk, de a 

köznyelvben inkább a képtelenségig visz (fokoz, növel, hajszol) vmit. 

 

a cég, a család, aki… L. aki 

 

Achilles-ín, Achilles-sarok 

Ezekben az összetételekben a görög mitológiai és irodalmi hősnek, Akhilleusznak a nevét 

latinos alakjában használjuk. 

Ha az Achilles-ín összetételhez utótag csatlakozik, ezt kötőjellel kapcsoljuk hozzá: 

Achilles-ín-húzódás, Achilles-ín-sérülés stb. Vö. Oscar-díj 

A bizalmasabb sportnyelvben az ín  utótag el is maradhat: begyulladt az 

Achillese . Ilyenkor is nagy kezdőbetűvel  írjuk, de –  más köznévvé vált 

tulajdonnevek mintájára –  idővel a kis kezdőbetűs írásmód is elfogadhatóvá 

válhat: begyulladt az achil lese .  

 

ad 

Régies és népies változata: ád. Néhány vele alkotott szókapcsolat csak a bizalmas-

családias stílusban hat természetesen, igényesebb beszédbe és írásba nem való: mit ~nak a 

moziban, a színházban? = mit játszanak? (de köznyelvi ez: jó műsort ~nak a rádióban, a 

tévében); ~ja az ártatlant, a nagyot = (meg)játssza; ~ magára = törődik magával, ügyel a 

külsejére; (sokat) ~ vmire = törődik vmivel, fontosnak tart, tekint vmit. 

E sokjelentésű igéből és ennek általában igéből képzett, igetőből alakult tárgyából 

számos kifejezés jött létre. Mivel az ~ amúgy is túl van terhelve, e kifejezéseket, ha nem 

szólásszerűek v. sajátos stílusértékűek, tanácsos megritkítani, tömörebb szinonimára 

cserélni. Sokszor azonban nincs mód a változtatásra. Pl. a parancsot ~ katonai 

szakkifejezés, amelyet csak a köznyelvben pótolhatunk a (meg)parancsol-lal, s ott sem 

mindig. A gyakrabban előforduló szókapcsolatokat a következőkben külön-külön 

értékeljük, s helyettük egyszerűbb, ill. színesebb formákat ajánlunk: 

Ajándékot ~ vkinek = megajándékoz vkit. 

Vmilyen alapot ~ vminek, vmire, vmihez = 1. (festményt, képet) alapoz; 2. (helyzetet, 

cselekvést) lehetővé tesz, megalapoz, meghatároz; 3. (rendelkezést) helyessé, jogossá tesz, 

megalapoz; 4. vkit vmire feljogosít. 

Bátorítást ~ vkinek = (fel)bátorít vkit. 

Beleegyezését ~ja vmihez = beleegyezik vmibe. 

Biztatást ~ vkinek = biztat vkit. 

Biztosítékot ~ vkinek vmire = biztosít vkit vmiről, ill. kezességet, kötelezettséget vállal 

vmire. 

Büntetést ~ vkinek = megbüntet vkit. 

Engedélyt ~ vkinek vmire. A hivatali, ill. a szaknyelvben jó, egyébként inkább (meg)en-

ged v. kissé hivatalosan engedélyez vkinek vmit. 



Vmilyen eredményt ~ vmi, pl. a kísérlet meglepő eredményt ~ott = … eredménye meg-

lepő volt v. meglepő eredménnyel járt. Olykor jó lehet helyette a hivatalos, választékos 

eredményez ige is, bár ez szintén divatszó (l. ott). 

Értelmet ~ vminek. Választékos, nemigen helyettesíthető mással. 

Értésére ~ vkinek vmit. Kissé régies, de színesebb, mint a közli v. megérteti vele. 

Feleletet ~ vmire = felel vmire. 

Felhatalmazást ~ vkinek vmire = felhatalmaz vkit vmire. 

Felmentést ~ vkinek vmi alól = felment, mentesít vkit vmi alól, vmitől. 

Felvilágosítást ~ vkinek = felvilágosít vkit. 

Vmilyen fontosságot ~ vminek = kiemel, hangsúlyoz, nyomósít vmit, kiemeli a 

fontosságát vminek. 

Garanciát ~ vkinek vmire = kezességet, kötelezettséget vállal vmire; jótállást vállal 

vmire. 

Hangot ~. Olykor nélkülözhetetlen, pl. vinnyogó hangot ~; a macskáéhoz hasonló 

hangot ~ott; de átvitt értelemben hangot ~ vminek (pl. a véleményének) = beszél, szól, 

nyilatkozik vmiről; kifejezi, kifejti véleményét; szóvá tesz vmit. 

Hangsúlyt ~ vminek = hangsúlyoz, kiemel vmit. 

Helyt ~ vminek (pl. fellebbezésnek, kérésnek). Hivatali és jogi szakkifejezés; a 

köznyelvben: elfogad, figyelembe v. tekintetbe vesz, teljesít vmit. Más a helyet ~: ’átengedi 

a helyét; lehetővé teszi, hogy vki vhová beférjen’. 

Hírül ~. Szólásszerű kifejezés: ’közöl, tudat’. 

Hitelt ~ vkinek, vminek = hisz vkinek, vki szavának, nem kételkedik vkinek az 

állításában; elhisz, elfogad vmit. 

Igazat ~ vkinek. Német mintájú, de már meggyökeresedett kifejezés. 

Ígéretet ~ vkinek vmire = ígéretet tesz, (meg)ígér vmit. 

Indítást ~ vkinek vmire = vkit vmire indít, késztet, ösztönöz; vkinek vmit sugall. 

Vmilyen ízt ~ vminek. Édes, savanyú stb. ízt ~ vminek = megédesít, megsavanyít stb. 

vmit, de nem mindig egyszerűsíthető, pl. a fűszer pikáns ízt ~ott a levesnek. 

Jelt, jelzést ~ vkinek vmire, pl. a bíró jelt ~ a büntetőrúgás elvégzésére. Csak néha 

tömöríthető így: jelez vkinek vmit. 

Jelét v. tanújelét ~ja vminek. Szólásszerűvé állandósult sajtónyelvi kifejezés. 

Egyszerűbben: megmutat, elárul, bebizonyít vmit. 

Jogot ~ vkinek vmire = feljogosít, felhatalmaz vkit vmire. 

Kárpótlást ~ vkinek = kárpótol vkit. 

Kegyelmet ~ vkinek. Jogi értelemben helyes, szükséges; egyébként: megkegyelmez 

vkinek. 

Kezet ~ v. kezét ~ja vkinek. Egy fokkal jobb: kezet nyújt vkinek v. kezet fog vkivel; de a 

kezet ~ vkinek vmire jelentéssűrítő kifejezés csak hosszan írható körül: kézfogással 

megerősítve megfogad vkinek vmit. 

Kifejezést ~ vminek = kifejez, választékosan kinyilvánít vmit; pl. részvétének ~ kifejezést 

= kifejezi v. kinyilvánítja részvétét; annak a véleményének ~ kifejezést, hogy… = azt a 

véleményét fejezi ki v. egyszerűen az a véleménye, hogy… 

Lendületet, lökést ~ vminek = föl- v. előrelendít, megpezsdít, megélénkít, megelevenít 

vmit. 

(Vmilyen) magyarázatot ~ vmire = (vhogyan) megmagyaráz, megvilágít vmit. 

Megbízást ~ vkinek vmire = megbíz vkit vmivel. 

Megrovást ~ vkinek = megró vkit. 



Megvilágítást ~ vminek = megvilágít vmit; átvitt értelemben így is: megmagyaráz vmit. 

Nyomatékot ~ vminek = nyomósít, kiemel, hangsúlyoz vmit. 

Okot ~ vmire, okát ~ja vminek. Hagyományos, szólásszerű kifejezések. 

Rendelkezést ~ vmire = vhogyan rendelkezik, vmit elrendel. 

Pofont ~ vkinek = megpofoz vkit; de csak így: két pofont ~ott neki. 

Sarkantyút ~ a lónak v. a lovának. Idegenszerű (németes) kifejezés; magyarosan: 

megsarkantyúzza a lovat v. a lovát. 

Segítséget ~ vkinek = segít vkinek, (meg)segít vkit. De jelzővel csak így: nagy segítséget 

~ott v. nyújtott neki. 

Színt ~ vminek, pl. a hegyi levegő egészséges színt ~ott arcának. Néha pótolható 

ezekkel: (meg)színez, színesre fest, színesít. Barna, piros stb. színt ~ neki = megbarnítja, 

megpirosítja stb., ill. barnára, pirosra stb. festi, színezi. Színt ~ az ételnek, a levesnek = 

megpaprikázza, megfűszerezi. 

Tájékoztatást ~ vkinek = tájékoztat vkit. 

Tanácsot ~ vkinek. Kifogástalan, de váltogathatjuk ezzel: vmit tanácsol vkinek. 

Tudtára, tudtul ~ vkinek vmit. Szólásszerű, választékos kifejezések. 

Útbaigazítást, útmutatást ~ vkinek = útbaigazít vkit, utat mutat vkinek. 

Választ ~ vkinek = válaszol vkinek. Igenlő, tagadó, nemleges, kitérő stb. választ ~ott 

neki = igenlően stb. válaszolt neki. 

Véleményt ~ vkiről, vmiről. Hivatali nyelvi értelemben szükségesek, bár vmit, pl. 

tervezetet lehet véleményezni is. A köznyelvben inkább: véleményt mond vkiről, vmiről. 

Verést ~ vkinek = meg- v. elver, elpáhol vkit. 

Vigasztalást ~ vkinek = (meg)vigasztal vkit, vigasz(talás)t nyújt vkinek. 

 

ad acta 

Latin eredetű kifejezés. A régi hivatali nyelvben: ’az elintézett iratok közé, irattárba 

(teendő)’. Az ~ tesz szókapcsolatot ma inkább a mellőz, félretesz választékos 

szinonimájaként használják. 

 

adandó alkalommal 

Kissé hivatalos ízű, de elfogadható kifejezés. Gyakoribb szinonimái: adódó, kedvező, 

kellő, kínálkozó alkalommal; alkalomadtán, alkalom szerint; ha alkalom (alkalmam stb.) 

adódik v. lesz rá. 

 

adaptál – adoptál 

Egyaránt latin eredetű, de különböző értelmű idegen szavak. Az adaptál: ’(vmilyen célra) 

alkalmassá tesz, átalakít’. Műszaki szakszóként is él. Az adoptál: ’örökbe fogad’. 

Ugyanígy különbözik az adaptáció és az adoptáció jelentése is. A köznyelvben inkább a 

magyar megfelelőket használjuk! 

 

adapter 

Latin eredetű, nehezen magyarítható szakszó a műszaki nyelvben: ’vmely készüléket más 

v. többféle felhasználásra alkalmassá tevő módosító- v. átalakítószerkezet’. 

 

adatik 

Régies hangulatú szenvedő igealak, pl. tudtára ~ vkinek: ’ismeret, hír birtokába jut vki’. 

 



addig – odáig 

Az előbbi az az mutató névmásnak, az utóbbi az oda határozószónak az -ig ragos alakja. 

Többnyire nem cserélhetők fel: addig az időpontig, helyig, mértékig, pl. addig éltek, míg 

meg nem haltak; addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! Közvetlen rámutatáskor inkább 

így: odáig tart az út. Időre vonatkoztatva népies hangulatú: odáig (= addig) csak ketten 

jelentkeztek. Az addig az időbeli végpont kiemelésére -ra viszonyragot is kaphat: hat 

órára gyere, addigra ő is hazaér. 

 

add oda! – add ide! L. idead – odaad | oda – ide 

 

ad egy, ad kettő 

Idegenszerű szerkezet (az ad latin elöljáró: ’-hoz, -hez, -höz’). A hivatali nyelvben: ad 1, 

ad 2 stb. = az 1., 2. stb. tételhez, (napirendi) ponthoz. Ennek mintájára a bizalmas 

köznyelvben az ad egy, ad kettő stb. kifejezés ’először, másodszor stb.’ jelentésben is 

használatos (pl. érvek, teendők felsorolásakor). Ilyenkor azonban természetesebb a magyar 

ragos határozó: először, másodszor stb. 

 

adekvát 

Latin eredetű melléknév; több tudományág szakszava, újabban divatszó is. Téves 

analógiával kialakult adekvált változata helytelen, okvetlenül kerülendő! A köznyelvben 

helyettesítsük magyar megfelelőivel: ~ megoldás, eszközök = megfelelő, odaillő, hozzáillő; 

~ magyarázat = kielégítő, kimerítő; ~ kifejezés(mód), stílus = egyenértékű, megfelelő stb. 

 

ad hoc 

Latin eredetű elöljárós szerkezet; szó szerint: ’ehhez’. Magyar szövegben választékos, 

olykor keresett hatású. Jó magyar megfelelői: alkalmi, egyszeri, ideiglenes stb. Pl. ~ 

megoldás = átmeneti, rögtönzött, ideiglenes. Az ~ bizottság: ’egy bizonyos ügy 

(el)intézésére, feladat megoldására létesített (alkalmi) bizottság’. Ennek nincs pontos 

magyar egyenértékese. 

 

adjusztál 

Latin–német eredetű idegen szó. Kereskedelmi és ipari szakszóként: ’használatra 

alkalmassá tesz; vmin elvégzi az utolsó simításokat’. A köznyelvben jobb helyette: 

megigazít, átalakít, felszerel, (ki)készít, kicsinosít, tetszetősen (be)csomagol. A bizalmas-

népies stílusban ’üt, ver, elpáhol’ értelme is van. Köznyelvi kiejtése: [aggyusztál]; a 

népnyelvben [agyusztál] is. 

 

adminisztráció 

Latin eredetű idegen szó: ’ügykezelés, ügyintézés, irodai munka; az ezt végző hivatalos 

szerv(ezet)’. Az újabb sajtónyelv – angol hatásra – ’kormányzat’ jelentésben is él vele, pl. 

a Bush-~: ’a Bush elnök vezette amerikai kormányzat’. Ebben az értelemben azonban 

választékosabb és pontosabb a magyar kormányzat főnév. Ezt ajánljuk! 

 

adminisztrátor 

Latin eredetű, egy kissé választékos foglalkozásnév. Magyar szóval: ügyintéző, ügykezelő. 

 

adósságot csinál L. csinál 



 

adott 

Melléknévvé fejlődő melléknévi igenév; a hivatalos és a tudományos stílus gyakori, 

divatos szava. Váltogassuk szinonimáival! Pl. ~ esetben = alkalomadtán; az ~ esetben = 

ebben az esetben; a jelen(legi), a szóban forgó esetben; az ~ feltételek között = a meglevő 

v. a jelenlegi feltételek között; a fejlődés ~ szakaszán = mostani, jelenlegi szakaszán v. 

szakaszában. A matematikai szaknyelvben s – részben ennek hatására – a közéleti 

zsargonban állítmányként is gyakori: ~ két egyenes; vmihez minden feltétel ~. 

Választékosabban: adva van két egyenes; minden feltétel adva van. Vö. adva van 

 

adottság 

Sajtónyelvi divatszó is. Pl. remek ~ai vannak a sporthoz, a matematikához, a zenéhez; 

kihasználja az ~okat. Árnyaltabb szinonimái: hajlam, tehetség, rátermettség, képesség, 

olykor lehetőség. 

 

adresszál 

Francia–német eredetű idegen szó; adresszíroz alakváltozata és ’(levelet) címez’ jelentése 

elavult. Ma bizalmas, olykor gúnyos mellékértelmű: ezt a megjegyzést neked ~ta. Magyar 

szóval: címezte, szánta; rád célzott vele. 

 

adva van 

A matematikában és általában a szaknyelvekben szükséges kifejezés. Az adott egy 

derékszögű háromszög helyett még választékosabb is: ~ egy derékszögű háromszög. De 

még ilyenkor is váltogathatjuk szinonimáival: ~ egy x szám = vegyünk egy x számot!; ~ 

egy egyenlőség = induljunk ki egy egyenlőségből! A hivatali, közéleti zsargonban ez is túl 

gyakori, pl. ~ ez a javaslat = itt van előttünk ez a javaslat; ~ a föltevés, hogy… = induljunk 

ki (abból) a föltevésből, hogy…; ~ vminek a lehetősége = lehetséges vmi. Vö. adott 

 

advent 

Latin eredetű vallási szó: ’a karácsonyt megelőző négy hét’. A beszélt nyelvben még él a 

kissé régies és népies ádvent változat, de írva csak az ~ szabályos. Toldalékolása ingadozó: 

~ben v. ~ban. 

 

à egy forint 

Idegenszerű szerkezet (az à francia elöljárószó, itt ’-nként’ értelmű). Eredetileg a 

kereskedők használták, később a bizalmas-pongyola élőbeszédben is elterjedt. Francia 

eredete elhomályosult, sokszor á-val írják: á 1 forint (Ft). Választékos magyarsággal: egy 

forintjával (számolva). Ugyanígy: 5 üveg bor à 500 Ft = … 500 Ft-jával (számolva); 

egyenként v. palackonként 500 Ft. A keverék à egy forintjával (számolva) alakot 

okvetlenül kerüljük! 

 

aerobik 

Görög–angol eredetű idegen szó: ’élénk ritmusú zenére végzett kondicionáló torna’. 

Helyes kiejtése: [a-e-ro-bik]; az [erobik, érobik] ejtés pontatlan, kerülendő! Magyar szóval: 

tánctorna, ez azonban nem terjedt el. 

 

aero-  előtagú összetételek 



Az aero- előtag görög eredetű; jelentése: ’légi, a levegővel, ill. a repüléssel kapcsolatos’. 

Kiejtése: [a-e-ro] v. [a-e-ró]; az [éro, éró] ejtés helytelen, kerülendő! A vele alkotott szavak 

egy része elavult, pl. aeroplán (= repülőgép), aerodrom (= repülőtér). Más részük 

szaknyelvi szó: aerodinamika, aerosztatika, aerotechnika. A köznyelvbe is bekerült az 

aeroszol meg az aerobik (l. ott). 

 

áfa, eva  toldalékolása 

Az áfa (= általános forgalmi adó) és az eva (= egyszerűsített vállalkozási adó) köznévi 

rövidítéseket kisbetűkkel írjuk, és a toldalékokat kötőjel nélkül kapcsoljuk hozzájuk. A 

toldalékos alakokban a szó végi magánhangzó a toldalék előtt általában megnyúlik; ezt 

írásban is jelöljük: áfája, áfával, áfás (számla); evája, evával, evás (adózó). 

Összetételeikben sincs kötőjel, kivéve ha az kettőnél több elemű és hat szótagnál hosszabb: 

áfatartozás, evabefizetés, de áfa-visszatérítés. 

 

affektál 

Latin eredetű, rosszalló értelmű, a társalgási nyelvben kedvelt idegen szó. Inkább rövid f-

fel ejtik. Magyar megfelelői: kényeskedik, finnyáskodik, szenveleg. Származéka, az 

affektált melléknév magyar szóval: mesterkélt, szenvelgő, kényeskedő. 

 

affektív 

Latin eredetű tudományos szakszó. Szakszövegben is élhetünk jó magyar megfelelőivel: 

érzelmi, indulati; érzelemmel telített, érzelmileg színezett. 

 

affér 

Francia eredetű, kissé finomkodó idegen szó. ’Lovagias, becsületbeli ügy; párbaj’ jelentése 

elavult. Mai magyar megfelelői: kínos, kellemetlen ügy; összetűzés, összeszólalkozás 

vkivel; botrány. Toldalékos alakjai vagylagosak: ~ról v. ~ről; ~ja v. ~je. 

 

affinitás 

Latin eredetű szaknyelvi szó: ’bizonyos anyagoknak az a jellemző tulajdonsága, hogy más 

anyagokkal egyesülni képesek’. A köznyelvben helyettesítsük magyar megfelelőivel: 

érezhető ~ (= hasonlóság, lelki rokonság) van köztük; nyomban erős ~t (= vonzalmat, 

vonzódást, rokonszenvet) éreztem iránta. 

 

a földdel egyenlővé tesz 

A német dem Erdboden gleichmachen tükörfordítása, de meghonosodott, nem 

hibáztatható. Alakváltozata: a föld színével egyenlővé tesz. Rokon értelmű kifejezések: 

földig lerombol; úgy elpusztít(ja), hogy kő kövön nem marad (belőle). 

 

agancs 

A beszélt nyelvben hosszú g-vel is ejtik: [aggancs]. Igényes beszédben ejtsük úgy, ahogy 

írjuk: rövid g-vel! 

 

ág – gally 



Általában az ág jelenti a vastagabb, erősebb kiágazást, a gally pedig a vékonyabbat, 

gyengébbet. De a bokornak csak ág-áról beszélünk, s a népies-irodalmias 

nyelvhasználatban a gally is lehet ’ág’. 

 

aggódik  határozója 

Egyaránt helyes a vmin, vmiért v. vmi miatt aggódik. Ezzel szemben idegenszerűség, 

következésképp kerülendő az aggódik vmi fölött. 

 

agilis 

Latin eredetű melléknév. Többnyire jól helyettesíthető a magyar tevékeny, serény; ügyes, 

élelmes, életrevaló; mozgékony, gyors szavakkal. 

 

Ágnes 

Toldalékolása ingadozó: ~nek v. ~nak; ~sel v. ~sal. 

 

agrárium 

A latin eredetű agrár- előtagból, ill. agrár melléknévből képzett ~ főnév az 1990-es évek 

közepe táján bukkant fel a közéleti és a sajtónyelvben, s ott rövidesen divatszóvá is vált. 

Jelentése valamivel tágabb a mezőgazdaság-énál, mert az ~ fogalmába beleértik a 

mezőgazdasággal funkcionálisan összefüggő ipari (főként élelmiszeripari), kereskedelmi, 

közlekedési stb. tényezőket is. Ha viszont csupán a szűkebb értelemben vett 

mezőgazdaságról van szó, a sajtóban és a közéletben is a mindenki számára érthető magyar 

szóval éljünk! Ráadásul ennek -i képzős melléknévi származéka is van, ami az ~-nak 

nincs. 

 

agresszió, agresszor 

Latin eredetű, a politikai és a sajtónyelvben gyakori idegen szavak. Csak körülírással 

helyettesíthetők (jogtalan támadás, ill. jogtalanul támadó fél, hódítani akaró ország). 

Ezért nem kifogásolhatjuk a használatukat. 

 

agresszív 

Latin eredetű, a sajtónyelvből a köznyelvbe is bekerült idegen szó. Nem politikai 

értelemben folyamodjunk magyar megfelelőihez: támadó, erőszakos, kihívó, kötekedő, 

sértő stb. Toldalékolása váltakozó: ~ak v. ~ek; ~an v. ~en. Hosszú benne az í, az 

agresszivitás származékban azonban rövid. 

 

agyon- – halálra 

Az agyon eredetileg ragos főnév, de ma már igekötő: ’halálra, halálosan; túlságosan, 

végkimerülésig; szüntelenül, untig’. Pl. agyontapos, agyonetet, agyonitat, agyonkényeztet; 

agyonbeszéli a témát; a termés agyonázott a földeken; agyondolgozza, agyontanulja 

magát. Az agyon- többnyire fölcserélhető a halálra határozóval: agyongyötör – halálra 

gyötör; agyonbúsulja magát – halálra búsulja magát. Sőt nemegyszer ez utóbbi a 

természetesebb: halálra ijed, halálra rémül vmitől; (egészen) halálra v. holtra vált a 

rémülettől. Szintén csak így: halálra ítél (de: agyonlő). Ha a tárgy nem élőlény, csak az 

agyon- a jó: agyonsózza az ételt, agyonhasználja a lemezjátszót. 

 

agyő 



Francia eredetű elköszönő formula (adieu, a. m. ’Isten vele, ill. veled!’). Már régóta kiejtés 

szerint, magyarosan írjuk. Csak a bizalmas stílusban alkalmazható. 

 

a  hang 

Ajakkerekítéssel ejtett, alsó nyelvállású magánhangzó. Több nyelvben ezzel jelölik az 

ajakkerekítés nélküli rövid á hangot. Az ajakkerekítéssel ejtett hosszú a hang különösen a 

népi(es) beszédre jellemző: jaj [j#j], arra [#ra] stb. 

 

á  hang 

Ajakréses, alsó nyelvállású, az a-nál nyíltabban ejtett magánhangzó. Rövid változata csak 

egy-két indulatszóban természetes, pl. aha. Ne használjuk a meghonosodott idegen 

szavakban (akadémia, bagatell, kabaré stb.), mert előkelősködő, finomkodó. Különösen 

Budapesten divatos, de vidéken is hallható az á-nak é-be hajló ejtése: [barétom], [indulés], 

[népszabadség], [ujség], [vigyézat] stb. Ez súlyos kiejtési hiba, okvetlenül kerüljük! 

 

ahhoz 

Választékos ejtése: [ahhoz]. Az [ahoz] kiejtés sem hibás, csak kissé népies. 

 

áhítatos – ájtatos 

Jelentésük és hangulatuk elkülönülőben van, ezért egyre kevésbé cserélhetők fel 

egymással. A hívek, az imádság lehet áhítatos v. ájtatos, a csönd már inkább csak áhítatos. 

Az ájtatos-nak gúnyos, rosszalló értelme is van, pl. ájtatos képpel, azaz ’szenteskedő, 

képmutatóan kegyeskedő arccal’ közeledett. 

 

ahogy 

Kötőszói szerepű vonatkozó határozószó; időhatározói, továbbá mód- és állapothatározói 

mellékmondatot vezet be (az utóbbiakban ahogyan változatban is). Jelzői mellékmondat 

élén akkor helyes, ha a főmondat jelzett szava módot v. állapotot jelent: nem tetszik nekem 

az a modor, ~ vele beszélsz! Használhatjuk ilyen mellékmondatokból rövidült alanyi, 

tárgyi stb. mellékmondatban is: nem szép (az a mód), ~ viselkedsz. 

 

ahol 

Kötőszói szerepű vonatkozó határozószó. Régies, választékos alakja: hol. Főleg 

helyhatározói mellékmondatokat vezet be, de jelzői mellékmondat élén is kifogástalan, ha 

helyet jelentő szóra vonatkozik: ez az a hely, ~ születtem. Pongyola viszont mindenütt, 

ahol közvetve sem utal helyet jelentő szóra: ez olyan kérdés, ~ gyorsan kell döntenünk. 

Helyesen: …, amelyben gyorsan kell döntenünk. 

 

ahonnan 

Kötőszói szerepű vonatkozó határozószó. Régies, választékos alakja: honnan  

(pl. a városra, honnan elszármaztam,  már alig emlékszem) . Ahonnét  

változata ritka, népies.  

 

ahova – ahová 

Kötőszói szerepű vonatkozó határozószó. A két változat vagylagos, de az ahová egy kissé 

választékosabb. 

 



AIDS 

Századunk egyik legveszedelmesebb kórjának, a szerzett immunhiányos 

betegségnek angol eredetű betűszava (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome). Köznévvé válását jelzi, hogy már csupa kisbetűvel is írják: aids, ez azonban 

egyelőre nem szabályos. Szokásos kiejtése: [écc] v. [étsz]. A toldalékok kötőjellel 

kapcsolódnak hozzá: ~-ben, ~-szel, ~-es. Kiejtés szerinti írása nem kívánatos. 

 

ajak 

Néhány összetételben az ajk alakváltozat terjedt el, pl. ajkbiggyesztve, de többnyire az ~ a 

természetes: ~hang, ~nyílás, ~rúzs, ~síp stb. 

 

ajánl 

Kiejtése lehet [ajál] is, különösen akkor, ha az l-et mássalhangzó követi, pl. ajánld [ajáld]. 

Az [ajállom] ejtés népies. 

 

ajánlom magam(at) 

A 20. század első felében még élő levélzáró és köszönési forma volt, különösen városi 

férfiak között. Ma már kiveszőben van. 

 

-áj  végű idegen szavak 

Főként német eredetűek, mint kóceráj, kupleráj, puceráj, suszteráj, zengeráj. Többségük 

tréfás és pejoratív hangulatú. Más stílusértékű a lakáj, papagáj, szeráj. 

 

akác 

Ez a köznyelvi alakja. Nyelvjárási, de a szépirodalomban is előforduló változata: ákác, pl. 

Szép Ernő: Lila ákác. 

 

akarattal 

Idegenszerű határozói alak (vö. német mit Willen, willentlich). Helyette magyarosabb: 

szándékosan, készakarva, tudatosan (beszél, tesz vmit). 

 

akárcsak – akár csak 

Egybeírva hasonlítást fejez ki: (olyan,) akárcsak (= akár, mint) az édesapja. Különírva 

óhajt: akár csak (= akár csupán) egyszer is láthatnám a tengert! 

 

akar – kíván – óhajt 

Jelentésfokozatukban és stílusárnyalatukban eltérő szinonimák. Főleg az akar-t érdemes 

váltogatni rokon értelmű megfelelőivel, mert túlságosan gyakori, s nem is elég udvarias. 

Pl. menni akarok = mennék, indulnék már, mehetnékem van; ebből a szövetből ruhát 

akartam csináltatni = ezt a szövetet ruhának szántam v. vettem; most mit akar tenni? = mit 

szándékozik tenni? 

A kisebb hangsúlyú akar és szeretne minden olyan esetben elválasztja igekötőjétől a 

főnévi igenevet, amikor ez utóbbi a hangsúlyosabb: el akar menni, meg szeretné nézni. Ha 

viszont az akar, szeretne igét nagyobb nyomatékkal használjuk, nem kötelező, sőt nem is 

tanácsos elválasztani az igekötőt az igenévtől: szeretne (ugyan) elutazni, de…; szeretné 

(ugyan) megtenni, de…; akart ugyan hazamenni, csakhogy… (Ez utóbbi azonban így is jó: 

haza akart ugyan menni, csakhogy…) 



A választékosabb kíván, óhajt általában mind a két szórenddel helyes: jelezzen, ha 

leszállni kíván, ill. ha le kíván szállni. Hosszabb igék esetében már kevésbé tanácsos 

elszakítani az igekötőt főnévi igenevétől: el törekszik érni, meg szándékozik valósítani. 

Megszokottabb, jobb így: törekszik elérni, szándékozik megvalósítani. A beszélt 

köznyelvben mindazonáltal szaporodnak az előbbi szórendű mondatok is. 

 

akármi 

Újabban ’izé’-féle értelemben, mindent helyettesítő szóként is alkalmazzák: volt ott egy ~, 

abba hamuztunk. E pongyola, igénytelen szóhasználatot lehetőleg kerüljük! 

 

akaródzik – akarózik 

Vagylagos változatok, mint vakaródzik – vakarózik; hallgatódzik – hallgatózik. Az -ózik 

képzős formák egy kissé választékosabbak. Ügyeljünk a dz-s változatok helyesírására és 

elválasztására: akaróddzék, akaródz-dzék; akaróddzon, akaródz-dzon. 

 

akceleráció 

Latin eredetű szakszó: ’(fel)gyorsulás, különösen a biológiai érés 

felgyorsulása’. A választékos köznyelvben is elterjedt, sőt egy időben 

divatszó is volt. Szószaporítás azonban az ~ felgyorsulásá -ról beszélni. 

Helyesen: a fejlődés ütemének felgyorsulása .  

 

akceptál 

Latin eredetű, magyar képzőjű ige. Többnyire jól helyettesítik magyar megfelelői: nem 

~ták a véleményét, a tudását = nem fogadták el, nem vették tekintetbe, nem ismerték el. 

 

akció – aukció 

Latin eredetű, hasonló alakú, de eltérő jelentésű idegen szavak. Az akció: ’cselekvés, 

tevékenység’. Az aukció: ’kiállítással egybekötött árverés; kiárusítás’. Ne tévesszük össze 

őket! 

 

aki 

Vonatkozó névmási kötőszó. Elavult változata: akki. Rövidebb ki alakja régies, népies, ill. 

választékos, irodalmi(as): ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát (közmondás); „Ki 

legelőször nyujtja ki kezét, / Azé legyen a hála s a dicsőség” (Petőfi: Erdélyben). Ma ál-

talában hangsúlytalan, s csak személyre vonatkozhat. Ha kétséges, hogy a főmondati főnév 

személy- v. dologfogalmat jelöl-e, inkább az amely névmást használjuk: Kristóf az a típus, 

amelyre nyomban felfigyelnek; a Balkán népei, amelyek annyit háborúskodtak… Ha 

hangsúlyozni kívánjuk, hogy a gyűjtőnévvel jelölt közösség személyekből tevődik össze, 

elfogadható a többes számú ~k névmás is: az egészségügyi dolgozóknak van egy olyan 

csoportjuk, akik (választékosabban: amely) még mindig nem részesült(ek) béremelésben. 

Gyűjtőnévhez egyes számú ~ névmást kapcsolni azonban durva – bár, sajnos, terjedőben 

levő – hiba: a család, a cég, a vállalat stb., ~… Helyesen: a család, a cég, a vállalat stb., 

amely… 

 

akkreditál 

Latin–francia eredetű diplomáciai szakszó: ’vkit idegen állam kormányánál diplomáciai 

képviselettel megbíz, megbízólevéllel lát el’, ill. (ritkábban) ’külföldi diplomatát ilyen 



megbízás alapján elfogad’, pl. az illetőt fél évvel ezelőtt Londonban ~ták. Újabban hová? 

kérdésre felelve is használatos, kb. ’kiküld, delegál’ értelemben: Párizsba ~t nagy-

követünk. További, hivatali nyelvi értelme: ’más országból megbízólevéllel kiküldött sajtó-

, rádió- v. tévétudósító működését jóváhagyja’. Ebben a jelentésében is szükséges szakszó. 

 

akkreditív 

Latin elemekből alkotott, a piacgazdaság kialakulásával nálunk is elterjedt 

külkereskedelmi szakszó. Megfelelői a franciában, a németben és több más idegen 

nyelvben is megvannak, bár pl. az angol letter of credit-nek mondja, és többnyire L/C-vel 

rövidíti. Magyar helyettesítői ezek lehetnének: hitellevél (ez él is), ill. okmányos hitel v. 

meghitelezés. 

 

akku, aksi 

A latin eredetű akkumulátor főnévből rövidült játékos, bizalmas-családias formák (az aksi 

képzésmódjához vö. hapsi, jogsi, popsi stb.). Sietős, henye beszédben az akkumulátor-t 

gyakran egy szótaggal rövidebben, [akumlátor]-nak ejtik. Igényes, választékos beszédben 

mind az öt szótagot tisztán ki kell ejteni! 

 

aktív 

Latin eredetű, divatos idegen szó. A mindennapi nyelvben váltogassuk v. helyettesítsük 

magyar megfelelőivel: ez a kislány nagyon ~ = élénk, tevékeny, serény, szorgalmas, buzgó 

stb. Az ~ tiszt = tényleges (szolgálatban álló). Szakszóként nem pótolható magyarral, pl. ~ 

szén, ~ zóna. 

 

aktíva 

Mozgalmi nyelvi szó, korábban divatszó is: ’tömegszervezet legtevékenyebb tagjainak 

csoportja; ’ilyen csoport tagja’; ’ennek gyűlése’, pl. összeült az ~; felszólalt az In. – Más 

jelentésben a kereskedelmi, közgazdasági nyelvben is él, de többnyire jól helyettesítik ezek 

a magyar szinonimái: készpénz, vagyon, követelés. 

 

aktuális, aktualitás 

Latin eredetű, divatos, de sokszor fölöslegesen használt idegen szavak. Jó magyar 

megfelelőik: időszerű, alkalomszerű; megoldásra váró, sürgős, szükséges; ill. időszerűség, 

alkalom, napi érdekesség. 

 

akupunktúra 

Latin eredetű orvosi szakszó: ’tűszúrásokkal való gyógykezelés’. Az ilyen módon gyógyító 

orvos neve idegen szóval akupunktátor v. franciásan akupunktőr. Helyettük a magyar 

tűgyógyász összetételt ajánljuk. 

 

akut 

Latin eredetű melléknév. Orvosi szakszóként elfogadható, bár van pontos magyar 

megfelelője, a heveny (ill. körülírással: gyors lefolyású). Átvitt értelemben ezekkel a 

magyar szinonimáival éljünk: válságos, fenyegető, kiélezett (helyzet); sürgős, sürgető, 

időszerű (teendő). 

 

akvarell 



Olasz–francia eredetű művészeti szakszó, magyarul vízfestmény. Magyar szóként kv 

betűkapcsolattal írjuk. Elválasztása: ak-va-rell. 

 

akvárium, akvarista 

Latin eredetű, meghonosodott idegen szavak; a magyarban kv-vel írandók. Az akvarista 

szóban á–a rövidülés van. Elválasztásuk: ak-vá-ri-um, ak-va-ris-ta. 

 

à la 

A francia à elöljárószó + nőnemű névelős szerkezet (kiejtése: [á-lá], két rövid á-val) 

világszerte elterjedt a gasztronómia és a vendéglátóipar nyelvében: ~ Astoria = Astoria 

módon v. módra. A magyar étlapokon az ~ helyett mind gyakoribb a módra névutószerűen 

használt ragos főnév: tournedos ~ Rossini = marhasült v. -szelet Rossini módra. De 

továbbra is divatos az ~ carte kifejezés (magyarul étlapról, étlap szerint). 

Az ~ szerkezet más szövegkörnyezetben is előfordul, többnyire finomkodó, néha tréfás 

mellékízzel: napirend előtti felszólalás ~ Torgyán (é. Torgyán módján, modorában). 

 

alá 

Igekötőként divatszerűen terjed. Ha a ’vki, vmi alatt levő helyre’ határozói jelentést fejezi 

ki, nem kifogásolhatjuk, pl. ~aknáz, ~ás, ~boltoz, ~gyújt, ~ír, ~merül, ~pincéz, ~tesz. 

Máskor inkább a hagyományos le igekötős alakok használatát ajánljuk: ~becsül = 

lebecsül; ~ereszkedik = leereszkedik; ~száll = leszáll; ~zuhan = lezuhan. 

 

alább 

Néhány ige mellett igekötőként is használatos: ~hagy = csillapodik, enyhül (a láz, a 

fájdalom stb.); ~száll = lejjebb száll, mérséklődik, csökken (vminek az értéke). Nem 

hibáztatjuk őket, de ne feledkezzünk meg fenti szinonimáikról se! 

 

alábbi 

Az írott nyelvben természetes és helyes: az ~ adatok, példák; az ~akban… Hasonlóképpen: 

az alább következő tények; lásd alább! A beszélt nyelvben azonban zavaró a térbeliségre 

való ilyen utalás; ott helyesebb így: a következő adatok, példák; a következőkben v. a 

továbbiakban… Az alább még kifejtjük, lásd alább! helyett élőbeszédben ilyesmi kell: ezt 

később még kifejtjük; erről később (még) lesz szó. 

 

aláértékel 

Divatos sajtónyelvi ige. Csak akkor használhatjuk a leértékel helyett, ha jelentése: 

’valóságos értékénél kevesebbre becsül’, pl. ~ték a házát, a kárát, a teljesítményét. 

’Csökkenti, leszállítja vminek az árát’ értelemben viszont csak a leértékel a jó! 

 

aláhúz 

Átvitt értelemben sajtó- és közéleti nyelvi divatszó: ~za vminek a fontosságát, 

jelentőségét; beszédében a miniszterelnök ~ta, hogy… Elcsépelt volta miatt lehetőleg 

kerüljük, ill. váltogassuk szinonimáival: hangsúlyoz, hangoztat, kiemel, nyomósít, 

nyomatékosít stb. 

 

aláír 



Átvitt értelemben modoros: ezt (látatlanban) ~om! Helyette: elismerem, helyeslem, 

egyetértek vele stb. 

 

alak – forma 

Jó néhány jelentésükben azonos értékűek. Pl. térbeli, nyelvtani alak-ról v. formá-ról 

egyaránt beszélhetünk. De személyre, szereplőre, testalkatra, termetre csak az alak szó 

használatos (a többes számú formák legfeljebb női idomokra). A dolgok szokásos alakja 

általában forma (pl. a kalap tartja v. elveszti a formáját, kimegy a formájából). Forma a 

vminek alakot adó minta, edényféle is, pl. öntőforma. A forma szót általánosabb, elvont 

jelentésben is használhatjuk: a termelés, az érintkezés formái. A tudományos és kritikai 

nyelvben: ’a művészi alkotás megjelenési módja’, pl. drámai forma, külső forma, belső 

forma. Filozófiai szakszóként: a tartalom és a forma egysége. A sportnyelvben: ’a jó 

teljesítményt lehetővé tevő testi-lelki állapot’, pl. jó formában van; a csapat formába 

lendült. 

Hasonló jellegű egyezések és különbségek vannak az alakít és a formál igei 

származékok között is. A jövőt pl. egyaránt lehet alakítani és formálni, de bizottságot, 

kormányt csak alakítani, véleményt, (vmire való) jogot viszont csak formálni lehet. 

Vö. forma 

 

alakváltozatok, alakpárok 

Beszéd v. írás közben gyakran kell döntenünk afelől, hogy két v. több hasonló hangzású és 

írású szó közül melyiket válasszuk. Ha az ilyen szavak azonos eredetűek és szerkezetűek, 

tehát csak vmilyen – írásban is megnyilvánuló – hangzóbeli eltérés van közöttük, 

alakváltozatok-ról beszélünk; ha alaktani felépítésükben, szóelemeik számában térnek el, 

v. más-más idegen nyelvből vettük át őket, alakpár a nevük. 

1. Az alakváltozatok különbözhetnek magánhangzójukban (fel – föl; csoda – csuda; 

sapka – sipka), mássalhangzójukban (bicikli – bicigli; fogódzik – fogózik; muslica – 

muslinca), olykor mindkettőben (mennykő – ménkű; veríték – verejték; óriás – órjás). 

Helyesírásukra nézve lehetnek vagylagos változatok (mindkettőt engedélyezi az AkH.11), 

de egyikük lehet normán kívüli is. 

2. Az alakpárok eltérhetnek még felismerhető v. már elhomályosodott szóelemeik 

számában (bizonyság – bizonyosság; nincs – nincsen), vmelyik szóelemük fajtájában 

(egyhangúan – egyhangúlag; ízletes – ízléses), továbbá az átadó nyelvet tekintve. Ez 

utóbbi szempontból három fő eset lehetséges: az alakpár tagjai a) más-más nyelvből 

kerültek át (prelúdium – prelűd); b) ugyanabból a nyelvből származnak, és még ott váltak 

véletlenül hasonlóvá (adaptál – adoptál); c) idegen nyelvi szerkezetükben különböznek 

(konferansz – konferanszié). 

3. Mind az alakváltozatok, mind az alakpárok tagjai lehetnek fölcserélhetők, tehát 

lényegében azonos jelentésűek (ilyenek: csend – csönd; vakarózik – vakaródzik; papír – 

papiros; immár – immáron). De általában még ezek is eltérnek egymástól stílusértékük, 

felhasználhatóságuk szerint. A közlési helyzet, közlésünk tartalma és célja, a már adott 

szövegkörnyezet szabja meg, hogy a változatok közül a bizalmas, népies, régies stb. 

minősítésűt (rizsa, innét, ösmer, veszejt) v. a semlegesen köznyelvit (rizs, innen, ismer, 

veszt v. veszít) választjuk-e, jól tudva, hogy a stílusminősítésbeli különbség sokszor 

jelentésárnyalati különbség is: a bizalmas-vulgáris randa rondább a rondá-nál; a népies 

kalbász fűszeresebb a kolbász-nál. 



A változatok, párok tagjainak stílusértéke nem feltétlenül azonos országszerte. Nem 

mindenütt ugyanaz a választékosabb, ill. népiesebb, régiesebb stb. forma. Teljes 

egyöntetűségre nem szabad, de nem is lehet kényszeríteni a nyelv használóit. E szabadság 

azonban nem csaphat át szabadosságba! A változatoknak, pároknak olyan tagjait, amelyek 

jelentésükben távol kerültek egymástól, nem szabad összekevernünk: sarok – sark; vacok 

– vacak; diák – deák; helység – helyiség; egyhangúan – egyhangúlag; stb. 

A gyakoribb alakváltozatokat, alakpárokat külön is tárgyaljuk, a maguk betűrendi 

helyén. 

 

alakzatok 

A stílus élénkítésére való nyelvi eszközök egyik típusának hagyományos gyűjtőneve (lat. 

figura). Az ~ azzal hatnak az olvasóra v. a hallgatóra, hogy eltérnek a szokásos, a semleges 

kifejezésmódtól. Két fajtájuk van: 1. szó~ (pl. szóismétlés, halmozás, fokozás); 2. 

gondolat~ (pl. kérdés, felkiáltás, megszólítás). Az ~, éppúgy, mint a nyelvi képek, csak 

elvont lehetőséget, keretet kínálnak a nyelv használójának. A tényleges hatás elsősorban 

attól függ, hogyan sikerül ezt a keretet valóságos nyelvi és gondolati anyaggal kitölteni. 

Vö. képes beszéd, nyelvi kép 

 

alant, alanti 

Régies, választékos szóalakok: az alant elterülő v. alanti lapály. Az alanti melléknév 

legtovább a hivatali nyelvben élt, de onnan is kiszorult: az alanti (ma inkább: az alább 

következő v. az alábbi) bizonyítékok, tanúk. 

 

alany elhagyása 

Az 1. és 2. személyű alanyt csak akkor kell kitenni, ha nyomatékos, ha kiemelten 

hangsúlyos (ezt többnyire a szórend is érzékelteti): én törtem be az ablakot; „Te tetted ezt, 

király!” (Arany: A walesi bárdok). A 3. személyű alanyt egy róla szóló mondatsornak csak 

az első tagjában szoktuk megnevezni. E 3. személyű alany olykor tárgy v. határozó 

alakjában jelenik meg először: Sokáig vártam a barátomat (v. a barátomra). Mikor végre 

megjött, szemlátomást izgatott volt. Nehezen szánta rá magát, hogy elmondja, miért késett. 

Személyes v. visszaható névmást csak akkor használhatunk 3. személyű alanyként, ha 

az kiemelten hangsúlyos: ő parancsolt, mi csak engedelmeskedtünk; látván, hogy másképp 

nem sikerülhet, (ő) maga vette kézbe a dolgot. A hangsúlytalan ő, ők alany idegenszerű is, 

suta is: Osztályfőnökünk nagyszerű ember volt. Ő alaposan ismert bennünket. (Ez az ő 

csak akkor volna a helyén, ha más viszont nem v. alig ismert volna bennünket.) 

Helyesek, magyarosak a tapadásos v. lappangó alanyú mondatok: tálalva van (ti. az 

ebéd, a vacsora); jut nekik mindenre (ti. pénzük v. a pénzükből vmennyi). Időjárási, 

időváltási jelentésű igéinknek nincs is szükségük alanyra: az éjjel fagyott; odakünn 

havazik; hű, de nagyot villámlott! Alannyal v. terjengős, suta a mondat (villámlik az ég), v. 

átvitt, képes értelmű (villámlik a szeme; szirmok havaznak a vállára). 

Az eredetileg nem ilyen jelentésű, csak később ilyenné vált igék megvannak alany 

nélkül is, alannyal is: esik – esik az eső. 

 

alany és állítmány egyeztetése 

Az állítmányt többnyire az alany alakjához igazítjuk, de van nyelvünkben ún. értelmi 

egyeztetés is. Az egyeztetés lehet továbbá számbeli és személybeli. 

A) Számbeli egyeztetés 



Fő szabálya: az állítmánynak olyan számban kell állnia, amilyenben az alany áll. Így: a 

zsebkendő bepiszkolódott – a zsebkendők bepiszkolódtak; a zsebkendő piszkos – a 

zsebkendők piszkosak; a zsebkendő piszkos lett – a zsebkendők piszkosak lettek. 

Ez a szabály nem mindig érvényesül tökéletesen. A fontosabb változatok, részszabályok 

a következők: 

1. Egy alany mellett 

a) A mind alanyhoz egyes számban is, többes számban is kapcsolódhat az állítmány 

(mind eljött v. eljöttek). A többi mellett egyes számú az állítmány (a többi hol van?). 

b) Az alakilag többes számú, de jelentése szerint egyes számú alanyhoz egyes számú 

állítmány tartozik: a Fekete gyémántok 1870-ben jelent meg. Egy-két esetben mind a 

kétféle egyeztetés elképzelhető: Spanyolországot Franciaországtól a Pireneusok választja 

v. választják el. 

c) Ha az egyes számú alanyhoz hozzáértjük társhatározóját is, a mai nyelvben egyes 

számú az állítmány: az orvos a gyúróval együtt berohant a pályára. 

d) A gyűjtőnévi v. mennyiségjelzős egyes számú alanyhoz egyes számú állítmány 

kapcsolódik: a társaság élénken helyeselt; „Röhög az egész osztály” (Karinthy Frigyes: 

Tanár úr kérem; fejezetcím). 

e) Az igényes köznyelvben pongyolaság többes számú alany mellett egyes számú 

melléknévi állítmányt használni: kénytelen leszünk elutasítani a javaslatot; legyenek szíves 

helyet adni a leszállóknak! Helyesen: kénytelenek leszünk; legyenek szívesek! 

f) A gyűjtőnévi és az anyagnévi állítmányt (összetett állítmány névszói részét) többes 

számú alanyhoz is egyes számban fűzzük hozzá: ők a mi egyetlen társaságunk; a zsidók 

egykor földművelő nép voltak. 

g) Ha a mennyiségjelzős v. gyűjtőnévi egyes számú alanyt nyomatékos többes számú 

értelmező követi, az állítmányt rendszerint az értelmezővel egyeztetjük: csaknem száz 

tizenéves fiú és leány, a helyi sportkör tagjai fogadták a magas rangú vendéget. De ha az 

ilyen hozzátoldást csak nyomatéktalan közbevetésnek tekintjük, akkor ajánlatosabb 

magával az alannyal egyeztetni az állítmányt: csaknem száz tizenéves fiú és leány – a helyi 

sportkör tagjai – fogadta a magas rangú vendéget. 

2. Ha a mondatban több alany van, az ingadozások száma még nagyobb. 

a) Ha az alanyok mind többes számúak, az állítmány is többes számú: a lányok meg a 

fiúk régebben külön tanultak. 

b) Ha több egyes számú alany van a mondatban, az állítmány magyarosabb egyes 

számban: az alma és a barack szépen termett; Petőfi és Arany életre szóló barátságot 

kötött. Személyt jelentő alanyok mellett azonban nem idegenszerű a többes számú 

állítmány sem: Kati és Krisztián beléptek az ajtón; sőt ha az alanyok egymáshoz való 

viszonyáról van szó – különösen névszói állítmány esetén –, egészen természetes ez az 

egyeztetés: Kata és Gábor harminckét éve házastársak. Ha viszont vmelyik alanynak 

mennyiségjelzője v. határozatlan névelője van, jobb az egyes szám: az elnök és a két 

oldalzsűri nem jelez találatot. 

c) Értelmezős alanyok mellett rendszerint többes számú az állítmány: az elnök és a 

főtitkár, a konferencia szervezői már benyújtották jelentésüket. 

B) Személybeli egyeztetés 

Legfőbb szabálya az, hogy az állítmány ragja az alany nyelvtani személyéhez igazodik: 

te csináld meg a szendvicseket, én gondoskodom italról. 

1. Ha különböző személyű alanyokhoz közös állítmány tartozik, ez többes számba 

kerül, s a legkisebb sorszámú alany személyével van egyeztetve. Tehát pl. egyes szám 2. és 



3. személyű alany mellett többes szám 2. személybe kerül az állítmány: te és Kovács 

utaztok Rómába. Ám a sőt, de, vagy stb. kötőszós végső alany után többnyire ennek az 

utolsó alanynak a személye és száma érvényesül: én vagy pedig Kovács utazik Rómába? 

2. Telefonálók beszédében gyakori ez a bizalmas-pongyola fordulat: itt X. Y. beszélek. 

Pontosabban v. így: itt X. Y. beszél, v. így: itt én beszélek, X. Y. 

3. Ha az alany aki, ami vonatkozó névmás, az állítmány általában 3. személyű: aki 

másnak vermet ás, maga esik bele. De ez az értelmi egyeztetés sem helytelen: „Te, aki 

babonás vagy, és hiszel a kísértetekben, nem fogsz ezen csodálkozni” (Mikszáth). 

 

alanyi v. tárgyas ragozás  L. tárgyas v. alanyi ragozás 

 

alapállás 

Átvitt értelemben sajtónyelvi divatszó: ebből az ~ból nem ítélhető meg reálisan. 

Másképpen: ebből a nézetből, nézőpontból, ezen az alapon, ebben a helyzetben. 

 

alapjában (véve) 

Idegenszerű, német mintájú sajtónyelvi kifejezés. Helyette inkább: gyökerében, velejében, 

lényegében (véve); igazában, igazán. 

 

alapján 

Mindinkább névutóvá váló viszonyragos főnév: eredményei ~ egyre nagyobb 

megbecsülésnek örvend. Tömörebben: eredményeiért; hagyományos névutóval: 

eredményei miatt. Névmási jelzőjéről gyakran lehagyják a birtokos jelző ragját: ez ~, ami 

~. Helyesebben: ennek ~, aminek ~. De többes számban jó így is: ezek ~. 

Túlzott gyakorisága miatt célszerű ritkítanunk az ~ használatát. Pl. külseje ~ ázsiainak 

vélték; másképpen: külsejéről, külseje miatt; neve ~ valószínűleg magyar származású = 

neve szerint, nevéből ítélve. 

 

alapon 

Divatos szókapcsolatok: ezen az ~, baráti ~, törvényes ~ stb. Elfogadhatók, de használjuk 

szinonimáikat is: erre hivatkozva, barátságból, törvényesen stb. Kevésbé helyettesíthetők 

mással: ki-ki ~ megvacsoráztunk (azaz: mindenki a maga költségére); csak filléres ~ 

játszom (é. filléres tétekkel). 

 

alaposan 

Hibátlan szóalak, de túl gyakori használatát kerülnünk kell. Szinonimái: gondosan, 

tüzetesen, pontosan; megbízhatóan, lelkiismeretesen; sokszor elég helyette mindössze 

ennyi: jól. 

 

alapvető, alapvetően 

Német mintájú hivatali nyelvi és sajtónyelvi divatszók: alapvető feladat, különbség; 

alapvetően megváltoztak a körülmények; állapota alapvetően javult. Az alapvető helyett 

magyarosabbak ezek: fő (feladat), lényegbevágó (különbség); az alapvetően helyett: 

gyökeresen, szerfölött, szembetűnően, számottevően (megváltozott, javult). 

 

alárendelő kötőszók 



Az alárendelt összetett mondat mellékmondatának élén állnak, pl. ha, hogy, mert, mivel. 

Az összes vonatkozó névmási és vonatkozó határozószói kötőszó is alárendelő kötőszó, pl. 

aki, ami, amely, amelyik, amilyen, amennyi; ahol, amikor, ahogy. Az egyes ~ 

nyelvhelyességi kérdéseit külön szócikkekben tárgyaljuk. Vö. mellérendelő kötőszók. 

 

alárendelt 

Idegen hatásra terjedt el a következő kifejezésekben: ~ szerep, ~ jelentőségű. Helyesebben: 

csekély, szerény, jelentéktelen v. egyszerűen kis szerep; kisebb v. nem nagy fontosságú. 

Eredeti jelentésében kifogástalan: ~ szervek, ~ mondat. 

 

alárendelt mondat 

A mellékmondat arra való, hogy kifejtse a főmondat vmelyik mondatrészét, amely ez 

utóbbiból v. teljesen hiányzik, v. csak utalószóval van benne képviselve. A valódi 

alárendelő kötőszók általában egyesek és hangsúlytalanok: ha, hogy, mert (de: mert hiszen; 

ha …, is). A kötőszói szerepű vonatkozó névmásokat olykor egyeztetni kell jelentésben és 

számban a főmondati utalószóval: szeretném én látni azt az embert, aki ezt megtiltja 

nekem! 

A mellékmondatból bizalmas közlésben gyakran elmarad a valódi kötőszó: gondoltam, 

meglátogatlak (é. azt v. arra gondoltam, hogy meglátogatlak). 

A főmondatot gyakran csak odaértjük a mellékmondat mellé. Az így önállósult 

mellékmondatok kifejezhetnek pl. óhajt: ha énnékem száz forintom volna!; a függő kérdés 

alakúak pedig erős érzelmi töltésű felkiáltó mondatok feladatát tölthetik be: hogy én milyen 

szerencsétlen vagyok! 

Az előzmények ismeretében teljes értékű közlésként működhet a pusztán alárendelő 

kötőszavára zsugorított mondat is: Mert?!; Ha… 

Az az elterjedt nézet, hogy az ~ kevésbé magyaros, mint a mellérendelt, nem egyéb 

nyelvhelyességi babonánál. Az azonban hiba v. legalábbis pongyolaság, ha ~ot használunk 

a logikailag helyesebb mellérendelt mondat helyett. Pl. a villamos elütött egy gyalogost, 

akit a mentők kórházba szállítottak. Valójában: a villamos elütött egy gyalogost; a sérültet 

a mentők kórházba szállították. 

Elvileg nem helytelen a többszörös alárendelés sem. Sorozatosan alkalmazva mégis 

gátolhatja a gyors és teljes megértést. Aki közérthetőségre törekszik, kerülje a túl bonyolult 

mondatszerkezetet, a többszörösen alárendelt óriásmondatokat. A kisebb egységekben 

közölt mondanivaló általában könnyebben jut el a címzett(ek)hez! 

L. még: ahogy | ahol | aki | ameddig | amekkora | amely | amelyik | amennyi | 

amennyiben | ami | amikor | ha | hogy | kötőszók | kötőszók sorrendi helye | megengedő 

kötőszók | mellékmondat sorrendi helye | mellérendelt mondat | miután 

 

alássan 

A régies alázatosan udvariassági formulából rövidült, kiveszőben levő alak. A kérlek ~ ma 

pejoratív v. bizalmas-tréfás. A jelentem ~ elavult. 

 

alászolgája 

A latin servus humillimus köszönésforma magyar megfelelőjének (alázatos szolgája) 

rövidült változata. A két világháború közti időszakban is gyakori volt még, főleg városi 

férfiak köszönéseként. Már akkor is sok játszi változata támadt. Ma csupán a bizalmas-

családias stílusban él, ’vége, be van fejezve’ értelemben is. 



 

alátámaszt 

Átvitt értelmű használatát (vmit érvekkel támaszt alá; nézetét, véleményét hatásos 

példákkal támasztotta alá; stb.) sokan idegenszerűnek érzik, noha lehet belső fejlemény is. 

Ám kétségkívül választékosabbak ezek: megerősít, támogat, bizonyít, megokol, megalapoz 

stb. 

 

alatt 

Eredetileg helyhatározói értelmű névutó. Időhatározó elemeként olyan időtartamot jelöl, 

amelynek egészére kiterjed a történés: az üdülés ~ rengeteget olvasott. Ha a történés előbb 

is végbemehet, s korábban is megszűnhet, ne az ~ névutót, hanem a vmin belül-t 

használjuk! Pl. ezt a munkát két héten belül elvégzi (lehet, hogy hamarabb) – … két hét ~ 

végzi el (szüksége van a teljes két hétre). 

Tősgyökeres módhatározó e névutóval: semmi szín ~. Németes viszont a kéz ~ vesz, 

vásárol, elad; magyarosan: magánembertől, alkalmi vételként, ill. rosszalló 

mellékértelemmel titkon, zugban. Ilyen használata képszerű: a gyanúsított megtört a 

bizonyítékok súlya ~. De mesterkélt, idegenszerű ez: a felesége hatása ~; a betegség 

hatása ~. Tömörebben: hatására, (utó)hatásaként. 

Az ért vmit vmi ~ határozói vonzat is megfelel a magyar nyelvtani rendszernek, de 

választékosabb, magyarosabb ez: ért vmit vmin. 

A következő határozós forma sem helytelen: a cikk, a könyv a saját neve ~ jelent meg; a 

nyilatkozat e cím ~ olvasható; de tömörebb: a saját nevén v. nevével; e címmel. 

Elfogadható a márkanév + ~ szerkezet is: az Unicum név ~ ismert gyomorkeserű. Ám 

szebb, természetesebb így: néven. 

 

aláveti magát vkinek, vminek 

Divatos szókapcsolat; változatosabb szinonimái: engedelmeskedik vkinek, ill. megnyugszik 

vmiben, beleegyezik vmibe. Pl. készséggel aláveti magát a vizsgálatnak = beleegyezik a 

vizsgálatba; hozzájárul (ahhoz), hogy megvizsgálják. 

 

albertfalvai – albertfalvi L. -falui – -falusi; -falvi – -falvai 

 

al-  előtagú összetételek 

E főnevek a korábbi hibáztatások ellenére csaknem mind kifogástalanok: 

albérlő, alelnök, alezredes; alcím, alfaj, alosztály; alépítmén y, alföld, 

altemplom . A jelentésárnyalati  finomságokra azonban ügyelni kell, pl. az 

asztalnak nem alfele , hanem alsó fele  van (alfele , azaz ülepe  csak 

személynek lehet).  

 

Algéria, Algír 

Az észak-afrikai ország neve magyarul Algéria , fővárosa Algír. Mindkettőt 

g-vel ejtjük és írjuk. A franciás [alzsír], [alzsé] ejtés elavult, ill. modoros 

túlzásnak tekinthető.  

 

ál- – hamis 

Több jelentésben szorosan érintkeznek v. megegyeznek egymással: álokoskodás – hamis 

okoskodás; áltudomány – hamis tudomány; stb. De jelentésbeli, stiláris eltérések is 



akadnak. Sokszor csupán a nyelvszokás szabja meg, mikor melyiket kell választanunk: 

álobjektivitás, álszemérem, álszent, de hamis eskü, fogsor, pénz. 

Mindkét melléknévnek vannak saját, a másikéitól eltérő jelentései is. Az ál- (mindig 

egybeírandó jelzett szavával!): ’az eredetit, a valódit utánzó, rendszerint megtévesztő 

célzatú (tárgy, dolog)’, pl. álarc, álhaj, álszakáll, álnév, álruha. A hamis: 1. ’a tényektől, 

az igazságtól eltérő’, pl. hamis érvelés, általánosítás; hamis tanok; 2. ’számításból 

másokat megtévesztő, nem őszinte, csalárd’, pl. hamis ember, hamis lelkű; 3. ’huncut, 

kacér, csintalan’, pl. hamis menyecske, asszony, mosoly, nézés, pillantás; 4. ’váratlanul, 

alattomosan támadó (állat)’, pl. hamis kutya, ló; 5. ’zeneileg helytelen, az előírt 

hangmagasság(ok)tól eltérő’, pl. hamis hang, akkord; hamisan énekel, játszik. 

 

alig 

E határozószó fő jelentése: ’nagyon kis mértékben, szinte nem’ (pl. ~ lát, ~ lélegzik, ~ él), 

ám a vár ige előtt ezzel épp ellentétes értelme van: ~ várja, a. m. ’nagyon várja’. E sajátos, 

de kifogástalan használatnak feltehető előzménye: ~ (vagyis csak igen kis mértékben, 

szinte nem) képes, ill. bírja kivárni. 

 

aligátor 

1984 óta kiejtés szerint írjuk, egy l-lel. 

 

alighanem 

Az ~ módosítószóval állításunk valószínű voltát érzékeltetjük: a jövő héten ~ 

meglátogatlak (= valószínűleg meglátogatlak). A szerkezet régies és népies változata: 

aligha meg nem látogatlak. 

Az ~-et tagadó és tiltó mondatban nem használhatjuk, mivel benne is van már 

tagadószó, a nem. Hibás tehát: ~ nem látogatlak meg. Helyesen: aligha (= valószínűleg 

nem) látogatlak meg. 

 

alighogy – alig hogy 

Ügyeljünk helyesírásukra! Az alighogy ’mihelyt’ kötőszót egybe kell írni, pl. alighogy 

leült dolgozni, csöngettek; az alig hogy ’éppen csak’ szerkezet viszont különírandó, pl. ez a 

tüzelő alig hogy elég télire. 

 

-ális, -alista, -alizmus 

Az ilyen végű, latin, ill. nemzetközi eredetű szavakban általában váltakozik az á és az a, 

mégpedig úgy, hogy a címszóbeli hosszabb képzőkben á helyett a van: kapitális – 

kapitalista, kapitalizmus; reális – realista, realizmus; stb. 

 

alkalmából – alkalmával 

E két határozóragos főnév egyaránt használatos névutói szerepben. Ha vminek a 

következményeként, okozataként létrejövő eseményre utalunk, az alkalmából a 

szabatosabb: gratuláltam neki kitüntetése alkalmából. Puszta időpont jelölésére jobb az 

alkalmával, pl. legutóbbi találkozásunk alkalmával. Még szebb így: legutóbbi 

találkozásunkkor v. amikor legutóbb találkoztunk. 

 

alkalmas – alkalmatos 

Az előbbi a köznyelvi változat; az utóbbi régies, irodalmias. 



 

alkalmasint 

Választékos, kissé régies határozószó: ’valószínűleg, hihetőleg’, pl. ez ~ hazugság. Eredeti 

jelentése elhomályosulóban van; az alkalmas, alkalom szavak hatására ilyen értelemben is 

használják: ’ha alkalom adódik (rá); alkalomadtán’. Ez egyelőre pongyolaságnak számít. 

(Bár a kétféle jelentés érintkezik egymással, s ez olykor menti összekeverésüket: estefelé ~ 

– é. ’ha lesz rá időm’, ill. ’remélhetőleg, hihetőleg’ – benézek hozzátok.) – Megint más az 

alkalmanként: ’egy-egy alkalommal’. 

 

alkalmaz – használ 

Van közös jelentéstartományuk (pl. orvosságként használja v. alkalmazza), de ilyenkor is 

általában más a stílusértékük: az alkalmaz hivatalos, választékos, a használ köznyelvibb. 

Elkülönülnek aszerint is, mi a mondattani tárgyuk. Embert, módszert, eljárást inkább 

alkalmazunk; valóságos tárgyat, eszközt, anyagot inkább használunk. Továbbá: 

alkalmazunk személyt vmilyen munkára, díszt a ruhára, regényt színpadra (színre) v. 

filmre; alkalmazzuk a szabályt, rendeletet, paragrafust vmely esetre. Ezzel szemben 

használjuk a pályát, a tehetségünket, a képességeinket (vmire), használjuk a villanyt, a 

gázt. Használ ’jót tesz, eredményes’ a gyógyszer, a kúra, a tanács, az intés, a 

figyelmeztetés. 

 

alkalmaz  terjengős kifejezésekben 

Mivel e kifejezések többnyire hivatali nyelvi v. szaknyelvi jellegűek, nem mindig 

helyettesíthetjük őket azonos használati értékű egyszerű igével. Már eleve nem 

hibáztathatók (sőt voltaképpen nem is terpeszkedők) azok a kifejezések, amelyekben az 

alkalmaz ige ’eszközként felhasznál vmit’ jelentésében szerepel, pl. új módszereket 

alkalmaz. De lehetőleg kerüljük azokat, amelyekben az alkalmaz tartalmatlan töltelékigévé 

szürkült. (Ilyenkor gyakran vmely tartalmas ige -ás, -és képzős főnévi származékát találjuk 

mellette.) 

Aláhúzást, kiemelést, ritkítást, rövidítést alkalmaz. Szaknyelvi, olykor szükséges 

kifejezések; többnyire azonban elég az egyszerű ige is: aláhúz, kiemel, ritkít, (meg)rövidít. 

Altatást, bedörzsölést, érzéstelenítést, vérátömlesztést alkalmaz. Orvosi 

szakkifejezésként általában szükségesek s nem is helyteleníthetők. Sokszor azonban 

kínálkozik egyszerűbb megoldás is. Nehézkes pl. ez a mondat: a beteg testrészen 

érzéstelenítést alkalmaztunk. Egyszerűbben: érzéstelenítettük a beteg testrészt. 

Bizonyítási, büntető-, bűnvádi, fegyelmi, rendőri, statáriális eljárást alkalmaz. Ezek a 

jogi kifejezések nemigen pótolhatók mással. Néha mégis adódik alkalom az 

egyszerűsítésre: bírói eljárást alkalmaznak vkivel szemben = bírói úton járnak el ellene. 

Felelősségre vonást alkalmaz vkinél. E hivatali nyelvi, mesterkélt forma helyett ez a jó: 

felelősségre von vkit. 

 

alkalommal 

Időhatározó elemeként akkor helyes, ha megmarad eredeti jelentése, pl. kedvező ~. A 

hivatali nyelvben – s ennek hatására az élőbeszédben is – mindinkább terjed névutóként 

való alkalmazása: két ~ is kerestelek. Ezt igényes beszédben és írásban lehetőleg kerüljük! 

Tömörebben és egyszerűen: kétszer; választékosan: két ízben. 

 

alkatrész – alkotórész 



Mást-mást jelentenek! Az alkatrész: ’vmely szerkezet (gép, motor, zár stb.) egyik 

összetevője’, pl. a magnó javításakor több alkatrészt ki kellett cserélni. Az alkotórész: 

’vmely összetett dolog, anyag, jelenség főbb része’, pl. a vegyület, a háromszög, a művészi 

kompozíció, a tehetség alkotórészei. Ez utóbbi tehát lehet elvont jelentésű is: a szobrász 

alkotórészeire bontja az emberi testet. 

 

alkot 

Néhány kifejezésben fölöslegesen, tartalmatlanul használják: a hegység anyagát vulkáni 

kőzet ~ja; a két ország határát a Duna ~ja. Egyszerűbben, az ~ igét elhagyva: a hegység 

anyaga vulkáni kőzet; a két ország határa a Duna. Máskor az áll igével fogalmazhatjuk át 

a mondatot: három zászlóalj ~ egy ezredet = egy ezred három zászlóaljból áll. Vö. képez 

terjengős kifejezésekben 

 

áll 

Kötőhangzó nélküli toldalékos alakjai (~sz, ~nak, ~tam, ~ni stb.) általában élőbbek, 

természetesebbek, mint a kötőhangzósak (~asz, ~anak, ~ottam, ~ani stb.). Ez utóbbiak 

választékos v. régies hangulatúak. Néhány szókapcsolatban idegenszerű: ez ~ a könyvben, 

az újságban, a táblán = ez olvasható; ezt írja a könyv stb.; ez ~! = ez igaz, így van!; ez 

távol ~ tőle = esze ágában sincs, eszébe se(m) jut, nem is gondol ilyesmire. L. még: áll 

terjengős kifejezésekben 

 

állam – ország 

E rokon értelmű szavakat a köznyelvben vagylagosan használják: szomszédos ország v. 

állam; szövetséges államok v. országok. Figyelembe veendő azonban, hogy az állam 

jelentésében a ’szervezet’ mozzanat van előtérben, az ország-éban pedig a ’terület’. 

 

állati 

Túlzó jelző, ill. határozó az igénytelen beszélt nyelvben: ~ erővel; ~ gyors, ~ unalmas. 

Határozóraggal is: ~an unatkoztam. Durvasága miatt legfeljebb a bizalmas-vulgáris 

stílusrétegben fogadhatjuk el. 

 

állít 

Többnyire átvitt értelemben is kifogástalan: vki vkit szolgálatába ~, választás, döntés elé ~. 

A régi mozgalmi zsargonban élt az idegenszerű élére ~ja a dolgot, a kérdést kifejezés. E 

helyett ma a kiélezi a dolgot, a kérdést szókapcsolatot használjuk. 

 

állítmány L. igei állítmány – névszói állítmány 

 

állítmány és alany egyeztetése L. alany és állítmány egyeztetése 

 

állkapocs 

Ez a köznyelvi alakja. Népiesen: állkapca. 

 

-álló  utótagú összetételek 

A -mentes utótagú összetételek szinonimái, de jelentésük nemegyszer eltér egymástól. Pl. 

fagyálló ’olyan (anyag), amely bírja a fagyot’ – fagymentes ’olyan (terület), amelyet nem 

ér(het) fagy’. Gyakoribbak a jelöletlen tárgyas összetételek: bosszúálló, csókálló, időálló, 



kopásálló, tűzálló; akadnak azonban jelöltek is: időtálló, jótálló. Vö. időálló – időtálló | -

mentes utótagú összetételek 

 

áll  terjengős kifejezésekben 

Az áll igének rendkívül szerteágazó a jelentése, ezért igen sok kötött szókapcsolatban 

fordul elő. 

A vele alkotott kifejezések jobbára szükségesek, kifogástalanok: arányban áll, 

fegyverben áll, bosszút áll vkin stb. Akadnak azonban közöttük olyanok is (főleg az átvitt 

v. képes értelmű határozós szószerkezetek köréből), amelyek helyett kínálkozik 

egyszerűbb, megfelelőbb megoldás is: 

Abban v. annyiban áll (a különbség, a lényeg) = az v. annyi. 

Érdekében, jogában áll vmi = érdeke, joga. 

Gyanú alatt áll = gyanús. 

Levelezésben áll vkivel = levelez vkivel. 

Őrizet alatt áll = őrizetben van. De szükséges a (rendőri) felügyelet, gyámság alatt áll 

kifejezés. 

Összefüggésben áll = összefügg. 

Szándékában áll = szándéka, szándékozik (vmit tenni). 

 

allűr 

Francia eredetű, bizalmas-pejoratív hangulatú idegen szó. Semleges magyar megfelelői: 

viselkedés, modor, szokás. 

 

alma, almás 

Az argóban tagadó értelmű szavak: előleg alma v. almás = nincs; a meló alma v. almás = 

tárgytalan, kútba esett. Csak a bizalmas-vulgáris stílusban használhatók! 

 

álmatlan – álomtalan 

Alakjuk és jelentésük elkülönült. Az álmatlan: ’olyan (személy), aki nem tud (el)aludni’. 

Az álomtalan: ’álomképek nélküli’, pl. álomtalan, mély alvás. 

 

álmodik  határozója 

Tárgyról, eseményről szólva: vele v. róla, esetleg (választékosan, ill. népiesen, régiesen) 

felőle. Személyről, különösen más neműről: róla, esetleg felőle. A vele itt kétértelművé v. 

tréfássá tenné a közlést (vele álmodtam a bizalmas-vulgáris stílusban: ’vele háltam’). 

 

Alpok – Alpesek 

A hegység helyes magyar neve: Alpok. Az elavulóban levő Alpesek a már eleve többes 

számú latin Alpes névnek magyar többesjellel ellátott alakja. A melléknévi származékot 

azonban ma is ebből képezzük: alpesi. A helyette ajánlott alpi melléknév nem terjedt el. 

Vö. Andok – Andesek 

 

álságos 

A régies és ritka álság ’álnokság’ szóból képzett ~ melléknév az utóbbi időben közéleti és 

sajtónyelvi divatszóvá vált mint a megtévesztő, hamis, hazug stb. választékos és szépítő 

megfelelője: ~ érv, módszer stb. Örvendetes, hogy enyhíti a közéleti nyelv durvaságát, de a 

rendszeres használatban közhellyé fakulhat, modorossággá válhat. 



 

alsó 

Így fokozzuk: alsó – alsóbb – legalsó. Átvitt értelmű kifejezésekben él a legalsóbb forma 

is: a legalsóbb társadalmi rétegek. 

 

alszik – aluszik 

Az alszik a köznyelvi alak; az aluszik régies és népies, ill. irodalmias. Főnévi igenevük: 

aludni, de a nyelvjárásokban alunni is. 

 

alszik – hál 

A hál igét ’alszik’ jelentésben csak helyhatározóval együtt használhatjuk: a szabad ég alatt 

háltak; jobb híján a vonat folyosóján hált. Másik jelentésében a hál nemi kapcsolatra is 

utal: hál vkivel; együtt hálnak; régies, jogi nyelvi: elhálták a házasságot. 

 

által 

A mai köznyelvben csak névutó, a régies és népies stílusban igekötő is: ~mennék én a 

Tiszán ladikon… Hely- és időhatározói értelemben elavult: a folyón ~, éveken ~ (= át). Ma 

elsősorban az eszköz-, ok- és eredethatározó kifejezőeszköze: két tanú ~ hitelesített 

meghatalmazás; tanúk ~ hitelesítve; a szerződés két tanú ~ hitelesíttetett (ez kissé régies; 

ma inkább így: a szerződést két tanú hitelesítette; esetleg a szerződés két tanú ~ van 

hitelesítve). Ugyanerre a célra a választékos stílusban előfordul a -tól, -től ragos határozó, 

valamint az igenévi-igei személyjelezésű szóalak is: a barátomtól küldött ajándék; a 

barátom küldte ajándék. Ha azonban a határozóragos forma kétértelmű volna (pl. a 

barátomtól elhozott csomag), eszközhatározói értelemben az ~ névutós megoldással 

éljünk: a barátom ~ elhozott csomag. 

Segítő, közvetítő személyre inkább -val, -vel ragos határozóval mutassunk rá: a 

lányommal küldtem. De ez is elfogadható, csak ritkább: a lányom ~ küldtem. 

Műveltető ige mellett a -val, -vel rag ajánlható, mivel az ~ nehézkes, a -tól, -től pedig 

félreérthető lenne: hozass a pincérrel még egy terítéket! 

L. még: keresztül 

 

alternatív 

Latin eredetű melléknév; magyarul kettős, vagylagos, ill. eltérő, másik. Pl. keressünk 

valamilyen ~ megoldást! 

Az 1980-as évek végén politikai divatszó lett (~ mozgalmak), sőt egy rövid ideig 

főnévként is használták: az ~ok ’az ilyen mozgalmak (résztvevői, képviselői)’. A 

többpártrendszer bevezetésével az ~ szónak ez a jelentése elavulttá vált, gyakorlatilag meg 

is szűnt. 

 

alternatíva 

Latin eredetű, választékos idegen szó; a közéleti és sajtónyelv kissé elkoptatta. Két fő 

jelentése van: 1. olyan helyzet, amikor két lehetőség között lehet, ill. kell választani; pl. ~ 

elé állították: vagy belép a pártba, vagy elvégzi a marxista egyetemet; 2. a két lehetőség 

közül az egyik: ez volt a kedvezőbb ~. Ez utóbbi értelemben többes számban is 

használható: választani kell az Gk között. Ám puszta ’(választási) lehetőség’ jelentésben ne 

éljünk vele (pl. három ~ áll előttünk), mert ez pongyolaságnak számít. 

 



alufólia, alutef 

Az alumínium főnévből alakult szóösszevonások. Az alufólia jó, hasznos szó. Az alutef 

edény szaknyelvi kifejezés; a köznyelvben érthetőbb – s elegendő is – a teflonbevonatú 

edény v. egyszerűbben teflonedény. A beszélt nyelvben a puszta teflon főnév is felvette ezt 

a jelentést: teflonban süt, főz vmit. 

 

alul 

Hol? kérdésre válaszoló határozószó: az emeletes ágyon én aludtam ~. Honnan? kérdésre 

felelő ragozott alakja: ~ról. Régies változata: alól. (A mai köznyelvben az alól csak 

honnét? kérdésre válaszoló névutó: az eresz alól néztük a villámlást). 

Az ~ -n ragos szó mellett névutóként is használatos: bokán ~ érő szoknyát viselt. 

Igekötőként (a túl v. fölül igekötő ellentéteként) jobbára csak a szaknyelvekben él: 

~fejlett, ~táplált; ~fizet, ~számláz, ~stilizál ’szándékosan egyszerűbb, ill. enyhébb 

szinonimákat használ’; stb. Mivel ezek részben a megfelelő német unter igekötős szavak 

tükörkifejezései, helyettük a választékos stílusban inkább körülírással éljünk, pl. ~fejlett = 

gyengén fejlett, esetleg fejletlen; ~táplált = rosszul, gyengén v. hiányosan táplált; ~fizet = 

gyengén, elégtelenül v. keveset fizet; ~számláz = kevesebbet számláz; stb. Az ~stilizál, 

~exponál(t) szaknyelvi szóként elfogadható. 

A felülmúl ige tréfás ellentéteként alkotott ~múl sem hibás, de elcsépelt szó: a csapat 

~múlta magát, azaz ’még a korábbi(ak)nál is gyöngébb teljesítményt nyújtott’. 

 

alulírott 

Hivatali nyelvi ízű melléknév, ritkán főnév: ~ Kovács János…; az ~ tanúk…; 

az ~ak eskü alatt vallják;  stb. Az alulírt  változat ritkulóban van. A téves 

analógiával magyarázható alólírt, alólírott  alakok hibásak, kerülendők!  

 

aluszik L. alszik – aluszik 

 

ama, amaz 

Az ez, az mutató névmás mellett további, ill. távolabb levő dolgok v. személyek 

megnevezésére szolgál: ez, az, amaz; ne ezt vedd meg, (se azt,) hanem amazt, ott hátul! 

Kijelölő jelzőként kissé régies, hivatali nyelvi jellegű: ama kérdésben, hogy mikor lesz a 

látogatás, nem tudott nyilatkozni. De tömörségével (azzal, hogy szükségtelenné teszi a 

határozórag v. a névutó megismétlését) a választékos stílusban is jó szolgálatot tehet: még 

nem döntöttek ama kérdésben (= abban a kérdésben), hogy…; tiltakoznak ama döntés 

ellen (= az ellen a döntés ellen), hogy… 

Ügyeljünk rá, hogy magánhangzó kezdetű jelzett szó előtt csak az amaz változat 

használható: amaz ígéret értelmében. A – terjedőben levő – ama ígéret típusú kapcsolás 

egyeztetési hiba. Vö. eme, emez 

 

amatőr 

Francia eredetű, szükséges nemzetközi szó: ’vmivel nem foglalkozásszerűen, hanem 

kedvtelésből foglalkozó (személy)’. Összetételi utótagként is: fotó~, rádió~. Jó magyar 

megfelelői: műkedvelő (színész), nem hivatásos (labdarúgó). De csak idegen szóval: ~ 

felvétel. Mindezeknek – a szövegkörnyezettől függően – enyhébben-erősebben pejoratív 

hangulatuk is lehet, pl. ez bizony ~ munka volt; ~öktől nem lehet profi teljesítményt várni. 

Vö. öntevékeny – műkedvelő – amatőr 



 

ámbár 

A megengedő értelmű bár kötőszónak kissé választékosabb párja: ~ nagyon szereti, jól 

látja hibáit is. Régies változata: ámbátor; elavult: bátor. 

 

ambíció 

Latin eredetű, többnyire szükségtelenül használt idegen szó. Árnyalt magyar megfelelői: 

becsvágy, törekvés, iparkodás, buzgalom, ill. rosszalló értelemben nagyravágyás, törtetés. 

Származékaiban az í megrövidül. Ezek is jól helyettesíthetők magyar szóval: ambicionál 

vmit = (nagyon) kíván, óhajt, szeretne vmit; vágyik, törekszik vmire; fűti a becsvágy, a 

nagyravágyás; ambiciózus = buzgó, törekvő, iparkodó, lelkes, ill. nagyravágyó, 

becsvágyó. 

 

ameddig 

Elsősorban helyhatározói mellékmondati kötőszó: ~ a szem ellát, mindenütt füves 

pusztaság; addig nyújtózkodj, ~ a takaród ér. Időhatározói kötőszóként váltakozhat a 

gyakoribb amíg-gal: addig csinálta, ~ v. amíg (csak) bírta. Rövidebb, régies, irodalmias 

alakja: meddig. Pl. „Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, / Meddig a szem ellát 

puszta földön, égen” (Arany: Toldi). 

 

amekkora 

Vonatkozó névmás(i kötőszó). Hasonlító mellékmondatban fölösleges, bár nem hibás 

mellette a mint kötőszó: akkora lánya van, (mint) ~ a tiéd. Okadó értelmű 

mellékmondatban is kifogástalan: ~ ereje van, még ránk töri az ajtót. 

 

amely 

Vonatkozó névmás(i kötőszó). Rövidebb és kissé választékosabb alakja: mely. 

Használatának legfontosabb szabályai: 

1. A főmondatban főnévvel megnevezett tárgyra v. elvont dologra vonatkozó 

mellékmondat élén ~ kötőszó áll: itt van a lemez, amelyet kértél; a féltékenység, ~ addig 

gyötörte, egy csapásra megszűnt. Gyűjtőnévre, továbbá személyekből álló csoportra is az ~ 

névmással utalunk vissza: a sereg, ~ben harcolt; az osztály, ~be járt; a házaspár, ~lyel a 

vonaton megismerkedett; stb. Ugyanígy állatot jelentő főnév mellett is: a farkasok, ~ek a 

tábor körül ólálkodtak. Az ~ lehet jelző is, gyakrabban személyé, ritkábban tárgyé v. 

elvont fogalomé: ~ tanuló nem tud összpontosítani az órán, hátrányba kerül; ~ célra vette, 

arra nem tudta használni. 

2. A beszélt nyelvben (s egy idő óta a kevésbé igényes írott nyelvben is) csökken az ~ 

gyakorisága. Helyét mindinkább elfoglalja az ami(k), aki(k), amelyik kötőszó. Pl. itt van a 

lemez, amit kértél; a féltékenység, ami addig gyötörte; a sereg, amiben v. amelyikben 

harcolt; az osztály, amibe v. amelyikbe járt; a házaspár, akivel v. akikkel a vonaton 

megismerkedett; a cég, a vállalat, aki… E mondatok a nyelvi igénytelenségnek, 

pongyolaságnak, sőt helytelenségnek különböző fokozatait képviselik (részletesebben l.: 

aki | amelyik | ami). De az igényes írott nyelvben a fenti esetekben – tehát amikor főnévvel 

pontosan megjelölt főmondati előzményre vonatkozik – továbbra is ragaszkodnunk kell a 

hagyományos és választékos ~ kötőszóhoz. 

3. Ha a beszélőt a főmondatban említett állat(ok)hoz személyesebb érzelmi viszony 

fűzi, nem hiba az ~(ek) helyett ami(k), sőt aki(k) kötőszót használni: a kutya, ami v. aki 



egyetlen társa volt, élettelenül hevert a földön; jó lovaink, amikről v. akikről szakadt a 

tajték, nem bírták tovább. A régi nyelvben tárgyra is vonatkozhatott az aki (v. rövidebben 

ki) kötőszó: sarkantyúját, (a)kit csizmáján viselt… A mai nyelvben csak így helyes: 

sarkantyúját, (a)melyet csizmáján viselt. 

4. Ha több említett dolog közül egyet kiemelünk, erre az egyre nem az ~, hanem az 

amelyik kötőszóval utalunk: nekem is az a szám tetszett legjobban, amelyik neked. Sőt 

ilyenkor még személyre is vonatkozhat az amelyik: arra a katonára célzott, amelyik a 

csónak orrában állt. 

5. Főnévvel meg nem nevezett (hanem pl. névmással jelölt) főmondati elemre, ill. a 

főmondat egészére, egész tartalmára nem vonatkozhat az ~; ilyenkor az ami vonatkozó 

névmás(i kötőszó) a helyes: mindaz, amim csak van, a tiéd is; ez az, amire egész életemben 

vágytam; semmire sem emlékszem, ami akkor történt. Durva hiba ilyenkor – 

választékosságra törekedve – az ~ kötőszót használni, pl. semmire sem emlékszem, ~ akkor 

történt. 

6. Mivel az ~ kötőszóval bevezetett mellékmondat rendszerint előidejű (a főmondatbeli 

cselekvésnél korábbi cselekvést ábrázol), értelemzavarók az ilyen mondatok: leejtette 

zsebkendőjét, ~et felvettem s feléje nyújtottam. Ilyenkor jobb, pontosabb a mellérendelt 

összetett mondat: leejtette zsebkendőjét; én felvettem s feléje nyújtottam. 

L. még: aki | amelyik | ami 

 

amelyik 

E vonatkozó névmás(i kötőszó) több főmondatbeli dolog (ritkábban személy) közül 

kiemelt egyetlen dologra (személyre) vonatkozik: azt a kazettát add ide, ~et már a múltkor 

is kértem; ahhoz az ügyintézőhöz fordulj, ~ ismeri az ügyet! Újabban nemcsak ilyen célra, 

hanem általában az amely helyett is terjed a használata: eltört a hamutartó, ~hez (helyesen: 

amelyhez) annyi kedves emlék fűződött. Sőt az átmeneti nyelvhasználati zavar tüneteként 

még az ~ek alak is feltűnik (az amelyek helyén): a vállalatok, ~ek csődöt jelentettek; a 

rendeletek, ~ek erre vonatkoznak. E pongyolaságot okvetlenül kerülnünk kell! Vö. amely 

 

amennyi 

Vonatkozó névmás(i kötőszó): csak annyit adj, ~ egy hétre elég lesz! Hasonlító 

mellékmondatban szükségtelen, bár nem hibás mellette a mint kötőszó: ugyanannyit 

kaptam, (mint) ~t te. Okadó értelmű mellékmondatban is kifogástalan: ~ esze van, még 

kifecsegi a dolgot! 

 

amennyiben 

A főmondatbeli ennyi, annyi névmásra vonatkozó kötőszóként kifogástalan: csak annyi 

előleget kérek, ~ megállapodtunk. Feltételes kötőszó gyanánt azonban lehetőleg ne 

használjuk (ez különösen a hivatali stílusban gyakori): ~ a felszólításnak 8 napon belül 

nem tesz eleget… Elég ennyi is: ha a felszólításnak… Magyarázó kötőszóként is terjengős, 

kerülendő: meggyorsult a szavazatszámlálás, ~ számítógép is segíti = …, ugyanis, hiszen, 

mert, mivel(hogy), minthogy számítógép is segíti. 

 

amennyire 

Első szótagját egy kissé mindig hangsúlyozzuk, de érzelmileg színezett, rendszerint 

többelemű szókapcsolatokban a hangsúly átcsúszhat a második szótagra: ő is csinálta any-

nyi-ra-a-meny-nyi-re (= úgy-ahogy, nem valami jól v. lelkesen). 



 

Amerikai Egyesült Államok 

Országnév lévén egyes számú állítmányt kíván maga mellé: az ~ úgy döntött, hogy nem 

vonja ki csapatait; az egyezményt az ~ is aláírta. Angol rövidítése: USA (bővebben l. USA 

kiejtése, toldalékolása). Melléknévi származéka kis kezdőbetűs: amerikai egyesült 

államokbeli. 

 

amerre – merre 

E vonatkozó névmásnak az amerre a köznyelvi alakja; a merre választékos, régies v. 

népies: merre vitte a lába, arra ment. 

 

ami 

Rövidebb alakja, a mi kissé régies, ill. választékos: ki mit tud, azt hozzon! 

Az ~ vonatkozó névmás(i kötőszó) a főmondatban főnévvel meg nem nevezett dologra 

vonatkozik: ~t ma megtehetsz, ne halaszd holnapra; volt benne valami, ~ nem volt 

rokonszenves. Újabban azonban terjed főnévre vonatkoztatva is, az amely helyén és 

szerepében: ez az a ház, ~ben két évig laktunk. A mindennapi beszélt nyelvben ez el is 

fogadható, de igényesebb szövegben, különösen pedig írásban inkább amely-lyel utaljunk a 

főnévre: ez az a ház, amelyben két évig laktunk. 

A főmondat egészére viszont a választékos stílusban is csak az ~ névmás vonatkozhat: 

mindennap felhív telefonon, ~ eleinte jólesett, de most már idegesít; nem fogadta 

köszönésemet, ~t rossz jelnek tekintettem. Mivel azonban e tagmondatok között valójában 

mellérendelő viszony van, szabályosabb és magyarosabb az ~ nélküli, mellérendelő 

kapcsolás, ill. új mondat kezdése: Mindennap felhív telefonon; ez eleinte jólesett, …; Nem 

fogadta köszönésemet. Ezt rossz jelnek tekintettem. Olykor magyarázó v. következtető 

kötőszóval lehet helyettesíteni: alkotmánysértő tevékenységgel gyanúsítják, ~nek 

következtében (egyszerűbben: emiatt, ennélfogva v. ezért) házkutatást rendeltek el nála. 

Gyakori pongyolaság a későbbi cselekvést leíró (utóidejű) tagmondatot ~ kötőszóval 

kapcsolni: a járdán megpillantott egy ötszázast, ~t szó nélkül zsebre vágott. Pontosabban: 

A járdán megpillantott egy ötszázast. Szó nélkül zsebre vágta. A logikátlan 

kötőszóhasználat félreértést is okozhat: a hátvéd megütötte a játékvezetőt, ~ért az 

kiállította. E mondat csak akkor helyes, ha a kiállítás előbb történt, mint a bántalmazás. 

Valójában persze fordított sorrendben zajlottak az események: a hátvéd megütötte a 

játékvezetőt, ezért az kiállította. 

Vö. amely 

 

amiatt 

Vulgáris ejtése: [ammiatt]. Az alacsonyabb szintű beszélt nyelvben az miatt alakban is él. 

Ezt igényesebb beszédben okvetlenül kerülnünk kell. 

Mutató határozószóként egybe kell írni: ~ aggódik, hogy… Szövegelőzményre való 

visszautalásul v. nyomatékos rámutatás kifejezésére azonban írhatjuk külön is: elromlott 

egy alkatrész, a miatt nem működik a gép; a miatt a lány miatt nem érdemes búsulni. 

Hasonlóképpen: emiatt – e miatt. 

Ha a vonzatszerű határozóra nem esik nyomaték, inkább a miatta személyjeles 

határozószóval élünk: ne búsulj miatta! (nyomatéktalan); de: ~ egy percig se búsulj, 

hogy… (nyomatékos). 

 



amidőn – midőn 

Vonatkozó határozószó(i kötőszó). Mind a két alakjában választékos, ritka. Időhatározói 

mellékmondat élén ma az amikor v. a mikor kötőszót használjuk. Az (a)midőn csupán a 

régebbi költői nyelvben maradt fenn: „S csak midőn a tömkelegbe lépünk: / Venni észre 

gyászos tévedésünk” (Petőfi: Távolból). 

 

amiért – miért 

Vonatkozó kötőszóként inkább hosszabb alakjában használatos. A miért ilyen szerepben 

ritka, választékos, ill. régies: a sajtószabadságot, miért annyit küzdött, már nem érhette 

meg. 

 

amíg 

Rövidebb alakja: míg. Ez kissé választékos, olykor népies ízű: míg élünk, remélünk; míg 

(csak) világ a világ. 

Az ~ elsősorban az időhatározói mellékmondatnak a kötőszava: addig üsd a vasat, ~ 

meleg. Ritkábban helyhatározói értelemben is: ~ csak a szem ellát, mindenütt sűrű erdőség 

(vö. ameddig). 

Az egyidejűséget kifejező ~ kötőszós (és addig utalószós) alárendelt összetett mondat 

tagjai értelmileg inkább ellentétes (azaz mellérendelt) viszonyban vannak egymással: ~ én 

dolgozom, (addig) ő a tévét nézi; míg a behozatal növekedett, (addig) a kivitel csökkent. 

Ha az összetett mondat tagmondatai között nincs egyidejűség, ezt a szerkesztésmódot 

kerülnünk kell: ~ a múlt században a szifilisz, addig napjainkban az AIDS szedi áldozatait. 

Jobb így: a múlt században a szifilisz, napjainkban viszont v. pedig az AIDS… 

 

amiként – miként 

Vonatkozó kötőszóként inkább rövidebb alakját használjuk: miként meg van írva a sors 

könyvében, úgy történt minden. Az amiként változat még választékosabb, egyben régies is: 

„… lángot küldnél, / Amiként az meg vagyon írva, / A gazokra” (Ady: A vörös Nap). 

 

amiképp(en) – miképp(en) 

Vonatkozó kötőszóként a miképp(en) alak a gyakoribb, pl. bocsásd meg a mi vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az amiképp(en) változat ritka, 

régies. 

 

amikor 

Rövidebb alakja: mikor. Elsősorban az időhatározói mellékmondatnak a kötőszava: akkor 

szép az erdő, mikor zöld; akkor találkoztunk utoljára, ~ még mind a ketten egyetemre 

jártunk. Jelzői mellékmondatot is bevezethet, ha időt jelentő főnévre vonatkozik: eljött (az) 

a nap, ~ búcsúznunk kell. Az időfogalommal nem rokon jelentésű szóra vonatkoztatva 

azonban hibás, kerülendő: kidolgozták a jutalmazás olyan módszerét, ~ lehetőség van a 

differenciálásra. Helyesen: amellyel v. amelynek révén. 

Az ~ a főmondat tartalmának egészére is vonatkozhat; az ilyen mondatkapcsolás a 

mellérendelésre emlékeztet: már együtt ült az egész népes társaság, ~ felpattant az ajtó. 

Megengedő mellékmondat élén pongyola, vulgáris: engem vittek be a rendőrök, ~ én ott 

se voltam. Választékosabban: pedig, bár, jóllehet, holott, noha. 

 

amilyen 



Vonatkozó névmás(i kötőszó): ~ a mosdó, olyan a törülköző. Régies alakja: milyen. 

Hasonlító mellékmondatban fölösleges, bár nem hibás mellette a mint kötőszó: olyat kérek, 

(mint) ~ a bátyámé. Okadó értelmű mellékmondatban is kifogástalan: ~ vakmerő, még 

leugrik az emeletről. 

 

aminő – minő 

E vonatkozó névmásnak mind a két alakja régies, irodalmias. A mai köznyelvben az 

amilyen szót használjuk helyette. 

 

amint – mint 

Mód- és állapothatározói mellékmondat élén mindkét alak előfordul: úgy maradt, (a)mint 

volt. Időhatározói mellékmondati kötőszóként csak az amint használatos: amint elindul a 

vonat, rögtön mély álomba merül. Valóságos állapothatározó és hasonlító határozó 

kötőszava viszont csak a mint lehet: mint vasutas dolgozik; öt évvel fiatalabb vagyok, mint 

ő. 

 

amióta – mióta 

Vonatkozó kötőszóként mindkét alak egyaránt jó, de a mióta kissé választékosabb. 

 

ammónia – ammóniák 

Az eredeti szóalak: ammóniák. Ezt többes számú alaknak vélték, így keletkezett az 

ammónia változat. Ma már a szak- és a köznyelvben is ez a gyakoribb. 

 

amper 

Az áramerősség mértékegységét Ampčre francia fizikusról nevezték el. Már magyarosan 

írjuk, s így is ejtjük. 

 

amputál 

Latin eredetű, magyar képzőjű orvosi szakszó: ’végtagot v. abból egy részt műtéttel 

eltávolít’. Magyar megfelelője: csonkol. 

 

analógia a helyesírásban L. helyesírásunk alapelvei 

 

anapesztus – anapesztusz 

A két rövid és egy hosszú szótagból álló versláb görög eredetű, latinos végződésű nevét a 

hazai latin kiejtésnek megfelelően inkább anapesztus alakban mondjuk és írjuk. 

Természetesen az anapesztusz ejtés és írás sem helytelen, csak választékos, kissé keresett. 

 

-andó, -endő  képzős melléknévi igenév L. beálló melléknévi igenév használata 

 

Andok – Andesek 

A hegyvonulat magyar neve helyesen: Andok. Az elavulóban levő Andesek a már eleve 

többes számú spanyol Andes névnek újabb többesjellel ellátott alakja. Vö. Alpok – Alpesek 

 

anekdota 

E görög–latin eredetű szót rövid o-val kell írni. Igényes beszédben így is ejtjük, de a 

beszélt nyelvben nem ritka az [anekdóta] sem. 



 

anélkül, hogy 

Idegenszerű szerkezet. Helyette válasszunk tömörebb, szemléletesebb kifejezést! Pl. tűzbe 

vetette az üzenetet, ~ elolvasta volna = olvasatlanul; még csak el sem olvasta. Eljött, ~ 

hívták volna = hívatlanul, (meg)hívás nélkül; pedig nem is hívták; holott senki sem hívta. 

Tagadó főmondat után a mellékmondatban is ki kell tenni a tiltószót. Kissé pongyola tehát 

így mondani: nem megyek oda ~ virágot vinnék a háziasszonynak. Helyesebben: nem 

megyek oda ~ ne vinnék virágot. 

 

a  névelő L. a, az névelő | a névelő az helyett | az névelő a helyett 

 

a  névelő  az  helyett 

A nyelvjárásokban és a gyermeknyelvben gyakori, hogy magánhangzóval kezdődő szó 

előtt is a névelőt használnak: a alagút, a Olga néni. Szabályosan: az alagút, (az) Olga 

néni. 

 

ankét 

Francia eredetű, régóta magyarosan ejtett és írt idegen szó. Toldalékai mély hangúak: ~ok, 

~on, ~ra stb. Sok jó magyar megfelelője van: tanácskozás, értekezlet, megbeszélés, 

eszmecsere, vita(ülés). Inkább ezekkel éljünk! 

 

annak dacára, hogy L. dacára 

 

annak, ennek birtokos jelző 

A birtokszó birtokos személyjele általában szükségtelenné teszi a nyomatéktalan annak v. 

ennek birtokos jelzőt. Pl. a hivatali nyelvben: az adótartozás nem behajthatatlan, de annak 

elengedése indokolt. Elég ennyi is: … de elengedése indokolt v. de indokolt az elengedése. 

Ha az annak, azoknak elhagyásával kétes értelművé válna a mondat, inkább közelre 

mutató párjával utaljunk az előzményre: be kell jelenteni a lakcímet vagy annak (ennek) 

megváltozását; az általános jövedelemadón felül ennek 20%-át kell befizetni 

községfejlesztési járulék címén. 

 

annál 

Középfok mellett gyakran tölt be hasonlító határozói, utalószói szerepet: ~ jobban 

izzadunk, minél párásabb a levegő; minél tovább várt, ~ türelmetlenebb lett. Népies 

változata: antul (… mentül). 

 

annál inkább erősebb L. kétszeres fokozás 

 

annál is inkább 

Tagadó tagmondat után ne éljünk vele, pl. nem nélkülözhetjük őket, ~, mert nem kapunk 

helyettük más szakembereket. Ilyenkor logikusabb a negatív értelmű annál kevésbé 

kifejezés: nem nélkülözhetjük őket, annál kevésbé, mert… Ugyancsak ez ajánlható az 

újabban elterjedt annál inkább nem forma helyett is. 

Állító tagmondat után is sokszor modoros az ~, pl. jól kilépett, ~, mert eleredt az eső. 

Szebb így: …, már csak azért is v. (már) azért is. 

 



anno – annó 

A latin anno … ’… évben’ szerkezet választékos és enyhén régies: anno 1900 = az 1900. 

évben, 1900-ban. A latin és a magyar szerkezet vegyítése pongyolaság, kerülendő: anno 

1900-ban. 

Az anno szóalak ’(valamikor) régen, régebben, egykor’ jelentésben, bizalmas 

stílusértékben egy idő óta önállóan is használatos, pl. anno ezt így mondták. Ebben a 

határozószói szerepében – a kiejtést követve – néha hosszú ó-val írják: annó. Mivel 

helyesírása egyelőre nincs szabályozva, ez az írásmód sem tekinthető hibásnak. 

 

anno dacumál 

Német eredetű, latin és német elemekből álló kifejezés, a bizalmas-tréfás társalgási stílus 

avuló modorossága. Kicsavart anno decebál v. decimál változata szintén elcsépelt. 

Választékos magyar megfelelői: régen(te), valamikor régen, egykor, hajdan(án), 

hajdanában, valaha, annak idején, az én időmben stb. 

 

antikvárium, antikvár 

Latin elemekből alkotott szükséges idegen szavak. Az antikvárium: ’régi könyveket, 

folyóiratokat stb. árusító, ill. vásároló üzlet’. Nincs pontos magyar megfelelője. Korábban 

’régiségekkel, antik (mű)tárgyakkal kereskedő üzlet’ értelemben is használták. Ma ezt 

inkább magyar szóval (régiségkereskedés, régiségbolt) nevezzük meg. A csonkult végű 

antikvár melléknevet a németből vettük át: antikvár könyvek vétele-eladása. Magyar 

szóval használt, régi v. teljesebb alakú idegen szóval antikváriumi. 

 

antipátia, antipatikus 

Görög–latin eredetű, többnyire szükségtelenül használt idegen szavak. Pontos magyar 

megfelelőik: ellenszenv, ill. ellenszenves, visszatetsző, esetleg visszataszító. 

Hasonlóképpen: vki antipatikus nekem = ellenszenves, nem szenvedhetem, nem szívelem, 

(ki) nem állhatom, idegenkedem tőle. A bizalmas-vulgáris stílusban előfordul a német 

mintájú unszimpatikus melléknév is. Ezt igényes beszédben okvetlenül kerüljük! 

 

anya 

Édesanya, ill. (gyermekes családban) feleség bizalmas-családias megszólítása és 

megnevezése a gyermek(ek), ill. a férj részéről. Az egyházi szóhasználatban apácafőnöknő 

megszólítása is: tisztelendő ~! Felnőtt nők egymás közötti megszólításaként bizalmas-

vulgáris. – A műhelyzsargonban az anyacsavar rövidebb megnevezése. 

 

anyag 

Nyelvújítási szóalkotás, a latin eredetű matéria magyarításaként. A hivatali nyelvben: 

’hivatalos v. szellemi tevékenység alapjául szolgáló iratok összessége’. Túl általános volta 

miatt csak összefoglaló értelemben használható; egyébként folyamodjunk pontosabb 

megfelelőihez: beszámoló, előterjesztés, javaslat, jelentés, kimutatás, tervezet stb. Vkinek 

a személyi ~a: ’a rá vonatkozó feljegyzések, iratok, adatok összessége’. 

Többes számú használata sokszor hibás, hiszen az ~ gyűjtőfogalom. Pl. tan~ok, a vita 

~ai; helyesen: tan~, a vita ~a. 

Többi jelentésében nem kifogásolhatjuk, pl. az előadás ~a, az ~ rendszerezése. De 

ilyenkor is találhatunk helyette színesebb, tartalmasabb szinonimát: az előadás tárgya, 

tartalma, adatai, mondanivalója; az adatok, ismeretek, tudnivalók rendszerezése. 



 

anyám 

Édesanyának gyermeke(i) részéről való megszólításaként, említéseként semlegesen 

köznyelvi. Felnőtt nők egymás közti megszólításaként bizalmas és vulgáris. 

 

anyanyelvi – anyanyelvű 

Jelentésük nem azonos: anyanyelvi oktatás = ’az anyanyelvnek (mint tantárgynak) az 

oktatása’; anyanyelvű oktatás = ’anyanyelven való oktatás (bármely tantárgyé)’. A 

hirdetésekben gyakran olvasható anyanyelvű tanár olyan tanárt jelent, akinek anyanyelve 

az az idegen nyelv, amelyet oktat. Az anyanyelvi tanár viszont az anyanyelvnek a tanára. 

A két melléknév fölcserélése pongyolaság. 

 

anyatárs 

Újabb keletű, kissé mesterkélt szóösszetétel. Kétféle értelme van: 1. ’a gyermek anyósa (az 

anyához való viszonyában)’; hagyományos, népi(es) szóval nászasszony; 2. ’iskola- v. 

osztálytársak édesanyái (egymáshoz való viszonyukban)’. Mind a két jelentésben inkább 

említő szóként használatos; megszólításként enyhén bizalmas-tréfás hangulatú. Férfiról 

szólva ugyanilyen értelemben szórványosan előfordul az apatárs összetétel is. 

 

anyáz(ik) 

A bizalmas-vulgáris társalgási stílus újabb keletű divatszava: ’káromkodik, vkinek az 

anyját emlegeti’. Sajátos hangulata miatt csak az alacsonyabb szintű beszélt nyelvben 

használható. 

 

Anyegin 

Puskin regényhősének nevét magyar beszédben ~ alakban, az első szótagot hangsúlyozva 

mondjuk ki. Orosz kiejtése: [anyégin], mai szabályos átírása Onyegin lenne. De a 

hagyomány fenntartotta az ~ formát. 

 

anyja, anyjuk, anyjukom 

A feleség népies, bizalmas-családias megszólítása, említése a férj részéről. Az anyja! 

vidéken lehet az édesanya bizalmas-családias megszólítása is. 

 

anyó, anyóca, anyóka, anyókám 

Idős(ebb) nő megszólításaként bizalmaskodó és vulgáris; okvetlenül kerülendő! Vö. 

mama, mamikám 

 

anyuka 

Bizalmas-családias hangulatú, csak családi körben természetes megszólítás. Pedagógus 

részéről a tanítvány édesanyjának megszólítására mesterkélt, kerülendő, pl. Kovács ~. 

Orvos, nővér is csak indokolt esetben szólítsa így a terhes nőt, kismamát. Általában jobb a 

semlegesen köznyelvi asszonyom! – Nagyjából ugyanez mondható el az apuka szó 

használatáról is. 

 

anyukám 

Az édesanya udvarias, választékos megszólítása, ill. említése gyermeke részéről. Feleség 

megszólításaként a férj részéről bizalmas, említő szóként vulgáris. Nők egymás közti 



megszólításaként kissé bizalmaskodó, jobb kerülni. Férfiak részéről felnőtt nő, kislány 

megszólításaként udvariatlan, kerülendő. 

 

apa – atya 

Az apa szó inkább vérségi kapcsolatra utal: ki az apa? Az atya ma választékosabb, enyhén 

régies is, érzelmi töltése erősebb: atyámat korán elveszítettem. Már inkább csak ’tisztelt 

ős’ jelentésben, ill. átvitt értelemben élünk vele: atyáink emlékére esküszöm; a történetírás 

atyja, a haza atyja; az alapító atyák. 

Ennek megfelelően összetételekben hol az apa, hol az atya szó helyes, stílusos: 

családapa, nevelőapa; apaállat, apaszerep, de egyházatya, szentatya, honatya, városatya; 

atyafi, atyaisten. 

Megszólításként az apa a gyermek részéről édesapjához intézve természetesen udvarias 

és családias (bár vannak, akik ragaszkodnak az édesapa megszólításhoz; l. édesanya, 

édesapa). Említő szóként szintén kifogástalan: apa azt mondta, minden este 

mossak fogat . Feleség részéről a férj megszólításaként bizalmas -családias 

hangulatú. Idegen felnőtt megszólítására ne hasz náljuk, mert bizalmaskodó, 

vulgáris. Az atya elsősorban a pap, lelkész megszólítása a hívők részéről. Férfiak (idősebb) 

barátjuk bizalmas, tréfás megszólítására is használhatják. 

 

apafej 

Argónyelvi eredetű megszólítás; csak baráti körben, bizalmas-tréfás társalgásban 

fogadható el. Idegenek megszólításaként udvariatlan, durva, ezért kerülendő. 

 

apám 

Édesapa semleges hangulatú megszólítása v. említése gyermeke részéről. Felnőtt ismerős 

v. családtag megszólítására bizalmas-családias; idegenek megszólításaként lekezelő, nem 

ajánlható. 

 

apartman 

Francia eredetű nemzetközi szó: ’(fényűzően berendezett) nagy lakás; lakosztály’. Egy idő 

óta kiejtés szerint, magyarosan írjuk. Általában jól helyettesíti a magyar lakosztály szó. 

Némelyik újabb összetételében azonban nem pótolható vele, pl. ~ház, ~szálló. 

 

apatárs L. anyatárs 

 

apátia, apatikus 

Görög–latin eredetű, választékos idegen szavak. Számos jó magyar megfelelőjük van: 

fásultság, egykedvűség, érzéketlenség, közömbösség, közöny(össég), kedélytelenség, 

nemtörődömség stb., ill. fásult, egykedvű, érzéketlen, közömbös, közönyös, kedélytelen, 

nemtörődöm stb. E magyar szavak gazdag változatossága lényegében szükségtelenné teszi 

az apátia, apatikus gyakori használatát. 

 

aperitif 

Francia eredetű, de már magyarosan ejtett és írt szó: ’étkezés előtt fogyasztott, 

étvágygerjesztő hatású szeszes ital’. Rövidebb, bizalmas hangulatú alakváltozata, szintén a 

franciából: aperó. Szó végi zöngésüléssel v. téves analógiával alakult, újabban divatozó 



aperitív változata hibás, kerülendő. (Angolul az aperitive hashajtót jelent; a v-re végződő 

alak így félreértést is okozhat.) 

 

apa, apjuk, apjukom 

A férj népies, bizalmas-családias megszólítása, említése a feleség részéről. Az apja! 

vidéken lehet az édesapa bizalmas-családias megszólítása is. 

 

apó, apóka 

Idős édesapa, nagyapa és nagyon idős ismerős férfi bizalmas-családias, csak szűk körben 

használható megszólítása. Lehet népies, tréfás árnyalata is. Idegenek között és hivatalos 

helyen kerülendő. 

 

ápol – gondoz 

Az ápol jelentése gazdagabb. Ápolni szokás a beteg élőlényt; tárgyak karbantartásával és 

szellemi tevékenységgel kapcsolatban is inkább az ápol használatos: autóápolás; ápolja a 

hagyományokat. De: gondozza a füvet, a gyepet, a sövényt, a virágokat. 

Rászoruló (beteg, öreg stb.) emberről, más élőlényről, ill. a testünk tisztaságával, 

egészségével való törődésről szólva az ápol és a gondoz jelentése érintkezik: ’gondját 

viseli vkinek, vminek’. Ilyenkor az ápol rendszerint alaposabb, rendszeresebb v. 

bonyolultabb tevékenységre utal. Pl. betegápolás, testápolás, szépségápolás; ápolt haj, 

kéz, külső. A gondoz kevésbé utal betegápolásra. A gondozónő elsősorban egészséges 

gyermekekkel v. rászoruló idősekkel, ill. a betegség megelőzésével foglalkozik; a 

betegápolás az ápolónő-nek a feladata. 

A gondoz igének új, kissé modoros jelentése: ’könyv kiadását szakszerűen előkészíti, 

ill. végzi’. Használatát kellőképpen megokolja a … kiadó kiadja-féle szóismétlés 

elkerülésére való törekvés. 

 

aposztróf, aposztrofál 

A görög eredetű aposztróf főnév hasznos, rövid szakszó: ’sor fölötti vessző kihagyott 

hang(ok) jelzésére; hiányjel’. Az aposztrofál ige kissé régies, olykor modoros v. zsar-

gonízű is. Jó magyar megfelelői: megszólít vkit, szavakat intéz vkihez, hozzá fordul; távol 

levő személyt említ; céloz, célzást tesz vkire (főleg negatív értelemben). Pl. a 

miniszterelnök a publicistákat politikai mikiegerekként (v. -nek) aposztrofálta. 

 

apparátus – apparát 

Latin eredetű idegen szavak. Henye ejtésük: [aparátus, aparát]. Az igényes beszédben 

hosszú a p! Jelentésük elkülönült: 

1. Az apparátus ’intézmény, hivatali szervezet, gépezet’, ill. ’tudományos 

segédeszközök, források’ értelemben használatos, pl. államapparátus, hivatali apparátus; 

nagy tudományos apparátussal dolgozik. Gyakran fölösleges; jól helyettesítik ezek a 

magyar szavak: szerv(ek), szervezet; jegyzetek, hivatkozások, szakirodalom. Vki az 

államigazgatási apparátus dolgozója = az államigazgatásban dolgozik. 

2. A német közvetítéssel átvett, csonkult végződésű apparát a szakmai zsargonban él. 

Helyette ezeket ajánljuk: eszköz, készülék, felszerelés, műszer, berendezés. 

 

apprehendál 



Latin eredetű ige, a bizalmas-pongyola stílus gyakori szava. Választékos magyar 

megfelelői: megsértődik, megorrol, (meg)neheztel vmi miatt; rossz néven vesz, zokon vesz 

vmit; bántja vmi. 

Igekötővel is: meg~ (az idegen ~ és a magyar megsértődik vegyülése). Ezt is jobb 

magyar szóval pótolni: megsértődik, megbántódik stb. 

 

aprója – apraja 

’Aprópénz’ értelemben az aprója, apró holmikról v. gyerekekről szólva a kissé népies 

apraja változat használatos: nem volt aprója (= aprópénze); ott volt a család, a falu 

apraja-nagyja; kiválogatja a krumpli apraját. 

 

apropó 

Francia eredetű nemzetközi szó; a magyarban határozószóként, mondatszóként és 

főnévként használatos. Már magyarosan ejtjük és írjuk; rövid á-val való ejtése és az 

eredetihez közelebb álló apropos írása elavult. 

Mindegyik szófaji értékében vannak jó magyar megfelelői: 1. főnévként: névnapja jó ~ 

volt a bocsánatkérésre (= alkalom, ürügy); 2. mondatszóként: ~, hamarosan költözünk 

(= igaz is; erről jut eszembe; hogy el ne felejtsem); 3. határozószóként: ez ~ v. ~ra jött (= 

a legjobbkor, épp jókor, kapóra). 

A francia ŕ propos de elöljárós szerkezetet másoló idegenszerű használatát mindenképp 

kerüljük: ~ utazás, tavaly mi is jártunk Ausztriában. Magyarosan: az utazásról jut 

eszembe… 

 

apuka L. anyuka 

 

apukám 

Az édesapa kedveskedő, választékos megszólítása, ill. említése gyermeke részéről. Férj 

megszólításaként a feleség részéről bizalmas-családias. Felnőtt férfi v. fiatalember 

megszólítására szoros barátság esetén bizalmas, idegenek között bizalmaskodó, lekezelő. 

Vö. anyukám 

 

arab – arabs – arabus 

Az arab a köznyelvi alak; az arabs csak ló, telivér jelzőjeként, a régies arabus pedig 

csupán ebben a közmondásban használatos: aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul. 

 

árán, áron 

Névutószerűen használt ragos főnevek: nagy áldozatok, erőfeszítések árán; semmi áron 

(sem); mindenáron. Terjedésében német hatás is közrejátszott. Olykor ízesebb a 

hagyományos névutó v. határozórag: egy hónapi munkám árán = munkámért, munkám 

fejében; tízéves munka árán = munkával. Vö. árban 

 

aránylag – viszonylag 

Csaknem azonos értelmű határozószók. A viszonylag kissé elvontabb, választékosabb, 

ritkább. Beszédtöltelékként való gyakori, modoros használatuk kerülendő! 

 

Aranyt – aranyat 



Tulajdonnévként kötőhangzó nélkül veszi fel a tárgyragot: elég jól ismeri Aranyt, é. Arany 

Jánost, ill. annak műveit. Anyagnévként viszont kötőhangzóval ragozzuk: aranyat. L. még: 

kötőhangzó szófaj-megkülönböztető szerepe 

 

arat 

Szólásszerű kifejezésekben hagyományos, választékos; a gyakori használatban azonban 

kissé megkopott. Pl. dicséretet, elismerést ~ vki, vmi; egyszerűbben: megdicsérik, 

elismerik; színesebben: dicséretet, elismerést vív ki. A győzelmet ~ állandó szókapcsolat is 

váltogatható ezzel: győz v. győzedelmeskedik vki, vmi fölött. 

 

árban 

A drága ~, olcsó ~ kirívóan idegenszerű, kerülendő kifejezés. Kevésbé bántó, de szintén 

helytelen: drága áron, olcsó áron. Helyesen: drágán, olcsón. Egyéb jelző után azonban jó 

az ~ helyett az áron: kedvezményes, (mélyen) leszállított, alkalmi, kedvező stb. áron. 

 

árboc 

Rövid o-val írjuk, s így is ejtjük. Az [árbóc] ejtés régies és vulgáris. 

 

arc – orca 

Az arc a köznyelvi; az orca választékos, irodalmias, ill. népies és régies. Ugyanígy az 

arcátlan köznyelvi, kissé választékos, az orcátlan népies, régies. Csakis arcbőr, arcjáték, 

arcra borul vki előtt; de régiesen álorca (pl. Berzsenyinél: „béborult az élet vidám 

álorcája”), orcapirító is. Arcai többes számú alak nincsen, de van orcái ’arcának két fele 

együtt’. Mondhatjuk, hogy két orcája majd kicsattan, de két arca csak annak van, aki hol 

ilyennek, hol olyannak mutatkozik, azaz váltogatja tulajdonságait, jellemét. 

 

arénázik 

Argónyelvi eredetű ige; ma már a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben is él. Választékos 

megfelelői: nagy hűhót, lármát csap; lármásan veszekszik. Enyhébb, de szintén bizalmas 

szinonimája: cirkuszol. 

 

árfekvés 

Német mintájú tükörszó (vö. Preislage); a közgazdasági szaknyelv és a sajtónyelv gyakori 

szava. Magyarosabban: árszint, árszínvonal. ’Ár’ jelentésben pedig semmiképp se 

használjuk! Pl. a magasabb árfekvésű termékek nehezebben értékesíthetők = a magasabb 

árú v. drágább termékek… 

 

argentin – argentínai 

Kiejtésük ingadozik: [argentin] – [argentín]; [argentinai] – [argentínai]. Írva az Argentína 

országnévben hosszú, az argentin népnévben rövid az i. Népnévként az argentin újabb, 

nem teljesen szabályos elvonás az Argentína országnévből, de mindinkább elterjed, el kell 

fogadnunk (vö. japán, brazil, palesztin). Mellette az argentínai melléknév földrajzi 

értelmet kezd felvenni: az argentínai legelők. 

 

argó 

Eredeti értelmében: a bűnözőknek, bűnöző elemeknek a köznyelvtől (a szókincs egy 

részében) eltérő titkos csoportnyelve, más szóval tolvajnyelv v. jassznyelv. Tágabb 



jelentésben a szakmai zsargonok bizonyos fajtáit is ide lehet sorolni (szokás is beszélni 

szakmai tolvajnyelv-ről). 

Az ~ használati köre nagyobb a durvának tartott szavakénál. Fő forrása az ifjúsági, a 

diák- és a katonai nyelvnek, ezeknél tehát mindenképp tágabb körű. A vulgáris (alan-

tas, közönséges) minősítéshez képest viszont szűkebb a terjedelme: minden ~nyelvi elem 

vulgáris, de nem minden vulgáris beszédfordulat ~nyelvi is egyben. 

~n a városi, különösen a nagyvárosi népnyelvnek azt a legalsó szintjét értjük, melynek 

állandó és következetes használói az őket befogadó nagyobb közösségnek nemcsak nyelvi, 

hanem magatartási, erkölcsi normáit is megtagadják. Ők azok, akik soha nem szeretnek, 

csak kamelnak v. bírnak vkit; nem dolgoznak (akkor sem, ha történetesen értékes munkát 

végeznek), hanem melóznak; akiknek muter, öreglány az édesanyjuk; bőr, áru v. bige a 

nő; csaj a lány, aki csak smárolni tud, csókolni nem; akik a közrend őreit csakis megvető, 

gúnyos szóval hajlandók megnevezni. Az ilyen ember semmiképp sem állhat a 

társadalmasulás, a beilleszkedés, az érzelmi, magatartási kultúra legalsó fokánál 

magasabban. Ez a nagyobb baj, nem pedig az, hogy ez az önálló nyelvtan nélküli 

szókészlet ma nagy hányadában idegen eredetű: német, ill. rotwelsch (ottani tolvajnyelv), 

jiddis, héber, cigány stb. 

Valamelyest másképpen ítéljük meg az ~nyelvi elemek alkalmi használatát, bár velük a 

beszélő csak negatív tartalmakat, negatív hangulati velejárókat: rosszallást, megvetést, 

gúnyt, lenézést tud kifejezni. Ennek ellenére vannak az ~nak olyan állandó szókapcsolatai, 

szólásai, amelyek tagadhatatlanul szemléletesek, szellemesen tréfásak: vki sínváltó a 

reptéren, azaz ’naplopó’; én se most jöttem a hat húszassal (Ceglédbercelről); engem sem 

a matyók hímeztek; a feltűnően öltözött nő két lábon járó v. mozgó kirakat; a kéz ötujjú 

villa; az örömlány lepedőakrobata; a laktanyai kockás kőpadlót parancsra felmosó 

kiskatona sakkozik; stb. Ez az oka annak, hogy az ~ból bőven merít a mindenkori 

szépirodalom (pl. az amerikai Henry Miller, Salinger, Kerouac v. a magyar Kolozsvári 

Grandpierre Emil). Az ~ szavai beszivárognak a bizalmas-tréfás társalgási nyelvbe, sőt 

ezen keresztül elvileg a köznyelvbe is. Vannak azonban olyan szövegfajták, stílusnemek, 

amelyekkel összeférhetetlen akár egyetlen ~szónak a használata is. Ezeknek köre azonban 

mindegyre szűkül: legújabban már a közéleti stílusba is belopóztak ~nyelvi elemek. 

L. még: bizalmas stílus | diáknyelv | durva stílus | ifjúsági nyelv | társalgási stílus | 

trágárság | vulgáris stílus 

 

armatúra 

Latin eredetű, általában szükséges szaknyelvi szó. Némely jelentésében van jó magyar 

megfelelője; a köznyelvben inkább ezekkel éljünk: szerelék, szerelvény, felszerelés; a 

gépkocsiban, repülőgépen szerelőfal; máskor vasszerkezet, tartószerkezet, függesztőszer-

kezet, tartó vasváz stb. 

 

arrább – arrébb 

Az arrább a szabályos köznyelvi alak; az arrébb népies, kissé bizalmas (talán az errébb 

hatására keletkezett). 

 

arra fel v. föl 

Az igénytelenebb beszélt nyelv jellegzetes kifejezése (további változatai: erre föl, mire 

föl). Pl. tiltakoztam a lárma miatt, erre föl nyakon öntöttek egy vödör vízzel; arra fel, hogy 

munkanélküli, két hónapja nem fizeti a közös költséget. E szókapcsolatok bizalmas-



pongyola és bizalmas-vulgáris jellegükön kívül még idegenszerűek is (a német darauf hin 

stb. volt a mintájuk). A választékos stílusba nem illenek; ott ezekkel a szinonimáikkal 

helyettesítsük őket: arra, akkor aztán, amiatt; vmire válaszul; milyen (v. azon az) alapon, 

címen, jogon; arra hivatkozva, azzal az ürüggyel stb. 

 

arrogáns 

Latin eredetű, sokszor fölösleges idegen szó. Jó magyar megfelelői: kihívó, pökhendi, 

szemtelen. ~ hangon beszél = bántó, éles, sértő hangon. 

 

ártalmatlan – ártatlan 

Ne tévesszük össze őket! Az ártalmatlan: ’nem ártalmas’, pl. ártalmatlan étel, vegyszer. 

Az ártatlan elsősorban: ’erkölcsileg tiszta, romlatlan, vétlen’, pl. ártatlan tréfa, bárány, 

gyermek, tekintet. 

 

ártalmatlanít 

Új keletű szaknyelvi ige, az ártalmatlan melléknév szabályos továbbképzése. A 

köznyelvben azonban továbbra is elegendő az ártalmatlanná tesz körülírás. Tehát pl. a 

káros vegyszereket ~ják, de a támadót, a besurranó tolvajt, a kártevő rovarokat stb. inkább 

ártalmatlanná teszik. 

 

artézi – ártézi 

Az előbbi a köznyelvi alak (pl. artézi kút); az ártézi kissé régies és népies. 

 

-ás/-és-ezés 

A hivatali, közéleti, jogi stb. nyelvben gyakran kényszerülünk rá arra, hogy folyamatokat, 

eseményeket a konkrét cselekvőktől elvonatkoztatva, azok személyének megjelölése 

nélkül írjunk le. Ha nem is ilyen mértékben, de sűrűn használ személytelen formákat a 

tudományos és a publicisztikai stílus is. 

Az utóbbi évtizedekben azonban minden józan mértéken felül elszaporodtak 

nyelvünkben az igéből többnyire -ás, -és képzővel alkotott elvont főnevek. Íme néhány 

jellegzetes példa: „Az elmaradott termelési formák konzerválása a mezőgazdaságban 

akadálya a paraszti jólét növekedésének, az emberhez méltóbb életviszonyok 

kialakításának”; „Több területen is tapasztalható a munkával meg nem szolgált jövedelem 

szerzésére való törekvés”; „Utat kell nyitni a műszaki haladásnak, a tudomány erőteljesebb 

benyomulásának a termelésbe, a termelési kultúra emelésének”. 

Viszolyogtató ez az embertelen (azaz: ember nélküli) tömörség! Jó magyarsággal – 

tehát személyesen és oldottabban – így kellett volna megfogalmazni pl. az elsőként idézett 

mondatot: „Azzal, hogy csökönyösen elmaradottan termelünk, megakadályozzuk, hogy 

növekedhessen a parasztság jóléte, s hogy emberhez méltóbbá válhassanak 

életkörülményei.” Ugyanígy kell feloldani további példáinkat is. Ne féljünk tőle, hogy 

eközben több tagmondatra, sőt önálló mondatokra bomlik az eredetileg elvontan 

személytelen, zsúfoltsága miatt nehezen követhető szöveg. Még az értekező prózában is 

válasszunk inkább ragozott igét az -ás, -és képzős elvont főnevek halmozása helyett! 

Bonyolódhat az ~ a -ság, -ség képzős származékok beékelődésével. Pl. „Elkülönülés 

jelentkezik a tudományos kutatásban, lassúság a termelési kooperációban, merevség a 

külkereskedelemben.” Tűrhetőbb volna ilyenformán: „A tudomány ágai elszigetelődnek 



egymástól, nehézkesebben működnek együtt a termelőkkel, (ezért) merev marad 

külkereskedelmünk.” 

A nyelv a társadalomért van, a társadalom pedig személyes. Az emberiesebb stílus 

mindig személyesebb is! 

L. még: személytelenség 

 

-ási, -ési  képzős melléknevek 

Az -ás, -és képzős elvont főnevekhez a hivatali nyelvben igen gyakran kapcsolódik hozzá 

az -i melléknévképző. Az így létrejött -ási, -ési képzős szavakat sokan kivétel nélkül 

elmarasztalják. Helyességük, ill. helytelenségük megítéléséhez tudnunk kell, hogy két fő 

típusuk van: 

1. Ha az ilyen melléknév az alapszavában megjelölt cselekvést végző személynek, 

intézménynek v. arra szolgáló dolognak a jelzője, használatát lehetőleg kerüljük! Pl. 

kutatási apparátus, fizetési eszköz, hitelesítési záradék, feladási ország, szállítási szolgálat. 

Helyette jobb az alapige -ó, -ő képzős melléknévi igeneve: kutatóapparátus, fizetőeszköz, 

hitelesítő záradék, feladó ország, szállítószolgálat (hiszen maga a kutatóapparátus kutat, a 

fizetőeszközzel fizetünk, a záradék az, amely hitelesít stb.). 

2. Szabályos és helyes viszont az -ási, -ési képzős melléknév, ha benne az -i képző 

(eredeti szerepének megfelelően) hozzátartozást fejez ki. A képzőbokor jelentése ilyenkor: 

’vmihez tartozó, vmivel kapcsolatos, vmire vonatkozó’. Az ilyen -ási, -ési nem 

helyettesíthető -ó, -ő-vel. Pl. fertőtlenítési bizonyítvány, szállítási okmány, anyagfelhasz-

nálási lap, beruházási program, elszámolási egység (nem a bizonyítvány fertőtlenít, csak a 

fertőtlenítés megtörténtét tanúsítja; nem a lap használja fel az anyagot stb.). 

 

aspektus 

Latin eredetű főnév; a közéleti és a sajtónyelvben szinte divatszó, néhány tudományágban 

viszont nélkülözhetetlen műszó (pl. a nyelvészetben az ige ~a, az ige~). Főbb jelentései: 

’nézőpont, szempont, szemszög, szemléletmód, vonatkozás’. A köznyelvben lehetőleg 

magyar megfelelőivel éljünk! Pl. ilyen ~ból, ebből az ~ból = ilyen nézőpontból, ebből a 

szempontból, erről az oldal(á)ról nézve, így v. innen nézve, így tekintve, ebben a 

vonatkozásban. 

 

aspirantúra 

Ezt a végső soron latin főnevet az 1950-es évek elején az orosz nyelvből vettük át ebben a 

jelentésben: ’tudományos ösztöndíjas gyakornokok képzése, a kutatói pályára, ill. a 

kandidátusi fokozat megszerzésére való szervezett felkészítése’. Latin nyelvi szempontból 

szabályosan képzett alakja valójában az aspiratúra lett volna, de az aspiráns hatására az ~ 

szóba is belekerült az n, és a nyelvszokás így szentesítette. A doktori képzés új rendjének 

bevezetésével a szó elavult. 

 

aszimmetria, aszimmetrikus 

Görög eredetű szavak, a szimmetria, szimmetrikus ellentétei. Gyakori, de pongyola ejtésük: 

[asszimetria], [asszimetrikus]. Igényes beszédben úgy ejtsük őket, ahogy írva vannak! 

 

assziszt 

A kosárlabdázás és a jégkorongozás szaknyelvében: ’olyan átadás, amelyből az azt kapó 

játékostárs kosarat dob, ill. gólt üt’. A végső soron latin eredetű angol assist ’segédkezik, 



részt vesz vmiben’ szóból. Jó magyar megfelelője a gólpassz (a kosárlabdázók a kosarat 

gól-nak is mondják) v. körülírással: gólt, kosarat, pontot hozó v. érő átadás. 

 

asszisztens 

Latin eredetű főnév. Már inkább rövid sz-szel ejtjük: [aszisztens], de az íráskép még őrzi 

az eredeti formát. Toldalékai magasak: ~ek, ~e. Vö. partjelző – asszisztens 

 

asszó 

Francia eredetű, régóta kiejtés szerint írt sportnyelvi szó, a vívás szakkifejezése. Jó 

magyarítása, a csörte nem tudta kiszorítani; ma a két szó egyaránt használatos. 

 

asszony 

Ismeretlen felnőtt nő említéseként semleges. Feleség említésére, megszólítására bizalmas-

vulgáris, olykor lekezelő. Névvel v. tisztséggel együtt választékos, udvarias: Kovácsné ~, 

Thatcher ~; Sára ~; miniszter ~, professzor ~; Tisztelt Igazgató Asszony! 

 

asszonyok 

Megszólításként lekezelő, vulgáris: ~, figyeljenek csak ide! Csak egyenrangú, ugyanabba a 

szűkebb közösségbe tartozó nők használhatják egymás között. 

 

asszonyom 

Idegen felnőtt nő megszólítására választékos, udvarias, mindkét nembeli felnőtt részéről. 

 

asztalitenisz 

Írott nyelvi szó; az élőbeszédben, különösen a nem versenyszerűen, hanem csupán 

hobbiként űzött játékra vonatkoztatva gyakoribb a pingpong, részben talán azért is, mert 

ennek származékai rövidebbek: pingpongozik, pingpongasztal, pingponglabda stb. 

 

át 

Régies alakváltozatai: által, átal. Ma az ~ és az által a köznyelvben élesen elkülönülnek: 

hely- v. időhatározóban az ~ a jó (pl. a kerítésen ~ kihallatszott a tanulók zsibongása; 

Budapestről Győrön ~ Sopronba utazik; egy órán ~ vártam), eszközhatározóban pedig az 

által (pl. a szakértő válaszol a hallgatók által feltett kérdésekre). 

Az ~ háromféle szófajú lehet: 1. határozószó (pl. balra ~!; népiesen: ~ ’odaát’ van a 

szomszédban); 2. névutó (-n ragos szóval, pl. a folyón ~); 3. igekötő (pl. ~szalad az utcán; 

~tekintik a kérdést). 

Helyhatározóban rendszerint keresztirányú mozgást jelöl (vö. keresztül); a hosszanti 

mozgást inkább a végig szóval fejezzük ki. Itt jegyezzük meg, hogy az (árusítás) az utcán 

~ kifejezés németből való tükörfordítás. Helyette ezeket ajánljuk: elvitelre, hazavitelre, 

kimérve, otthoni fogyasztásra stb. 

Időhatározóban – a hosszadalmasságot is érzékeltetve – jobb, mint a keresztül. Pl. két 

órán ~ várakoztatott. A huzamosság kiemelése nélkül elég így is: két óráig. A vmi két 

óráig tart kifejezés időpontra is, időtartamra is vonatkozhat; az egyértelműség kedvéért így 

különböztessük meg őket: két óráig tart (kettőkor van vége), ill. két órán ~ v. két óra 

hosszat tart (ekkora az időtartama). Ha az események folyamatossága, összefüggése v. 

érintkezése nem lényeges, az ~ helyett használjuk inkább az alatt névutót: két év alatt sok 

minden történt vele. 



Az ~ igekötő eredeti hely- v. időhatározói értelmében (’vmely táv két szélső pontja 

közt; vmi mentén végig; vmely idő egésze alatt’) fölcserélhető a keresztül igekötővel: 

~bocsát v. keresztülbocsát; ~halad v. keresztülhalad; ~szúr v. keresztülszúr. Bár 

időhatározónak jobb a térbeliség képzetét kevésbé tartalmazó ~ (pl. ~sírta az éjszakát; alig 

tudtuk ~kínlódni az esős évszakot). 

Az ~ igekötős kifejezéssel többnyire közvetlenül a célra utalunk, míg a keresztül mellett 

jelölve van a cselekvés által érintett közbülső hely, választó- v. határvonal. Tehát pl. 

~rúgta a labdát a másik térfélre; ~megy a barátjához; ~utazik a szomszéd faluba; de: ~- v. 

keresztüldobta a követ a kerítésen; ~- v. keresztülmegy a réten; ~- v. keresztülutazik a 

városon. 

Az ~ elvontabb, átvitt jelentései közül napjainkra sok meggyökerezett. Ilyen 

jelentésárnyalatok pl. a cselekvés nagy mértéke, erőteljes volta, hatásának nagy foka v. 

teljessége (~érez, ~fázik, ~fűt, ~izzik, ~vizsgál stb.), a cselekvés megismétlése, rendszerint 

a javítás, a tökéletesítés szándékával (~csomagol, ~dolgoz, ~fest, ~fogalmaz, ~ír, ~mos, 

~szab, ~vasal stb.), a cselekvés megismétlése úgy, hogy eredménye az előbbitől 

határozottan eltérő legyen (~alakít, ~csoportosít, ~értékel, ~hangol, ~képez, ~szervez stb.). 

Hibás, kerülendő a használata, ha: 

1. fölösleges (ez főleg idegen igék előtt gyakori, pl. ~transzformál); 

2. hagyományos igekötőt szorít ki (~beszél, ~tárgyal, ~vitat = megbeszél, -tárgyal, -

vitat; ~cserél = ki- v. fölcserél); 

3. az adott szövegbe nem illő módon, más igekötő helyén alkalmazzuk (pl. az ~fest, 

~mázol, ~mos csak akkor szükséges, ha megismételt tevékenységről van szó; egyébként: 

befest, bemázol, ki- v. megmos). 

 

átbeszél 

Konkrét értelemben kifogástalan, bár ritka: ~ egyik helyről a másikra; ~nek vkinek a feje 

fölött. A divatos ~ vmit idegenszerűség (vö. német durchsprechen). Jó magyarsággal: 

(részletesen) megbeszél. 

 

átél 

Akkor helyénvaló, ha vki egy eseményt résztvevőként megtapasztal v. végigszenved (sok 

megpróbáltatást élt át), ill. vmivel belsőleg azonosul (tökéletesen ~i szerepét). Ellenben 

túlél vmit az, aki vmit átvészelve életben marad; megél vmely kort v. eseményt vki; az 

életútját végigjáró ember pedig leéli az életét. 

 

átesik a ló másik v. túlsó oldalára 

Régi, mára jócskán elkoptatott szólás: ’a másik végletbe, túlzásba esik’. 

 

-at, -et; -tat, -tet  igeképző 

A műveltető igék leggyakoribb képzői. Közülük az -at, -et jobbára az egytagú igékhez, 

továbbá a mássalhangzó + t végű igékhez járul (éget, bontat), a -tat, -tet pedig a több 

szótagúakhoz, ill. a magánhangzó + t végűekhez (éreztet, futtat). Néhány igéhez mindkét 

képzőváltozat kapcsolódhat, rendszerint jelentéskülönbséggel: folyat (vizet) – folytat 

(vmilyen tevékenységet); járat (újságot) – jártat (lovat); stb. Ugyancsak használatos 

műveltető igék képzésére a -t (kelt), az -ít (állít), az -aszt, -eszt (fagyaszt, éleszt) és az -al, -

el; -lal, -lel (forral, termel; hizlal, érlel). 

 



átfogó 

Főnévként mértani szakszó (a háromszög ~ja). Melléknévként hivatali és sajtónyelvi 

divatszó: ~ intézkedések, ~ reform stb. Váltogassuk szinonimáival: széles körű, teljes, (sok) 

mindenre kiterjedő stb. 

 

átigazol  tárgyatlan használata 

Bár az eredetileg tárgyas igék tárgyatlanná válása korántsem példátlan s nem is okvetlenül 

ártalmas folyamat (kinyitják a strandokat > kinyitnak a strandok), az ilyen irányú 

változásokat nem célszerű azonnal elfogadni v. akár még siettetni is. Pl. a játékos átigazol 

helyett jobb ez a hagyományos megoldás: a játékost átigazolják. 

 

-atik, -etik; -tatik, -tetik  képző L. -tatik, -tetik; -atik, -etik képzős igealakok 

 

atilla L. Attila – atilla 

 

átírás L. idegen nevek átírása 

 

átlag-  előtagú összetételek 

Az átlag nyelvújítási szó. Melléknevek és melléknévként is használt szók előtt különírjuk: 

átlag olasz. Az átlag- előtagú főnévi jelzős összetétel (pl. átlagbér, átlagember, 

átlagsebesség, átlagteljesítmény) nem germanizmus, nem hibás; de ne használjuk az 

átlagos melléknév rovására, pl. ez átlagteljesítmény volt (e helyett: átlagos teljesítmény). 

 

atléta, atlétika, atletizál 

E görög–latin eredetű szócsalád tagjaiban é – e váltakozás van: atlétika – atletika; atlétizál 

– atletizál. Főnévként az atlétika változat állandósult, igeként viszont az atletizál (de az 

atlétizál sem hibás, csak ritkább). 

 

átmegy 

Átvitt értelemben kissé idegenszerű: a vállalat a részvényesek tulajdonába megy át; a 

meghűlés tüdőgyulladásba ment át; a tiltakozás nyílt lázadásba ment át. Magyarosabban, 

egyszersmind választékosabban, színesebben: a vállalat a részvényesek tulajdonába kerül 

v. a részvényesek tulajdona lesz; a meghűlés tüdőgyulladássá súlyosbodott v. fajult; a 

tiltakozás nyílt lázadásba csapott át v. nyílt lázadássá fajult. 

Az ~ a vizsgán a diáknyelv hagyományos, enyhén bizalmas szókapcsolata. 

Választékosabban, de kevésbé tömören: nagy nehezen leteszi a vizsgát, épp csak hogy 

sikerül levizsgáznia. 

 

ától cettig 

A bibliai gyökerű az alfától az ómegáig német megfelelője a német ábécé kezdő- és 

záróbetűjének nevéből alakult ~ (von A bis Z). Ennek tükörfordítása, ill. átvétele az ~ 

’elejétől a végéig; teljes egészében’ kifejezés. A bizalmas beszélt nyelvben bátran 

használhatjuk, de a választékos stílusba nem illik. Ott inkább szinonimáival éljünk, pl. ~ 

megtárgyalták az ügyet = töviről hegyire v. a legapróbb részletekig; ~ ott volt mindenki = 

kivétel nélkül mindenki. 

 

atomi 



Egy időben, túlzó jelzőként, ill. határozóként divatszava volt az ifjúsági nyelvnek és a 

bizalmas stílusnak, kb. a baromi (l. ott) kevésbé durva megfelelőjeként: ~ jó, ~ csinos, ~an 

jól éreztük magunkat. A mai nyelvben jobbára csak eredeti ’atommal, atomokkal 

kapcsolatos’ jelentésében használatos, pl. ~ töltés. 

a többi között – többek között L. többek között – a többi között 

 

átszármaztat 

Hivatali nyelvi zsargonszó: a bíróság ~ja az iratokat, a mellékleteket stb. Mivel nem igazi 

szakszó (nincs sajátos értelme), helyette jobbak ezek: át- v. elküldi, eljuttatja, átadja. 

 

Attila – atilla 

Az utónév ma kétféleképp is írható és anyakönyvezhető: Attila v. Atilla (az előbbi a 

hagyományos és a gyakoribb). A ’zsinóros férfikabát, díszes zubbony’ értelmű főnév 

azonban csak atilla. Mindezek helyes kiejtése: [atilla]. 

 

attitűd 

Francia eredetű, sokszor finomkodó hatású idegen szó; már magyarosan írjuk, hosszú ű-

vel. Jó magyar megfelelői: magatartás, viselkedés, (szellemi) beállítottság. A 

művészettörténetben, szociológiában stb. szakszó; ott nem kifogásolhatjuk a használatát! 

 

átültet 

Konkrét jelentésben: ~i a szobanövényt ’új, rendszerint nagyobb cserépbe, friss földbe 

rakja’. Átvitt értelemben a lefordít igének a választékos, irodalmias szinonimája: 

Baudelaire verseskötetét Babits, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc ültette át (magyarra). A szó-

ismétlés elkerülésére nem műfordítással kapcsolatban is élhetünk vele, bár ilyenkor 

modoros lehet: az igazolást hivatásos fordító ültette át angolra. 

 

átütő 

Sajtónyelvi divatszó: ~ hatás, ~ siker, ~ erejű. Mivel enyhén idegenszerű is, helyettesítsük 

szinonimáival: nagy, óriási hatás; kirobbanó, fényes, ragyogó, esetleg világraszóló siker; 

nagy, óriási, hatalmas erejű. 

 

átváltoztat 

Sajátos jelentésárnyalata: ’vmit úgy változtat meg, hogy abból vmi más lesz’, pl. az 

iparosítás ~ta a tájat. Ha azonban csupán részletekre kiterjedő változ(tat)ásról van szó, 

elég ez is: megváltoztat. 

 

átvesz 

A bizalmas nyelvhasználatban német hatásra honosodtak meg az ilyen kifejezések: ~i a 

leckét, a tananyagot. Magyarosan és választékosabban: átnézi, (figyelmesen) végigolvassa, 

át- v. végigtanulmányozza, átismétli. 

 

átvilágít 

A mai közéleti nyelvben átvitt értelemben használatos: ahogyan a röntgenorvos átvilágítja 

a megvizsgálandó személy testét, úgy világítja át egyes személyek múltját az erre 

felhatalmazott bizottság. Újabban nemcsak személyeket, hanem intézményeket, pl. 



vállalatokat, kutatóintézeteket is átvilágítanak, gazdaságosan működnek-e. Több 

származéka is van: átvilágítás, átvilágító (főnév), átvilágítóbíró, átvilágítóbizottság. 

 

atya – apa L. apa – atya 

 

audiovizuális 

Latin elemekből alkotott szaknyelvi szó: ’hallással és látással egyidejűleg kapcsolatos; 

hanggal és látvánnyal egyszerre szemléltető’, pl. ~ módszer, ~ (nyelv)oktatás. Jó magyar 

helyettesítője a szópályázat útján keletkezett, kötőjellel írandó hangos-képes. 

 

auditál 

Végső soron latin eredetű, de az angolból átvett gazdasági szakszó: ’vállalkozás v. 

intézmény ügykezelését, gazdálkodását ésszerűsítés, ill. ellenőrzés céljából vizsgálja, 

átvilágítja’. Kialakult az ebből logikusan következő ’hitelesít’ jelentése is. A belőle elvont 

audit főnév szintén hivatali, gazdasági nyelvi szakszó: ’felülvizsgálat, könyvvizsgálat’. Ezt 

köznyelvi, pl. sajtónyelvi használatban helyettesítsük magyar megfelelőivel! 

 

augusztus 

Augustusnak, az első római császárnak a nevét latinosan írjuk, [augusztusz]-nak ejtjük (az 

elején au kettőshangzóval), s így ragozzuk: Augustusnak, Augustusszal. Az ebből eredő 

magyar ~ hónapnevet szintén au kettőshangzóval, de a végén s-sel kell ejteni: [augusztus]. 

A terjedőben levő henye [agusztus] forma igényes beszédben okvetlenül kerülendő! A szó 

ragos alakja: ~ban, ~sal. 

 

au  kiejtése, elválasztása 

Latin, görög, német eredetű szavakban, nevekben kettőshangzóként ejtendő, pl. augusztus, 

autó, autonóm, dauer; Klaudia, Maurer. Elválasztáskor az au betűkapcsolat együtt marad: 

au-la, au-togram; Au-rél, Mau-rer. 

Más eredetű szavakban, nevekben a + u-t ejtünk, pl. gyaur, kalauz (török), Saul (héber). 

Ezeket így választjuk el: gya-ur, ka-la-uz, Sa-ul. 

 

auszgetippelt 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris stílusú kifejezés: ~ engem akarnak? Magyar megfelelői: 

épp(en) engem, pont(osan) engem? (Az utóbbiak szintén bizalmasak és idegenszerűek, vö. 

német punkt, pünktlich.) 

 

ausztrál – ausztráliai 

Mindkét változat elfogadható, noha az ausztrál voltaképpen szabálytalan, elvonás útján 

keletkezett alak az Ausztrália földrész-, ill. országnévből. A mai nyelvben népnévként már 

szinte csak ez használatos: az ausztrál politikus, versenyző, szokások stb. De földrajzi 

értelemben megmaradt az ausztráliai, pl. az ausztráliai éghajlat, időjárás, élővilág. A két 

szó között tehát hasznos funkciómegoszlás ment végbe. 

 

autó – auto- 

Görög eredetű, kiejtésében és írásában egyaránt elkülönült szóalakpár. Az autó főnevet au 

kettőshangzóval ejtjük, s csak így választhatjuk el: au-tó. Az ótó ejtés erősen népies, a 

köznyelvbe nem való. 



Összetételi előtagként, ’ön-; magától járó, működő; önmagára vonatkozó, irányuló’ 

jelentésben rövid o-val ejtjük és írjuk: autodidakta, autogram, automata, autoszifon, 

autoszuggesztió stb. De az autó összetételeit természetesen így: autószerelő, autótípus, 

autóverseny stb. 

Az automobil főnév kiveszőben van, kiszorította az autó, ill. a magyar (gép)kocsi. Az 

újabban közéleti divatszóként ismételgetett autonómia helyett jó magyar megfelelőként 

ajánlható az önkormányzat, önállóság v. – szó szerinti fordítással – öntörvényűség. 

(Pontosan meghatározott tartalmú szakszóként azonban természetesen az autonómia is 

szükséges és hibátlan kifejezés!) 

 

autogejzír 

Német eredetű összetétel, magyarul önműködő vízmelegítő. Német eredetijének hatására 

autogejzer alakban is él. (Az utótag az izlandi eredetű gejzír főnévvel azonos.) 

 

autó – gépkocsi 

Rokon értelmű szavak, de nem mindig cserélhetők fel. Az autó semleges, ritkuló 

használatú, a gépkocsi kissé hivatalos, a kocsi bizalmas (de mindinkább köznyelvivé 

válik). Összetételekben csak autóbusz, autógumi, autópálya, autóstop, autótérkép, 

autóverseny, de a hivatali nyelvben gépkocsi-előadó, gépkocsivezető. Csak autógyár, de 

autógyártás v. gépkocsigyártás. Az autóút: ’autók közlekedésére is alkalmas út’, ill. 

’autóval való utazás’; a gépkocsiút jobbára csak az utóbbit jelenti. 

 

automatice 

Latinos határozói alak. Inkább: automatikusan, ill. magyar szóval: gépiesen, magától. 

 

autósztráda 

Olasz eredetű összetétel, rövidebb alakja: sztráda. Újabban kezdi kiszorítani jó magyar 

megfelelője, az autópálya. 

 

avagy 

A vagy kötőszó választékos, régies változata. Többnyire régies, kettős címekben fordul 

elő; eléje általában vesszőt tesznek: Porábul megéledett Phoenix, ~ Kemény János 

emlékezete (Gyöngyösi I.). 

 

a vállalat, aki… L. aki 

 

avantgárd, avantgardizmus 

A XX. század első fele újító művészeti és irodalmi mozgalmainak francia eredetű 

elnevezését (vö. avant-garde ’elővéd, előőrs’) magyar szövegben korábban többféleképp is 

írhatták a szak- és tankönyvek, újságcikkek szerzői: avant-garde, avantgarde, avantgard, 

avantgárd, avangard, avangárd. 

Helyesírási szabályzatunk legutóbbi kiadása a mai köznyelvi ejtésmódhoz aránylag 

legközelebb álló avantgárd írásmódot tette kötelezővé (de a származékokban: 

avantgardista, avantgardizmus, a harmadik szótagban a betűvel). Szakszövegben azonban, 

a szerző kívánságára, különösen indokolt esetben továbbra is alkalmazható az avantgarde 

v. az avantgard is. 

 



averzió 

Latin eredetű, többnyire szükségtelenül használt idegen szó. Magyarul: ellenérzés, 

ellenszenv, idegenkedés, undor. Állandó szókapcsolatokban: ~ja van vkivel, vmivel 

szemben; ~val viseltetik vki, vmi iránt = ellenszenvet érez v. táplál iránta, idegenkedik tőle, 

nem szereti, nem kedveli, undorodik, viszolyog tőle, utálja stb. 

 

a viszonthallásra! L. viszonthallásra 

 

a viszontlátásra! L. viszontlátásra 

 

avval – azzal L. azzal – avval 

 

az egy dolog 

Terjedőben levő bizalmas szófordulat ellentétesség kifejezésére: ~, hogy szeret jókat enni, 

de vigyázhatna a vonalaira. Közelre mutató névmással bevezetve is gyakori: ez egy 

dolog… Eredete tisztázatlan, talán az ’egy dolog (az), hogy…, más dolog (az), hogy…’ 

jelentésű orosz szerkezet mintájára jött létre. Idegenszerűségét fokozza, hogy a hangsúly az 

egy-ről a dolog-ra tolódott át, holott az egy itt nem névelő, hanem számnév, ill. 

határozatlan névmás. Mindezek miatt a választékos beszédben és írásban okvetlenül 

kerülni kell! 

 

az esetben – abban az esetben L. mutató névmási kijelölő jelző egyeztetése 

 

az, ez – ő 

Nyelvi babona, hogy az az, ez mutató névmás csak tárgyra, dologra, az ő személyes 

névmás csak emberre, személyre vonatkozhat. Valójában az ő, ők névmás állhat élettelen 

tárgy helyett is, különösen a mondat végén, hangsúlytalanul: itt vannak a mai újságok, fusd 

át őket! (vö. őket – azokat), s az az, ez névmás is jelölhet élő személyt, különösen akkor, ha 

erősebb – kiemelő, ill. szembeállító – hangsúly esik rá: „Bort ez csobolyóban, az 

kecsketömlőben, / Kenyeret hoz amaz bükkfa tekenőben” (Arany: Toldi); a várakozók 

közül ez maradni akart, az inkább a távozás mellett döntött. 

A személyre utaló az, ez névmásnak gyakran lenéző, rosszalló hangulata van: ez meg 

kicsoda?; hát az mit keres itt?; ez az (a vezető), aki tegnap az orrom előtt indította el a 

villamost. Udvariasabban, személyes névmással: ő kicsoda?; hát ő mit keres itt?; ő az, 

aki… 

A személyes névmás ragos és névutós alakjait képviselő ún. személyjeles határozószók 

(róla, vele, alatta stb.) általában szabadon váltakozhatnak a mutató névmás megfelelő 

alakjaival (arról, azzal, azalatt stb.). Pl. kíváncsi vagyok arra v. rá; nincs ideje arra, 

hogy… – nincs rá ideje, hogy… Ha azonban a névmás nyomatékos, csak a mutató névmási 

alakot alkalmazhatjuk: erre vagyok kíváncsi(, nem pedig arra); arra nincs időm, hogy 

moziba menjek, de a beteg nővéremet meglátogatom. 

 

az idén – idén L. a, az névelő időhatározó előtt 

 

az mellett, az miatt 

Köznyelvi beszédben és írásban bántóan hibás alakok! Mássalhangzó előtt a mutató 

névmás két tőváltozata közül a magánhangzósat kell alkalmaznunk: az + mellett = a 



mellett, ill. határozószóvá összeforrva amellett. Ugyanígy: az + miatt = a miatt, ill. amiatt. 

Vö. e mellett – emellett 

 

az  névelő L. a, az névelő | a névelő az helyett | az névelő a helyett 

 

az  névelő  a  helyett 

Egykor mássalhangzó kezdetű szó előtt is az alakban állt a határozott névelő (a távolra 

mutató névmásból fejlődött ki, s egy ideig csak ez az egy alakja volt): „Vitézek, mi lehet ez 

széles föld felett szebb dolog az végeknél?” (Balassi). Ez a nem egyeztetett 

névelőhasználat napjainkra elavult; ma csak ez a helyes: a végeknél. Ugyancsak régies és 

népies a mondókákban, ritmikus szövegekben előforduló akkirály, accsászár (a fejlődés 

átmeneti fokán az az király stb. és az a király stb. között). 

 

az névmás témaismétlő, nyomósító szerepben 

Tipikus beszélt nyelvi sajátosság, hogy az az mutató névmás – pontosabb nyelvtani 

funkció nélkül – mintegy összefoglalja és nyomatékosítja az addig elhangzottakat. Ezt 

nyelvészeti szakszóval témaismétlő névmásnak nevezzük. Az egyszeregy mondásakor 

kötelező (pl. ötször öt az huszonöt), egyébként fakultatív (vagylagos) a használata: pénzt(, 

azt) nem adok, de megalhatsz nálunk. Olykor, pl. iskolai feleletben hezitációs szünet 

kitöltésére szolgál: Kepler harmadik törvénye, az… azt mondja ki, hogy… A választékos 

írott nyelvben pongyolaságnak minősül, ezért kerülendő. Az élőbeszédet tükröző szép-

irodalmi alkotásokból azonban számos példa idézhető rá: „»… a gyermek, az fogoly«”; 

„»Mátyás, az itt maradt, …«” (Arany: V. László); „Az Állatkert, az akkor nyílt meg, 

amikor kis gimnazista volt” (Németh L.: Irgalom); „A másik, amit Imréék ablakából 

gyakran néztünk, az a kórház” (Péterfy G.: Félelem az egértől). 

 

azokat – őket L. őket – azokat 

 

azonban 

Kiejtése: [azomban]. Aszerint, hogy szembeállító (’ellenben, viszont’) v. megszorító 

(’csakhogy; mégis v. mégsem’) értelmű-e, más-más szórendi helyet foglal el. A 

szembeállító ~ nem az ellentétes mondat élén áll, hanem a szembeállított tagot követi: az 

esték már hűvösek, a nappalok ~ még kellemesen melegek; kevésbé helyes, bár terjedőben 

van ez a sorrend: …, ~ a nappalok… A megszorító ~ helye a második tagmondat élén van: 

igazat adok neked, ~ nem mindenben. 

 

azon, ezen L. ezen, azon mutató névmás 

 

azonmód – azon mód 

Határozószóként (’úgy, ahogy éppen volt’) egybeírandó: a fegyverropogásra azonmód 

pizsamában kiugrott a sátorból. A különírt azon mód: ’az a mód’, pl. nem tetszik azon 

mód, ahogy vele beszélsz. 

 

azonos – hasonló 

Gyakran szinonimaként használják őket, holott jelentésük elkülönült. Az azonos: ’vmivel 

teljesen megegyező; ugyanolyan’. A hasonló: ’vmivel nagyjában megegyező, vmire 

hasonlító’, pl. hasonló korú fiúk; hasonló ruhában voltak. 



 

az – ő L. az, ez – ő 

 

aztán – azután 

Kapcsolatos kötőszó. A két változat közül az azután a korábbi (eredetileg időhatározószó), 

s ma is ez a választékosabb. De az aztán is kezd köznyelvivé válni. Népies változatai: oszt, 

osztán, osztég stb. Töltelékszószerű ismételgetését kerüljük, váltogassuk szinonimáival: és, 

továbbá, utána, akkor (pedig) stb. Olykor más kötőszóval együtt is: azután v. aztán 

pedig…; ezért aztán… 

 

aztat, eztet 

A tárgyragot fölösen megismétlő, nyelvjárási eredetű alakok csak az alacsonyabb szintű 

beszélt nyelvben élnek. A köznyelvben: azt, ezt. 

 

azt követőleg v. követően 

Nem hibás, de finomkodó, fölösen terjengős szókapcsolat. Főként a hivatali és a sajtónyelv 

kedveli: azt követően v. követőleg, hogy a két küldöttség három és fél órán át tárgyalt 

egymással, sajtóértekezletre került sor. Egyszerűbb, természetesebb megfelelői: azután, 

miután. Közelre mutató névmással is: a tárgyalások befejeződtek, ezt követőleg v. követően 

sajtóértekezletet tartottak. Ilyenkor is jobbak ezek: ezután, utána, majd. 

 

azt – őt L. őket – azokat 

 

azzal – avval 

Az az mutató névmás -val ragos alakja mindkét formában kifogástalan. A választékos 

stílusban inkább a zz-s változat használatos, s ’aztán’ értelmű kötőszóként, ill. 

határozószóként is ez a gyakoribb (pl. megcsókolt, s azzal már ment is). 

 

azsúr 

Francia eredetű, szükséges idegen szó: ’szálhúzással és hímzéssel készült kézimunka’, ill. 

’áttört rész szobrászati alkotáson v. épületen’. Származékai is vannak: azsúros, azsúroz. 

Az átvitt értelmű ~(ban) van (vmivel) kifejezés finomkodó, modoros. Kifogástalan magyar 

megfelelői: lépést tart vmivel; tájékozott, naprakész vmiben. 
  



B 
-ba, -be  rag 

Hová? kérdésre felelő helyhatározórag; elsősorban vminek a belsejébe v. vmely földrajzi 

helyre való irányulást jelöl: bemegy a fürdőszobába; a padba véste nevének kezdőbetűit; 

december végén indulok Amerikába; két hétre Győrbe utazott; stb. De kapcsolódhat elvont 

v. képes értelmű helyváltoztatást jelentő szóhoz is: gondolatokba merül, betegségbe esik, 

méregbe gurul, virágba borul, vendégségbe megy stb. 

Az élőbeszédben hol? kérdésre felelő határozó is kaphat -ba, -be végződést, különösen 

akkor, ha a ragos alak után álló szó mássalhangzóval kezdődik: a kis szobába van; mibe 

töröd a fejed?; stb. Bár egy időben – a XX. század első felében – ez a raghasználat közel 

állt a köznyelvivé váláshoz – pl. Kosztolányi is rendszeresen így használta: A nagy 

bérházba történt valami (verscím); „Vagy nézd az estét, a kormos zavarba / kis műhelyébe 

dolgozik a varga” (Szeptemberi áhítat) –, a mai norma szerint csak a közvetlen stílusú 

élőbeszédben fogadható el, másutt pongyolaságnak minősül. 

Sokkal durvább hiba -ba, -be helyett -ban, -ben ragot használni: gúlában (= gúlába) 

rakja a gyümölcsöt; nyilvántartásban (= nyilvántartásba) vesz vmit; ez nem az én 

hatáskörömben (= hatáskörömbe) tartozik. Ez főleg a finomkodó beszédben fordul elő. 

Néhány szerkezetben ingadozás tapasztalható a -ba, -be és a -ban, -ben rag között, pl. 

vmilyen irányba v. irányban halad. De más-mást jelentenek, így nem is cserélhetők fel 

egymással a következők: körbejár (egy épületet) – körben jár (az udvaron); közbelép – 

közbenjár; ellátogat a képtárba – látogatást tesz a képtárban; stb. 

Vö. -ban, -ben rag 

 

Bach 

A német ~ nevet magyar beszédben a-val és kemény h-val ejtjük (mint a technika szóban). 

A rövid á-val való ejtés finomkodó, modoros! Ragos alakjait kötőjel nélkül írjuk: ~ról, 

~hal stb. 

 

bacilus L. baktérium – bacilus 

 

bacon szalonna – bacon 

Bár az angol bacon [békn] főnév jelentése: ’szalonna’, a bacon szalonna elnevezés nem 

tekinthető pleonazmusnak (fölös szószaporításnak), mert nem általában szalonnát, hanem 

egy bizonyos fajta szalonnát jelent: ’vékonyra szeletelt, a császárszalonnára emlékeztető, 

húsos és zsíros csíkokból összetevődő szalonna’. De a bacon önmagában is kezdi jelölni 

ezt a szalonnafajtát: kérek egy tasak bacont; sült tojás baconnel. Így idővel a bacon 

szalonna kifejezés puszta bacon-né rövidülhet. 

 

Bacsányi L. Batsányi János 

 

bácsi 



(Idősebb) felnőtt férfi megszólítására v. említésére való, enyhén bizalmas-családias 

hangulatú szó; rendszerint különírjuk: doktor ~, tanító ~; Szabó ~, Pista ~; a szomszéd ~ 

(kivétel: nagy~). Ismeretlen idős(ebb) férfi megszólításaként inkább csak gyermekek v. 

egészen fiatalok szájából hat természetesen. Egyébként sokszor bizalmaskodó, lekezelő, 

olykor sértő is: a ~ itt lakik? Udvariasabban, bár egyszersmind távolságtartón is: ön itt 

lakik(, uram)? Vö. megszólítás | néni 

 

bájgli L. bejgli – bájgli 

 

bajonett – bajonét – bajnét 

A francia Bayonne [bájon(n)] város nevéből eredő, német közvetítéssel átvett főnév 

magyarul: (rövid) szurony, rohamkés. A bajonett a köznyelvi változat; a bajonét régies, a 

bajnét népies. A köznyelvi alakhoz többnyire magas, ritkán mély hangú toldalék járul: 

bajonettek; bajonettel v. bajonettal. A régies bajonét változat toldalékai mindig mélyek: 

bajonétok, bajonéttal. 

 

bajuszos – bajszos 

A bajusz főnév -s melléknévképzős származékai. A hangzóhiányos tőből képezett bajszos 

változat is köznyelvi, csak enyhén bizalmas-tréfás hangulatú. 

 

bakancs 

A köznyelvben rövid k-val ejtjük; a [bakkancs] kiejtés pongyola, ill. népies. Írva csak ~ 

alakban szabályos! 

 

bakelit 

Feltalálójának, Baekeland [békeland] belga vegyésznek a nevéből: ’egy fajta műanyag’. 

Toldalékolása ingadozik: ~et v. ~ot; ~tel v. ~tal; stb. 

 

baktérium – bacilus 

A baktérium görög–latin elemekből alkotott szaknyelvi szó: ’egysejtű (kórokozó) 

véglény’. A bizalmas-pongyola élőnyelvben inkább bacilus v. rövidítve baci. Szakszóként 

a bacilus csak ’pálcika alakú baktérium’. Rövid l-lel ejtjük és írjuk. Néhány összetételben 

csak ez fordul elő: bacilusfészek, bacilusgazda. 

 

bál 

A mai köznyelvben a többesjel előtt -o- kötőhangzó áll: ~ok (a bálak régies). A tárgyrag 

előtt ma nincs kötőhangzó: ~t (régebben bálat is). 

 

balanszíroz 

Francia–német eredetű, kissé finomkodó idegen szó. Pontos magyar megfelelői: 

egyensúlyoz, egyensúlyban tart. 

 

baldachin 

Bagdad olasz nevéből (Baldacco) eredő főnév: ’díszmennyezet’. Kiejtése: [baldahin]; 

elválasztása: bal-da-chin. 

 

balett 



Olasz–német eredetű főnév; már alig érezzük idegen szónak. Pontos magyar megfelelője 

nincs, csak olykor helyettesítheti a tánc(játék). Toldalékai magasak is, mélyek is lehetnek: 

~et v. ~ot; ~ek v. ~ok. A t-vel kezdődő ragokat úgy fűzzük hozzá, hogy a három t közül 

egyet elhagyunk (egyszerűsítés): alakja megszépült a balettól; három éve foglalkozom 

balettel. A t kezdetű utótagot viszont kötőjellel kapcsoljuk hozzá: ~-tanár, ~-táncos. 

 

baloldal(i) – bal oldal(i) 

Konkrét helyre vonatkozó jelentésében különírjuk: az út bal oldalán; nyilallik a bal 

oldalam; bal oldali közlekedés, főfájás stb. Átvitt értelemben, politikai irányzatra értve egy 

szóba kell írni: a baloldal a választásokon legyőzte a jobboldalt; baloldali párt, szemlélet, 

nézetek. 

 

-ban, -ben  rag 

Hol? kérdésre felelő helyhatározórag; elsősorban vminek a belsejében v. vmely földrajzi 

helyen való tartózkodást jelöl (pl. a konyhában étkeznek; a dolog Spanyolországban, 

pontosabban Madridban kezdődött), de kifejezhet elvont v. képes helyviszonyt (pl. olvas 

vkinek a gondolataiban), időbeliséget, állapotot, okot, módot (júliusban született; dühében 

sírva fakadt; édes kettesben üldögélnek), továbbá előfordul állandó határozó (vonzat) 

ragjaként (pl. részt vesz, bővelkedik, hisz, biztos vmiben). Némelyik vonzatszerű használata 

elavult, pl. eszik vmiben (ma: vmiből). 

A nyelvjárásokban és a népies v. bizalmas köznyelvben -ban, -ben helyett gyakran -ba, 

-be ragot használnak (pl. a konyhába vagyok). Ez élőszóban pongyolaság, írásban hiba 

(részletesebben: -ba, -be rag). Ritkább, egyszersmind azonban jóval súlyosabb hiba az, ha 

hová? kérdésre -ban, -ben ragos határozóval felelnek (pl. a labda a kapu bal sarkában 

vágódott). 

Vannak kifejezések, amelyek között csak a -ban, -ben, ill. -ba, -be tesz különbséget, pl. 

magában foglal ’(alkotórészként) tartalmaz’ – magába foglal ’vmi vmit magába befogad, 

ill. burkolatként, keretként körülvesz’. Vagylagos változatok az íziben és az ízibe; a hébe-

hóba, hiába mellett kiveszőben van a hében-hóban, hiában. A logika szerint inkább belső 

helyviszonyragot kívánnának, de hagyományból -ba, -be ragosak ezek: vízbe fullad, jégbe 

hűt, tejberizs. 

A pénzügyi, közgazdasági, jogi stb. szaknyelvben gyakoriak a -ban, -ben ragos, jelző 

értékű hátravetett határozók: behozatal déligyümölcsben; kivitel hús- és hentesáruban; 

bevétel készpénzben és természetben; örökölt egy lakást ötmillió forint értékben; 

stb. Helyettük magyarosabbak ezek: déligyümölcs-behozatal, hús- és hentesáru-kivitel, 

készpénzbeli és természetbeli bevétel, örökölt egy ötmillió forint értékű lakást. 

Vö. -ba, -be rag | földrajzi nevek helyhatározói ragjai | útban van – úton van 

 

bandzsa – bandzsal 

A bandzsa a köznyelvi alak; a bandzsal a népnyelvben alakult ki a kancsal hatására, 

szóvegyüléssel. Igei származéka: bandzsít, népiesen bandzsalít. 

 

-bani, -beni  végű szavak L. nagybani | természetbeni 

 

Bánk bánba – Bánk bánra 

Színművek címéhez a megy ige mellett mind a -ba, -be, mind a -ra, -re határozóragot 

hozzátehetjük: megyünk a Bánk bánba v. a Bánk bánra. Az előbbi változat a színházba 



(megy) analógiáját követi, az utóbbi az előadásra (megy) formára utal. Kevésbé magyaros, 

tehát kerülendő viszont a megyünk a Bánk bánhoz vonzat. Hasonlóképp a van ige mellett 

egyaránt jó a belső és a külső helyviszonyrag: voltunk a Bánk bánban v. a Bánk bánon, de 

helytelen a Bánk bánnál. 

 

bankett 

Francia–német eredetű idegen szó. Toldalékai általában magas, ritkán mély hangúak: ~en 

v. ~on; ~ünk v. ~unk. Kötőjellel írandó a ~-terem összetétel (három t betű egymás 

mellett!). 

 

bánkódik  határozója 

A bánkódik s más rokon értelmű igék (aggódik, búsul, emészti magát, kesereg, 

szomorkodik stb.) mellett a magyaros, hagyományos vonzat az -n, -on, -en, -ön v. -ért 

ragos, továbbá a miatt névutós határozó: min bánkódol, keseregsz?; miért v. mi miatt 

aggódol, búsulsz, emészted magad?; min v. miért v. mi miatt estél ennyire kétségbe? A 

fölött névutó ilyen szerepben idegenszerű (bánkódik stb. vmi fölött). Ha a bánkódás stb. 

oka vkinek, vminek az elvesztése v. távolléte, az után névutó is elfogadható: bánkódik, 

búsul, emészti magát stb. vki, vmi után. 

 

-barát  utótagú melléknevek 

Az utóbbi évek sajtónyelvében – részben idegen, különösen angol mintára – divatossá 

váltak a -barát utótagú összetételek, pl. olvasóbarát regény, felhasználóbarát szótár, 

gyermekbarát túra, ügyfélbarát szolgáltatóhelyek (a postán). Mivel korábban is voltak 

nyelvünkben ilyen szavak (pl. emberbarát, állatbarát, természetbarát), és ezek tömörebb 

fogalmazást tesznek lehetővé, nem kifogásoljuk használatukat. Túlzott divatjukat azonban 

nem helyeseljük. Vö. környezetbarát 

 

bárcsak – bár csak 

Az egybe-, ill. különírás jelentéskülönbséget fejez ki: bárcsak láthatnám! (óhaj) – bár csak 

egy hónapja ismeri, máris beleszeretett (megszorítás). 

 

barhent 

Német (végső soron: arab) eredetű kelmenév: ’egyik oldalán bolyhos, sűrűn szőtt 

pamutanyag’. Németes barchent írásmódja elavult, ma szabálytalan! A ~ a köznyelvi alak; 

népies változatok: barhend, barhet, barhét. Toldalékolása ingadozó: ~et v. ~ot; ~je v. ~ja; 

~tel v. ~tal; stb. 

 

barikád 

Francia–olasz eredetű nemzetközi szó: ’utcai torlasz’. Ma rövid r-rel ejtjük, s már így is 

írjuk. A barrikád forma régies, szabálytalan írású. 

 

bariton – baryton 

Ügyeljünk a különbségre! A bariton: ’a tenor és a basszus közötti férfihang’, a baryton: 

’tenor hangolású kürt’, ill. ’régi vonós hangszer’. 

 

barkochba 



A népszerű kitalálós játék nevét szabályosan ch-val kell írni, de előfordul barkohba, sőt 

barkóba alakban is (az elnevezés Bár-Kochba ókori zsidó szabadsághős nevéből ered). 

Helyes kiejtése: [barkohba], nyelvháttal képzett kemény h-val, mint Ahmed, technika. A 

barkóba ejtés- és írásmód téves, kerülendő! 

 

barlangász 

Szabályos képzésű (vö. erdész, fogász stb.), de egy kissé bizalmas ízű foglalkozásnév. 

Érzelmi töltés nélküli megfelelője: barlangkutató. 

 

báró 

Főnemesi származásra utaló, a gróf-nál egy fokkal kisebb rangot jelző szó. Idegen hatásra 

már egy évszázad óta a magyarban is inkább a név előtt áll: ~ Eötvös József; magyarosabb 

szórenddel: Eötvös József ~. 

 

baromfi, baromfija 

A magánhangzóra végződő szótövekhez -ja, -je; -juk, -jük 3. személyű birtokos személyjel 

járul: kapája, kapájuk; cipője, cipőjük. Kivétel a régies fi szó; ennek egyes szám 3. 

személyű birtokos személyjeles alakja: fi-a (kiejtve ez is [fija]). A baromfi összetételhez 

viszont -ja személyjel kapcsolódik: szomszédomnak sok a baromfija. De: átküldte azt a 

nagy barom fiát, hogy verjen meg. 

 

baromi 

Túlzó jelző, ill. határozó az igénytelen beszélt nyelvben: ~ erővel ütötte pofon; ~ gyorsan 

dolgozik; ~ csinos nő; -an raggal is: ez a nő ~an csinos. Durvasága miatt a választékos 

stílusban kerülnünk kell! 

 

Batsányi János 

Korábban Batsányi-nak is, Bacsányi-nak is írták. Az 1954. évi helyesírási szabályzat csak 

a Bacsányi formát tüntette fel. A jelenleg érvényben levő 11. kiadás a név írását – a költő 

saját kezű aláírása alapján – Batsányi alakban szabályozta. Elválasztása: Ba-tsá-nyi. 

 

Batthyány 

Ügyeljünk e régies írású történelmi családnév pontos alakjára! Elválasztása: Bat-thyá-ny. 

 

bátyám 

Magában állva bizalmas-családias hangulatú megszólítás; olykor idősebb idegen férfi 

megszólítására is használhatjuk: mondja, ~, hol találom a buszmegállót! Keresztnévvel 

együtt enyhén bizalmas, egyben udvarias is, pl. olyan idősebb férfi munkatárs 

megszólításaként, akivel már tegeződünk, de – életkora miatt – nem szólíthatjuk puszta 

keresztnevén: Miklós ~, légy szíves…; nézd, Laci ~, ebben nem értek egyet veled. L. még: 

megszólítás 

 

bauxit 

A francia Les Baux [lé bó] helység nevéből, betűejtéssel. Kiejtése a magyarban: [ba-uk-

szit]. Elválasztása: ba-u-xit. 

 

-bb (-b)  fokjel 



A középfok jele magánhangzóra végződő szótőhöz a v. e kötőhangzóval kapcsolódik: 

hangos-a-bb, kemény-e-bb (a nagyobb szóban kivételesen o a kötőhangzó). A kötőhangzó 

nélküli magasb-féle alakok (ezekben a középfok jele: -b) gyakorlatilag kivesztek. 

Legfeljebb az id. (Id.) rövidítés feloldásaként él az idősb melléknév. Néhány igei 

származékban is megőrződött a -b fokjel: erősbödik, helyesbít, súlyosbodik. Az -i (-di, -sdi) 

és az -ú, -ű, -jú, -jű (-nemű, -szerű) képzős melléknevekhez ma kötőhangzó nélkül járul a -

bb középfokjel: eredetibb, valódibb, ósdibb, szomorúbb, bőkezűbb, nagyszájúbb, önfejűbb, 

légneműbb, célszerűbb stb. A kötőhangzós valódiabb, szomorúabb típus erősen táji ízű, ill. 

elavult. Az ú–a, ű–e váltakozást mutató melléknevek középfoka: hosszabb, ifjabb, 

könnyebb, szörnyebb (de szörnyűbb is!). A v-s tövű melléknevek közül a bő középfoka 

szabályosan bővebb, de a hű hagyományos középfoka, a hívebb már választékos, régies; a 

mai nyelvben gyakoribb a hűbb, s néhány összetett melléknevet csakis így fokozhatunk, pl. 

korhűbb, elvhűbb. A téves analógia folytán létrejött hűebb változat hibás, kerülendő. A 

bátor középfoka szabályosan bátrabb, az éber-é azonban éberebb; szamár – szamarabb; 

kevés – kevesebb (de: kevésbé, kevesbedik). A hamar, közel középfokában a -bb fokjel 

előtti magánhangzó időtartama ingadozik: a köznyelvben hamarabb, közelebb, a népies 

beszédben hamarább, közelébb. A sok számnév középfokát más tőből képezzük (több). A 

más határozatlan névmás fokozása (másabb) általában szükségtelen. 

Egyformán szabályos az előbbre (előbb középfokú alak + -re határozórag; vö. előbbről, 

későbbre, távolabbra stb.) és az előrébb (előre határozószó + -bb fokjel; vö. arrább, 

errébb, hátrább stb.). A nehézkes balabbra v. balrább helyett természetesebb a még 

inkább balra. Az -i melléknévképző mellett egyaránt jó a közelibb, régibb, távolibb, 

koraibb, ill. a közelebbi, régebbi, távolabbi, korábbi. De csak alábbi, előbbi, további, 

utóbbi. 

L. még: arrább – arrébb | fokozás | hamarabb – hamarább – hamarébb | határozószók 

fokozása | hív – hű | mértékcsökkentő középfok 

 

be L. be, bé – bele, belé | be igekötő 

 

beájul – elájul 

A be- igekötős változat újabb fejlemény a bizalmas élőbeszédben, pl. Apám beájulna 

(filmcím). A történés hirtelenségén kívül arra is utal, hogy azt valamilyen (kellemetlen) 

meglepetés okozhatta. Terjedését analógiás hatások is segítik (vö. bevállal, befúj, beidéz). 

Az írott nyelvben és a választékos stílusban azonban továbbra is az el- igekötős formát 

alkalmazzuk: majd elájult a meglepetéstől. 

 

beáll – bekövetkezik 

Rokon értelmű igék, főleg az -ás, -és; -at, -et képzős főnevekkel alakult terjengős 

kifejezésekben: beáll v. bekövetkezik az apadás, a fordulat stb. A köznyelvben 

természetesebb: apadni kezd, (vmilyenre) fordul stb. Számos esetben azonban nem 

szinonimái egymásnak, pl. beáll a sorba, beáll a folyó, bekövetkezik a katasztrófa. 

 

beállít, beállítás, beállítottság 

Átvitt értelmű használatban – különösen a szaknyelvekben – nemigen helyettesíthetők 

mással: beállítja a végeredményt; világcsúcs-beállítás; a filmet egyetlen beállítással vették 

fel; az orvos beállítja a diétát (ha azonban csak általánosságban diétát rendel v. ír elő, 

szükségtelen a beállít). 



Hivatali nyelvi, a köznyelvben fontoskodó a beállít ilyen szerepben: a parkettázást a 

jövő hétre állítjuk be (= tervezzük, ütemezzük be, tűzzük ki); a költségvetési előirányzatba 

plusz 400 millió forintot állítanak be (= vesznek fel, iktatnak be); ezt a számot is beállítják 

(= felveszik, beiktatják, beillesztik) a műsorba. 

Idegenszerű (mert a német einstellen-nek a tükörfordítása), ezenfelül zavaró is a beállít 

igének ’elhalaszt’ értelemben való alkalmazása: beállítják a tárgyalás napját, az 

értekezletet. Helyesen: elhalasztják. (Szerencsére ez az idegenszerűség ritkulóban van.) 

A társalgási nyelv pongyola fordulata: úgy állítja be a dolgot, úgy állít be vkit, hogy v. 

mintha… Választékosabban: úgy tünteti fel, úgy festi le, úgy tálalja, úgy beszél róla, úgy 

jellemzi stb. A hamis beállításban ismertette a történteket helyett magyarosabb: hamis 

színben tüntette fel. 

A közéleti stílusban szinte divatszó a beállítottság főnév. Árnyaltabban: meggyőződés, 

szemlélet(mód). A vmilyen beállítottságú helyett is jobb a vmilyen érzelmű, meggyőződésű, 

gondolkodás(mód)ú, szemléletű, világnézetű stb. 

 

beálló melléknévi igenév használata 

A beálló történésű (korábbi nevén: jövő idejű) melléknévi igenév képzője: -andó, -endő. 

Tárgyas és tárgyatlan igéből egyaránt képezhető. Jelentése ennek megfelelően v. szenvedő 

(a megoldandó feladat = ’a feladat, amelyet meg kell oldani’), v. cselekvő (a jövendő hetek 

= ’a hetek, amelyek jönnek, jönni fognak’). 

A mondatban – melléknévi jellegéből adódóan – leginkább a jelző szerepét tölti be. 

Jelzőként főleg (parancsszerű) szükségességet fejez ki: követendő példa, megírandó lecke, 

elintézendő akta stb. 

Állítmányként akkor kifogástalan, ha már főnevesült (pl. ez a teendő), v. ha az igei 

jelentés és az idővonatkozás elhomályosulásával (szinte) melléknévvé vált (pl. az ember 

halandó; új könyve igen kelendő; a két mennyiség szorzata állandó). 

A hivatali nyelvben és néhány egyéb szaknyelvben határozott, olykor általános érvényű 

utasítást fejez ki: az ügy elintézendő; az eset sürgősen kivizsgálandó; ez a sor törlendő; a 

címek egységes betűtípussal írandók; stb. E formát, tömörsége miatt, el kell fogadnunk, de 

csak akkor éljünk vele, ha hivatalos ridegsége nem okozhat sértődést. A köznyelvben 

inkább a kell igét v. a felszólító módot használjuk: az ügyet el kell intézni; sürgősen 

vizsgáljuk (v. vizsgálják) ki az esetet!; stb. 

A létige vmely alakjával összekapcsolt körülíró forma régies, irodalmias: „… merre 

vagy szállandó” (Vörösmarty: Szép Ilonka). Mai használatban fontoskodó, kissé 

idegenszerű: a javítás már a múlt hónapban elvégzendő volt; az összeg rokkantság címén 

lesz folyósítandó (természetesebben: a javítást már a múlt hónapban el kellett volna 

végezni; az összeget rokkantság címén folyósítják). Azok a kifejezések azonban, 

melyekben az igenév már melléknévvé vált, nem kifogásolhatók: remélem, a javulás 

maradandó lesz; ez nem volt éppen illendő! 

Újabban ismét terjedő idegenszerűség (latinosság) a célhatározói mellékmondatnak -

andó, -endő képzős igenévvel való rövidítése: a botrányt elkerülendő, nem folytatták az 

előadást; az ügyet kivizsgálandó, bizottságot küldtek ki. Oldottabban: hogy a botrányt 

elkerüljék; a botrány elkerülésére; választékosan: elkerülése végett; ill. az ügy 

kivizsgálására… 

A beálló melléknévi igenév jelölte cselekvés cselekvőjét -tól, -től ragos v. által névutós 

határozó tartalmazza: az újoncoktól v. az újoncok által elsajátítandó tudnivalók. Ma az 

utóbbi, a névutóval való szerkesztés a gyakoribb. 



Vö. befejezett melléknévi igenév használata | folyamatos melléknévi igenév használata 

 

bealszik – elalszik 

A bealszik csak a bizalmas beszélt nyelvben fordul elő, kb. ennek a jelentésárnyalatnak a 

kifejezésére: ’hirtelen, akarata ellenére alszik el’. Pl. úgy bealudtam, hogy csak másnap 

délben ébredtem fel. A köznyelvben ezt is a hagyományos elalszik változattal fejezzük ki: 

hirtelen elaludt, és csak másnap délben ébredt fel. 

 

beat 

Angol eredetű idegen szó. Eredeti jelentése: ’ütés, ütem’. Az 1960-as évektől divatszó volt, 

ennek ellenére megőrizte eredeti írásmódját. Irodalmi és zenei értelemben egyaránt főleg 

összetételi előtagként él: ~irodalom, ~zene, ~zenész, ~zenekar, ~nemzedék stb. De önállóan 

is használatos: a ~et ’beatzenét’ kedveli; ne ~et hallgassunk, hanem magyar nótát! 

Újabban ritkul a használata, szerepét más divatszók (rock, diszkó stb.) vették át. 

 

Beatles(ek) 

Az angol Beatles [bítlz] együttes neve már eleve többes számú; hibás volt tehát őket – a 

többes számot megkettőzve – [bitliszek]-ként emlegetni. (Hasonló félreértés folytán alakult 

ki a notesz meg a keksz szavak magyar alakja is.) E pongyolaság ma már csak elvétve 

hallható; írásban pedig nem is igen élt. 

 

beazonosít 

Mivel az azonosít ige magában is befejezett értelmű, a be igekötőnek nincs igazi funkciója. 

Pl. ~ja a tettest, a rendszámot; helyesen: azonosítja. 

 

be, bé – bele, belé 

A köznyelvben ma a be és a bele alakváltozat a természetesebb, de az é-re végződők sem 

hibásak. Ez utóbbiaknak népies v. régies stílusértékük van. Pl.: „Zavarva lelkem, mint a 

bomlott cimbalom; / Örűl a szivem és mégis sajog belé” (Arany: Válasz Petőfinek). Az 

erdélyi, székelyföldi regionális köznyelvben azonban ma is él a bé forma, pl. megyek bé a 

szobába. 

A be és a hosszabb bele szerepe nem azonos. Az előbbi általánosságban fejezi ki a 

befelé irányulást v. ráhatást, a bele ennél hangsúlyozottabban jelöli a vmely test, anyag 

belsejébe, részei közé való behatolást, ill. vminek vhová tartozását: beleszúr; beleillik 

vmibe. Bár a határvonal néha elmosódik köztük – pl. a beakad és a beleakad többnyire 

fölcserélhető –, ajánlatos figyelni a két igekötős kapcsolat közötti értelmi v. használatbeli 

különbségekre. Pl.: befekszik (a kórházba) – belefekszik (a munkába); beillik vminek – 

beleillik vmibe; belép (vmely pártba, egyesületbe) – belelép (a pocsolyába, a sárba). 

L. még: be igekötő 

 

bebeszél 

Német hatásra terjedt el nyelvünkben: ~ vkinek vmit; ~i magának. Magyarosan és 

választékosan: elhiteti vele; azt hiszi v. képzeli magáról, hogy… 

 

Bécs L. Wien – Bécs 

 

becsekkol 



Az angol check ’ellenőriz, ellenőrzés’ szóból képzett és már magyarosan is írható csekkol 

igéhez illesztett be- igekötő mozzanatosságot, ill. befejezettséget fejez ki: ’repülőtéren 

menetjegy- és útlevél-ellenőrzésre jelentkezik’. Pontos magyar megfelelője nem lévén, van 

rá esélye, hogy bizalmas hangulatát elveszítve semlegesen köznyelvivé váljék. Vö. csekkol 

 

becsül  ragozása 

’Vmely tárgy, áru értékét hozzávetőlegesen megállapítja’ jelentésben így is ragozható: 

becslem, becsled, becsli, becslitek, becslik. Főnévi származékként is jó, szükséges szó a 

becslés, kárbecslés. Egyébként azonban csakis a becsülöm, becsülöd, becsüli, becsülitek, 

becsülik; ill. kiérdemli az emberek becsülését formák a helyesek. 

 

bedekker – bédekker 

Tulajdonnévből lett köznév: ’útikalauz, útikönyv’ (Baedeker német könyvkiadó nevéből). 

Elavulóban levő szó. A két alakváltozat közül a bedekker a gyakoribb; a másik 

pontoskodó, tudákos. 

 

befájdul 

Újabb keletű igekötős ige: ~t a hátam, azaz ’(hirtelen) megfájdult’. Egyelőre csak a 

bizalmas beszélt nyelvben használhatjuk. A köznyelvben: megfájdult a hátam; 

választékosan: beleállt a fájás a hátamba. 

 

befejezett melléknévi igenév használata 

1. Az igenév képzője -t, -tt (előhangzóval: -ott, -ett, -ött). Olykor kétféle módon is 

képezhetjük; ilyenkor rendszerint értelmi, árnyalati v. használatbeli különbség fejlődik ki a 

két alakváltozat között: elmaradt (kirándulás) – elmaradott (ország); megszállt (terület) – 

megszállott (ember); stb. Ha az ige konkrét, aktuális volta elhomályosul, a befejezett 

melléknévi igenév megindul a melléknévvé válás útján, s további jelentésfejlődéssel akár 

főnév is lehet belőle: alkalmazott, ápolt, felnőtt, fertőzött, őrült, válogatott stb. 

2. Befejezett melléknévi igenevet tárgyas és tárgyatlan igéből egyaránt képezhetünk. A 

tárgyas igéből képzettek jelentése általában szenvedő (pl. fűtött szoba), a tárgyatlanból 

képzetteké cselekvő (pl. kinyílt ajtó). Némelyik tárgyas ige befejezett melléknévi 

igenevének azonban a szenvedő mellett van cselekvő értelmű használata is: a tapasztalt 

hibák, de tapasztalt kutató (ez utóbbiban a tapasztalt már melléknév). 

3. A tárgyalt igenevet legfőképpen jelzői szerepben használjuk, mégpedig előidejű 

cselekvés, történés eredményeként létrejött állapotnak, ill. tulajdonságnak a jelölésére: 

felforgatott lakás, kidobott pénz, megáradt folyó. Nem mindegy azonban, hogy mikor 

élünk vele, mivel használata nehézkes, idegenszerű is lehet, sőt akár félreértést is okozhat. 

Pl.: a nagyon sok helyzetet elpuskázott belgák ellen megérdemelten nyert a Fradi (a 

rádióból). Ilyenkor helyesebb a folyamatos igenév (a sok helyzetet elpuskázó belgák) v. a 

több tagmondatra bontás (a belgák ellen, akik nagyon sok helyzetet puskáztak el, 

megérdemelten nyert a Fradi). 

A tárgyatlan igéből alkotott befejezett melléknévi igenévvel akkor kell csínján bánnunk, 

ha nem is előidejűséget, hanem a múltra vonatkozó egyidejűséget akarunk vele kifejezni. 

Mesterkélt és idegenszerű pl. ez a mondat: a védő még éppen meg tudta szerezni a 

labdát a kapura tört Détári elől . Helyesen: a kapura törő D. elől . Ugyancsak 

bírálható a jelzői szerepben való alkalmazás olyankor, amikor minőségjelzős 

szerkezet helyett voltaképpen birtokos szerkezetre lenne szükség: a 



befejezett kúra ellenére további kezelés szükséges . Pontosabb 

megfogalmazásban: a kúra befejezése el lenére…  

4. A befejezett melléknévi igenév -n, -on, -en, -ön ragos alakja váltakozhat a megfelelő 

határozói igenévvel: megrendülten v. megrendülve (állunk a koporsó mellett); vasaltan v. 

(ki)vasalva (teszi el az ingeket); stb. Mindkettő helyes, de olykor van köztük némi 

jelentéskülönbség. 

5. Újabban rendkívül gyakori – és még egyre terjed – a befejezett melléknévi igenévnek 

állítmányként való használata, az ún. tötözés. Igen sokan az idegenszerűnek vélt -va, -ve 

képzős határozói igenév + létige szerkezetet próbálják vele elkerülni. Valójában azonban 

nem a határozói igeneves szerkezet, hanem éppen a helyette alkalmazott befejezett 

melléknévi igenévi állítmány tükröz idegen hatást. Pl. ez a mondat: az ellátás biztosított, 

pontos szerkezeti megfelelője ennek: die Versorgung ist gesichert. Hasonlóképpen 

hibásak, kerülendők az effélék: a tétel ezáltal bizonyított; a levél géppel írt; a küldemény 

nekünk címzett; az üzlet riasztóval ellátott. Helyesen: be van bizonyítva, géppel van írva, 

nekünk van címezve, riasztóval van ellátva. Csak akkor használjuk állítmányként a 

befejezett melléknévi igenevet, ha igei jellege már annyira elhomályosult, hogy 

tulajdonságot, állapotot kifejező melléknévnek tekinthető: nagyon fáradt vagyok; légy 

nyugodt!; legyen áldott az Úr neve! 

Vö.: beálló melléknévi igenév használata | folyamatos melléknévi igenév használata | 

határozói igenév és létige szerkezete | határozói igenév használata 

 

befogad 

Újabb hivatali nyelvi jelentése: ’pályázatot, kérelmet, kérvényt, számlát stb. (hivatalosan) 

elfogad’. Ezt szaknyelvi szóhasználatnak tekintjük, és a köznyelvben az el- igekötős v. az 

igekötő nélküli változatot ajánljuk: nem tudták fogadni, nem akarták elfogadni a 

pályázatot, a kérelmet, a kérvényt, a számlát. A kérelem stb. el- v. befogadásá-t 

természetesen meg kell különböztetni annak teljesítésé-től, ugyanígy a számla be- v. 

elfogadásá-t annak kifizetésé-től. 

 

befoglal 

A beszélt nyelvben terjedőben van a lefoglal rovására: ~ták a szállodát, azaz lefoglalták az 

összes szobáját. Mivel a közérthetőség követelményének – legalábbis ma még – nem felel 

meg, nem ajánljuk a használatát. 

 

befolyás, befolyásol 

Elsősorban a hivatali és a sajtónyelvben divatos szavak, de a választékosabb beszélt nyelv 

is él velük. A befolyása v. befolyással van vkire, vmire kifejezést stílusunk élénkítésére 

váltogassuk ezekkel a szinonimákkal: hatalma, beleszólása, hatása van, hatással van, hat 

vkire, vmire; rávesz, rábír vkit vmire; vmely cél, érdek szolgálatába állít vkit, vmit. 

A befolyásol igekötője nem válik el, mert ez az ige nem a be igekötő és a folyásol 

összetétele (ilyen igénk nincs is!), hanem a befolyás főnév továbbképzése. Ezért pongyola, 

sőt helytelen az efféle szórend: nem folyásolja be; helyesen: nem befolyásolja. 

 

befújja a tizenegyest L. bevállal, befúj, beidéz 

 

begy – bögy 



A begy a köznyelvi alak; az ö hangzós változat enyhén népies. Melléknévi származéka 

egyaránt lehet begyes és bögyös. Az igei származék azonban csak begyeskedik. 

 

begyűrűzik 

Az 1970-es években keletkezett szemléletes sajtónyelvi ige: az olajárrobbanás hatásai 

hozzánk is begyűrűztek. Jól érzékelteti valamely külső körülménynek fokozatos, de el nem 

hárítható érvényesülését. A mai sajtóban is előfordul, de már nem számít divatszónak. 

 

behajóz – behajózik 

Az iktelen változat jelentése a köznyelvben: ’(útvonalat, nagyobb kiterjedésű teret, tengert) 

hajón bejár’. Pl. behajózta (= végighajózta) a déli tengereket. A hajózási és katonai 

szaknyelvben: ’hajóra rak’, pl. behajózzák az árut, a rakományt. ’Hajóra száll’ jelentésben 

viszont csak az ikes behajózik helyes. Vö. kihajóz – kihajózik 

 

behatárol 

Konkrét jelentésben területet, mennyiséget, időt, átvitt értelemben lehetőséget, hatáskört, 

működést lehet ~ni. Elsősorban nem idegenszerű volta (vö. német eingrenzen), hanem 

túlzott gyakorisága miatt kell kerülnünk. Jó szinonimái ezek: megszabja, körülhatárolja, 

kijelöli a feladatokat, a hatásköröket; korlátozza a lehetőségeket. 

 

behatás 

A be igekötő nem pusztán a német Einfluß mintáját követi, hanem a magyar szemlélet is 

támogatja (a kívülről befelé ható, hatoló mozgás képzete). Használata általában mégis 

szükségtelen az egyszerű hatás főnév helyett. Pl. jótékony, káros ~ok = … hatások. 

 

behoz 

Átvitt értelmű használata idegenszerű (németes): ~za az el- v. lemaradást, hátrányt, 

veszteséget stb. Helyesen: pótolja, megszünteti az el- v. lemaradást; kiegyenlíti a hátrányt; 

helyrehozza, pótolja, megtéríti a veszteséget; stb. 

Szintén németes, de a beszélt nyelvben meghonosodott a ~-nak ilyen szókapcsolatokban 

való használata: új divatot, új eljárás(oka)t, újítás(oka)t hoz be. Választékosabban: vezet 

be, honosít meg, alkalmaz, terjeszt el. 
 

behozatal – bevitel 

Az import magyar megfelelőjeként mind a kettő kifogástalan a maga helyén. A saját 

országba való import magyarul behozatal, a más országba irányuló inkább bevitel. Pl. 

Magyarország déligyümölcs-behozatala, de Ausztria déligyümölcs-bevitele. 

 

beidézett adatok L. bevállal, befúj, beidéz 

 

beigazolódik 

A nyomósító be igekötő elhagyható anélkül, hogy az ige jelentése megváltozna: a feltevés, 

a gyanú igazolódott v. beigazolódott. 

 

be  igekötő 



Az ún. ősi igekötők egyike. Alapjelentése: valamely zárt tér belsejébe való irányulás. Pl. 

beesik, bemegy, berak, bevág. Kifejezheti a cselekvés befejezettségét is; ez a szerepe azon-

ban nyelvhelyességi viták, bizonytalanságok forrása. 

Néhány esetben a befelé irányulás és a befejezettség mozzanata jól megférnek 

egymással. Ezek a be igekötős igék vitathatatlanul helyesek: bealkonyodik, besötétedik; 

befelhősödik az ég; bejelenti a vendéget; a jóslat beteljesedett; stb. 

Sokszor azonban az analógia révén olyan igék elé is odakerül a be, amelyek enélkül is 

befejezett értelműek: bebiztosít, becsatol (iratot), beigazolódik, bepótol. Helyettük 

elegendő az alapige: biztosít, csatol, igazolódik, pótol. 

Olyan idegen szavakhoz is fölösen járul a be, melyeknek in- eleme már tartalmazza ezt 

a jelentésmozzanatot, pl. beinvesztál (ez keveredéssel is magyarázható: invesztál × 

beruház). 

Némelyik ige mellett a be váltakozik más hagyományos igekötőkkel. E változatok 

között értelmi különbség is kialakulhat: beárul – elárul; beérkezik – megérkezik; betanul – 

megtanul; betart – megtart; betilt – megtilt (az utóbbiakról l. külön is!). 

Néhány újszerű, jelentéstömörítő összetételben a be nem is igen pótolható mással: 

bedíszletezi a színpadot; befülled a mosott ruha; begyakorol egy mozdulatsort; 

beiskolázzák a gyereket; bemondja, beolvassa a híreket; benevez valamilyen versenybe; 

beszervezték a mozgalomba; beütemezi a kirándulást; betáplálja a számítógépbe az 

adatokat; stb. 

Az utóbbi években befejezettség, mozzanatosság, megkezdődés stb. érzékeltetésére 

további igéken, ill. más igekötők helyén is megjelent a be. Ezeket az újabb be igekötős 

igéket külön szócikkekben tárgyaljuk. Vö. beájul – elájul | bealszik – elalszik | befájdul | 

befoglal | bevállal, befúj, beidéz 

L. még: be, bé – bele, belé 

 

beijed – megijed 

A semlegesen köznyelvi megijed igéhez képest a beijed enyhén bizalmas, s 

jelentéstöbblete is van: ’nagyon megijed’. Keletkezésében a becsinál, berezel stb. igék 

analógiás hatása is közrejátszhatott. 

 

beindít, beindul 

Szaknyelvi eredetű kifejezések: beindítja a motort, a gépet; beindul a motor, a gép. A 

hivatalos stílusban, de ennek hatására a köznyelvben is kezdik háttérbe szorítani más 

igekötőjű megfelelőiket: beindítja az autót (= el- v. megindítja); beindítják a tanfolyamot 

(= megindítják, elkezdik); beindul a tanév (= megindul, elkezdődik); beindulnak (= 

megindulnak) a javítási munkák; stb. 

 

beinvesztál, beleinvesztál 

Mivel alapszavuk, a latin eredetű invesztál önmagában is ’beruház, befektet’ jelentésű, 

szükségtelen ezt a be- v. bele- igekötővel nyomatékosítani. Bár a szakmai 

nyelvhasználatban erősen elterjedtek, választékos stílusú szövegben az igekötő nélküli 

alakot v. még inkább a magyar szinonimákat alkalmazzuk! 

 

beiskoláz 



Tömör, szükséges szakszó a hivatali nyelvben: ’(hatóság) az iskolakötelesek beíratását 

megszervezi, a továbbtanulókat magasabb fokú iskolába irányítja’. Ne hibáztassuk, mert 

nem tudnánk jobbal pótolni! 

 

beismer L. elismer – beismer 

 

bejárat (gépkocsit) 

Tömör, jól használható kifejezés: ~ja az új autót ’alkatrészeinek összecsiszolódása végett 

működteti’. A bejáratás alatt álló autót bejáratós-nak is mondják. Ezt hosszú ó-val kell 

írni; nem tévesztendő össze a (vhová) bejáratos ’(vhol) ismerős, otthonos’ melléknévvel! 

 

bejgli – bájgli 

A ’patkó’ jelentésű német Beugel főnévből alakult változatok. Rajtuk kívül olykor 

előfordul a kezdőhangnak bajor-osztrák zöngétlen ejtését tükröző pejgli alak is. Jó magyar 

megfelelőik: diós, mákos, lekváros tekercs v. patkó. De a karácsonykor, ill. húsvétkor 

sütött diós és mákos bejgli v. bájgli szilárdan őrzi jellegzetes hangulatú idegen nevét. 

 

bejön 

Konkrét értelmén kívül (~ az udvarról a lakásba; hetenként csak egyszer jön be 

Budapestre; a vonat ~ az állomásra) idegen hatásra számos egyéb jelentésben is 

használatos. Ezek jobbára bizalmas jellegűek: a fotel ~ (= bekerül) a szalonba; a 

libatömésből szép összeg jött be (= folyt be); az idén ősszel bejött (= divatba jött) a 

bakancs; a favorit csak a második helyre jött be (= futott be); bejött (= jónak, helyesnek 

bizonyult) a tippem. Az argóban ’sikerül vmi’ jelentésben is él, pl. bejött neki ’sikerült’. 

 

bekalkulál 

Enyhén bizalmas, beszélt nyelvi ige: azt is ~ta, hogy… Választékosabban: számításba v. 

figyelembe vette. 

 

beképzelt L. germanizmusok 

 

beköltözhető lakás L. -ható, -hető képzős igenevek 

 

bekötik a fejét 

E régiessé vált szólásunk jelentése: ’feleségül veszik’. Abból ered, hogy a férjes asszony – 

különösen nyilvános helyen – nem mutatkozhatott fedetlen fővel, hanem kendőt v. főkötőt 

kellett viselnie. A szólást idővel férfiakra is kezdték alkalmazni, eleinte bizonyára tréfásan, 

később azonban – a művelődéstörténeti háttér elhomályosultával – komolyan is: D. 

Lajosnak, a labdarúgó-válogatott csatárának bekötötték a fejét, azaz ’megnősült’. Ezt mint 

sajtónyelvi jelenséget tudomásul vehetjük, de az igényes stílusban ne éljünk vele! L. még: 

családot alapít | megházasodik 

 

bekövetkezik L. beáll – bekövetkezik 

 

belát 

Konkrét értelemben (pl. ~ a szomszéd udvarra) és szaknyelvi jelentésben (pl. ~ja vmely 

tétel igazságát) egyaránt kifogástalan. De kissé idegenszerű ebben: ~ja a hibáját. A beszélt 



nyelvben így is elfogadható, a választékos stílusban azonban inkább: elismeri, hajlandó 

beismerni a hibáját, ill. általánosságban jogosnak, igaznak, helyesnek ismer el vmit. 

 

bele – be L. be, bé – bele, belé 

 

belefolyik vmibe 

Beszélt nyelvi, enyhén bizalmas ige. Választékos megfelelői: bekapcsolódik (a munkába, a 

beszélgetésbe); csatlakozik (a társalgáshoz); részt vesz (az irányításban); hozzászól (a 

vitához); beleszól (vmibe, vkinek a dolgába); beavatkozik vmibe; közbelép; stb. 

 

belég 

Német eredetű hivatali nyelvi szakszó (vö. Beilage ’melléklet’). Magyarul: (könyvelési) 

bizonylat, melléklet, igazolás, elismervény. 

 

bele – közbe L. közbe – bele 

 

bélel, bélés 

Hosszú l-lel való ejtésük tájnyelvi: [béllel], [béllés]. A (kapu)béllet, bélletes kapu 

művészettörténeti szakkifejezésekben viszont írva is, ejtve is hosszú az l. 

 

bel-  előtagú összetételek 

Nyelvújítási eredetű összetett főnevek; előtagjukat a belül, belső stb. szavakból vonták el. 

A köznyelvben (pl. belföld, belügy, belváros) és a szaknyelvben (pl. belgyógyász, 

belhártya, beltenger, beltenyésztés) egyaránt nélkülözhetetlenek. Bizalmas 

szóhasználatként a belgyógyászati klinika, belgyógyászati osztály helyett gyakori a 

belklinika, belosztály. A bizalmas-pongyola stílusban még így is: a kettes belen fekszik, é. 

a II. számú belklinikán v. -osztályon. 

 

belemegy 

Átvitt értelemben sokszor bizalmas, beszélt nyelvi: ~ az alkuba, a dologba, az üzletbe, a 

kalandba, a javaslatba, a megoldásba, a műtétbe, a tervbe, a játékba, a tréfába; mindenbe 

~. Árnyaltabban: rááll az alkura, a dologra, az üzletre; vállalja az üzlet, a kaland 

kockázatát; kalandba bocsátkozik; beleegyezik a javaslatba, a megoldásba, a műtétbe; 

elfogadja a tervet; hajlandó részt venni a játékban, a tréfában; mindenbe beleegyezik, 

mindenhez hozzájárul. 

 

belépődíj – belépti díj 

Egyaránt helyes alakok, de az utóbbi ritkulóban van. A belépőjegy pedig végképp 

kiszorította a korábban használatos belépti jegy formát. 

 

beleszól – beleszólása van vmibe 

Különbözik a jelentésük! A beleszól: ’vmit közbeszólásával félbeszakít’; ’hozzászól 

vmihez’; ’beleavatkozik vmibe’. A beleszólása van vmibe: ’vkinek joga van vmibe 

beleavatkozni’. Tagadó alakban is: nincs beleszólása semmibe v. a dolgokba. 

 

-beli, -béli  végű szavak 



A képző mai köznyelvi alakja: -beli, pl. falubeli, kebelbeli. Az é hangzós -béli változat 

régies és népies: falu(ja)béli, hazájabéli stb. 

 

beljebb 

Köznyelvi kiejtése: [bejjebb]; a [bel-jebb] modoros betűejtés! Határozószó, a benn, bent 

középfokú alakja: ’mélyebben fekvő helyen, ill. helyre’. Ritkább, vulgáris változatai: 

bentebb, bennebb. Az igényes köznyelvbe nem valók, csakúgy mint a legbeljebb felsőfokú 

alaknak népies legbenn, legbentebb változata. 

 

belorusz – belarusz 

A függetlenné vált Belorussziát lakó nép és nyelv nevét 1991-ig oroszosan, belorusz 

alakban írtuk (az e lágyságát is érzékeltető bjelorusz írásmód már ekkor sem volt 

szabályos!). Ma viszont terjed a saját nyelvű belarusz megjelölés. Sőt az állam neveként is 

felbukkan a sajtóban a Belarusz forma. 

A belorusz – belarusz, ill. Belorusszia – Belarusz névalakok versengése még nem dőlt 

el. Mindenesetre kerüljük a bjelorusz, Bjelorusszia formát, s ne feledkezzünk meg e 

népnek és országának hagyományos magyar nevéről, a fehérorosz-ról, ill. a Fehérorosz-

ország-ról se! 

 

belő 

Német mintájú tömör szakkifejezés a katonai és vadászati szaknyelvben: belövi a puskát 

’néhány próbalövéssel eléri, hogy működése biztossá, egyenletessé váljék’. Az argóban: be 

van lőve ’kábítószertől, esetleg alkoholtól mámoros v. kábult’. 

 

belső – benső 

Közös alapjelentésük: ’vmiben, vmin belül, vminek a belsejében levő, belül működő’. 

Átvitt értelemben: ’a lélekben végbemenő, lélekből fakadó’. A benső egy kissé 

választékos, régies. Sajátos átvitt jelentésárnyalatai: ’a lélekben, az érzelmekben mélyen 

gyökerező; bensőséges, meghitt, bizalmas, titkos’. A két melléknév használata tehát nem 

egészen tetszőleges: belső munkatárs, szerv, zseb; belső égésű motor, belső elválasztású 

mirigy; elavult: belső cseléd, valóságos belső titkos tanácsos; átvitt: belső v. benső béke, 

hang, küzdelem, tűz; benső barátság, kapcsolat, meggyőződés, viszony. 

Ugyanígy megoszlik a képzett származékok használati köre is. A belsőség: ’levágott 

állat belső részei (szív, máj stb.)’; a bensőség: ’őszinte átélés, mély érzés’; ebből 

bensőséges: ’őszintén átélt, mély érzelemre valló, szívből jövő, meghitt’, pl. bensőséges 

barátság, hang, ünnepség. 

 

belül 

Alapjelentése szerint helyhatározói névutó: a város határán ~. Időhatározói értelemben 

akkor helyes, ha olyan történésre utal, amelynek van végső határa, de annál korábban is 

lezárulhat. Pl. három napon ~ választ adok; a kölcsönt fél éven ~ kell visszafizetni. 

Időtartam kifejezésére pontosabb az alatt névutó v. a -ban, -ben rag: két hónap alatt tíz 

kilót hízott; az utóbbi két évben többször is jártam külföldön. Az állítmány idejénél későbbi 

időpont megjelölésére se a ~, hanem a múlva v. a (vmire) rá formát alkalmazzuk: leesett az 

állványról, s két napon ~ (jobb: két nap múlva, két napra rá) meghalt. 



Fölöslegesen terjengős és nehézkes a hivatali nyelvben dívó vminek a keretén ~ 

kifejezés. Pl. a vállalat, az intézmény keretén ~; a problémát csoportgyűlés keretén ~ is 

megvitatjuk. Egyszerűbben: a vállalatnál, az intézményben; csoportgyűlésen. 

Vö. alatt | ezen belül | keretén belül 

 

bemelegít 

Tárgyas igeként: ’meleggé v. melegebbé tesz’, pl. ~i a szobát, az ágyat, a motort. Tárgy 

nélkül, tárgyatlan igeként sportnyelvi szakszó: ’(mérkőzés, verseny előtt) izomlazító 

könnyű testmozgást végez’, pl. a futók a verseny előtt alaposan ~enek. Ez újabban sokszor 

igekötő nélkül is: a skótok az öltözőben melegítenek. 

 

bemenet, kimenet 

Határozószóként: ’miközben megy be, ill. ki’, pl. bemenet v. kimenet észrevette, hogy 

valaki követi. Főnévi szerepben: ’az a cselekvés, hogy vki be-, ill. kimegy’, pl. idegeneknek 

tilos a bemenet! Mindezek kifogástalanok, csakúgy mint szaknyelvi (orvosi, távközlési, 

nyomdászati stb.) alkalmazásuk. De ’be- v. kimenésre való hely’ értelemben kissé 

idegenszerűek: a bemenet az udvar felől van; (a) kimenet a folyosó végén balra. 

Magyarosan: a bejárat, a kijárat. 

 

béna, bénázik 

A béna melléknevet a bizalmas stílusban ’ügyetlen’, ill. ’hatástalan, sikerületlen’ 

jelentésben is alkalmazzák: Ne viselkedj már ilyen bénán!; Milyen volt a műsor? – Hát, 

elég béna. A bénázik ’ügyetlenkedik, szerencsétlenkedik’ ige szintén a bizalmas, ill. 

vulgáris stílusnak a szava. Mivelhogy mind a kettő sértő, bántó hatású lehet, csak bizalmas 

baráti körben alkalmazzuk, v. még ott se! 

 

benn – bent 

Magukban állva egyenértékű alakváltozatok: benn v. bent van a műhelyben. Néhány 

összetétel azonban benn előtaggal állandósult: bennfentes, bennszülött. Más toldalékos 

alakokat viszont csak a bent-ből képezhetünk: benti, bentről. 

 

benneteket L. titeket – benneteket 

 

bennfentes 

Jelentése: ’vhová bejáratos, a helyi körülményeket jól ismerő (személy)’. Utótagja egy n-

nel írandó, mert nem a fenn határozószóval függ össze, hanem valószínűleg az elavult 

fentes ’ravasz, csalárd’ melléknévvel azonos. 

 

bennünket L. minket – bennünket 

 

benső – belső L. belső – benső 

 

benyomás 

Átvitt értelemben idegenszerű (vö. német Eindruck). Pl. vmi mély ~t gyakorolt v. tett rá; 

beteg ember ~át kelti; az volt a ~om, hogy…; stb. Magyarosabban: vmi nagy hatással volt 

rá; beteg embernek látszik; az volt az érzésem, sejtésem, hogy…; úgy érzem, sejtem, vélem, 

hiszem, hogy… 



 

bepótol 

Szükségtelen benne az igekötő, pl. ~ta mulasztását, házi feladatát. A pótol ugyanis 

magában is befejezett értelmű: pótolta mulasztását, házi feladatát. 

 

bepörög, bepörget 

Argónyelvi eredetű, a bizalmas-tréfás társalgási nyelvbe is mindinkább behatoló 

szemléletes igék: a főnök bepörgött (= dühbe, méregbe gurult, indulatba jött); szemtelen 

válaszaival alaposan bepörgette (= felizgatta, feldühítette) tanárát. A beszélt nyelvben 

nem kifogásolhatók, de igényes közlésben fenti választékos megfelelőikkel éljünk! Vö. 

felpörög, felpörget 

 

beretva L. borotva – beretva 

 

bérfejlesztés L. fokoz – emel – növel – fejleszt 

 

bérmentesít 

Hivatali nyelvi, postai szakszó: ’(feladó) a postai szállítási díjat előre lerója, s ezzel a 

küldeményt a címzett számára bérmentessé teszi’. Főleg ebben az állandó szókapcsolatban 

él: készpénzzel ~ve. Kissé mesterkélt ízű, de szükséges, tömör kifejezés. 

 

besokall 

Az újabb szleng tömör kifejezése annak jelölésére, hogy vki megsokall, megelégel vmit, 

elege lesz vmiből: ~tam, nem csinálom tovább. A ~ tárgyi és határozói bővítmény nélkül, 

vagyis az ok megnevezése nélkül, általánosságban fejezi ki ezt a lelkiállapotot. Csak a 

bizalmas stílusban használható, ott azonban jó szolgálatot tesz tömörségével. 

 

besorol – besoroz L. párhuzamos képzések 

 

Bessenyei 

Helyes kiejtése: [besenyei]. Elválasztása: Bes-se-nyei. 

 

beszédhangok kapcsolódása 

A hangokat általában nem önmagukban ejtjük ki, hanem azok a beszéd folyamatában 

egymás mellé kerülnek, s ebből következőleg nemegyszer hatnak is egymásra, 

képzésmódjuk közeledik egymáshoz. 

A Inak számtalan különféle esete van; ezek részletezése itt nem lehet feladatunk. Azt 

azonban szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy ezek az alkalmi képzésmódbeli 

változások jobbára nem hangképzési hibáknak, hanem a beszédfolyamat természetes 

velejáróinak minősülnek. Így nem hiba, hanem szükségszerű hangképzési sajátosság a két 

mássalhangzó találkozásakor bekövetkező részleges v. teljes hasonulás, pl. lábfej, kiejtve 

[lápfej], kapzsi [kabzsi], átcsap [áccsap], továbbá az összeolvadás, amikor két szomszédos 

hang helyett egy harmadikat ejtünk ki: adja [aggya], látjuk [láttyuk] stb. 

Persze létrejöhetnek a beszédhangok egymásra hatása következtében olyan 

módosulások is, amelyeket a köznyelvi kiejtési norma nem szentesít. Ilyen pl. a 



hangkiesés: vákuum [vákum], higiénia [higénia], ideiglenes [ideglenes] stb., ill. a Inak 

szabályait figyelmen kívül hagyó betűjtés (l. ott). 

 

beszédhibák  L. dadogás | hadarás | nyökögés | orrhangúság | pöszeség | raccsolás | 

selypítés 

 

beszédtöltelék 

~nek a tartalom és valóságos nyelvi funkció nélküli, ill. funkciójukat vesztett elemeket 

(töltelékszavakat, szókapcsolatokat, mondattöredékeket stb.) tekintjük. Pl.: hát, szóval, 

nos; tulajdonképpen, voltaképpen, természetesen; őszintén szólva; tetszik tudni; kérem 

szépen; meg kell mondani. A ~ tehát legtöbbször kötőszó, módosítószó, módosító értelmű 

határozó v. mondatrészlet. 

Az efféle nyelvi elemek persze kifejezhetnek állásfoglalást, értékelést, nyomatékot, ill. 

lehet fatikus (kapcsolattartó, a közlési csatorna működőképességét ellenőrző) szerepük is. 

Ha azonban minden ok nélkül, pusztán megszokásból v. időnyerés végett alkalmazzuk 

őket, fölösleges sallangokká válnak. 

 

bessz 

Francia eredetű tőzsdei szakszó: ’eső árfolyam, árfolyamesés’. Régóta magyarosan írjuk. 

Vö. hossz 

 

beszüntet – megszüntet 

A beszüntet ige jelentése részben elkülönült a megszüntet-étől. Vmely folyamatos emberi 

tevékenységnek hosszabb időre való v. végleges abbahagyását jelöli, pl. a sztrájkolók két 

órára beszüntették a munkát; a rádió vihar miatt beszünteti adását; X. Y. beszüntette 

ügyvédi tevékenységét; a korszerűtlen termékek gyártását be kell szüntetni. A megszüntet 

helyett azonban ne éljünk vele, pl. beszünteti a lapot (helyesebben: megszünteti). 

 

betanít – megtanít 

A betanít ige jelentése szűkebb körű: ’vmely gépies v. pontosan megszabott cselekvés-

(sorozat) végzésére megtanít’. Pl. betanítja a munkást a gép kezelésére; az elefántot 

többféle cirkuszi mutatványra is be lehet tanítani. Olykor pejoratív árnyalatú: vkit betanít 

vmilyen hazugságra. Nélkülözhetetlen viszont ebben az állandó szókapcsolatban: 

betanított munkás. 

 

betanul – megtanul 

A betanul szűkebb és gyakran pejoratív értelmű: ’vmit (különösen szöveget, verset) sok 

gyakorlással, rendszerint gépiesen megtanul’. Pl. olyan folyékonyan beszélt, mintha 

betanult szerepet mondana. 

 

betart – megtart 

A betart ige jelentésköre szűkebb, mint a megtart-é. Használata azokban az állandósult 

szókapcsolatokban fogadható el, amelyeknek tárgya vmely külső, a cselekvő akaratától 

független körülményre utal. Pl. betartja az előírásokat, a feltételeket, a rendeletet, a 

szabályt, a törvényt, az utasítást. Kerülendő viszont olyankor, amikor önként vállalt 

korlátozásról, közös megállapodásról v. általános elvről van szó. Ilyenkor a megtart ige a 



jó: megtartja szavát, ígéretét, esküjét; megtartják az egyezséget, a fegyelmet, a rendet, a 

szokást. 

A betart vkinek argónyelvi eredetű kifejezés, de ma már a bizalmas-tréfás beszélt 

nyelvnek is eleme. Helyette a választékos stílusban ezekkel élhetünk: árt neki, kárt okoz 

neki; erőszakosan v. alattomossággal (meg)akadályozza vmiben; keresztezi szándékát, 

elgáncsolja törekvéseit. 

 

-beteg  utótagú összetételek 

Elvonással v. analógiás úton keletkeztek, részben idegen összetételek tükörfordításaként. 

Főbb csoportjaik az elő- és az utótagnak egymáshoz való viszonya szerint: 

1. Alanyos összetételek: bőr-, elme-, gyomor-, ideg-, kedély-, máj-, mell-, szív-, tüdő-, 

vesebeteg (é. vkinek a bőre, az elméje, a gyomra stb. beteg). Használatuk nem 

kifogásolható a -bajos utótagú párhuzamos alakok mellett. Közöttük nemegyszer hangulati 

különbség fejlődött ki, pl. idegbeteg – idegbajos. 

2. Jelöletlen határozós összetételek: cukorbeteg, sugárbeteg; vírusbeteg (növény). A 

tengeribeteg a tengeribetegség főnévből vonódott el; szükséges és hibátlan szó. (Itt 

jegyezzük meg, hogy a más típusú lelki beteg, nemi beteg kifejezést külön kell írni.) 

3. A -betegség utótagú mellérendelő összetételekből elvont kifejezések jobbára 

mesterkéltek, idegenszerűek: asztma-, kolera-, leprabeteg. Egyszerűbb, természetes 

köznyelvi megfelelőik: asztmás, kolerás, leprás. Olykor azonban stílusbeli különbség van 

a kétféle alak között; pl. a rákbeteg választékosabb, tapintatosabb, mint a rákos. A lázbeteg 

mai nyelven és pontosan: lázas beteg. 

 

betervez – eltervez – megtervez 

A betervez igében a be igekötőnek jelentésmódosító és -sűrítő szerepe van, ezért nem 

hibáztathatjuk: betervezi az utazást, a nyaralást, azaz ’terveibe beiktatja, beilleszti’. Más 

az eltervez: ’elgondol, képzeletében kialakít vmit’. Ez olykor az irrealitás, ill. a meg nem 

valósultság mozzanatát is tartalmazza: szépen eltervezte jövendő közös életüket, de ebből 

semmi sem lett. A megtervez befejezett értelmű: ’vminek a tervét elkészíti’, pl. megtervezi 

a házat, a hidat, az utat. 

 

betesz 

Leginkább megszokott, természetes jelentésein kívül – ’vminek a belsejébe tesz’, 

’megőrzésre bead vhová’, ’behajt, becsuk (ablakot, ajtót)’ stb. – néhány sajátos, ill. nyelv-

helyességi szempontból vitatott jelentése is kifejlődött: betették a laphoz ’oda helyezték el, 

oda osztották be’; (jól) betett nekik az időjárás ’bajt, bosszúságot, kárt okozott nekik’; ez 

majd ~ neki ’tönkreteszi; meghiúsítja terveit’. Ezek sem helytelenek, de bizalmas 

hangulatuk miatt csak az oldott stílusú élőbeszédben, ill. a magánlevelezésben 

használhatók. 

 

betilt – megtilt 

A betilt kissé szűkebb értelmű: ’(hatóság) vminek a működését, folytatását, lebonyolítását 

megtiltja’. Pl. a rendőrség betiltotta a gyűlést; a miniszter betiltotta a lap terjesztését. A 

megtilt befejezett jelentésű: megtiltom, hogy elmenj. Az eltilt igének ezektől részben eltérő 

jelentése és vonzata van (vö. eltilt). 

 

betölt 



Ennek a színes, sokjelentésű igének a hivatali nyelvi kapcsolatai sokszor fölöslegesek, 

egyszerűsíthetők: vmilyen feladatot, hivatást, rendeltetést, szerepet tölt be = vmi a 

feladata, hivatása, rendeltetése, szerepe; vmilyen feladata stb. van. 

Bizalmas-tréfás használatban személyre is: egész estét betöltő egyéniség, azaz a) 

’kövér’; b) ’hangadó, bőbeszédű, lebilincselően szórakoztató’. 

 

betud 

A hivatalos szóhasználatban: ’vmit beleszámít vmibe’, pl. a tiszteletdíjba ~ták az utazás 

költségeit is; ’vkinek vmit beszámít’, pl. ~ neki egy egyetemi félévet. A köznyelvben: 

’vminek tekint’, pl. ezt hibájául tudja be (neki); ’vminek tulajdonít vmit’, pl. ingerültségét 

betegségének tudták be. További jó szinonimái: hibájául rója fel; betegségével 

magyarázták. Az (ezt) minek tudhatom be? kérdés helyett egyszerűbbek ezek: mi az oka?; 

mi történt? 

 

betűejtés 

A ~ az a kiejtési hiba, hogy olyan szavakat is írott alakjuk szerint ejtenek ki, melyeknek 

szokásos és helyes kiejtése eltér a betűképtől. Az alábbiakban bemutatjuk néhány 

jellegzetes típusát. 

1. A dj, nj, tj, gyj, nyj, tyj hangkapcsolat betű szerinti kiejtése a ragos alakokban: tud-ja, 

mond-ja, út-ján e helyett: [tuggya], [mongya], [úttyán]. Az összetételekben azonban 

érzékeltetnünk kell a tagok határát, pl. bűn-jel (nem pedig: [bűnnyel]), had-járat (nem 

pedig: [haggyárat]). 

2. Az lj kapcsolat betű szerinti kiejtése ragozott igealakokban: kerül-jön e helyett: 

[kerüjjön]. Kivételesen hangoztatható az l + j hangkapcsolat, ha ezzel jelentést 

különböztetünk meg: tol-ja, ill. tojja. A toldalékos névszókban és az összetételekben pedig 

mindig szabályos az lj-nek betű szerinti kiejtése: [sál-ja], [el-jut]. 

3. Súlyos hiba az n-nek betű szerinti, módosulás nélküli ejtése a hang, munka, konty, 

szenved típusú alapszókban meg a különb típusú fokjeles alakokban. 

4. A zöngés mássalhangzó – a v, r, l, m, n, ny kivételével – zöngésíti a közvetlenül előtte 

álló zöngétlen mássalhangzót: nem vak-bél, hanem [vagbél], nem vas-golyó, hanem 

[vazsgolyó]. Ugyanígy érzékeltetni kell a zöngés mássalhangzónak zöngétlen 

mássalhangzó előtti szabályos zöngétlenülését: nem rag-tapasz, hanem [raktapasz], nem 

láb-hoz, hanem [láphoz] stb. 

5. Néhány szóban helytelen bizonyos mássalhangzóknak – az írásképhez tapadó – 

röviden ejtése: egy, egyes, egyelőre; lesz (helyesen ejtve: [eggy], [eggyes], [eggyelőre]; 

[lessz]). De rövid marad a mássalhangzó az egyetem-ben, a leszek-ben és ezeknek további 

ragos alakjaiban! 

Kivételképpen nem hibás a ~ az alábbi esetekben: 

1. Ha az n-m, n-ny, sz-s, z-zs, t-s, t-sz, gy-z hangkapcsolatokban éreztetni akarjuk a 

képzett v. az összetett szó elemeit: merész-ség, ön-működő, tan-nyomda, négy-zet stb. 

2. Ugyancsak kifogástalan a cv, csv, kv, pv, sv, szv, tv, továbbá a c-s, s-sz, sz-cs és az 

nyb, nycs, nyd hangkapcsolat betű szerinti ejtése: rakva, csinos vagy, másszor, lányban stb. 

A gys, gysz kapcsolatban a választékos köznyelvben legjobb [tys, tysz]-t ejteni: nagyság 

[natyság], négyszer [nétyszer]. A nagy-ság, négy-szer modoros ~, a [naccság], [néccer] 

viszont népiesen hat. 

L. még: beszédhangok kapcsolódása 

 



betűhív – betűhű 

A hív ’hű’ melléknév régies, irodalmias (pl. Batsányinál: „… hív jobbágyitoknak 

felszentelt hóhéri”), de a nyomdai és filológiai szaknyelv betűhív összetételének 

utótagjaként ma is előfordul: betűhív másolat, kiadás. Helyette azonban egyre inkább tért 

nyer a betűhű változat. De némelyik toldalékos alakban csak a betűhív használható: ezek a 

másolatok betűhívek; betűhívet készíts!; melyik a betűhívebb? L. még: hív – hű 

 

betűrend 

Szótárakban, lexikonokban, névjegyzékekben (pl. a telefonkönyvben), a szakkönyvek 

tárgy- és névmutatójában stb. a szavakat, neveket először kezdőbetűjük, majd második, 

harmadik stb. betűjük ábécébeli helye szerint keressük, ill. rakjuk sorba. 

A magyar ~be sorolás szabályait részletesen az AkH.11 14–16. pontjában találhatjuk 

meg. Íme közülük néhány fontosabb irányelv, szempont: 

1. Rövid és hosszú magánhangzó között általában nem teszünk különbséget. A ~ 

szempontjából egyenértékűek tehát: a–á, e–é, i–í, o–ó, ö–ő, u–ú, ü–ű. Ezért előzi meg a 

névsorban pl. Ábrányi Emil Arany Jánost, ill. Ákos Stefi Aradszky Lászlót. De ha csupán 

az a–á, e–é stb. betűpárban van a különbség, a rövid magánhangzó megelőzi a hosszút: 

bab, báb, baba, bába; Körös, Kőrös; stb. 

2. Az egyjegyű betű elkülönül a kétjegyűtől: a c a cs-től, a g a gy-től, az n az ny-től stb. 

Az egyjegyű betű a szó belsejében is megelőzi a kétjegyűt: kégli, kegy, kegyed, kegyel. A 

kettőzött kétjegyű betű két betűnek számít, pl. a ggy gy + gy-nek, az nny ny + ny-nek: 

mentő, menyegző, menyét, mennyezet, Menyus. 

3. A régies v. idegen írásmódú szavak és nevek betűkapcsolatait betűkre bontva soroljuk 

be; pl. a cz = c + z, azaz cvikker, Czetz, Czuczor a helyes sorrend. 

4. A különírt szókapcsolatok besorolásakor a szóközt nem vesszük figyelembe: magyar 

nyelv, magyaros, magyar szakos, magyartalanság stb. Ezt nevezzük szoros ~nek. 

5. Némelykor eltérünk a szoros ~től. Pl. sok verseskötet cím- és kezdősormutatójában 

meg a hivatalos helységnévtárban az á, é kezdetűek külön csoportot alkotnak az a, e 

kezdetűek után. Idegen neveket is tartalmazó lexikonok rendszerint nem sorolják külön a 

kétjegyű mássalhangzóval kezdődő címszókat, hanem pl. a cs-t a c, a gy-t a g, az ny-et 

az n alá osztják be. 

6. Gyakran okoz gondot a vezetéknév előtti megkülönböztető betű v. névrövidítés. 

Ilyenkor legcélszerűbb a vezetéknév kezdőbetűje szerinti elrendezés: Soltész Elemér, 

Soltész János, J. Soltész Katalin. Az idegen neveket is családnévi elemük szerint soroljuk 

~be, hátravetve a keresztnevet: Schubert, Franz; Schumann, Robert; Strauss, Johann (de 

lehet így is: F. Schubert, R. Schumann, J. Strauss). 

7. Helyesírási szabályzatunk megengedi, hogy belső használatra szánt bibliográfiák 

készítésekor eltérjünk a fenti szabályoktól. Az ilyenkor követendő eljárást szabvány (MSZ 

3401) írja elő. 

 

betűszók 

A ~ azok a mozaikszók, amelyek nyelvünkben (esetleg már az átadó idegen nyelvben) 

vmely többelemű név v. kifejezés alkotórészeinek kezdőbetűiből alakultak. Pl. bt (betéti 

társaság), MÁV (Magyar Államvasutak), FTC (Ferencvárosi Torna Club), URH 

(ultrarövidhullám). Írásuk, kiejtésük szabályait, nyelvhelyességi tudnivalóikat l. az AkH.11 

283–287. pontjaiban. L. még: mozaikszók | rövidítések | rövidítések kiejtése | szaknyelvi 

rövidítések 



 

beugrik 

’Rövid időre bemegy, betér’ jelentésben bizalmas-családias stílusú: hazafelé menet 

beugrom a pékhez. Az argóban, majd a bizalmas beszélt nyelvben ’(hirtelen) eszébe jut’ 

értelme is van: a név, sajnos, nem ugrik be. 

 

beugró 

Az argóban és a bizalmas stílusban: ’belépődíj’, néha ’belépő(jegy)’ is. Újabban ’előre 

befizetendő összeg, belépési összeg’ jelentésben is. Pl. lakásvásárláskor: mennyi a ~?, é. 

mennyit kell előre, előlegként fizetni? 

 

beüt 

A népnyelvben ezt is jelenti: ’(fordulat, esemény) váratlanul bekövetkezik’. Ez az utóbbi 

időben szinte köznyelvivé vált, némi bizalmas-tréfás árnyalattal: no, ez aztán ~ött! 

 

beütemez 

Eredetileg szaknyelvi szó: ’ütemtervbe beiktat’. Napjainkban közéleti divatszó lett: ezt a 

jövő hétre tudom ~ni; sőt tréfásan: a barátnőmet szerda délutánra ütemeztem be. Efféle 

használata sokszor erőltetetten modoros; hacsak lehet, inkább kerüljük! 

 

bevagoníroz – bevagonoz 

A német -ieren igeképzőből alakult -íroz képző helyett egyszerűbb és magyarosabb a 

magyar -z képzővel alkotott forma: bevagonoz. A be igekötő itt ’(a vagonba) berak’ 

értelmet ad a szónak, tehát szükséges, nem idegenszerű. 

 

bevállal, befúj, beidéz 

Az újabb nyelvhasználatban a be igekötő a cselekvés befejezett voltának nyomósítására 

néhány olyan igén is megjelenik, amellyel korábban soha nem kapcsolódott össze: az 

önkormányzat bevállalja a költségeket; a bíró befújja a tizenegyest; a beidézett adatok nem 

pontosak; stb. Ezek egyelőre bizalmas-pongyola hatású alakok; a választékos stílusban 

továbbra is így helyes: az önkormányzat (magára) vállalja a költségeket; a bíró (lefújta a 

szabálytalanságot, és) megítélte a tizenegyest; az idézett adatok nem pontosak; stb. L. 

még: be igekötő 

 

bevált 

Néhány szókapcsolatban állandósult a korábban németesnek bélyegzett forma: ~ja 

ígéretét; ~ja (a) szavát, a hozzá fűzött reményeket. Aki még ma is idegenszerűnek érzi, 

helyettesítse ezekkel: állja a szavát; valóra váltja v. megtartja ígéretét; igazolja a hozzá 

fűzött reményeket. 

 

bevett 

Eredetileg a bevesz ige befejezett melléknévi igeneve. Az ige egyik jelentése, a ’befogad, 

beiktat’ alapján általánosan használatos a következő jelzős szókapcsolatokban: ~ for-

maság(ok), ~ gyakorlat, szokás, dolog. E sablonos divatszó helyett folyamodjunk árnyal-

tabb kifejezésekhez: szokásos formaság(ok); általános, elterjedt, szokásos gyakorlat; 

hagyományos, (régóta) meghonosodott, általánosan elterjedt szokás, dolog. 

 



bevezet 

A német einführen hatására terjedt el a használata ilyen szókapcsolatokban: új rendszert, 

módszert, eljárást, szabályt vezet be. Helyette választékosabbak ezek a hagyományos igék: 

alkalmaz, elterjeszt, rendszeresít, meghonosít, kezdeményez, megismertet. De hivatali 

nyelvi értelmében legfeljebb az életbe léptet tudja helyettesíteni. 

 

bevizsgál 

Kereskedelmi és jogi nyelvi szakkifejezés: ’(terméket) előzetesen megvizsgál, és ennek 

alapján forgalmazását engedélyezi’. Ebben az értelemben szakszóként elfogadható, 

egyébként azonban érjük be a hagyományos és világos tartalmú megvizsgál igével! 

 

bezár 

A ~ja az ülést erősen hivatali nyelvi ízű fordulat. Váltogassuk ezekkel: berekeszti az ülést, 

lezárja a vitát, véget vet a vitának stb. A régies ~ja a levelet kifejezés maradványa a ma is 

élő zárom levelemet formula. 

 

bezárólag 

A latin eredetű inkluzíve és a német einschließlich hatására kialakult névutószerű 

határozószó: ’vmely időtartam határaként, felsorolás végső tagjaként megjelölt év, hónap, 

nap stb., amely még beleszámít az adott időtartamba, sorozatba’. Pl. szerdáig v. szerdával 

~, az 50. tételig v. tétellel ~. Bár hivatali nyelvi ízű, olykor szükségünk lehet rá; 

idegenszerűsége már alig érezhető. 

 

bíboros – bíbornok 

Ma a bíboros változat a köznyelvi; a bíbornok egy kissé régies, de ez sem helytelen. 

Melléknévi értékben csak az előbbi használható: bíboros érsek. 

 

bicikli 

A végső soron latin elemekből alkotott angol bicycle főnév hozzánk német közvetítéssel 

jutott. A beszélt nyelvben gyakori (sőt terjedőben van) pongyola bicigli alakváltozata. Ezt 

igényes beszédben okvetlenül kerüljük! 

Van jó magyar megfelelője, a kerékpár, de a két szó nem azonos stílusértékű: a ~ 

bizalmas-családias, a kerékpár hivatalos és választékos. Néhány szókapcsolatban azonban 

csak a ~ használatos, ezért ezekben köznyelvinek tekinthető: ~kerék, ~pumpa, 

háromkerekű ~ (szintén kifogástalan, de mást jelent az ugyancsak angol eredetű tricikli). A 

sportnyelvben csak a kerékpár szó és származékai fordulnak elő: kerékpárverseny, 

kerékpáros, kerékpározik. 

A ~ szónak jó néhány gyermeknyelvi eredetű, bizalmas-családias hangulatú változata 

keletkezett: bicaj, bringa, cajga stb. Igei származékok: bicajozik, bringázik stb. 

 

bifláz(ik) 

Van némi jelentéskülönbség az ikes és az iktelen változat között. A biflázik tárgyatlan ige: 

’gépies tanulással, magolással tölti idejét’; a bifláz tárgyas, pl. biflázza a leckét: ’gépiesen 

tanulja, magolja’. 

 

bifsztek 



Angol eredetű főnév (beef-steak): ’hirtelen kisütött marhabélszín’. Régóta magyarosan 

írjuk. A vulgáris biftek, böftök változat eltűnőben van. Újabban terjed viszont ebben a 

jelentésben az angol nyelvből újra átvett szték. 

 

bikini 

Angol–amerikai eredetű nemzetközi szó: ’kétrészes parányi női fürdőruha’ (nevét a 

csendes-óceáni Bikini-szigetekről kapta). A névadásban közrejátszhatott, hogy első 

szótagja alakilag egybeesik a nemzetközi idegen szavak latin eredetű bi- ’kettős’ 

előképzőjével (vö. bicikli, bigámia, bilaterális stb.). 

Ennek nyomán az egyrészes („felül semmi” típusú) női fürdőruhát egy időben szójátékkal 

monokini-nek nevezték (mono- ’egy’). Az ilyen viselet mai neve az angol eredetű topless. 

 

bikkfanyelv L. bükkfanyelv 

 

biléta 

Francia eredetű, német közvetítéssel átvett főnév: ’(belépő)jegy’. Ma már kissé régies és 

népies, helyette a köznyelvben a jegy, menetjegy, belépőjegy szavakkal élünk. De 

’sorszámmal ellátott fém- v. műanyag lapocska (ruhatárban, uszodában)’ jelentésben a mai 

köznyelvben is használatos. 

 

biliárd 

E francia–német eredetű játéknevet magyar szóként kiejtés szerint, tehát egy l-lel írjuk. 

Nemzetközi hatásra feliratokon, hirdetésekben újból feltűnik az eredeti billiárd írásmód; ez 

azonban a magyar helyesírás szempontjából szabálytalan, helytelen. 

 

bír 

1. Hosszú í-vel ejtjük és írjuk. Az í a származékok egy részében is hosszú marad, pl. bírál, 

bírság, bíró (de a Bíró családnevet sokan rövid i-vel írják: Biró). Több származékában 

viszont megrövidül a magánhangzó: birkózik, birok(ra kel), birtok, birodalom. 

2. A ~ igét a latin habeo és a német haben mintájára birtoklást kifejező segédigeként is 

használták: szép házat, nagy vagyont ~. E régies és idegenszerű forma helyett ma így 

beszélünk: szép háza, nagy vagyona van. A több idegen nyelvet ~, ~ja a németet stb. 

kifejezések helyett is jobbak ezek: több idegen nyelvet tud v. ismer; (jól) beszél németül 

stb. A ~ja vkinek a szívét, rokonszenvét szókapcsolat régies és irodalmias, az élőnyelvben 

már alig fordul elő. A ~ja vkinek a bizalmát ’vki megbízik benne’ kifejezés viszont még él 

a választékos stílusban. 

3. A terjengős és idegenszerű ~ vmivel kifejezés általában nem valóságos birtoklást, 

hanem vmely tulajdonság meglétét fejezi ki: vmi nagy fontossággal, jelentőséggel bír. 

Egyszerűbben: vminek nagy a fontossága, a jelentősége; vmi nagyon fontos, jelentős. Vki 

tudomással ~ vmiről = tudomása van róla; tud róla. E kifejezéseket a régebbi hivatali és 

jogi stílus kedvelte; napjainkra ritkulóban vannak. 

4. A ~ ige jelentése érintkezik a tud igéével: fel ~ja v. tudja emelni a zsákot; nem ~om v. 

tudom megérteni a magyarázatot. Testi erőfeszítéssel v. vminek az elviselésével, 

elszenvedésével kapcsolatban inkább a ~, elvontabb lehetőség, szellemi képesség 

jelölésére inkább a tud igét alkalmazzuk: nem ~ja emelni a lábát; ezt nem ~om tovább 

nézni, ill. ma nem tudok veled találkozni; már jól tud olvasni. Ez nem kivétel nélküli 

szabály; a ~ és a tud közötti választás a szövegkörnyezettől és a közlés stílusától is függ. 



5. Az argóban és az ifjúsági nyelvben dívik a ~ vkit, vmit ’kedvel, szeret vkit, vmit’ 

kifejezés. Valószínűleg a nem ~om ’nem tudom elviselni’ azt az alakot, az ilyen viselkedést 

típusú köznyelvi mondatok megfordításával keletkezett. Csak az alacsonyabb szintű 

beszélt nyelvben fogadható el! 

 

bíró, bírák, bírája 

A bíró főnév néhány toldalékos alakjában még előfordul a bírá- tőváltozat, de ezek az 

alakok régies és választékos jellegűek: bírák, a falu bírája, bírái elé áll (a köznyelvben: 

bírók, bírója, bírói). Összetett szavakban is, pl. alkotmánybíró, de: az alkotmánybírák 

döntése szerint. 

 

birtokában 

Idegen mintát (vö. német im Besitze von etw.) követő hivatali és jogi nyelvi kifejezés: a 

szükséges adatok ~ megindítottuk a hagyatéki eljárást; amíg nem vagyok ~ hiteles 

információknak, nem nyilatkozom. Oldottabban: a szükséges adatok megszerzése után; 

megszerezve a szükséges adatokat; amíg nincsenek hiteles információim; stb. 

 

birtokos jelző ragjának elhagyása, hibás használata L. -nak, -nek birtokosjelző-rag 

 

birtokos névmás 

A ~ a személyes névmás -é birtokjeles alakjainak felel meg: enyém, tied, övé, mienk, tietek, 

övék; enyéim, tieid, övéi, mieink, tieitek, övéik. Használjuk állítmányként (ez a toll az 

enyém) és birtokjeles szóra utalva (ez a te tollad; az enyémet nem láttad?). 

Többes számú alakjai enyhén bizalmas és elismerő árnyalattal vkinek a családját, 

házanépét, nemzetét is jelenthetik (győztek a mieink; az enyéim jól vannak). 

A tiéd, miénk, tiétek egyelőre beszélt nyelvi változatok, de benyomulóban vannak a 

választékos köznyelvbe is. Az enyimé, tiedé, övéké nyelvjárási alakok, igényes beszédben 

okvetlenül kerülendők! 

Vö. enyém, tied, övé 

 

birtokos személyjelek alaki változatai 

1. Az egyes szám 3. személyű, egy birtokra utaló birtokos személyjel magas hangrendű 

alakja -e, ill. sok toldalék előtt -é: szeme, szemét. A népnyelvben és néhány állandósult 

szókapcsolatban -i változatot találunk: eszem a lelkit; se szeri, se száma; íziben ’nyomban’; 

a mindenit; töviről hegyire; stb. 

2. A többes szám 3. személyű, egy birtokra utaló birtokos személyjel ma u, ü 

magánhangzós: fiuk, házuk; gyermekük, kertjük. Az o, ö hangzós változat (fiok, házok; 

gyermekök, kertjök) régies, már az igen választékos stílusban sem él. 

3. A több birtokra utaló személyjelek régebben közvetlenül kapcsolódtak a tővégi i 

hanghoz: kocsiim, zokniim. Ma már azonban egyre gyakoribbak a könnyebben ejthető 

kocsijaim, zoknijaim-féle alakok (az egyes szám 3. személyű kocsija, zoknija hatására). Sőt 

ez a toldalékolás analógiásan tovább is terjed, pl. pólójaim. Az ilyeneket, pongyola voltuk 

miatt, a választékos beszédben kerülnünk kell! 

 

birtokos személyjelek egyeztetése 

A személy szerinti egyeztetés a birtokos személyjelek használatában csak kisebb 

nehézségeket okoz. 



1. Ha a birtokszót ragtalan személyes névmási birtokos jelző előzi meg, a névszó 

birtokos személyjele pontosan megfelel a névmás nyelvtani személyének: az én házam, a 

te házad, az ő háza. Ha az egyes szám 3. személyű ő névmás a többes szám 3. személyű ők 

helyett és értékében áll, akkor a személyjel egyeztetése az értelemhez igazodik, nem pedig 

az alakhoz: az ő házuk. Ha a magam, magad, maga stb. visszaható névmás a birtokos jelző, 

a birtokszóhoz mindig az egyes szám 3. személyű birtokosra utaló személyjeleket kell 

kapcsolni: a magam háza, a magad háza, a maguk háza. Pongyola tehát az olykor 

előforduló a maguk házuk típusú szerkesztés. 

2. A többes szám 3. személyű – személyes névmási v. egyéb ilyen értékű – birtokosra v. 

egyeztetett (számban hozzá illő), v. nem egyeztetett (egyes szám 3. személyű) 

személyjellel utalunk. 

a) A nem egyeztetett személyjel akkor használatos, ha a többes számú birtokos jelző a 

birtokszó előtt áll: a lányok ruhája (nem pedig: ruhájuk); több birtok esetén: a lányok 

ruhái (nem pedig: ruháik). 

b) Ha ellenben a birtokos jelző v. egyáltalán nincs kitéve, v. az ő személyes névmás, 

csakis egyeztetett személyjellel utalhatunk a többes szám 3. személyű birtokosra: itt a 

kocsijuk; itt vannak a csomagjaik; ez az ő kocsijuk; az ő csomagjaik már megérkeztek. Az 

igényes, választékos nyelvhasználat ezt kívánja meg akkor is, ha a névszói birtokos jelző 

csak a birtokszó után következik: a kocsijuk már itt áll a ház előtt a fiúknak; a csomagjaik 

már megjöttek a lányoknak, de ők maguk még sehol sincsenek. És ez ajánlható akkor is, ha 

az elöl álló birtokos jelző és a birtokszó közé állítmány v. egyéb mondatrész ékelődik: a 

szomszéd lakóknak még nem jött meg a gázszámlájuk; a képviselőknek ilyenkor van a 

legtöbb dolguk. Pongyola így, bár nagyon terjed: a szomszéd lakóknak még nem jött meg a 

gázszámlája; a képviselőknek ilyenkor van a legtöbb dolga. 

3. Ha eltérő személyű és számú birtokosoknak a (formailag) közös birtokáról beszélünk, 

a birtokszó személyjele gyakran a hozzá szórendileg közelebb álló birtokosnak a számát és 

személyét követi: az ő és a te véleményed; a mi és a ti álláspontotok erősen különbözik. A 

választékos stílusban azonban lehetőleg kerüljük az effajta egyeztetési zökkenőket! 

4. Ha több 3. személyű birtokosnak egyenként egy birtokáról van szó, a hagyománynak 

az felel meg jobban, ha egy birtokra utaló birtokos személyjelet használunk: lemásolta a 

könyvek címét (nem pedig: címeit). Hasonlóképp Móricznak Kerek Ferkó c. regényében: 

„Odaát a kunok összedugták a fejüket” (nem fejeiket). Előfordulhat azonban, hogy ez 

félreérthető. Ilyenkor v. több birtokra utaló személyjelet alkalmazzunk (pl. a temetésen 

megjelentek koszorúi elborították a sírt), v. ha mód van rá, ill. ha szükséges – pl. azért, 

mert mind az egy, mind a több birtokra való utalás megtévesztő, félremagyarázható lenne –

, vmi egyéb, egyértelműbb megoldást keressünk. Pl. e helyett: a nagykövetek feleségükkel 

(közös feleségükkel?) v. feleségeikkel (ki-ki a maga több feleségével?) jelentek meg a 

fogadáson, válasszuk ezt: feleségestül jelentek meg. 

 

bisztró 

Francia eredetű, régóta magyarosan írt főnév. Bár sajátos vendéglátó egységet jelöl, olykor 

váltogatható ezekkel: gyorsbüfé, falatozó, talponálló. 

 

bizalmas stílus 

A bizalmas minősítéssel szótárunk a fesztelen társalgásnak, a köznapi(as) érintkezésnek a 

szókincsét, kifejezéseit, mondatformálását illeti. A ~ a közeli családtagok, rokonok között 

családias, a nem (nagy)városi beszélők ajkán enyhébben-erősebben népies, a hiányos 



nyelvi műveltségűek, alacsony közlési igényűek körében pongyola árnyalatot is kap. A ~ 

szintjét sem éri el a kifogásolható magatartású, viselkedésű egyének vulgáris, vagyis 

alantas, közönséges, alpári kifejezésmódja. A téma, a mondanivaló és a közlési viszony 

kívánalmai szerint érintkezik a ~ a tréfás és a gúnyos minősítéssel. Kisebb-nagyobb 

mértékben átfedi a ~ az idegenszerű, az ifjúsági és az argónyelvi beszéd körét is. 

A ~ a maga helyén nélkülözhetetlen lehet a hatékony nyelvi érintkezéshez. Így 

semmiképp sem tekinthető helytelen, hibáztatni való közlésmódnak. Saját körén túl 

használva azonban suta és romboló hatású. Nem örülhetünk pl. annak, hogy a letűnt 

önkényuralmi korszak szürke, bürokratikus közéleti nyelve nem úgy újult meg, hogy a 

választékos, pontos és árnyalt kifejezésmód irányába, tehát „felfelé” tolódott el, hanem 

úgy, hogy „lefelé”, a bizalmas, sőt a bizalmas-vulgáris stílusréteghez próbál igazodni. Egy 

parlamenti vita során az egyik képviselő az önkormányzati lakások eladását jó buli-nak 

nevezi, és a lerobbant fővárosi bérházakról értekezik; egy vezető adótisztviselő a 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos bizonyítási eljárást a macerás jelzővel illeti; egyik 

miniszterünk egy rádióriportban így kedélyeskedik: átestünk a paci túloldalára. Mindezek 

nem a közéleti stílus oldottabbá válását jelzik, hanem egy terjedő ízlészavarnak a tünetei. 

Eleve el kell marasztalnunk továbbá a ~nak a pongyolával, a vulgárissal érintkező s 

különösen a durva, trágár változatát. A kötőszóként használt trágárságok nézetünk szerint 

nem a ~nak a velejárói, hanem nyelvi és lelki szegénységről, ürességről árulkodnak. 

Hogy a ~nak mikor melyik árnyalata a helyénvaló, annak eldöntéséhez a beszélőnek 

nemcsak nyelvi, hanem érzelmi műveltségre, beleérző-képességre is szüksége van. A 

bizalmas hangnem és a bántó bizalmaskodás közötti határokat a nyelvi normákon kívül 

magatartás- és viselkedésbeli normák is szabályozzák. 

L. még: diáknyelv | durva stílus | ifjúsági nyelv | közéleti nyelv | népies stílus | pongyola 

stílus | társalgási stílus | trágárság | vulgáris stílus 

 

bíz, bízik 

Hosszú benne az í (bíztam, bízott, bízva, bízvást). De származékaiban megrövidül: 

bizakodik, bizalom; bizony, bizonytalan, bizottság, biztos stb. 

 

bízik  határozója 

Vonzata ma -ban, -ben ragos állandó határozó: bízik vkiben, vmiben. A bízik vkihez, vmihez 

vonzat elavult. 

 

bizonyára, hogy 

Két azonos értelmű, de eltérő szerkezetű kifejezés keveredése: bizonyára ő is tudja × 

bizonyos v. biztos, hogy ő is tudja = ~ ő is tudja. Terjedőben van, de pongyolasága miatt 

kerülnünk kell! Vö. nyilván, hogy | természetesen, hogy | valószínűleg, hogy 

 

bizonylat 

A hivatali nyelv nyelvújítási eredetű szakszava: ’könyvelési tételt, ill. vmely tényt igazoló 

hivatalos irat’. Jelentése tehát nem azonos sem a bizonyítvány, sem a bizonyíték főnév 

értelmével. 

bizonnyal 

Magában állva kissé régies határozószó: ~ eljön (= bizonyára, biztosan). De ma is gyakori 

a választékos minden ~ kifejezésben. 

 



bizonyos – biztos 

Jelentésük részben elkülönül: 

1. ’Biztonságos, biztonságot nyújtó, megbízható’ értelemben mai nyelvünk a biztos 

melléknevet használja: biztos révbe jut, biztos pont stb. 

2. ’Pontosan meg nem határozott, de vmiképpen mégis megjelölt’ értelemben, a 

határozatlan névmáséra emlékeztető szerepben viszont csak a bizonyos fordul elő: azon a 

bizonyos reggelen, bizonyos mértékű, egy bizonyos pontig stb. 

Gyakoribb közös jelentéseik: 

1. ’Kétségtelen’: egészen bizonyos v. biztos, hogy szeret; ’kétségtelennek tekinthető’: 

vki bizonyos v. biztos vmiben; -an raggal: bizonyosan v. biztosan ’minden valószínűség 

szerint’; ’olyasmi, aminek bekövetkezésében feltétlenül bízni lehet’: nem mondott semmi 

bizonyosat v. biztosat. 

2. A bizonyos – névmásszerű jelentése miatt – ’biztos’ jelentésben jobbára csak 

állítmányként és határozóragos alakban fordul elő: egészen bizonyos (az), hogy…; 

bizonyosan elment már. 

3. Jelzőként a bizonyos csak névmásszerű jelentésében használatos: az a bizonyos 

délelőtt; bizonyos fokú csökkenés. Igen alkalmas viszont a divatos egyféle, egyfajta 

névmások helyettesítésére: egyfajta biztonság, elégedettség, káröröm stb. = bizonyos 

(esetleg bizonyosfajta) biztonság, elégedettség, káröröm stb. 

 

bizonyosság – bizonyság 

Jelentésük nem azonos! A bizonyosság: ’vminek kétségtelen volta; szilárd, biztos tudás, 

személyes meggyőződés vminek a helyességéről’. A bizonyság választékos, régies szó: 

’bizonyíték, tanújel’; a régi nyelvben ’tanú(vallomás), bizonyosság’ is. 

 

bizottság 

Helyes kiejtése: [bizoccság]; a [bizotság] ejtésmód betűejtés jellegű. 

Egytagú -ó, -ő képzős jelzőjével egybeírjuk: igazoló~, intéző~, szerkesztő~ (de 

ellenőrző ~, mert az ellen- összetételi tagnak számít). Jelöletlen birtokos jelzős és jelentés-

sűrítő összetételekben szintén egybe kell írni az előtte álló szóval: kormány~, vizsga~. 

(A kettőnél több elemű és hat szótagnál hosszabb összetett szavakat kötőjellel tagoljuk: 

államvizsga-~.) Az -i képzős jelzőt különírjuk a ~ szótól: fegyelmi ~, mentelmi ~. 

A csupán helyi jelentőségű (intézményen belüli) bizottságok neve kis kezdőbetűs: 

sztrájk~, munkaügyi döntő~. Nagy kezdőbetűsek viszont az önálló intézményként működő 

bizottságok: Balatoni Intéző~, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. 

 

biztat 

Noha a bíz(ik) származéka, rövid i-vel ejtjük és írjuk. Vö. bíz, bízik 

 

biztos L. bizonyos – biztos 

 

biztosít 

Hivatali, közéleti és sajtónyelvi divatszó: lakást ~ vkinek; ~ja az energiaellátást, az 

alkatrész-utánpótlást; megfelelő körülményeket kell ~ani vkinek, vminek; stb. Különösen 

suta akkor, ha élettelen dolgokkal kapcsolatban használják: a ragasztott parketta 

egyenletesen sík felületet ~; az új készítmény megnövelt aktívanyag-tartalma fokozott 



tisztítóhatást ~; stb. Sablonos volta miatt lehetőleg kerüljük! Többnyire könnyen 

helyettesíthető vmely tartalmasabb igével (szerez, nyújt, juttat vmit; gondoskodik vmiről). 

 

-biztos  utótagú melléknevek 

Főként idegen hatásra keletkezett, egyre bővülő összetételtípus. Elsősorban szaknyelvi 

szavak tartoznak ide. Három fő csoportba sorolhatók: 

1. Nagy részük az összetétel előtagjával jelölt veszélytől való védettséget, biztonságot 

fejezi ki: balesetbiztos készülék, érintésbiztos műszer, ütésbiztos óra stb. Amikor csak 

lehet, használjuk helyettük a magyarosabb -álló utótagú összetételeket: fagyálló, ütésálló, 

tűzálló stb. 

2. Néhányuk azt jelöli, hogy az előtagbeli veszély nem fenyeget: defektbiztos autógumi, 

robbanásbiztos képcső stb. Ezek nem cserélhetők fel -álló utótagú melléknévvel! 

3. Jelentéssűrítő összetételek: atombiztos óvóhely, szembiztos harisnya, üzembiztos 

termelés stb. Több közülük a köznyelvben még szokatlanul hat. Az elterjedtebbek azonban 

már nem hibáztathatók. 

 

blamál 

Francia–német eredetű ige: ’nevetségessé tesz vkit, szégyent hoz vkire’. A német 

blamieren ige korábbi magyar megfelelője, a blamíroz elavult. A magyar képzőjű blamál 

jobbára a bizalmas-vulgáris stílusrétegben fordul elő: ~ja a feleségét a vendégek előtt. 

Visszaható alakban még gyakoribb: ~ja magát, választékosabban megszégyenül, 

nevetségessé válik, felsül. 

 

blamázs 

A franciás hangzású, valójában azonban német Blamage [blamázse] főnév átvétele. Csak a 

bizalmas-vulgáris stílusban fogadható el. Több jó magyar megfelelője is van: szégyen, 

megszégyenülés, felsülés, kudarc, baklövés. A finomkodó ~ ma már kiveszőben van, de a 

belőle rövidült bizalmas-tréfás blama főnév még ma is kedvelt szava az alsóbb szintű 

társalgási nyelvnek. 

 

bocsánat 

Elnézést kérő formula, némelykor megszólítás helyett is: ~!; ~ot kérek!; (kérem,) 

bocsásson meg! Az ezekből rövidült bocs! kissé bizalmas (tréfás bővítése: ezer bocs és egy 

anyamedve). Sokszor (pl. utcán, járművön) elegendő a ~ alapforma. Máskor a közlési 

helyzet udvariasabb megszólítást kíván: bocsásson meg(, kérem)!; elnézést (kérek)!; ne 

haragudjon, kérem!; pardon!; sajnálom, kérem!; stb. 

 

bocsát – bocsájt 

A bocsát az eredeti alak, s ma is ez a köznyelvi: útra bocsát ’enged’; vkinek a 

rendelkezésére bocsát vmit. De már a XVIII. század elején feltűnik (pl. Bethlen Miklósnál) 

a j hangzóval bővült bocsájt változat (mint a hullajt a hullat mellett). Ez a forma enyhén 

népiesnek számít, de egyre inkább terjed a köznyelvben is. Ugyanígy az igekötős 

származékban: megbocsát – megbocsájt; kibocsát – kibocsájt. 

 

body 

Az angol ~ ’test’ főnév korábban csak a ~-building összetétel előtagjaként fordult elő (l. 

következő szócikkünket!). 



Újabban ’egybeszabott, az egész törzset beborító feszes női alsónemű’ jelentésben 

használják. Nincs semmiféle magyar megfelelője. Egyelőre őrzi eredeti írásmódját, s nem 

is lenne kívánatos a bodi, esetleg a badi írásmód bevezetése. Összetételekben is, pl. 

csipke~. 

 

body-building, bodyzik 

A body-building angol sportszónak pontos és jó magyar megfelelője a testépítés. E sportág 

művelője a body-builder, magyarul testépítő. Megfelelő magyar ige híján v. körülírással 

kell élnünk (testépítéssel foglalkozik; építi, fejleszti a testét), v. be kell érnünk az angol 

összetétel előtagjából képzett bizalmas, beszélt nyelvi bodyzik szóval. A body- kezdetű 

szavak magyar nyelvbeli kiejtése ingadozik a magyaros [o] és az angolos rövid [á] között. 

 

bojkott 

Az angol Boycott személynévből eredő idegen szó: ’vmely személlyel, szervezettel, 

állammal fenntartott kapcsolatok megszakítása; kiközösítés’. Régóta magyarosan, kis 

kezdőbetűvel írjuk, csakúgy, mint származékát, a bojkottál igét. 

 

bojler 

Angol eredetű idegen szó, de már magyarosan írjuk; összetételeiben is: gáz~, villany~. 

Toldalékolása ingadozik: ~ja v. ~je. 

 

boksz 

Angol eredetű idegen szó. Már mindegyik jelentésében (’ökölvívás’; ’fülke, rekesz, 

doboz’; ’borjúbőr’; ’cipőkenőcs’) magyarosan, ksz-szel írjuk. Csak angol szókapcsola-

tokban, pl. black box ’fekete doboz’ (informatikai szakkifejezés) marad meg az eredeti box 

írásmód. 

 

-ból, -ből  rag 

Elsődleges funkciója szerint belső helyviszonyrag: vhonnan, vminek a belsejéből való 

kifelé irányulást fejez ki. Pl. a táskából egy szalaggal átkötött csomagot vett ki. 

Helyneveken általános helyviszonyt is jelölhet: jöttek vendégek Sopronból, Debrecenből, 

de még Los Angelesből is. Népies változata: -bul, -bül, ill. -búl, -bűl (ezek olykor a 

szépirodalomban is előfordulnak). 

Vonatkozhat elvont határozói körülményre is, pl. módra (fejből tudja a verset), okra 

(dacból nem mondta meg), eredetre (rablóból lesz a legjobb pandúr) stb. 

Különösen gyakori partitivusi (részelő) eredethatározói szerepben, pl. behozatalunk 

déligyümölcsből. Helyette tömörebb és magyarosabb a déligyümölcs-behozatalunk 

összetétel. 

 

bolgár – bulgár 

Eredetileg a népnév első szótagja is u hangzós volt, de ez u > o hangváltozással (ún. 

nyíltabbá válással) o-ra változott. Az országnévben viszont – idegen hatásra – megmaradt 

az u magánhangzó. A Bulgária – bolgár kettősség olykor zavart okoz: gyakran hallható a 

Bulgária országnévből analógiás úton elvont bulgár melléknév is. Ez azonban a művelt 

köznyelvben pongyolának minősül, kerülendő. Helyesen tehát: bolgár férfi, bolgár 

irodalom, bolgárkertész, Bolgár Köztársaság stb. 

 



bólingat 

A bólint ige gyakorító képzős származéka, de a t hang a kiejtés megkönnyítésére kiesett, s 

így is írjuk (már Arany János Családi kör-ében is „Feketén bólingat az eperfa lombja”). 

Hasonlóképpen: kacsingat, tekinget. De vannak olyan igék, melyekben a -gat, -get a -t 

képzős formához járul: csettintget, jelentget stb. 

 

bolíviai 

A dél-amerikai Bolívia lakói helyesen: bolíviaiak. Az olykor hallható bolívok forma a 

Brazília – brazilok analógiáján alapul. Hasonlóképpen Kolumbiában sem kolumbok élnek, 

hanem kolumbiaiak. Vö. argentin – argentinai | brazil – brazíliai | jordán – jordániai | 

palesztin – palesztinai 

 

bolondot csinál vkiből L. csinál 

 

Bolyai 

Ezt az erdélyi magyar családnevet rövid o-val kell írni, bár kiejtése gyakran [bójai]. 

Többes számban: a ~ak ’a B. család tagjai, különösen Farkas és János, a két nagy 

matematikus’. Ritkán kötőhangzó nélkül is: manapság nem születnek ~k ’B. formátumú 

matematikusok’. 

 

bolygók nevének írása 

Nagy kezdőbetűvel, a magyar kiejtés szerinti alakban írjuk őket: Merkúr, Vénusz, Föld, 

Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó. Istennévként viszont fennmaradtak 

a latinos Venus, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto alakok is. 

 

bombasztikus 

Német (végső soron: perzsa) eredetű melléknév: ’fellengzős, dagályos’. Újabban mind 

gyakrabban a bomba főnév hatása alá kerül, s ennek következtében ~ siker-ről, vmely 

esemény ~ hatásá-ról hallhatunk, olvashatunk. Mivel e jelentésváltozás megértési 

zavarokra vezethet, ne engedjünk neki szabad utat! ~ siker, hatás helyett beszéljünk inkább 

bombasiker-ről, óriási, leírhatatlan, roppant stb. hatás-ról! 

 

bomlik 

A kijelentő mód több személyében ingadozik a ragozása: bomlasz v. bomolsz; bomlotok v. 

bomoltok; bomlanak v. bomolnak. Felszólító és ható alakját, valamint határozói igenevét a 

teljesebb (magánhangzós) tőváltozatból képezzük: bomolj, bomolhat, bomolva. Feltételes 

módját mind a hangzóhiányos, mind a teljes tőből megalkothatjuk: bomlana v. bomolna 

(az utóbbi ritkább, választékos). 

 

bontóper 

Jogi szakkifejezés; a köznyelvben: válóper. 

 

bonyolít 

Eredeti jelentése: ’bonyolulttá tesz, (össze)kuszál’. A hivatali nyelvben ’ügy(ek)et intéz’ 

értelemben alkalmazzák, sőt e munkakör neveként él a bonyolító főnév is. Ilyen 

jelentésben azonban logikusabb és helyesebb az igekötős le~, ill. a lebonyolító, ügyintéző. 

 



borbély L. fodrász – borbély 

 

borjú 

Többes számú alakja: borjak (újabban olykor ~k is). Birtokos személyjellel: a tehén borja; 

de: a gazda ~ja; a katonák ~ja ’hátitáskája’. Nyelvjárási változat: bornyú. 

 

borotva – beretva 

Ma a borotva alak a köznyelvi; az eredetibb beretva változat csak a népies beszélt 

nyelvben fordul elő. Ugyanígy az igei származékokban: a borotvál, borotválkozik 

köznyelvi, a beretvál, beretválkozik enyhén népies. 

 

borzasztó 

Eredeti jelentése: ’borzalmas’, pl. a felborult jármű ~ látványt nyújtott. Fokozó, 

nyomatékosító szerepben, határozói értékben beszélt nyelvi divatszó: ~ csinos; ~ jól 

éreztük magunkat. Raggal is: ~an örülök, hogy láthatlak. Ejtése az indulat kifejezésére 

gyakran: [bórzasztó], [borrzasztó]. Csak a bizalmas-tréfás társalgási stílusban éljünk vele, 

választékos beszédbe nem való. 

 

bosszankodik 

Már régóta hosszú sz-szel ejtjük és írjuk, csakúgy, mint szócsaládjának többi tagját 

(bosszú, bosszús, bosszant stb.; azelőtt: boszú stb.). Magyaros és helyes vonzata: ~ vmin v. 

vmi miatt; a ~ vmi fölött idegenszerű, kerülendő! 

 

bóvli 

Jiddis eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú, pejoratív értelmű főnév: ’selejtes, silány áru’. 

Csak az alacsonyabb szintű beszélt nyelvben fogadható el: minden ~t rám akar sózni. 

 

bowling 

Ez az angol szó eredetileg szabad ég alatt, gyepes pályán űzött tekézést, tekejátékot 

jelentett, ma pedig a fogantyús golyóval, rendszerint fedett (automata) tekepályán játszott 

tekézésnek a neve világszerte. Kiejtése: [bólin(g)]. Pontos magyar megfelelője nincs, mert 

a teke, tekézés, ill. a kugli, kuglizás egy kissé másfajta sportot, ill. játékot jelöl. De 

figyelmet érdemel a magyarítására Timár György által ajánlott tízesteke elnevezés, amely a 

bábuk számának eltérő voltán alapul. A ~ szót, ha az marad meg, idővel majd kiejtés 

szerint is írhatjuk, egyelőre azonban az angol írásmód a szabályos nálunk is. 

 

box L. boksz 

 

boy 

Angol eredetű idegen szó: ’küldönc, kifutófiú’. Megtartotta eredeti írásmódját. Gyakoribb 

toldalékos alakjai: ~t, ~ok, ~jal. Összetett származéka: ~szolgálat. A bizalmas stílusban 

magának a ~ főnévnek is lehet ilyen értelme: ~jal vitette haza az íróasztalt. 

 

bőbeszédűség  L. szószaporítás 

 

bődületes 



Túlzó jelzőként bizalmas-tréfás divatszó: ~ szerencse; ~ szamárságot mondott. Elcsépelt 

volta miatt az igényes stílusban kerüljük! 

 

böfög – büfög 

Hangutánzó eredetű ige; a böfög a köznyelvi forma, a büfög népies. De a csecsemő a 

köznyelvben is inkább büfög, esetleg játszi szóval büfizik v. böfizik ’felböfögi a (mohó) 

szopás, evés közben lenyelt levegőt’. Műveltető származéka is van: büfiztet v. böfiztet. 

 

bölcsesség 

Régebben a szóelemzésnek megfelelően bölcseség alakban írták (bölcs + -e- kötőhangzó + 

-ség képző), ám s hangja a két magánhangzó között megnyúlt: [bölcsesség], s idővel 

helyesírását is ehhez igazították. Hasonlóképpen: békesség, frissesség. 

 

bölcsőde 

A bölcső főnévből alkották a nyelvújítási eredetű -de képzővel. Ezért hosszú benne az ő. 

Az olykor hallható [bölcsöde] ejtés pongyola, így írni helytelen. (Az ő megrövidülését 

talán a szövöde stb. alakok analógiás hatása okozza; l. még: kötöde). 

 

böngészde 

Korábbi jelentése: ’olyan antikvárium, amelyben a vevő szabadon válogathat a 

készletben’. Mai értelme tágabb: ’olyan üzlet(rész), ahol a vevő kedvére keresgélhet, 

válogathat a pultokra kitett áruban’ (ezért hívják turkáló-nak v. turkáldá-nak is). Mindez a 

nyelvújítás korabeli -da, -de képző feléledését, sőt divatját mutatja. L. még: -da, -de képző 

 

börleszk L. burleszk 

 

bőrműves L. műves – míves 

 

-bő  utótagú melléknevek 

Német mintájú összetételek, de némelyikükre a szaknyelvnek ma is szüksége van: 

folyadékbő, halbő, vízbő, zsírbő. Helyettük a köznyelvben természetesebb a folyadékban 

bő v. bővelkedő stb. forma. De a vérbő (komédia) helyett nem mondhatjuk: vérben bő v. 

bővelkedő, legfeljebb ezt: bővérű. 

 

Braille 

A vakok pontírásának feltalálója francia volt, ezért nevét így kell kiejteni: [bráj]. Az olykor 

hallható „angolos” [brej] ejtés hibás, kerülendő! Toldalékait a végén levő néma (ki nem 

ejtett) betű miatt kötőjellel fűzzük hozzá: ~-tól, ~-jal. Ugyanígy az összetett 

származékokban: ~-írás, ~-ábécé. 

 

brancs 

Francia–német eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú főnév: ’foglalkozási ág’, rosszalló 

mellékértelemmel ’(szakmai) csoport, közösség’. Pl. beveszik a ~ba ’a klikkszerűen 

összetartó (szakmai) csoportba, társaságba’. Melléknévi származéka: brancsbeli, pl. te ezt 

nem értheted, nem vagy ~beli. Korábban élt egy franciás brans változata is – ennek 

jelentése különösebb pejoratív mellékíz nélkül: ’foglalkozás, szakma’ –, ez azonban 

napjainkra úgyszólván kiveszett a használatból. 



 

brandy 

Angol eredetű idegen szó: ’borpárlat, konyak’. Megtartotta eredeti írásmódját. Kiejtése: 

[brendi]; toldalékai ennek megfelelően magas hangúak: ~től, ~vel stb. 

 

bravó – brávó 

A bravó olasz eredetű indulatszó (tetszés, elragadtatás, buzdítás stb. kifejezésére). 

Magyarul: pompás!, remek!, éljen! A szintén olasz eredetű, de á-val írandó brávó 

kiveszőben levő idegen szó: ’bérgyilkos’. 

 

brazil – brazíliai 

A Brazília országnévből elvont brazil népnévben rövid az i. Toldalékai mély hangúak: 

~ok, ~lal stb. Az országnév -i képzős származékában viszont hosszú marad az í: a brazíliai 

őserdők. A főváros nevét s-sel és rövid i-vel kell írni: Brasilia. Helyes kiejtése magyar 

beszédben szintén [brazília]; a [brászília] ejtés, rövid á-val, tudákos, finomkodó. 

 

bricsesz 

Angol eredetű idegen szó (breeches, formailag többes számú): ’térdnadrág, 

lovaglónadrág’. Régóta magyarosan ejtjük és írjuk. Pontos magyar megfelelője a 

térdnadrág. 

bridzsel 

Terjedőben van -z képzős változata: bridzsez v. bridzsezik. Elválasztásuk: bri-dzsel, bri-

dzsez, bri-dzse-zik. A bridzs főnévnek hasonult -vel ragos alakját így kell leírnunk: 

briddzsel, s így választjuk el: bridzs-dzsel. 

 

briliáns 

Francia eredetű nemzetközi szó. Magyar szóként egy l-lel írjuk, akár főnév, akár 

melléknév: ~okkal kirakott melltű; ~ előadásával fergeteges sikert aratott. 

 

brillíroz 

Francia–német eredetű, kissé bizalmas hangulatú idegen szó: ’remekel, sziporkázik’. 

Ebben megmaradt a szótő eredeti hosszú l-je, s jobbára így is ejtjük: [brillíroz]; a [brilíroz] 

ejtés henye, kerülendő. Igényesebb beszédben váltogassuk jó magyar megfelelőivel: 

csillog, sziporkázik, remekel, jeleskedik stb. 

 

brosúra 

Francia eredetű, latinosított végződésű idegen szó: ’fűzött könyvecske, különösen politikai 

tájékoztató, röpirat’. Az ötvenes években jellegzetes hangulatú közéleti divatszóvá vált. Az 

utóbbi időben ritkul a használata. Régóta magyarosan ejtjük és írjuk. A [brossúra] 

ejtésváltozat pongyola, a két s-sel való írás helytelen. 

 

bruttó, bruttósít 

A bruttó olasz–német eredetű kereskedelmi szakszó: ’árunak csomagolásával együtt mért 

súlya; összbevétel a kiadások levonása nélkül’. Újabban adóügyi szakkifejezés is: bruttó 

bevétel, fizetés, jövedelem (szemben a nettó-val; l. ott). Igei származéka, a bruttósít ’egy 

bizonyos mennyiségű pénzt járulékos összegekkel kiegészít’ szükséges szakszó, 



használatát nem kifogásolhatjuk. De ne tegyünk elébe igekötőt (felbruttósít), mert enélkül 

is befejezett (perfektív) értelmű! 

 

bújik 

Rövid ejtése is gyakori, írva azonban mindig hosszú az ú. Származékaiban megrövidül: 

bujdokol, bujdosik, bujkál. A búvik változat irodalmias. 

 

bujt 

Két azonos alakú, de eltérő eredetű és jelentésű ~ igénk van: 1. ’(hajtást) lehajlítva földdel 

betakar, hogy gyökeret eresszen’; 2. ’vkit vmire, rendszerint rossz cselekedetre bujtogat, 

izgat’. Az u hangzó a származékokban is rövid marad: bujtás, bujtvány; bujtogat, felbujt, 

felbujtó. (Más a bújt: a bújik ige múlt idejű alakja.) 

 

bújtat 

A ’rejteget’ jelentésű ~ igét, a bújik ige műveltető származékát hosszú ú-val ejtjük és írjuk. 

 

bukszus L. puszpáng 

 

bukta 

Az újabb szlengben: ’bukás, veszteség, vereség, kudarc’, pl. ez nagy ~ volt. A bukik igéből; 

a bukta süteménynévhez nincs köze (az szlovák eredetű). Vö. elbukik vmit 

 

buldog, buldózer 

E két idegen szavunk első szótagjában az angol bull ’bika’ főnév rejlik, ezért korábban 

hosszú l-lel írtuk őket. Mivel azonban a köznyelvi kiejtésben ez az ll elég régóta 

megrövidült, 1984 óta az egy l-lel való írás a szabályos. 

 

bulgár L. bolgár – bulgár 

 

buli 

Eredetileg francia kártyaműszó; német közvetítéssel került a magyarba. Jelentése: 

’kártyajáték egy köre, játszmája’, innen a tolvajnyelvben ’jövedelmező vállalkozás; az 

ebben részt vevők csoportja’, majd az argóban és az ifjúsági nyelvben ’társas összejövetel, 

mulatság’. Összetételben is: házi~. Átvitt értelemben minden szórakozás, móka, 

vállalkozás, munka, (kedvező) alkalom stb. lehet ~, pl. ez jó ~nak ígérkezik; beveszik a 

~ba; kimarad a ~ból. Divatszó volta miatt az igényes stílusban kerülnünk kell; helyette 

fenti árnyaltabb szinonimáit használjuk! 

 

bundázik, bunda 

A bundázik, megbundáz vkit kifejezés a XIX. század végi tolvajnyelvben ’félrevezet, 

becsap’ jelentésben élt. Eredete talán azzal függ össze, hogy a naiv vidékieket, a bundások-

at általában könnyebb volt megtéveszteni. Pl.: „A lókereskedő itt büszkén felemlítette, hogy 

őt még Mr. Redrey se tudta megbundázni” (Krúdy: A kék szalag hőse). De az is lehet, 

hogy a népnyelvi sundám-bundám ’titokban, suba alatt’ kifejezéssel függ össze. 

A bizalmas sportnyelvben a bundázik: ’a másik csapattal, rendszerint anyagi előnyökért, 

előre megegyezik az eredményben’. Ebből vonódott el a bunda főnévnek ez az értelme: 

’titkos megegyezés, összejátszás vmiben’. Pl. az a meccs, tudom, ~ volt; ~ van a dologban. 



Mindezek a szavak csak a bizalmas beszélt nyelvbe valók! Másutt szinonimáikkal 

éljünk: becsap, megtéveszt vkit; összejátszik vkivel, ill. becsapás, megtévesztés, csalás stb. 

 

bura 

Kiejtése ingadozik: [bura] és [búra]. Az utóbbi is köznyelvi, de írni csak ~ alakban, rövid 

u-val szabad! 

 

burgonya 

A köznyelvi krumpli-hoz viszonyítva a ~ szó választékos, hivatali, ill. szaknyelvi jellegű, 

pl. a ~ nemesítése; ~leves, rakott ~, frissensült pirított Ival. A beszélt nyelvben – néhány 

nyelvjárás kivételével – a krumpli használatos (összetételekben is: krumplileves, 

krumpliorr stb.). A kumpi, kumpri, kurumpi, kolompér stb. tájnyelvi alakok; a pityóka 

erdélyi. 

 

burleszk 

Végső soron olasz eredetű nemzetközi színházi szakszó, a vaskos komikumra épülő 

bohózat műfajának megjelölője. Úgy ejtjük, ahogy írjuk; az „angolos” [börleszk] ejtés 

helytelen, kerülendő! 

 

butélia 

Francia–német eredetű régies és népies szó: ’(hosszú nyakú) palack; pálinkás- v. 

borosüveg; pálinka tartására való négyszögletű mázas edény’. Jelzőként is: felhozatott a 

pincéből egy ~ bort. A butella változat erősebben népies. 

 

butik 

Francia eredetű szó. Korábban német közvetítéssel vettük át, s a bizalmas és népies 

nyelvhasználatban élt ’italmérés, csapszék; kezdetleges, rendszerint piszkos kis bolt’ 

értelemben, pl. pálinkás ~. 

Az 1960-as években, immár közvetlenül a franciából, ill. nemzetközi szóként újból 

bekerült nyelvünkbe, mégpedig idegen írásmóddal (boutique) és a korábbival szinte 

ellentétes hangulati értékben: ’különleges divatárut árusító kisebb bolt’. 

A nyelv laikus és (részben) hivatásos védelmezői hevesen tiltakoztak a ~ főnévnek ilyen 

értelemben való felelevenítése ellen (még miniszteri rendeletet is hoztak az idegen üzlet- 

és cégnevek korlátozására). A ~ azonban, mivel valóságos szükségletet elégített ki, s 

használóinak tudatában már egyáltalán nem élt a hajdani pejoratív jelentés, megmaradt, sőt 

széles körben elterjedt. 

Írásmódja ma is ingadozik: a cégtáblákon felváltva olvashatjuk magyaros és 

idegenszerű alakban. Természetesen csak az előbbi a szabályos! Gyakran használt 

származéka a butikos főnév: ’butik tulajdonosa, bérlője’. 

 

bútor 

A népies beszédben a többes szám jele és a tárgyrag előtt a második magánhangzó kiesik: 

butrok, butrot. A köznyelvben azonban csak a ~ok, ~t alakok fogadhatók el. Vö. motor 

 

buzgár 

Vízügyi szaknyelvi szó: ’áradáskor a töltés mögött feltörő fakadóvíz’. Az 1960-as évek 

közepétől a sajtó révén a köznyelvben is ismeretessé vált. 



 

büfé 

Francia eredetű idegen szó: ’falatozó; (vendéglátáskor:) vegyes hideg ételek; az az asztal, 

amelyen ezek a vendégek számára elő vannak készítve’. Már jó ideje magyarosan írjuk, és 

általában így is ejtjük (a pongyola [büffé] ejtés ritkulóban van; a vulgáris [bufet] szinte el 

is tűnt). Írva csak ~ alakban szabályos; egyaránt kerülnünk kell tehát a feliratokon ma sem 

ritka eredeti buffet, valamint a keverék büffé írásmódot. 

 

büfög L. böfög – büfög 

 

bükk – bikk 

A bükk a köznyelvi alak; a bikk tájnyelvi. A kettősség az összetételekben is megvan: 

bükkfa, bükkmakk – bikkfa, bikkmakk (ejtve [bikfa], [bikmakk] is). 

 

bükkfanyelv 

Tréfás, ill. gúnyos hangulatú főnév: ’kellemetlenül v. szokatlanul hangzó idegen nyelv; 

nehézkes fogalmazás, stílus’. Pl. hivatali ~. A bizalmas szóhasználatban így is: ~e van, 

nem mennek neki az idegen nyelvek. A népies bikkfanyelv változat fokozottan rosszalló. 

 

bűv-  előtagú összetett szavak 

A bűv- előtagot a bűvös melléknévből vonták el a nyelvújítók. Az ilyen előtagú 

összetételek többsége régies ízű, ritkán használt szó. Aránylag még a bűverő él közülük 

leginkább: azt mondják, idősebb korában is megőrizte asszonyi bűverejét. A bűvkör és a 

bűvszer irodalmias, pl. „Az aranyozott diók, a péppel ragasztott színes papírláncok, a 

narancsok, fügék, apró viaszgyertyák, mandulák és préselt szőlők, valamennyien kis 

bűvszerek voltak, amelyek az asszony szépségét emelték és a bennem halkan dobogó 

kívánságot fokozták” (Krúdy: Az útitárs). 
  



C 
caflat – caplat 

Hangutánzó eredetű népnyelvi ige: ’(sárban, pocsolyában) nehézkesen lépked’. Két 

változata közül az f hangzós az eredetibb, de ma a caplat a gyakoribb. 

 

cappuccino L. kapucsínó 

 

casco 

Spanyol eredetű nemzetközi szó: ’gépjárműben, különösen gépkocsiban keletkezett kárra 

vonatkozó biztosítás’. Kiejtése: [kaszkó]. Magyaros írásmódja (kaszkó) egyelőre nem 

kívánatos, de bizalmas-családias stílusú szövegben, pl. magánlevélben elfogadható: ne 

felejtsd el megkötni a kaszkót! A Casco v. CASCO írásváltozat, mivel a ~ nem tekinthető 

márkanévnek, hibás, kerülendő. A szó végi o a toldalékok előtt megnyúlik: It, Ival, Ija. 

 

Ceauşescu 

Az 1989-ben kivégzett egykori román államfő nevének helyes kiejtése: [csauseszku], nem 

pedig [csaucseszku], mint műveltebb emberektől is gyakran hallható. Az [s]-nek ejtendő 

román ş betűről a mellékjelet (ha ennek kinyomtatására a nyomda nem képes) el lehet 

hagyni, de ez a kiejtést nem befolyásolhatja. 

 

CD – cédé 

Az angol compact disc ’hosszú lejátszási idejű, lézersugárral felvett és lejátszott 

hanglemez; kompaktlemez’ rövidítését nagybetűkkel írjuk és [cédé] alakban mondjuk ki. 

A nem hivatalos írott nyelvben előfordul a cédé írásmód is. Összetételekben is: cédéíró, 

cédélejátszó stb. A szintén gyakori cédé lemez valójában tautológia, igényes beszédben 

kerüljük! Vö. kompakt 

 

cech 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú főnév: ’(vendéglői) számla összege’. Pl. ő 

állja a ~et. Igényesebben: ő állja a költségeket; ő fizeti (ki) a számlát; ő fizet. 

 

cédé L. CD – cédé 

 

cefet(ül) 

A bizalmas-vulgáris cefet melléknév eredetileg a cafat-nak a magas hangrendű változata, 

de attól elkülönült. Minőségjelzőként ritka: cefet (= komisz, hitvány, gyalázatos) idő. 

Főként a cefetül ragos alakban fordul elő, v. ’nagymértékben’ (pl. cefetül berúgtam az 

este), v. ’nagyon rosszul’ (pl. cefetül érzem magam) jelentésben. Főnévként tájnyelvi szó: 

’züllött nő’. A köznyelvben ilyen jelentésben csak a cafat él. Mindkettő erősen pejoratív, 

sértő megjelölés. 

 

céh 



A végén néma a h: ~ [cé], ~be [cébe], ~mester [cémester] stb. Csak magánhangzó kezdetű 

toldalék, ill. előhangzó előtt ejtjük ki: ~e [céhe], ~ek [céhek], céhes [céhes] stb. 

 

céljából 

Névutószerűen használt ragos főnév; főleg a hivatali és a sajtónyelvben gyakori: ellenőrzés 

~, hitelesítés ~, a közvélemény megnyugtatása ~ stb. Nem helytelen, de kezdi kiszorítani a 

választékos végett névutót és a tömör határozóragos alakokat. Az igényes stílusban inkább 

ezekkel éljünk: ellenőrzés végett, ellenőrzésre; hitelesítés végett, hitelesítésül; a 

közvélemény megnyugtatása végett, megnyugtatására v. megnyugtatásáért. 

 

célkitűzés 

’A cél kitűzése’ jelentésben nem hibás: a ~ a mi feladatunk, a végrehajtás az önöké. ’Cél’ 

értelemben hivatali és sajtónyelvi divatszó: a ~ek megvalósítása. Ezt terjengőssége miatt 

kerüljük! Inkább: a cél(ok) megvalósítása, elérése. 

 

celluloid 

Angol eredetű kémiai szakszó (végső soron a latin cella, cellula ’sejt’ főnévből). Általában 

rövid l-lel ejtik: [celuloid], de írásban kötelező a ~ alak. 

 

cellulóz 

Francia (végső soron: latin) eredetű vegyipari szakszó. Többnyire rövid l-lel ejtik: 

[celulóz], de írva csak a ~ alak szabályos. Van cellulóze változata is, ez azonban elavult. 

 

celofán 

A fentiekkel azonos gyökerű főnév. Ez a köznyelvben is elterjedt, s ott rövid l-lel ejtik és 

írják. Kémiai szakszóként viszont ma is az eredeti cellofán írásmód használatos. 

 

céloz 

Igekötő nélkül tárgyatlan ige: ~ vmire (de megcéloz vmit). Újabban azonban a ~-t is kezdik 

tárgyas igeként használni, pl. ez a javaslat azt ~za, hogy… Választékosabban: ennek a 

javaslatnak az a célja; ez a javaslat arra irányul, hogy… 

 

Celsius-fok 

A nemzetközi szabvány szerint így kell rövidíteni: °C, ezt azonban magyar szövegben nem 

[fok celziusz], hanem [celziusz fok] alakban olvassuk, ill. ejtjük ki. Ennek megfelelően 

kapcsoljuk hozzá a toldalékokat is, pl. 5 °C-kal [öt celziusz fokkal], nem pedig 5 °C-szal 

[öt fok celziusszal] emelkedett a hőmérséklet. 

 

centríroz(ás) 

Latin–német eredetű műszaki nyelvi szavak: ’gépkocsi kerekét kiegyensúlyozza’, ill. ’ez a 

művelet’. Az autósok nyelvében (még feliratokon is) gyakran hibásan, centíroz(ás) alakban 

fordul elő, talán ejtéskönnyítésül, ill. a centiz, kicentiz téves analógiája folytán. Valójában 

a ~ a centrum, centrális stb. szavakkal függ össze, ezért kötelező benne mind a két r: 

centríroz, centrírozás. 

 

cetli 



Német eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú főnév: ’kis cédula, papírdarab’. Pl. egy ~t 

találtam az ajtóra tűzve. Választékosabban: egy cédulát; egy papírdarabkát; egy (kis) 

darab papírt. 

 

Cházár 

Régies írású családnév; helyes kiejtése: [császár]. 

 

Chicago 

Az USA-beli nagyváros nevét magyar beszédben hagyományosan így ejtjük ki: [csikágó], 

de terjedőben van az amerikaias [sikágó] ejtés is. Hazai településrésznévként (a főváros 

VII. kerülete egy részének neveként) is él, ilyen használatban magyarosan írjuk, s eléje 

határozott névelőt teszünk: a Csikágóban nőtt fel. 

 

Chicco 

Olasz márkanév. Helyes kiejtése: [kikkó]. 

 

chip L. csip 

 

ch  kiejtése, elválasztása 

Ez a nagyobbrészt idegen (latin, német, angol, francia, nyugati szláv stb.) szavakban és 

nevekben, kisebb részben régies írású magyar személynevekben használatos betűkapcsolat 

mindig egyetlen hangot jelöl: közszavakban többnyire egy – nyelvünk hátával és 

szájpadlásunk hátsó részével képzett – réshangot (pech, technika), régi magyar nevekben 

[cs]-t (Madách, Zichy), olasz nevekben [k]-t (Michelangelo), francia nevekben [s]-t 

(Champagne) stb. Köznévben aránylag ritka, mivel a már többé-kevésbé 

meggyökeresedett idegen szavakat helyesírásunk elvei szerint fonetikusan írjuk (csekk < 

angol check; saszla < francia chasselas). Elválasztáskor a ch betűkapcsolat két eleme 

mindig együtt marad: ar-chaikus, Mün-chen, pe-ches stb. L. még: h-féle hangjaink 

 

cigány – roma L. roma – cigány 

 

cigaretta 

Francia–német eredetű nemzetközi szó. Nálunk latinosított végződéssel, ~ alakban 

honosodott meg. Idegenszerű cigarett alakváltozata elavult. A gyakran hallható [cigeretta] 

ejtés helytelen, kerülendő! 

 

cigi(zik) 

Játszi szóképzéssel alakult főnév, ill. ige. Még bizalmas hangulatúak, de a beszélt 

köznyelvben erősen terjednek a cigaretta, cigarettázik rovására. 

 

cígöl L. cipel – cepel – cígöl 

 

ciki 

Eredetileg ifjúsági nyelvi divatszó, de napjainkra általánosan elterjedt a bizalmas-tréfás 

beszélt nyelvben. Melléknévi és főnévi értékben is használatos: ~ ügy v. ~ az ügy (= kínos, 

kényes, kellemetlen, veszélyes); ne menj bele semmilyen ~be ’ilyen helyzetbe, dologba’. 

Származékai: a cikis ’ua.’ melléknév és a cikiz(ik) ’piszkál vkit, piszkálódik vkivel’ ige. 



Újabban ’ciki’ értelemben divatos a cikornya is. (Ebben az is közrejátszik, hogy a ~ szót 

sokan a cikornyás, cikornya szavakból eredeztetik.) 

 

ciklikus – ciklusos 

Az ’időszakos, rendszeresen ismétlődő’ jelentésű, latin eredetű melléknév két alakváltozata 

között sem jelentés-, sem stílusbeli különbség nem alakult ki, de a szaknyelvekben, pl. a 

kémiában a magyaros képzésű ciklusos változat honosodott meg: ciklusos vegyület = 

gyűrűs vegyület. 

 

címen, címén 

A cím főnévnek névutószerűen használható ragos alakjai. Hasonló funkciójú megfelelőik: 

a gyanánt névutó, a -ként határozórag és a mint kötőszó. Pl. segély címén kisebb összeget 

kapott = segélyként, segély gyanánt, mint segélyt… A címén, vmilyen címen sokszor 

pejoratív mellékjelentésű: betegség címén lopja a napot; azon a címen, hogy beteg, lopja a 

napot. Ilyen értelemben ezek a szinonimáik: betegség ürügyén, betegséget színlelve. Mivel 

rosszalló árnyalatúak (lehetnek), ne használjuk őket a miatt névutó helyett, pl. így: 

munkaképtelenség címén elengedték az adóját; helyesen: munkaképtelenség(e) miatt. Az 

előadást tart, regényt ír vmilyen címen kifejezés helyett is jobb, mert egyértelműbb: 

vmilyen címmel. 

 

címszó – szócikk 

E két szakkifejezést olykor fölcserélik, pedig jelentésük világosan különbözik: a címszó az 

a – rendszerint nagyobb betűs szedéssel kiemelt – szó, amelyről a szótár v. lexikon az 

utána következő cikkben, az ún. szócikk-ben (részletes) tájékoztatást nyújt. 

 

cin – cink 

Német eredetű, hasonló alakú, de eltérő jelentésű főnevek. A cin (régiesen cinn): ’ón’; a 

cink: ’horgany’. A félreértés elkerülésére használjuk magyar megfelelőiket! Az igei 

származékokban is: cinez = ónoz; cinkez = horganyoz. 

 

cinke – cinege 

A cinke a köznyelvi alak; a cinege kissé népies, beszélt nyelvi. Jelzőként gyakran gúnyos 

árnyalatú: cinegelábú ’vékony lábú’; cinege legény ’vékony, cingár legény’. 

 

cipel – cepel – cígöl 

A cipel a köznyelvi alak; a cepel népies, csakúgy, mint származéka, a cepekedik (a 

köznyelvben: cipekedik). A bizalmas-vulgáris stílusban újabban divatozó cígöl ige talán 

szintén ennek a szócsaládnak a tagja. 

 

cipész – suszter 

A köznyelvi cipész szóval szemben a német eredetű suszter ma bizalmas-vulgáris, beszélt 

nyelvi, olykor pejoratív is. Pl. ez afféle susztermunka (= kontármunka) volt. Bizonyos 

összetételekben azonban csak a suszter él, sajátos hangulattal: suszterinas (szólásokban), 

suszterbogár, -szék, -kötény, -matt (’pár lépésben adott könnyű matt’). Egyébként: 

cipészipar, cipészkellék, cipészmester, cipészszövetkezet stb. 

 

cipzár 



Angol eredetű, de nálunk németes ejtésformában meghonosodott előtagú összetett szó. 

Magyarosabban: húzózár v. villámzár, de ezek inkább csak a szaknyelvben élnek. 

 

ciripel, cirpel – csiripel 

Hangutánzó eredetű igék. A ciripel, cirpel vagylagos változatok tücsök, kabóca és néhány 

egyéb rovar hangjának kifejezésére. A veréb v. más madár ellenben csiripel. 

 

cirka 

Latin eredetű határozószó; nemzetközi rövidítése: cca. Inkább csak a bizalmas-vulgáris 

élőbeszédben fogadható el; másutt jobbak ezek: körülbelül, mintegy; nagyjából, 

megközelítőleg, hozzávetőleg(esen). A kb. rövidítésből lett kábé mozaikszó szintén 

bizalmas: kábé két hetet lesz távol. 

 

ciszterci – cisztercita – ciszter 

A Magyarországon is megtelepült róm. kat. tanítórend neve a latin cisterciensis ’Cister-

tiumba, a franciaországi Cîteaux-ba való, onnan származó’ melléknévből ered (itt alakult 

meg első közösségük 1098-ban). A cisztercita a jezsuita, karmelita, minorita 

szerzetesrendnevek analógiájára keletkezett. A ciszterci  változat v. ennek, v. 

közvetlenül a latin melléknévnek a rövidülése (a szóvég alakulását a zirci  

melléknév is befolyásolhatta). További rövidüléssel ezekből jött létre az 

enyhén bizalmas, nem hivata los ciszter  alak. A rend mai hivatalos 

szóhasználata a ciszterci változatot részesíti előnyben, pl. Budai Ciszterci Szent Imre 

Gimnázium. 

 

citrancs 

A citrom és a narancs szó vegyítésével Falu Tamás költő alkotta ezt az ötletes 

gyümölcsnevet az angol grapefruit [grépfrút] magyarítására az 1930-as években. Sajnos, 

nem terjedt el, ami azért is sajnálatos, mert az angol szót többnyire hibásan, [grépfruit]-nak 

ejtik. Újabban ezt is ajánlották rá: kesernye, még kevesebb sikerrel. 

 

cola – kóla 

Ennek az üdítőital-fajtának a nevét magyar köznévként már magyarosan írjuk (csak kólát 

ivott, szeszes italt nem), de márkanévként kötelező az eredeti forma: Coca-Cola, Pepsi-

Cola. Már vannak igei származékai is: kólázik ’kólát iszik v. iszogat’; jól bekólázott 

’berúgott’. (Az utóbbi bizalmas és enyhén pejoratív jellegű.) 

 

colos 

A német eredetű col (régebben coll is) hosszmértéknév (25–27 mm; más szóval: hüvelyk) 

melléknévi származéka: két ~ deszka. Innen vonódott el az argóban, majd a diáknyelvben 

és a bizalmas stílusban használatos ~ ’magas termetű (ember)’ melléknév és főnév: egy ~ 

fiúval v. egy ~sal jár. 

 

colstok 

Német eredetű műhelynyelvi szó: ’összehajtható, rendszerint fából készült mérőeszköz’. 

Magyar megfelelői, a mérőléc és a mérővessző nem terjedtek el; ma a köznyelvben is 

inkább ~-ot mondunk. Népies alakja: colostok. 

 



controlling 

Közgazdasági nyelvi szakszó. Nemcsak az angol eredetiből, hanem német közvetítéssel is 

terjed. Az angol szó jelentése nem csupán ’gazdasági felügyelet, ellenőrzés’, hanem 

’(ellenőrzésen alapuló) irányítás’ is. A controlling tehát lehetne magyarul irányítás, 

vállalat- v. cégirányítás. Ez azért is kívánatos volna, mert a magyar kontroll némiképp 

mást jelent, ennélfogva zavarhatják egymást. 

 

cowboy 

Amerikai angol eredetű főnév: ’lovas marhapásztor, tehenészfiú’. Megtartotta eredeti 

írásmódját. Helyes kiejtése: [kauboj]. A betűejtéses [kovboj], bár nagy hagyománya van, 

hibás, kerülendő. Toldalékos alakjait kötőjel nélkül írjuk: ~t, ~jal stb. 

 

cucc 

Talán hangutánzó eredetű, bizalmas-vulgáris stílusú főnév. Köznyelvi megfelelői: csomag, 

holmi, cókmók. Újabb származéka a cuccol ige: ’holmiját összeszedi, összecsomagol’. 

 

cúg 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű főnév. Választékos megfelelője: (lég)huzat. Pl. 

csukd be az ablakot, mert ~ (= huzat) van! A ~ helyett régebben ajánlott légvonat szó 

elavult. Más jelentésben: jó ~ja (= huzatja) van ’egy hajtásra sokat tud (ki)inni’. A cúgos 

melléknévi származék helyett is jó a huzatos, pl. cúgos (= huzatos) lakás. A kiveszőben 

levő cúgos cipő: ’gumibetétes szárú cipő’. 

 

cuki 

Bizalmas-családias hangulatú főnév és melléknév: szaladj le a ~ba (= cukrászdába)!; nem 

kérsz ~t (= cukorkát)?; ~ pofa (= kedves, helyes, aranyos); de ~ ez a blúz (= csinos, 

bájos)!; a ~falat becéző kifejezés, különösen kisgyermekre mondják. A ~ szónak effajta 

kedveskedő használata főleg nők körében szokásos. Túl gyakran alkalmazva modorossá 

teheti a beszédet. L. még: cukros 

 

cukkol 

Német eredetű, magyar képzőjű ige. Bizalmas-vulgáris jellege miatt csak a kevésbé 

igényes beszélt nyelvben fogadható el. Választékos magyar megfelelői: (fel)ingerel, 

(fel)izgat, felcsigáz; idegesít, bosszant, ugrat. Ugyancsak bizalmas-vulgáris jellegű rokon 

értelmű szó a felhúz. 

 

cukros 

Melléknévként, kissé modoros szóhasználatban: ’bájos, aranyos’, pl. ~ kislány. Főnévként 

bizalmas: ~ (= cukorbeteg, cukorbajos) vagyok. 

 

curry 

Az indiai fűszernek angol közvetítéssel elterjedt nevét nálunk többnyire [körri] alakban 

ejtik ki. Az eredetihez közelebb áll a [kar(r)i] ejtés, rövid á-val. Melléknévi származéka: 

currys (pl. csirke). 

 

curukk 



Német eredetű, népies hangulatú mondatszó, különösen igásállat irányítására: ’hátra, 

vissza!’. Alakváltozata: curikk. Igei származéka szintén népies: curukkol v. curikkol. A 

köznyelvben: hátrál, farol. 

 

cvekedli 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű ételnév. Ritkább változata: cvekerli. Magyar 

szóval: kockatészta. Pl. a káposztás, sonkás ~ helyett igényesebb a káposztás, sonkás 

kocka. 

 

cvikli 

Német eredetű műhelynyelvi szó. Pontos magyar megfelelője a ruhaiparban az ereszték, 

toldalék, toldás, a műszaki nyelvben az ék. A kártyások zsargonjában: ’rosszkor jött lap’. 

Argószóként: ’kínos helyzet, kutyaszorító’. 

 

cz 
A régebbi magyar helyesírásban (hivatalosan egészen 1922-ig) a c, még régebben a cs 

hangot jelölte. Ma már csak régies írású családnevekben fordul elő; itt c-nek, olykor cs-nek 

kell ejteni: Czabán [cabán], Czuczor [cucor], Kazinczy [kazinci]; Czombor [csombor], 

Czupor [csupor]. – Lengyel szavakban és nevekben helyes kiejtése: cs, pl. Mickiewicz 

[mick(i)jevics]. 
  



Cs 
csá! 

Divatos köszönés az ifjúsági szlengben. Valószínűleg az olasz eredetű csaó köszönésből 

származik. Vö. cső! 

 

csaj 

Cigány eredetű argószó, de az ifjúsági nyelvben és a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben is 

széles körben elterjedt. Köznyelvi megfelelői: leány, ill. nő. Vö. csávó 

 

csak 

Újabb keletű modorosság, hogy a ~ szócskát minden helyzetben hangsúlyozzák. Ez 

helytelen, mivel a ~ határozószó, ill. kötőszó általában hangsúlytalan, inkább a rá 

következő szó a hangsúlyos: ~ tegnap jött meg a távirat; ~ vele tudok jól együtt dolgozni. 

Némelyik jelentésében hangsúlyos is, hangsúlytalan is lehet, pl. ezt ~ (= csupán) ő tudja 

megcsinálni; a kávét ~ tejjel iszom meg; hallgatott, ~ hogy (= ~ azért, hogy) elkerülje a 

botrányt. 

Mindig hangsúlyos a következő esetekben: 1. ~ (= éppen) olyan ez a fiú, mint az apja 

(ilyenkor némi rosszalló értelme is van); 2. ~ (= bizony, kétségkívül) nehéz ezt 

megbocsátani!; 3. dacos, kitérő válaszként: Miért tetted? – ~! Ez utóbbi többnyire 

udvariatlan, a választékos beszédben kerülendő. 

 

csakannyi – csak annyi 

Egybeírva (a hangsúly a csak-on) ritka, választékos: ’ugyanannyi’. Pl. csakannyi a 

veszteség, amennyi a nyereség. Különírva (az annyi a hangsúlyos): ’csupán annyi’. Pl. csak 

annyi maradt belőle, amennyi egy étkezésre elég. 

 

csakhamar – csak hamar 

Egybeírva (ilyenkor a csak a hangsúlyos): ’nemsokára’. Pl. csakhamar elment. Különírva 

(a hamar a hangsúlyos): ’csak gyorsan’. Pl. csak hamar, míg el nem ered az eső! 

 

csakhogy – csak hogy 

Egybeírva: 1. ’de’, pl. megtette volna, csakhogy nem merte; 2. ’jó, hogy’, pl. csakhogy 

elhoztad! Különírva: ’csak azért, hogy’, pl. nem válaszolt, csak hogy megelőzze a 

veszekedést. 

 

csakis 

A ~ módosítószó jól helyettesíti az idegenszerű, túl gyakori kizárólag-ot: ezt ~ ő tudja 

elintézni. Még nyomósításul se használjuk őket együtt: ~ és kizárólag. Elválasztása: csak-

is. 

 

csakliz 



Bizalmas hangulatú ige, gyakran igekötővel: el~. Köznyelvi megfelelői: (el)csen, (el)emel. 

Inkább csak kis értékű tárggyal, jelentéktelen dologgal kapcsolatban használjuk: el~ta a 

tollamat. 

 

csaknem – csak nem 

Egybeírva (a csak a hangsúlyos): ’majdnem’, pl. csaknem felborult a csónak. Különírva 

(rendszerint a nem a hangsúlyos): ’talán mégsem’, pl. csak nem borult fel a csónak? 

 

csakolyan – csak olyan 

Egybeírva (a csak a hangsúlyos) ritka, választékos: ’ugyanolyan’, pl. csakolyan makacs, 

mint lány korában. Különírva (a hangsúly az olyan-on): ’csak hasonló(an), csak annyira’, 

pl. csak olyan drágát ne végy, mint a múltkor! 

 

csakugyan 

A semleges igazán, valóban szavakhoz képest enyhén bizalmas és népies hangulatú 

határozószó, vmely állítás megerősítésére, nyomósítására: ~ ő tette; azt ígérte, hogy eljön, 

s ~ el is jött. Csodálkozást, hitetlenkedést kifejező kérdésekben is: ~ meghalt? 

 

csakúgy – csak úgy 

Egybeírva (a csak-on van a hangsúly): ’éppen úgy, ugyanúgy’, pl. csakúgy dolgozik, mint 

akárki más. Különírva: 1. ’csak akkor’ (az úgy-on van a nyomaték), pl. „Csak úgy virág, ha 

tarka, csak úgy asszony, ha barna” (Petőfi); 2. a cselekvés mellékes voltának, ill. a 

lenézésnek a kifejezésére (ilyenkor más mondatrész a főhangsúlyos, a csak 

mellékhangsúlyt kap), pl. csak úgy foghegyről beszélt vele; 3. rosszalló nyomósításként (a 

rá következő mondatrész a hangsúlyos), pl. csak úgy dől belőle a pálinkaszag. 

 

család 

A népnyelvben ’gyermek’ jelentésben is, pl. két ~ja (= gyermeke) van. A köznyelvben ez 

furcsa, zavaró lehet, ezért csak olyankor használjuk, ha nem okozunk vele félreértést. 

 

családnév – vezetéknév 

Mind a kettő helyes. A családnév szó fogalmilag tágabb, beleférnek a – nem elöl álló – 

idegen családnevek is. Vezetékneve (a személynevet, keresztnevet „bevezető” neve) 

viszont csak magyar embernek lehet (ezenkívül még néhány keleti nyelvben van így). 

 

családot alapít 

E kifejezést hagyományosan csak férfiakra értették: ’megházasodik (azzal a nyilvánvaló 

céllal, hogy gyermekei szülessenek)’. Újabban azonban nőktől is hallhatjuk, hogy (pl. az 

egyetem elvégzése v. a versenyszerű sportolás befejezése után) családot kívánnak 

alapítani. Ez természetesen nem helytelen, bár egyelőre kissé szokatlan (legalábbis addig, 

amíg a megházasodik, megnősül, feleségül vesz, ill. a férjhez megy kifejezések fenntartják a 

hagyományos nemi szerepek emlékét). L. még: bekötik a fejét | megházasodik 

 

csámcsog – csemcseg 

Hangutánzó eredetű igék. Alakjuk és jelentésük elkülönült. A csámcsog: ’illetlenül, 

csettenő hangokat hallatva eszik’; a csemcseg: ’vmit nyelvével csettintgetve élvezettel 

fogyaszt’. Pl. „A nők … csemcsegve fogyasztják reggeli kávéjukat, miután kedvesük 



halálhírét az újságban elolvasták” (Krúdy: Az útitárs). A népnyelvben a csámcsog is 

jelenthet ’csemcseg’-et, és viszont. 

 

csaó! 

Olasz eredetű köszönés (ciao). Egy időben igen divatos volt, főleg a fiatalok körében. Ma 

csak elvétve hallható. Már magyarosan írjuk, a végén a magyarban megnyúlt ó-val. 

Ritkább változata: csau. Vö. csá! | cső! 

 

csap 

Néhány állandó szókapcsolatban kifejező, ízes: jó vásárt ~, botrányt ~. Olykor azonban 

egyszerűsíthető a ~ igével alkotott kifejezés: lármát ~ = lármázik; zajt ~ = zajong; (nagy) 

mulatságot, vigalmat ~ = (nagyot) mulat, vigad. 

 

csápol 

Népnyelvi szó: ’hadonászik’. Az újabb ifjúsági nyelv felkapta, és ebben a jelentésben 

használja: ’(rockkoncert közönsége) lelkesedését ütemes karlengetéssel, integetéssel fejezi 

ki’. 

 

császkál 

A csúszkál és a mászkál igék vegyülésével keletkezett, bizalmas-pejoratív hangulatú ige: 

egész nap a városban ~ (= mászkál, csavarog). 

 

csat, csatos 

Kiejtve gyakran [csatt, csattos] is, de írva csak egy t-vel szabályos. A csatol igében viszont 

a kiejtésben sem nyúlik meg a t. 

 

csávó 

Cigány eredetű argószó: ’fiú, (fiatal) férfi’. Az ifjúsági nyelvben is elterjedt. Választékos 

beszédben kerüljük a használatát! Vö. csaj 

cseber – csöbör 

Egyenrangú változatok. De érdemes megjegyezni, hogy az ö hangzós forma 

változatosabbá teheti a hangzást. 

 

csecs – csöcs 

Gyermeknyelvi eredetű főnév. A köznyelvben: csecs (összetételi előtagként is: 

csecsbimbó, csecsemő, csecsszopó). A csöcs népies alak. De jobbára csak így: csöcsös 

korsó, kecskecsöcsű szőlő. ’Női mell’ értelemben vulgáris, durva. 

 

cseh 

A népnév végén, továbbá mássalhangzós toldalék és ilyen kezdetű összetételi utótag előtt 

nem ejtjük a h-t: ~ [cse], ~től [csetől], ~barát [csebarát]. Egyszerű szavakban 

magánhangzó előtt kiejtjük: ~ek [csehek], ~ül [csehül] áll a dolga. Összetételben viszont 

többnyire ilyenkor sem: Csehország [cseország]. 

 

csekkol 



Angol eredetű, de magyar képzőjű, bizalmas stílusértékű ige: ’ellenőriz’, ill. ’repülőtéren 

menetjegy- és útlevél-ellenőrzésen esik át’. Korábban írták checkol alakban is, de ezt 

kiszorította a kiejtés szerinti ~ írásmód. Igekötővel is használják: be~. Vö. becsekkol 

 

cselekedik – cselekszik 

Egyenrangú változatok. Ugyanígy a többes szám 1–3. személyében: cselekedünk – 

cselekszünk; cselekedtek – cselekszetek v. cselekesztek; cselekednek – cselekszenek. De 

ritka, régies a d-s változat az egyes szám 1–2. személyében: cselekedem (inkább: 

cselekszem); cselekedel (inkább: cselekszel). Múlt időben viszont a d-s igető használatos: 

cselekedtem, cselekedtél stb. Képzett származékai: cselekvő (a cselekedő ritka, régies), 

cselekedve, cselekedhet, cselekvés. 

 

cselekmény – cselekvény 

Ma a cselekmény a köznyelvi; a cselekvény elavult, még ’mű eseménysora’ értelemben is. 

 

cselgáncs – dzsúdó 

Ennek a japán eredetű küzdősportnak eredeti és nemzetközi neve (angolos helyesírással): 

judo, kiejtés szerint írva dzsúdó. A magyarítására alkotott cselgáncs kifejező, jól sikerült 

szó, egy időre ki is szorította idegen versenytársát. Újabban azonban a sportág 

szakszövetsége – vitatható érveléssel a nemzetközi gyakorlatra hivatkozva – visszatért az 

eredeti elnevezéshez. Ez hátrányosan befolyásolhatja a magyar cselgáncs főnévnek és 

származékainak (cselgáncsozik, cselgáncsozó) a sorsát. Ráadásul az új-régi nevet hibásan, 

judo alakban írják, pl. Magyar Judo Szövetség. Magyar szövegben azonban csak így 

helyes: dzsúdó, Magyar Dzsúdószövetség. 

 

csencsel 

Angol eredetű (vö. change ’cserél, pénzt vált’), magyar képzőjű, erősen bizalmas-vulgáris 

hangulatú ige. Köznyelvi megfelelői: cserél, csereberél, újabban (feketén) üzletel is. 

 

csend – csönd 

Egyenrangú változatok, de összetételekben a csend a gyakoribb: csendélet, csendháborítás, 

csendőr stb. A változatosabb hangzás kedvéért inkább az ö hangzós alakokat használjuk: 

csöndet kér, csöndben marad; csöndesen, csöndesség stb. 

 

cseng – csöng 

Vagylagos változatok, bár a cseng egy kissé gyakoribb, különösen a származékokban: 

csengő, csengés, cseng-bong; de egyenrangúak ezek: csenget és csönget. Átvitt értelemben 

csak a cseng alak használatos: kellemesen csengő hang; még most is fülembe cseng az a 

dallam. 

 

csengettyű – csöngettyű 

Az e hangzós változat a gyakoribb. Ejtik rövid ty-vel is: [csengetyű, csöngetyű], de írva 

csak tty-vel szabályos! 

 

csepeg – csöpög 



Egyenrangú változatok. Az e hang túlzott gyakoriságának ellensúlyozására éljünk 

bátrabban a csöpög formával! (A képzett és igekötős származékokban is: csöpögtet, 

csöpörög; lecsöpög az edény, belecsöpögtet a szemébe vmit stb.) 

 

csepp – csöpp 

Vagylagos változatok, bár összetételi előtagként jobbára a csepp alak használatos: cseppkő, 

cseppfertőzés, cseppfolyós stb. De inkább csöppség, mint cseppség. Más származékokban 

az e hangzós változat a gyakoribb, de ne feledkezzünk meg a másik lehetőségről sem, mert 

ezzel színesebbé tehetjük beszédünk hangzását: cseppen – csöppen; cseppecske – 

csöppecske; cseppentett – csöppentett; cseppentő – csöppentő; stb. 

Mértékjelölő szóként a csepp a gyakoribb, ám bizalmas-népies árnyalattal a csöpp, 

csöppnyi sem ritka. Pl. ha egy csöpp esze volna! Egyébként mértékjelölő kifejezésekben 

többnyire az egy névelős forma a választékosabb: egy cseppet sem álmos , de az 

élőbeszédben így is kifogástalan: cseppet sem álmos . Ha azonban valóban 

mértékegységet fejez ki,  nem maradhat el az egy: egy csepp gyógyszert 

öntött a kanálba; tégy bele egy csepp mézet is!  Egyaránt jók ezek: egy cseppnyi 

esze sincs, ill. cseppnyi esze sincs. L. még: egy névelő mértékjelölő kifejezés előtt 

 

cseresznye – cseresnye 

Az előbbi a köznyelvi; a másik enyhén régies és népies. De Csehov klasszikus 

színművének címében megőrizhetjük a Cseresnyéskert formát. 

 

cseszik 

A ’közösül’ értelmű trágár ige helyett voltaképpen eufemizmus, de fokozatosan maga is 

durvává, vulgárissá vált: cseszd meg!; ezt már cseszhetitek; stb. Igekötővel is: el van 

cseszve ’el van rontva, tolva’; kicsesztek vele ’kitoltak vele, becsapták’. Csak a bizalmas 

élőbeszédben használhatjuk, bár ott is ajánlatosabb kerülni. 

 

csevej 

A cseveg ige tövéből képzett, újabban divatossá vált főnév: ’könnyed, sokszor felszínes 

társalgás, csevegés’. A végén j-t kell írni (mint fecsej, kacaj, robaj), nem pedig ly-t! Vö. 

fecsej 

 

csicsás 

Ifjúsági és beszélt nyelvi divatszó: ’díszes; túldíszített, cifra, ízléstelen’. A tájnyelvben van 

csicsés változata is, ott jelentése: ’szép’. Újabb alakváltozatai: csicsa, sőt csácsi. Mindezek 

csak a fiatalok nyelvében hatnak természetesen. 

 

csiklandoz – csikland 

A csiklandoz a köznyelvi alak; a csikland v. csiklánd ritka, régies, irodalmias. 

 

csikója – csikaja 

A köznyelvben a csikója alak rohamosan terjed a csikaja rovására. A kancának még lehet 

csikaja (ez kissé régies és népies ízű), a gazdának viszont csak csikója. 

 

csinál 



A ~ igével alkotott tárgyas szószerkezetek egy része idegenszerű, terjengős, jellegtelen. 

Némelyik ilyen kifejezéshez azonban sajátos stílusérték tapadt; ezeket nemigen 

helyettesíthetjük mással. 

Adósságot ~; választékosabban: adós marad, adósságba keveredik. 

Ágyat ~, meg~ja az ágyat; pontosabban: ágyat vet, megveti, ill. beveti az ágyat; 

tömörebben: ágyaz, megágyaz v. beágyaz. 

Jó v. rossz arcot ~ vmihez. Inkább: … vág. 

(Nagy) befektetést ~; elfogadható, de igényesebb így: nagy tőkét, összeget fektet be 

vmibe, áldoz, fordít vmire. 

(Nagy) bevásárlást ~; szebb: … végez; ha nincs jelzője, elég ennyi is: bevásárol. 

Bolondot ~ vkiből; ízesebben: bolondít, bolonddá tesz, rászed, becsap vkit; de csak így: 

bolondot ~ magából. 

Elszámolást ~ vmiről; jobb: … készít vmiről v. elszámol vmivel. 

Embert ~ belőle; jó, de választékosabb: embert farag belőle. 

Étvágyat ~ vmihez; a köznyelvben így természetes, de választékosabban: étvágyat kelt, 

gerjeszt. A bizalmas-vulgáris gusztust ~ vmihez kifejezésbe viszont nem illenék más ige. 

Gondot ~ (magának) vmiből; főleg a beszélt nyelvben dívik; tömören és igényesen: 

aggódik, aggályoskodik vmi miatt, töpreng vmin. Egy kissé mást jelent: gondol, törődik 

vmivel. 

Vmilyen hangulatot ~; szebb így: … kelt, teremt. 

Hibát ~; igen gyakori, de választékosabb ez: hibát követ el. Kerülendő viszont a hibát 

vét (l. külön szócikkünket!). 

Iskolát ~; inkább: … teremt, alapít. 

Készre ~ vmit; idegenszerű és fölösleges kifejezés. Helyette: elkészít, befejez, megcsinál 

vmit. 

Komédiát ~; pejoratív kifejezésként elfogadható, de választékosabb így: … rendez, 

esetleg komédiázik. 

Lármát, zajt ~; inkább: … csap; tömören: lármázik, zajong. 

Megrendelést ~ = megrendel vmit. Jelzővel: nagy megrendelést ~t = … tett, adott fel v. 

kissé régiesen: eszközölt. 

Nagymosást, nagytakarítást ~; inkább: … végez; de terjedőben van a tömör nagymos, 

nagytakarít is. 

Ostobaságot ~; a beszélt nyelvben kifogástalan, de választékosabb ez: … követ el. 

Összehasonlítást ~ (két személy, dolog stb. között) = összehasonlítja őket. Az 

összehasonlítást tesz v. végez választékosabb, de terjengősebb is. 

Piszkot, port, szemetet ~ = piszkít, piszkol; porol, poroz; szemetel; állandó 

szókapcsolatban: nagy port ver fel (ez már többnyire átvitt értelmű). 

Sétát, utat, utazást ~ = sétál, utazik; ha jelzője is van, másképpen: nagy sétát tettek; 

nagy úton, szép utazáson voltak v. vettek részt. 

Számadást, számvetést ~; hibátlan kifejezés, de a beszélt nyelvben egyszerűbb: elszámol 

vmiről v. vmivel; választékosan: számot ad vmiről; egy kissé mást jelent: számot vet v. 

számol vmivel. 

Nagy szemeket ~; idegenszerűség, helyette magyarosabb: … mereszt. 

Szemrehányást ~ = … tesz; másképpen: szemére hány vkinek vmit. 

Tervet ~; nem helytelen, de választékosabb így: … készít, kovácsol, sző. Egyetlen 

igealakba tömörítve: (el)tervez; némi pejoratív mellékízzel: (ki)tervel vmit. 



Titkot ~ vmiből; főleg tagadó alakban: nem ~ titkot belőle. E sablonos kifejezés helyett 

ezeket ajánlhatjuk: nem titkolja, nem tartja titokban, nem kezeli titokként (a legutóbbi 

hivatali nyelvi jellegű!). 

Tréfát ~ vmiből, ritkán vkiből; egyszerűbben: tréfálkozik vmivel, megtréfál vkit; 

igényesebben: tréfát űz vmiből, vkiből. 

 

csín – csíny 

Közös gyökerű, de egymástól alakjukban is, jelentésükben is elkülönült főnevek. A csín 

választékos, enyhén régies szó: ’tetszetős forma, csinosság’, pl. a szoba berendezése 

nélkülözött minden csínt. Ikerszói származéka: vminek a csínja-bínja ’nyitja’. A csíny: 

’pajkosságból elkövetett, rendszerint kártékony cselekedet’. Pl. egy csíny miatt kicsapták 

az iskolából. 

 

csínbe v. csinnbe ad 

A csín v. csinn tisztázatlan eredetű, ingadozó helyesírású sportnyelvi kifejezés: 

’kényelmetlen, előnytelen, szorult helyzet’, pl. csínbe adja a labdát, olyan helyre, ahol azt 

az ellenfél könnyen megszerezheti; bátran belemegy a csínbe, a nehéz, kellemetlen 

helyzetbe. Inkább csak a beszélt sportnyelvben, különösen a riporterek beszédében él, írott 

adata alig van. 

 

csip 

Angol eredetű számítástechnikai szakszó (chip). Magyar elnevezését (áramköri lapka) a 

gyakorlatban alig alkalmazzák, pedig rövidebb lapka alakjában jó helyettesítője lehetne az 

angol ~-nek. Másik magyarítása, a szellemes morzsa sem tudott elterjedni. Így jobb híján 

az angol szót használják, egy ideje magyaros írásmóddal. 

 

csíp 

A köznyelvben és az irodalmi nyelvben ~ a bolha, a bögöly, a darázs, a kullancs, a légy, a 

méh, a pók, a poloska, a szúnyog, a tetű, noha az állattan szóhasználata szerint ezek a 

rovarok nem ~nek, hanem szúrnak, ill. harapnak. Régen volt kígyócsípés is, ma csak -

harapás v. -marás. Csípés a növény v. vegyi anyag keltette égő, szúró, viszkető érzés is: ~ 

a paprika, a csalán; ~i a szemét a füst. 

 

csipet(nyi) 

Mértékjelölő kifejezésben szabatosabb az egy névelős alak: egy csipet sót szórt a levesbe; 

tegyünk bele egy csipet borsot! A csipetnyi melléknév aránylag gyakrabban fordul elő 

névelőtlenül: csipetnyi borssal vagy paprikával megszórva, forrón tálaljuk. 

 

csípmentes 

Szabálytalan képzésű, mesterkélt szakszó. A csípős ellentéteként alkották meg, pl. ~ 

paprika. A köznyelvben természetesebb a nem csípős, nem erős, édes paprika, ill. 

összetételként a csemegepaprika. 

 

csíra – csira 

Hasonló alakú, de eltérő eredetű és jelentésű főnevek. A talán finnugor eredetű, hosszú í-

vel írandó csíra a biológiában: ’a megtermékenyített petesejt és az embrió közötti 

állapotban levő képződmény; a magnak az a része, amely a növényt kezdeményként 



tartalmazza’. Átvitt értelemben: ’kezdemény’, pl. a fejlődés csírái; csírájában fojt el vmit. 

A rövid i-vel írt csira tájnyelvi szó: ’kétnemű személy; homoszexuális férfi; meddő tehén’. 

Ez végső soron görög eredetű. 

 

csirkepaprikás – paprikás csirke 

Egyaránt helyes, azonos értelmű kifejezések. Ügyeljünk rá, hogy a paprikás csirke két 

szóba írandó, mint a paprikás hal, paprikás szalonna. 

 

csoda – csuda 

Az első a köznyelvi alak; a csuda kissé népies. Összetételekben inkább o-val: csodabogár, 

csodadoktor, csodagyermek, csodalény, csodaszer stb. A csuda a köznyelvben erősebb 

érzelmi töltésű: mi a csuda?!; menj a csudába!; csuda finom, csuda jó; csudára ’nagyon’ 

élvezi. 

 

csodálkozik  határozója 

Hagyományos vonzata: csodálkozik vmin, ritkábban vmi miatt. A csodálkozik vmi fölött 

szókapcsolat bántóan idegenszerű, szerencsére amúgy is kiveszőben van. 

 

csoki L. -i képző becéző-kicsinyítő használata 

 

csókolom! 

A kezét csókolom! köszönés rövidült alakja. Gyermekek köszönéseként ma ez az általános. 

Felnőttek is köszönhetnek így, pl. férfi nőnek, ill. magázódó nők egymásnak, de tudnunk 

kell, hogy a ~ egy árnyalattal közvetlenebb, mint a kezét csókolom! Olykor nők is 

köszönnek így náluk (jóval) idősebb férfiaknak, ez azonban nem stílusos, lehetőleg 

kerülendő. Vö. kezét csókolom! 

 

csokréta 

Bizalmas-tréfás hangulatú, szóvegyüléssel keletkezett főnév (csokor × bokréta). 

 

csomag 

A gazdasági-politikai zsargonban a ~, intézkedés~ egymással összefüggő, egymásra épülő 

rendszabályok (általában gazdasági megszorító intézkedések) együttesét 

jelenti. A diplomácia nyelvében a ~terv  olyan intézkedések összességét 

jelenti, amelyeket csak együttesen lehet elfogadni v. elvetni. A ~ szó a bizalmas 

sportnyelvben is él: kapott a sípcsontjára egy ~ot, azaz ’fájdalmas rúgást’. 

 

csomó 

Mértékjelölő kifejezésben helyesebb egy névelővel: egy ~ könyv. Névelő nélkül kissé 

pongyola: ~ érdekes emberrel találkoztam. Mértékegységként használva kötelező az egy 

(itt számnévként): egy ~ hagymát kérek (nem pedig: ~ hagymát). Jelzővel egy nélkül is 

elfogadható: nagy ~ levelet tartott az ölében. De itt is választékosabb az egy ~ forma. 

 

csónak – csolnak 

Ma már csak a csónak köznyelvi; a csolnak régies, irodalmias hangulatú. 

 

csonkult előtagú jelzős összetételek 



A bonc-, bűv-, dics-, ét-, gör-, gyógy-, hörg-, men-, nyug-, röp-, tám-, telj- stb. előtagú 

összetett szavak a nyelvújítás korában születtek, többnyire német összetételek mintájára. A 

csonka előtag v. elvonással, v. a szótő felélesztésével keletkezett. E szóalkotási mód a régi 

magyar nyelvben és a népnyelvben sem volt ismeretlen, tehát a szótípusnak volt magyar 

nyelvi háttere is. A csonkult előtagú összetételek egy része meggyökerezett, sőt 

nélkülözhetetlenné vált, pl. boncterem, bűvkör, dicsfény, étlap, görkorcsolya, gyógyszer, 

hörghurut, menlevél, nyugdíj, röppálya, támpont, teljhatalom. Más részük viszont kiszorult 

a nyelvből: a boncjegyzőkönyv ma boncolási jegyzőkönyv, a teljsúly pedig teljes súly v. 

idegen szóval bruttó súly. 

 

csoportnyelvek 

Nyelvünk nemcsak földrajzilag, tájegységek szerint oszlik meg (ezek a nyelvjárások), 

hanem egyazon helyen is, „függőlegesen”, aszerint, hogy milyen társadalmi rétegek, 

csoportok tagjai érintkeznek általa. Elkülönül a különféle foglalkozások, szakmák, állandó 

elfoglaltságok szókincse, kifejezéskészlete. Ebben a szűkebb értelemben beszélhetünk 

szaknyelvekről. Némiképp szaknyelv is, nem csupán az ifjúsági nyelvnek a része a 

diáknyelv. Csoportokba tömörülnek azok is, akiknek közös a kedvtelésük, állandó 

szórakozásuk, időtöltésük. A horgászás, vitorlázás, barkácsolás, kártyázás stb. szókészletei 

az ún. hobbinyelvek. 

A csoport- és rétegnyelveket megosztja, hogy tudományos igényűek-e. A tudományos 

nyelv szó- és kifejezéskészlete elvileg zárt rendszert alkot, és elméleti alapokon nyugszik. 

Más jellegűek a gyakorlatnak, a termelésnek v. a szolgáltatásnak a szaknyelvei, 

szakszókincsei. Ezekkel szemben eltérő nyelvhasználati követelményeket kell 

támasztanunk a választékosság, az egyértelműség, a magyarosság tekintetében. 

Hasonlóképpen mások a normái a kevésbé igényes hobbinyelveknek is. 

Némely csoportnyelv v. egy-egy eleme elsatnyulhat, ha az illető tevékenység kivész a 

gyakorlatból (ilyen elavult szakszó a nyelvjárási pár ’kovászféle’ v. az autósok motalkó-

ja). Előfordul, hogy vmely csoportnyelv megmagyarosodik, így benne az idegenszerűség 

súlyosabb hibának minősül (jó példa erre a sportnyelvek szóhasználata). A vasipari tanulók 

nyelvében is ismertebb már a tolómérce, mint az idegenszerű és vulgáris subler. A fejlődés 

újabb és újabb ~et hoz létre: így keletkezik, szinte a szemünk láttára, a 

számítástechnikának, a széllovaglásnak v. akár – negatív példaként – a szexiparnak a 

szaknyelve. 

Bármily sajátos is egy-egy csoportnyelv, feladata mindig a kapcsolatteremtés, a 

gondolatközvetítés. Kártékony dolog, ha a csoportok nyelvhasználatuk által is kaszt- v. 

klikkszerű elkülönülésre, elzárkózásra törekednek. A ~ ezáltal könnyen 

csoportzsargonokká torzulhatnak. Az állandóan a nemzetközi kapcsolatokra hivatkozóknak 

is illendő volna mérlegelniük, mit nyer, ill. veszít anyanyelvünk (pl. hangzásában) az 

idegen zsargonszók korlátozás nélküli befogadásával, s mit nyer, ill. veszít a hazai szakmai 

tevékenység (legyen szó bélyeggyűjtésről, tekézésről, fényképezésről, divatról, kis- és 

nagykereskedelemről v. éppen nyelvészetről) azzal, hogy készen átveszi más szerkezetű és 

kifejezésmódú nyelvek szavait, ahelyett hogy megpróbálná az új fogalmakat a saját 

eszközeivel megnevezni s ezáltal még jobban elsajátítani. A gyógyításban 

(orvostudományban, gyógyszerészetben stb.) helyénvaló lehet a nemzetköziség; de még ott 

is a betegen észleljük a tüneteket, nem pedig a betegnél (német módra!). Az új magyar 

szövegtanban, jeltanban, az újabb esztétikában, az egymással szemben álló világnézeti-



filozófiai táborokban számos félreértésnek, félremagyarázásnak, sőt rágalmazáshoz vezető 

meg nem értésnek lehet oka az idegenszerűség, az idegen szavak dömpingje. 

L. még: argó | diáknyelv | hobbinyelvek | ifjúsági nyelv | szaknyelvek 

 

csór 

Cigány eredetű argószó: ’lop’. Gyakran igekötővel: el~. Csak a bizalmas-vulgáris 

élőbeszédben fogadható el! 

 

csóró 

Cigány eredetű argószó. Mint melléknév: ’szegényes külsejű, toprongyos’. Mint főnév: 

’ilyen külsejű ember’, ill. általában ’ember, férfi’. Képzett származéka: csóringer 

’nincstelen, ágrólszakadt ember’. E szavaknak csak a bizalmas-vulgáris nyelvhasználatban 

lehet helyük. 

 

csorog – csurog 

Egyenrangú változatok, bár az irodalmi nyelvben a csorog a gyakoribb. Ugyanígy a 

származékokban: csorgás – csurgás; csorgat – csurgat. Csak o hangzós változatban: 

csordul. De u-val gyakoribb: csurran. Mindig u hangzós a tájnyelvi csurdít ’nyárson sült 

szalonna zsírját kenyérre csöpögteti’. 

 

cső 

Toldalékos alakjainak egy része a v-s tőből alakul: csövet, csövek, csövön stb. De 

összetételi utótagként így is toldalékolhatjuk: húgycsőt, távcsők, látcsőn stb. 

 

cső! 

Divatos köszönés az ifjúsági szlengben. Valószínűleg az olasz eredetű csaó-ból származik. 

A szervusz, szervusztok mintájára ennek is van csősztök! alakja. Alakváltozata: csá! (l. ott 

is). 

 

csöbör L. cseber – csöbör 

 

csöcs L. csecs – csöcs 

 

csönd L. csend – csönd 

 

csörög 

Divatjamúlt argószó: ’táncol’. Már a fiatalok nyelvében sem használatos. 

 

csöves 

Argónyelvi eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű főnév: ’hajléktalan, csavargó’. Korábbi 

bővebb alakja: csőlakó. Igei származéka: csövez(ik) ’ott hál meg, ahol erre épp alkalom 

adódik’. 

 

csucsorít – csücsörít 

Alakjuk és jelentésük kissé elkülönült. A csucsorít: ’ajkát kerekre összehúzza’. Az ebből 

hangrendi átcsapással keletkezett csücsörít: ’kényeskedve v. játékosan csucsorít’. 

 



csuda L. csoda – csuda 

 

csúfolódik  határozója 

Hagyományos és helyes vonzata: csúfolódik vmin, ritkábban vkin. Pl. szívesen csúfolódik 

az emberi gyöngeségeken; ne csúfolódjatok az elesetteken! A vmi fölött csúfolódik vonzat 

idegenszerű, kerülendő! 

 

csuklik  típusú igék ragozása 

Van mintegy hetven olyan -lik, -zik végű igénk, amelynek felszólító alakjaiban és néhány 

származékában zavaró mássalhangzó-torlódás fenyeget: csukljon, hámljék, rémlhet, vedlve 

stb. Tájékoztatásul felsoroljuk a leggyakoribb idetartozó igéket: 

1. -lik végűek: áramlik, bicsaklik, bomlik, botlik, csömörlik, csuklik, fénylik, feslik, 

foszlik, hajlik, hámlik, háramlik, ízlik, özönlik, piroslik, porlik, rémlik, sejlik, siklik, 

türemlik, vedlik, villámlik, vonaglik; 

2. -zik végűek: burjánzik, érzik, (el)fajzik, fogamzik, habzik, hullámzik, lélegzik, 

pattogzik, porzik, vérzik, virágzik. 

Általános eligazításként azt mondhatjuk, hogy a szóban forgó igék kérdéses alakjaiban a 

teljesebb tőváltozat alkalmazása a helyénvaló, még akkor is, ha ez a forma szokatlanul hat. 

Tehát: áramoljon, bicsakoljon (ki), bomoljon, botoljon, csömöröljön (meg), csukoljon, 

fényeljen, feseljen, foszoljon stb. Néhány idetartozó igének azonban mai nyelvünkben 

egyáltalán nem szokásosak ezek az alakjai, így helyettük körülírással v. képzőbetoldással 

tanácsos élni. Úgy rémlhet neki helyett pl. úgy tűnhet föl v. úgy tetszhet neki; a kifejljen v. 

a megtévesztő kifejeljen alak helyett kifejlődjön; a ne porzzon v. a más értelmet sugalló ne 

porozzon helyett ne verjen port; stb. 

 

csuk – zár 

Bár rokon értelműek, jelentéskülönbség van köztük. A csuk: ’vminek (pl. ajtónak, 

ablaknak, fedélnek) az elmozdításával vmely nyílást eltakar v. eltüntet’. Többnyire 

igekötővel: becsukja a kaput, a fiókot, a könyvet. A zár: ’becsukott dolgot vmilyen 

eszközzel (rendszerint kulccsal) rögzít s ezáltal hozzáférhetetlenné tesz’. Pl. nem elég az 

ajtót becsukni, kulcsra is kell zárni; börtönbe zár vkit; az üzlet vasárnap zárva van. 

Ezekhez képest kissé bizalmas és pongyola a börtönbe csuk, a strandot fél 8-kor csukják 

forma. Átvitt értelmű a zár ige a következő kifejezésekben: magába zárja fájdalmát; 

karjába zárta a szeretett nőt; szívébe zár vkit; levelét azzal zárta, hogy…; zárja az 

áramkört. 

A csuk és a zár összekeverése v. bármelyiküknek a nyit ige helyett való használata 

zavarok forrása lehet. Bántóan hibás pl. ez: kicsukja az ajtót. Helyesen: kinyitja, esetleg ’a 

zár elfordításával kinyitja’ értelemben, népiesen kizárja. 

 

csurog L. csorog – csurog 

 

csuszpájz 

Német eredetű (vö. Zuspeise ’körítés’), bizalmas-vulgáris jellegű főnév: ’főzelék’. Alak-

változatai: cuspájz, csucspájz stb. Használata ritkul. 

 

csúsztat 



’(Kötelező munkát) más időpontban előre elvégez; ledolgoz’ értelemben munkahelyi 

zsargonszó: egy napot ~; szerdán később jövök, mert ~ok. 

A mai sajtó- és közéleti nyelv divatszavaként a ~ eufemizmus (szépítő jellegű szó): 

’ferdít, torzít, (kisebb mértékben) hamisít’. Ebben a szerepben még gyakoribb 

főnévi származéka, a csúsztatás .  Pl. érvelésében jó néhány csúsztatás  

’szándékos ferdítés, valótlanság’ található .  E szabályos alkotású, érzékletes 

szavakat –  túlzott divatjuk miatt – manapság csak módjával használjuk! 

 

csücsörít L. csucsorít – csücsörít 

 

csügg – csüng 
Konkrét értelemben (’lóg, függ’) gyakoribb a csüng, elvont jelentésben (’teljes odaadással 

ragaszkodik vkihez, vmihez’) pedig a csügg. Pl. karika csüng a fülében; de: nagy 

figyelemmel, odaadással csügg vkinek a beszédén v. a szavain. 

 

 



D 
dacára 

Német mintára alkotott névutó (vö. trotzdem). Pl. a tilalom ~ felkelt az ágyból. Még inkább 

idegenszerű ezzel a szórenddel: ~ a tilalomnak. Az igényesebb stílusban helyettesítsük az 

ellenére névutóféle szóval: a tilalom ellenére. A nehézkes és idegenszerű annak ~, hogy 

mondatszerkezet helyett is jobb az annak ellenére, hogy, ill. a bár, noha stb. ellentétes 

kötőszó: annak ellenére, hogy az orvos megtiltotta, felkelt az ágyból; bár az orvos 

megtiltotta, felkelt az ágyból. L. még: ennek dacára 

 

-da, -de  képző 

E képzőnk mesterséges alkotás, a nyelvújítók vonták el -da végű főnevekből a cselekvés, 

történés helyének kifejezésére. A vele alkotott szavak általában helyesek, szükségesek, 

akár igéből (pl. böngészde, iroda, öntöde), akár névszóból (pl. cukrászda, bölcsőde) 

vannak képezve. 

E már majdnem teljesen terméketlenné vált képző az utóbbi években ismét feléledt, s 

olyan új szavak jelentek meg, mint faloda (egy új önkiszolgáló étterem nevében), kajálda, 

másolda, turkálda, ill. bútorda, gombócda (egy fagylaltozó neveként), sőt pékde, bőr’de 

(bőrdíszműüzlet). E játékos hangulatú szóalakok egyelőre merőben szokatlanok, még nem 

tudni, meggyökereznek-e. 

A -da, -de képzős szavakban a képző előtti magánhangzó ejtésben és írásban is rövid, 

kivéve a bölcsőde szót. Vö. bölcsőde | kötöde 

dadogás 

Rendszerint lélektani eredetű beszédzavar, a folyamatos beszédre való képtelenség. A 

dadogó személy mondat közben (gyakran szó közben is) meg-megakad, az első hangot v. 

szótagot többször is megismétli, miközben nyögésszerű hangokat hallat. A kisgyermekkori 

~ gyakran magától is megszűnik. Fontos, hogy a dadogó gyermeket ne figyelmeztessük 

beszédhibájára, mert ezzel csak fokozzuk nyugtalanságát, félelemérzetét (amely a ~ egyik 

fő oka). Ha azonban a beszédzavar krónikussá válik, még az iskoláskor kezdete előtt 

kérjünk tanácsot logopédustól! 

 

dagi 

Gyermeknyelvi szó: ’kövér személy, különösen gyermek’. A dagadt szóból alakult játszi 

szóképzéssel (mint csoki, föci, isi). Melléknévként is, főnévként is használatos: ~ kisfiú; 

nézd a kis ~t, mekkora rétest töm magába! Ha sértődést okozhat, ne éljünk vele! 

 

dakszli 

Egy kutyafajta német eredetű neve. Ritkább, beszélt nyelvi változata: dakli. Jó magyar 

megfelelője: tacskó. 

 

daktilus – daktilusz 



Görög–latin eredetű verstani szakszó: ’egy hosszú, majd két rövid szótagból álló versláb’. 

Mind a két változata elfogadható, de a többi gyakoribb versláb nevéhez igazodva (pl. 

jambus, trocheus) itt is ajánlatosabb az s-sel írt és ejtett forma. 

 

dancs 

Nyelvjárási, ill. régi nyelvi szó. A sportnyelvi fault magyarításaként próbálták elterjeszteni, 

nem sok sikerrel. Bár szakszóként még előfordul a cél~ ’taktikai céllal elkövetett 

szabálytalan lökés, rúgás v. gáncs’. Hasonlóképpen a dancsol igei származék sem tudta 

kiszorítani a faultol-t. Vö. fault 

 

darab 

Használata többnyire fölösleges, elegendő maga a számnév: tíz ~ öröklakás; kérek négy ~ 

jegyet! = tíz öröklakás; kérek négy jegyet! Kisméretű tárgyak mennyiségének megadásakor 

is pontoskodó (pl. hat ~ ceruza), de a félreértés megelőzésére olykor rászorulunk: kérek 

vissza öt ~ százast (nem pedig: öt százast). Rövidítése: db (pont nélkül!). A ragot kötőjellel 

fűzzük hozzá: db-ot, db-ért, db-bal stb. 

 

darab(ig) – egy darab(ig) 

Az egy darab kenyeret (sajtot stb.) kérek mondatban az egy határozatlan névelő egyben 

számnévi értelmet is hordoz. Az egy szócskát, talán szerénykedésből, olykor elhagyják: 

darab kenyeret kérnék, ám ez kevésbé választékos. Időhatározói szerepben is jobb az egy 

névelős forma: egy darabig várt, aztán elment. Ritkább és pongyola ez: darabig várt… 

Nem hibás, sőt ízes viszont a darab ideig szókapcsolat: darab ideig vártam rá, aztán 

hazamentem. L. még: egy névelő mértékjelölő kifejezés előtt 

 

darts, dartozik 

Az angol darts [darc] acélhegyű dobónyilacskákkal parafa bevonatú céltáblára való célba 

dobást jelent. Ez mint sport, ill. (olykor kocsmai) játék újabban nálunk is elterjedt. Magyar 

neve egyelőre nincs, bár a nyíldobás jól pótolhatná. Igei származéka, a dartozik viszont 

nem helyettesíthető magyar szóval, és ez a körülmény az angol elnevezés fennmaradását 

okozhatja. Kiejtés szerinti írását azonban nem javasoljuk. 

 

daruk – darvak 

Madárfaj neveként szabályos többes számú alakja: darvak, de előfordul a daruk is. Az 

’emelőgép’ jelentésű daru főnév többes száma viszont csak daruk lehet. 

 

datál – dotál 

Latin eredetű, hasonló alakú, de teljesen eltérő jelentésű igék. A datál: ’keltez’, a dotál: 

’díjaz, anyagilag támogat’. Ne tévesszük össze őket! 

 

datálódik 

A datál származéka, szenvedő-visszaható értelmű ige: ’vmely időponttól kezdődik, 

számítódik’. Pl. ismeretségünk még a hetvenes évek végétől v. végéről ~. Inkább magyar 

megfelelőivel éljünk! ’Vhonnan ered, származik’ jelentésben is előfordul: ez a dolog még 

az előző munkahelyemről ~. E pongyola szóhasználatot igényes beszédben kerülnünk kell. 

Helyette alkalmazzuk magyar szinonimáit! 

 



dátum 

Latin eredetű, már régóta magyarosan írt főnév. A középkori iratok megszokott 

keltezésformájából vonódott el (datum est… = adatott, azaz kelt…). A ~ szó a mai 

köznyelv teljes jogú eleme, de ne feledkezzünk meg jó magyar megfelelőjéről, a keltezés-

ről se! (Pl. a hivatalos szóhasználatban ez a gyakoribb.) 

 

dátum kimondása 

A dátumban a nap megjelölése sorszámnév, így is kell kimondani! Pongyola tehát, bár 

nagyon elterjedt a május öt, október huszonhárom forma. Helyesebben, birtokos 

személyjeles sorszámnévvel: május ötödike, október huszonharmadika. 

 

dátum tulajdonnévben 

Idegen mintára terjedt el ez az utcanévtípus: Október 6. utca, Március 15. tér, Május 1. tér. 

Az igényes nyelvhasználatban itt sorszámnevet kell(ene) ejtenünk: Október hatodika utca, 

Március tizenötödike tér, Május elseje tér. Ám az íráskép hatására a pongyola tőszámnévi 

alak vált szinte általánossá. Éppen ezért ügyeljünk arra, hogy legalább írásban ne maradjon 

el a sorszámnévre utaló pont a szám mellől. Ha viszont betűvel kiírjuk a számot, 

használjuk a helyesebb, a sorszámnévi alakot! Ez utóbbira példa a budapesti Október 

huszonharmadika utca. 

 

dauer 

Német eredetű szó; a Dauerwellen összetétel előtagjának önállósulásával honosodott meg 

a beszélt nyelvben. A német kifejezés tükörfordítása, a tartós hullám inkább csak hivatalos 

elnevezésként él. A ~ szónak igei származékai is keletkeztek: dauerol, daueroltat. A 

választékos kiejtésben [au] kettőshangzóval hangzik, akár a németben. A bizalmas-

vulgáris, ill. népies [dajer, dajjer, dájer] ejtést ne engedjük beszivárogni a köznyelvbe, pl. a 

reklámok nyelvébe! 

 

deák – diák 

E latin eredetű szavunk két változatban is él, bár jelentésük elkülönült. A diák ma jobbára 

csak ’tanuló’-t jelent, a régies és népies deák pedig ’íródeák, írástudó’, ill. ’latin nyelv’ 

értelemben fordul elő. 

 

de azonban 

A beszélt nyelvben elég gyakori (beszédtöltelékként is) e két ellentétes kötőszónak 

együttes alkalmazása, pl. reggel 8-kor kerestem, ~ már elment hazulról; azt hittem, 

pontosan érkezem, ~ a vita már javában tartott (olykor ilyen szórenddel is: …, de a vita 

azonban már javában tartott). Ez bántó pongyolaság! Az azonos szerepű kötőszók közül v. 

csak az egyikkel, v. csak a másikkal éljünk: kerestem, de már elment – kerestem, azonban 

már elment. 

 

debütál 

Francia eredetű, magyar képzőjű (és egy idő óta kiejtés szerint is írt) ige: ’vmely szerepben 

v. egyáltalán először lép színpadra’, átvitt értelemben ’vmilyen minőségben először 

szerepel’. Első szótagjában – a francia début, débuter nyomán – e hangot ejtünk; a fran-

ciásnak szánt, valójában azonban helytelen [döbütál] ejtés okvetlenül kerülendő! Magyar 



szavakkal inkább csak körülírni, mint pótolni tudjuk (először szerepel v. lép fel vmiben), de 

sokszor jól helyettesíti a bemutatkozik ige is. 

 

dedikáció, dedikál 

Latin eredetű, szükséges idegen szavak. A dedikáció ma kissé szűkebb értelmű, mint 

magyar megfelelője, az ajánlás. Pl. új könyvét meleg hangú dedikációval ’ajánlással, 

ajánló sorokkal’ látta el; de: a vers ajánlása X. Y.-nak szól. A dedikál ige használata 

csaknem általános, mivel nincs rövid magyar megfelelője: több könyvét is dedikálta 

nekem, ill. tárgy nélkül: Esterházy Péter kedd délután a Vörösmarty téren dedikál. 

 

de facto 

Latin eredetű kifejezés: ’ténylegesen, valóban’. Jogi nyelvi szakkifejezés, de a választékos 

köznyelvnek is eleme. Klasszikus kiejtése: [dé faktó], é-vel és rövid á-val, de gyakori a 

pongyola [de faktó] ejtés is. Nem szakszövegben finomkodó lehet, ezért váltogassuk 

magyar megfelelőivel: valóban, igazán, tényleg(esen) stb. Vö. de iure 

 

defekt – defektus 

A latin eredetű defektus elsősorban orvosi szakszó. Köznyelvi használatban jó magyar 

megfelelői: fogyatékosság, tökéletlenség. A defekt ugyanennek a szónak másodszori, 

ezúttal a németből való átvétele, mégpedig ’jármű üzemzavara, meghibásodása’ 

értelemben. Összetételei: durrdefekt (a német Durchdefekt-ből, népetimológiával), gumi-, 

kerék-, motordefekt. Esetenként helyettesíthetjük ezekkel a magyar szavakkal: 

gumiszakadás, motorhiba. A defektes melléknév is lehet hibás, bár a magyar szó 

általánosabb tartalmú. Az argóban emberre vonatkoztatva is: defektes fickó, azaz ütődött, 

hibbant. 

 

degradál – ledegradál 

A latin eredetű, de magyar képzőjű degradál igének pontos magyar megfelelője a lefokoz. 

A ledegradál a magyar és az idegen szó vegyülésével keletkezett pongyola változat. 

Fölösleges benne az igekötő, mert lényegében ugyanazt fejezi ki, mint a latin szó de- 

előképzője. 

 

de – hanem L. hanem 

 

dehogy – de hogy 

Nyomatékos tagadásként, ’nem’ értelemben egybeírandó: dehogy adom! A de kötőszó és a 

hogy kötőszó, ill. ’hogyan’ jelentésű határozószó kapcsolataként viszont külön: nyerni nem 

nyertem, de hogy ott lehettem, már az is valami; nem adok, de hogy is adhatnék? 

 

de iure 

Latin eredetű kifejezés: ’jogilag, jog szerint’. Írásváltozata: de jure. Klasszikus ejtése: [dé 

júre], de gyakori a pongyola [de júre] ejtés is. Nemcsak a jogi, politikai stb. szaknyelvben, 

hanem a művelt köznyelvben is él. Van pontos magyar megfelelője, a jogilag, ill. a jog 

szerint(i). Pl. ~ még ő az igazgató (= jogilag, jog szerint); ~ birtokos (= jog szerinti). Vö. 

de facto 

 

dekoráció, dekorál, dekoratív 



Latin eredetű szócsalád. A dekoráció magyar szóval díszítés, díszítmény. Újabban ’épület, 

helyiség feldíszítéséhez való kellékek’ értelemben is használják. A (ki)dekorál ige 

jelentése: ’(fel)díszít, díszítéssel ellát’, némi pejoratív mellékízzel. Az argóban: jól ki-

dekorálták (a képét) ’véresre verték’. A dekoratív melléknév helyett az igényesebb 

köznyelvben ezek a magyar megfelelők kínálkoznak: díszes, ékes, pompás, mutatós stb. 

Művészeti szakszóként elfogadható, pl. dekoratív elemek, művészetek, de itt is jó a magyar 

díszítő. A franciás végződésű dekoratőr főnévnek is megvannak az árnyalt magyar 

szinonimái: lakberendező, belsőépítész, (színházi) díszlettervező, más értelemben 

díszletező munkás, tömören díszletmunkás. A választékos beszédben és írásban inkább 

ezekkel éljünk! 

 

délelőtt – délelőttön 

A délelőtt kettős szófajú összetétel: határozószó és főnév. Pl. szerda délelőtt meglátogatlak 

(itt határozószó); ez mozgalmas délelőtt volt (itt főnév). Határozóragos alakja: délelőttön. 

Mikor? kérdésre általában a puszta határozószóval válaszolunk: tegnap délelőtt telefonált. 

Ha azonban a délelőtt-nek minőség- v. kijelölő jelzője van, s ezáltal főnév volta 

domborodik ki, inkább a ragos délelőttön formát használjuk: egy napsugaras délelőttön 

(kevésbé választékosan: … délelőtt); ezen v. azon a délelőttön. Ugyanez a kettősség 

érvényesül a délután – délutánon esetében is. 

 

délelőtt – egy délelőtt L. egy határozatlan névelő időhatározó előtt 

 

délelőtti – délelőttös 

Mást-mást jelentenek! A délelőtti a. m. ’délelőtt levő, történő (esemény, időszak)’, a 

délelőttös pedig ’délelőtti műszakban dolgozó, délelőtt szolgálatban levő (személy)’. 

 

délután – délutánon L. délelőtt – délelőttön 

 

de mégis, de mégse(m), de mindamellett 

Bár nem olyan durva stílustalanság, mint a de és az azonban v. a de és a sőt együttes 

használata, az igényes beszédbe és írásba mégsem illenek a címszóbeli ellentétes 

kötőszópárok. Többnyire elég v. a puszta de, v. a mégis, mégse(m), mindamellett kötőszók 

egyike. 

 

demonstráció, demonstrál, demonstrátor 

Latin eredetű szócsalád. A demonstráció főnév magyar szóval bemutatás, szemléltetés, 

(be)bizonyítás, igazolás. Újabban a csendes, békés tüntetés megjelölésére is szívesen élnek 

(főleg a sajtóban) a demonstráció szóval. Ez mértékkel alkalmazva hasznos lehet (pl. a 

szóismétlés elkerülésére), de ne hagyjuk, hogy kiszorítsa a magyar szót! Ugyanígy a 

demonstrál ige is jól pótolható magyar megfelelőivel: bemutat, szemléltet, ill. tüntet. A 

demonstratív példa is lehet kifejező v. szemléltető, a demonstratív viselkedés pedig tüntető, 

kihívó. A demonstrátor: ’felsőoktatási segédtanerő, tanári feladatokkal is megbízott 

hallgató’ (a természettudományi karokon hagyományosan, de újabban egyes 

társadalomtudományi karokon is). 

 

deponál 



Latin eredetű, magyar képzőjű pénzügyi szakszó. Nincs pontos magyar megfelelője, csak 

körülírással helyettesíthetjük: letétbe helyez, megőrzés végett átad. Ezért sem a szak-, sem 

a köznyelvben nem kifogásolhatjuk a használatát. 

 

derbi 

Az angol Derby [dábi] névből. A magyarban betűejtéssel, ~ alakban honosodott meg; egy 

ideje már így is írjuk. Magyarul rangadó (mérkőzés), ill. nagy v. fontos verseny. 

 

derogál neki vmi 

Latin eredetű kifejezés, enyhén bizalmas és rosszalló mellékízzel. Ma választékosabbak 

magyar megfelelői: nincs ínyére vmi, méltóságán alulinak tart vmit. 

 

design 

Angol eredetű szakszó. Hozzávetőleges ejtése: [dizájn]. Már írják dizájn alakban is. De 

jobban örülnénk, ha úgy magyarosodna meg, hogy magyar megfelelője, a formatervezés, 

ipari formatervezés kerül a helyébe. Melléknévi származéka, a dizájnos a bizalmas beszélt 

nyelvben használatos ’divatosan csinos, formás’ jelentésben. 

 

de sőt 

Az ellentétes de meg a fokozva kapcsoló, ugyanakkor ellentét kifejezésére is alkalmas sőt 

együttes használata jellegzetes tünete a nyelvi körülményeskedésnek és igénytelenségnek. 

Pl. nemcsak kézbe vette, ~ zsebre is vágta. Helyette elég v. a de, v. a sőt: nemcsak kézbe 

vette, de zsebre is vágta, ill. kézbe vette, sőt zsebre is vágta. 

 

Dessewffy 

E hagyományos írású régi főnemesi családnév helyes kiejtése [dezsőfi], hiszen az apa 

nevére utal (mai helyesírással: Dezső-fi, azaz ’Dezső fia’). Elválasztása: Des-sew-ffy. 

 

de viszont 

A mindennapi beszédben meglehetősen gyakori a de és a viszont együttes használata. Ez 

olykor el is fogadható, hiszen ebben az esetben nem teljesen azonos szerepű ellentétes 

kötőszók kapcsolódnak egymáshoz (a viszont többé-kevésbé utal a kölcsönösségre, 

viszonosságra is). Többnyire azonban puszta szófecsérlés a ~ kötőszóhalmozás. Pl. 

ebben a mondatban: az edzéseken nem valami szorgalmas, de viszont fontos 

gólokat lő ,  v. csak a de, v. csak a viszont  kötőszóra lett volna szükség: nem 

valami szorgalmas, de fontos gólokat lő , ill. …, viszont fontos gólokat lő .  

 

diadalmaskodik  határozója 

Hagyományos vonzata az -n, -on, -en, -ön ragos határozó (diadalmaskodik vkin, vmin), de 

nem hibás a fölött névutós forma sem (diadalmaskodik vki, vmi fölött), hiszen ez nemcsak 

a német über elöljárónak, hanem a kifejezés tartalmának is megfelel. 

 

diagram – diagramma 

Görög eredetű szakszó: ’összefüggéseket, arányokat szemléltető ábra’. A két változat 

közül ma már a diagram a gyakoribb. 

 

diák L. deák – diák 



 

diáknyelv 

Mivel a ~ csak sajátos része az ifjúsági nyelvnek, némely vonatkozását l. ott. Lényegében 

az iskolai élet bizalmas-tréfás, olykor bizalmas-vulgáris szó- és kifejezéskészlete: a 

tantárgyak (pl. töri ’történelem’, matek ’matematika’, biosz ’biológia’), osztályzatok (pl. 

karó, fa ’elégtelen’), iskolai és diákotthoni viselkedés (pl. stréber, benyali, buzgó mócsing, 

lepkebuzi ’szenvedélyes lepkegyűjtő’), az ebbe a témakörbe tartozó tevékenységek (pl. 

elvág ’megbuktat’, lóg ’igazolatlanul hiányzik’) megnevezése. 

Mint általában az ifjúsági nyelvnek, a ~nek is nagy az átfedése az argóval és a vulgáris 

stílussal. A nyelvi durvaság, trágárság témaköre azonban nem sajátosan diáknyelvi 

probléma, ezért erről nem itt, hanem a megfelelő szócikkekben írunk. 

Nem vitathatjuk viszont el a ~től a találó tömörség, szemléletesség, a nyelvi humor 

erényét. Pl. feltalálja a csőben a lyukat ’közismert dolgot új gyanánt ad elő’; hosszas 

szemrehányásra, szidásra adott válaszként: rakd a zsebembe, otthon kiválogatom; 

hitetlenkedés kifejezésére: nehogy már a nyúl vigye a puskát v. a befőtt tegye el a 

nagymamát!; stb. 

A ~ igen régi, s a jövőben sem szűnik meg, csupán változik. Csak a saját körén kívül, 

tehát pl. a felnőttekkel való nyelvi érintkezésben hibáztassuk tiszteletlenségét, értéktagadó 

(pontosabban: minden hagyományos értéket kétségbe vonó) magatartását! 

L. még: argó | bizalmas stílus | durva stílus | ifjúsági nyelv | vulgáris stílus 

 

dialógus – dialóg 

A görög eredetű dialógus és ennek -us végződés nélküli, alighanem német hatásra elterjedt 

dialóg változata egyaránt ’párbeszéd’-et jelent, így ezzel a magyar szóval többnyire jól 

helyettesíthető. A dialóg forma már régiesnek számít, eltűnőben van. 

 

dicsekedik – dicsekszik 

Az sz-es változat csak a kijelentő mód jelen idejében használatos, ott azonban mindhárom 

egyes számú alakban, továbbá a többes szám 1. személyében ez a gyakoribb. Tehát: 

dicsekszem, dicsekszel, dicsekszik, dicsekszünk (kissé régiesen, választékosan: dicsekedem, 

dicsekedsz v. dicsekedel, dicsekedik, dicsekedünk). A többes szám többi személyében 

viszont inkább a dicsekedtek, dicsekednek alak a szokásos, nem pedig a kissé népies 

dicsekesztek, dicsekesznek v. dicsekszenek. 

 

dics-  előtagú összetételek 

A dics- előtagot a nyelvújítók vonták el a dicső, dicsőség szavakból. A vele alkotott 

összetételek közül már meggyökerezett a dicsfény meg a dicshimnusz. De ma is 

mesterkélten hatnak, ezért kerülendők az effélék: dicsteljes, dicsvágy. Természetesebben: 

dicső(séges), dicsőségvágy. 

 

Diesel – dízel, dízelesítés 

Diesel német gépészmérnök neve köznevesült, ezért ezt és igei származékát kis 

kezdőbetűvel és kiejtés szerint írjuk: dízel ’motorral hajtott mozdony’, dízelesít 

’(vasúthálózatot) ilyen meghajtásúvá alakít’ (vö. makadám, szendvics stb.). Ugyanígy az 

összetételekben: dízelmotor, dízelmozdony, dízelolaj stb. Az élőbeszédben a dízelolaj 

meghajtású Mercedes gépkocsi bizalmas neve: dízelmerci. 

 



differencia, differenciál 

Latin eredetű szavak. Újabb divatjuk sok jó magyar megfelelőjüket szorítja háttérbe. A 

differencia főnév magyar szóval elsősorban különbség, különbözőség, máskor 

véleménykülönbség, ellentét, nézeteltérés, ill. az ennek folytán kialakuló vita, súrlódás, 

összeszólalkozás, perpatvar, háborúság, majd sértődés, neheztelés stb. (Pl. valami 

differencia van közöttük.) Mindezeket az árnyalatokat az idegen szó óhatatlanul 

összemossa, sőt elmossa. 

A differenciál ige hasznosabb szavunk, bár fő jelentésében ennek is van magyar 

egyenértékese, a megkülönböztet. Ám ez nem mindig tudja pótolni. Pl. a munkahelyi 

zsargonbeli differenciál szónak nem pontos magyarítása a megkülönböztet, mert itt inkább 

ezt jelenti: ’a különbségeket figyelembe véve eltérő összegeket állapít meg’. A 

matematikában pedig csak körülírással lehetne helyettesíteni: differenciálszámítást végez. 

Ezért itt mindenképpen el kell fogadnunk. 

 

diftéria – difteritisz 

Görög eredetű betegségnév. Ma a diftéria változat az általános használatú, a másik 

kiveszőben van. Régies és népies szóval: torokgyík. 

 

digest 

Ennek az angol eredetű divatszónak (megközelítő kiejtése: [dájdzseszt]) egyik jelentésében 

van jó magyar megfelelője, a (tartalmi) kivonat. Az ilyeneket közlő időszaki kiadvány 

pedig lehet tallózó folyóirat v. rövidebben tallózó. (Bár ez a név inkább a másodközléseket 

tartalmazó hetilappal kapcsolódott össze.) 

 

digó 

Olasz eredetű, bizalmas és enyhén pejoratív hangulatú melléknév és főnév: ’olasz (ember, 

különösen férfi)’. Pl. egy ~ barátját is magával hozta; a ~k rajonganak a csinos nőkért. Az 

argónyelvi digózik ige erősebben pejoratív jellegű: ’(magyar lány) olasz férfiakkal 

(rendszerint pénzért) felszínes (nemi) kapcsolatot létesít’. A mezőgazdasági szaknyelvben 

a digózás szikes talajok javítására irányuló eljárást jelent. Vö. talján 

 

díj, díjas, díjaz 

Az élőbeszédben így is ejtik őket: [dijj, dijjas, dijjaz], de igényes kiejtésük megegyezik az 

írott alakkal. Tulajdonnévhez kötőjellel kapcsolódnak: Kossuth-díj, Nobel-díjas. 

Köznevekkel való összetételeiket egybeírjuk: díjbeszedő, díjnyertes; vándordíj, nyugdíj, 

nyugdíjas stb. A díjaz ige megszokott jelentésein (1. vmilyen munkát megfizet; 2. ju-

talmaz) kívül mind gyakrabban fordul elő ’kedvel, szível’ értelemben is. Ez azonban egye-

lőre bizalmas, sőt argónyelvi jellegű: mindnyájan díjazták a humorát; nem díjazom a 

borsófőzeléket. Ezért csak az alacsonyabb szintű nyelvhasználatban fogadhatjuk el, az 

igényes köznyelvbe nem illik. 

 

díjmentes L. -mentes utótagú összetételek 

 

dinoszaurusz 

Az újabban „divatossá” vált s emiatt gyakran emlegetett őshüllők egyedeinek s állattani 

rendjének görög elemekből alkotott nevét célszerű a kiejtésnek megfelelően a végén is, a 



közepén is sz-szel írni. Főleg játékfigurák neveként használatos rövidített, gyermeknyelvi 

alakjában az o a szó végén megnyúlik, s ezt írásban is jelezzük: dinó. 

 

direkt 

Latin eredetű melléknév. Néhány szakkifejezésben szinte nélkülözhetetlen, pl. ~ módszer 

(a nyelvtanításban), ~ sebesség (az autósok szaknyelvében), ~ termő szőlő. A ~ adó 

azonban inkább egyenes adó, a ~ kocsi helyett is jobb a közvetlen kocsi. Köznyelvi 

határozószói szerepben pedig okvetlenül kerüljük! Pl. ~ ezért adtam (= éppen ezért, 

pontosan ezért); ez ~ ellenszenves (= egészen, teljesen, valósággal); ~ bosszantani akar 

vele (= szándékosan, szántszándékkal); ~ megmondtam neki (= kereken, magyarán, 

nyíltan, nyomatékosan); ~ meleg v. hideg van (= határozottan, valósággal). A ~ a 

munkahelyére ment (= közvetlenül, egyenesen) forma eltűnőben van, csakúgy mint a 

latinos képzésű direkte határozószó. 

 

dirigál, dirigens 

A latin eredetű, de magyar képzőjű dirigál ige árnyalt magyar megfelelői: vezet, irányít, 

kormányoz, igazgat. Rosszalló értelemben: parancsolgat  (pl. nekem te ne dirigálj! ); 

zenei szakszóként: vezényel . A dirigens  főnév magyar szóval karmester ,  

esetleg karnagy . E magyar megfelelők  a köznyelvből fokozatosan kiszorítják 

az idegen szavakat; ezt az is mutatja, hogy ez utóbbiak kezdenek bizalmas, 

ill. finomkodó jellegűvé válni.  

 

disc jockey 

Angol eredetű kifejezés: ’zenés műsort csevegve konferáló, a hangulatot megteremtő 

állandó bemondó, műsorvezető’. Szó szerinti fordításban: lemezkezelő (disc [diszk] ’le-

mez’ + jockey [dzsoki] ’vmit kezelő, intéző, vmivel foglalatoskodó személy’), de ez – han-

gulattalan volta miatt – nem alkalmas a helyettesítésére. Próbálták másképpen is magya-

rítani, ám ezek sem voltak sikeresek: a lemezlovas a jockey szó félreértésén alapul, a 

szópályázat szülte lemezgazda pedig népies hangulatú (bár a házigazda, rendszergazda, 

témagazda stb. szavakban ez senkit sem zavar). Így egyelőre megmaradt az idegen 

írásmódú, nehezen kiejthető ~. Az újabb ifjúsági szlengben az angol DJ [dí-dzsé(j)] 

rövidítés is használatos ennek a fogalomnak a jelölésére, gyakran idegenszerűen a név elé 

vetve, pl. DJ Bobo, DJ Sterbinszky. 

 

diszkó 

Francia eredetű nemzetközi szó: ’zenés-táncos szórakozóhely, ahol a zene (többnyire) nem 

élőben, hanem felvételről szól’ (a bibliothèque ’könyvtár’ mintájára alkotott discothèque 

’hanglemeztár’ főnévnek a rövidülése). Sokáig magyar szövegben, feliratokon is disco 

alakban írták, de terjed a magyaros írásmódú diszkó. Bizalmasan becéző változata: dizsi. 

Összetételei is mind divatszavak: ~ruha, ~nadrág, ~cipő, ~táska, ~frizura; ~hullám, 

~stílus és mindenekelőtt természetesen a ~zene. 

 

diszkont 

Az ’árengedmény, leszámítolás’ jelentésű angol discount (amerikai helyesírással: discont) 

főnévnek magyarosan írt és ejtett változata. A kereskedelemben óriási népszerűségre tett 

szert, ezt jelzi összetett származékainak bősége is: ~ár, ~áruház; élelmiszer~; stb. Ha 

valóban olyan boltot, üzlettípust jelölnek vele, amelyben különféle okokból kedvezményes 



áron lehet vásárolni, nincs okunk a hibáztatására. De öncélú divatját nem tartjuk 

kívánatosnak! 

 

disznó – sertés L. sertés – disznó 

 

diszponál 

Latin eredetű, de magyar képzőjű ige. Jó néhány pontos magyar megfelelője van: 

rendelkezik vmivel v. vmi fölött; intézkedik, határoz, dönt, intézkedési joga van vmiben. A 

hivatali nyelvben elfogadható, ha hosszadalmas körülírást küszöböl ki: ebben ő ~ (nem 

pedig: neki van intézkedési, döntési joga; ő jogosult intézkedésre). A társalgási stílusban 

viszont nem egyéb finomkodó sablonnál: vki jól van diszponálva, nincs jól diszponálva = 

vmire alkalmas, ill. alkalmatlan lelkiállapotban, hangulatban van. 

 

disztingvál 

Latin eredetű, de magyar képzőjű, választékos hangulatú ige. Főleg ebben az állandó 

szókapcsolatban fordul elő: tud ~ni, azaz megkülönböztetni, különbséget tenni és ennek 

folytán finoman és értelmesen viselkedni. Szükséges szó tehát, de ne használjuk túl 

gyakran, mert modorossá teszi stílusunkat! Származékának, a disztingvált melléknévnek 

viszont számos árnyalt magyar szinonimája van: előkelő, finom, választékos (modor, 

viselkedés, megjelenés, külső). 

 

disztinkció – distinkció 

E latin eredetű főnév mindkét ejtés- és írásváltozatban gyakori, de a disztinkció terjedőben 

van a németes alakú distinkció rovására. Jó magyar egyenértékesei: különbségtétel, 

megkülönböztetés. 

 

divatba hoz L. hoz 

 

divatszavak 

Mindenki arra törekszik, hogy mondanivalóját minél hatásosabban adja elő. Márpedig 

hatásosnak az számít, ami viszonylag újszerű, amit a hazai és nemzetközi tömegtájékoztató 

eszközök reklámoznak, aminek forrása vmely ügyeletes tekintély (vezető politikus, közíró, 

tudós, neves újságíró v. a könnyű műfajok vmelyik csillaga). Ez az oka és magyarázata 

annak, hogy a különféle nyelvi rétegekben időről időre felkap a nyelvhasználat vmilyen 

hatásosnak vélt magyar v. még inkább idegen szót, kifejezést, s attól kezdve ezzel a szóval, 

kifejezéssel unos-untalan találkozunk, míg végül teljesen elkopik, semmitmondóvá 

szürkül. 

A sajtó és a hivatali nyelv terjesztette el korábban az elvárás, hozzáállás, ráfordítás 

’költség’, volumen, súllyal ’főleg’ stb. ~at, újabban meg az olyanokat, mint az alternatív, 

konszenzus, tolerancia. Annak idején csak egyszer kellett kimondania egy népszerű 

politikusnak a dramatizál ’más műfajú alkotást színpadra dolgoz át’ igét ’a valóságosnál 

súlyosabbnak, veszélyesebbnek tüntet fel’ értelemben, e szóhasználat máris járványszerűen 

elterjedt. 

Persze nyüzsögnek a ~ a kereskedelmi és a reklámnyelvben s ennek hatására a társalgási 

stílusban, különösen a fiatalok nyelvében is. Pl. az ilyenek: butik ’divatáruüzlet, 

divatszalon’, shop, shopping, show, per pillanat, sörbár, grill, team, image. Előfordul, 

hogy régi ~nak támad újabb, még hevesebb divatjuk: ilyen „diadalutat” jár be napjainkban 



a fantasztikus melléknév (l. külön szócikkben is!), melynek súlytalan, árnyalatokat 

összemosó használatát már Kosztolányi Dezső is megrótta az 1930-as években. 

A funkció nélküli ~tól meg kell különböztetnünk azokat a divatos szavakat, amelyek 

helyett (egyelőre) nem tudunk jobbat ajánlani: hekk ’tengeri halfaj’, hamburger (más, mint 

a fasírt), kóla, tonik, gin (ez sem azonos a borókapálinká-val!). Ezeket megkísérelhetjük 

magyarosítani, de oktalan purizmus volna hibáztatnunk őket. 

A ~ mássága, kifejezési többlete azonban igen múlékony. Érzelmi, értelmi nyomatékuk 

hamar elvész. Ma már a nagyvárosok nemzetközi bolhapiacainak butik-jai alig különbek e 

szó eredeti jelöltjeinél: ócska, rossz minőségű (bár többnyire idegen) árukat kínáló 

boltocskák, sőt sátrak, s ez a butik szó egykori varázsát is csökkenti. 

A kereskedelem fölösleges idegen szavait némely országban tiltják, megbírságolják. 

Nálunk sem árt némi szabályozás (pl. a magyar felirat kötelezővé tétele az idegen mellett). 

Eközben azonban a nyelvművelők sem mondhatnak le arról, hogy meggyőzzék a 

közönséget: a ~ értéke talmi és mulandó, piszkuk viszont rátapadhat nyelvünkre. 

L. még: argó | idegen szavak | ifjúsági nyelv | közéleti nyelv | sajtónyelv | társalgási 

stílus 

 

divízió 

Latin eredetű szó, de újabban másodszor is átvettük, ezúttal az angolból (division). Magyar 

megfelelői: a katonai nyelvben hadosztály, az állattanban tagozat (mint rendszertani 

kategória), a sportnyelvben csoport v. osztály. Lehetőleg ezekkel helyettesítsük! 

 

doh 

Kiejtjük benne a h-t, mégpedig v. ún. kemény h-val: ~, ~tól, ~hal, ~szag, v. közönséges h-

val: ~ot, dohos. L. még: h-féle hangjaink 

 

doktor – dr. – Dr. 

Bár a címet és rangot, valamint a foglalkozást, beosztást jelentő főnevek nyelvünkben 

hagyományosan a név után állnak (József nádor, Öveges professzor stb.), a doktor (dr., 

Dr.) használatában – idegen hatásra – a fordított szórend is elterjedt, sőt ma már ez a 

gyakoribb. Tehát: dr. Halász Tamás, ill. mondatkezdő helyzetben v. önálló használatban 

(aláírásként, névsorban, cég- v. névtáblán, névjegyen) nagy kezdőbetűvel: Dr. Halász 

Tamás. E szórend mellett szól, hogy így az asszonynevekben mód nyílik annak jelölésére 

is, hogy a cím a férjet v. a feleséget illeti-e meg. Ha a férjet, akkor dr. Halász Tamásné, ha 

a feleséget, akkor Halász Tamásné dr. a kívánatos forma. Ha mindkét házastárs viselheti e 

címet, s ezt jelezni is óhajtják, ajánlatos a feleség leánykori nevét is feltüntetni, pl. így: dr. 

Halász Tamásné dr. Enyedi Klára (a két névrész közé természetesen nem szabad vesszőt 

tenni!). Az ún. elöl-hátul doktor megjelölés (dr. Halász Tamásné dr.) groteszk, 

gúnyolódásra ingerlő, ezért semmiképp sem ajánljuk. Vö. kisdoktor | nagydoktor 

 

dokumentum, dokumentáció, dokumentál 

Latin eredetű szócsalád. Tagjai szükséges, nehezen nélkülözhető szavak, mivel nincs 

tömör magyar megfelelőjük. A dokumentum: ’hiteles tárgyi v. írásos bizonyíték; hivatalos 

írás, igazolvány’, tágabb értelemben: ’vminek a tanújele, bizonysága’. Összetételekben is: 

dokumentumfilm, dokumentumdráma, dokumentumjáték. A bizalmas-tréfás hangulatú 

csonka dokument változatot az igényes köznyelvben ne használjuk! A dokumentáció 

’vmire vonatkozó adatok összegyűjtése és gondozása; bizonyító, igazoló anyag’ főnév a 



műszaki és tudományos nyelvhasználatban helyénvaló: az előadás, a kiállítás, a 

rendezvény dokumentációja, műszaki dokumentáció, tervdokumentáció; melléknévi 

származéka: dokumentációs (központ). A dokumentál magyar képzőjű ige: ’adatokkal, 

okmányokkal igazol, bizonyít; adatokat összegyűjt, majd közread’. Ennek sincs pontos 

magyar megfelelője, ezért bátran használhatjuk. 

 

dolgozó – munkás 

Rokon értelmű szavak, de mind főnévi, mind melléknévi használatban elkülönülnek. A 

dolgozó jelentése tágabb, összefoglaló jellegű: ’a társadalmi termelésben részt vevő 

személy’. A munkás viszont ’(ipari) termelőmunkát foglalkozásszerűen végző fizikai 

dolgozó’. Tágabb értelemben ritka, választékos és sajtónyelvi: szellemi munkás, a 

tudomány munkásai. A dolgozó melléknévi igenév ’olyan személy v. közösség, aki, ill. 

amely éppen dolgozik’. A munkás melléknévnek a népnyelvben van ’dolgos, szorgalmas’ 

jelentése is (pl. munkás menyecske); a köznyelvben: ’fáradságos, sok munkával járó’ (pl. 

munkás beosztás, tisztség). 

A dolgozó főnév előbb a gyermeknyelvben, majd felnőttek bizalmas-tréfás beszédében 

is felvette a ’munkahely’ értelmet (pl. apa a dolgozóban van). Ez nem hiba, sőt érdekes 

nyelvi fejlemény, de a művelt köznyelvbe (még?) nem való. 

 

dolog 

Túlságosan általános jelentésű, szürke szó. Amikor csak lehet, használjunk helyette 

pontosabb, tartalmasabb szinonimát: tárgy, holmi; cselekedet, eljárás, esemény, ügy stb. L. 

még: az egy dolog 

 

dong – donog 

Hangutánzó ige. Köznyelvi alakja: dong, az irodalmi és a népnyelvben donog is. Magas 

hangrendű megfelelője: döng – dönög. Van közöttük jelentéskülönbség: a darázs, a 

szúnyog dong v. donog, a szép lányt körüldongják az udvarlók, a padló viszont döng a 

súlyos lépések alatt, a méhek döngicsélnek a virágok körül. 

 

Don Juan – donzsuán 

A Don Juan spanyol név, ezért helyes kiejtése: [donhuán]. A franciás v. portugálos 

[donzsuán] ejtés pontatlan, elavult. De köznévvé válva még előfordul az öregedő donzsuán 

’nőcsábász, szoknyapecér’ kifejezés. 

 

dopping, doppingol 

Angol eredetű, elsősorban sportnyelvi jelentésű szavak. Eredetijükben csak egy p van (vö. 

angol dope ’ajzószer’, igeként ’izgat, serkent’; doping ’felajzás, serkentés’), de ez a 

magyarban a két magánhangzó között szabályszerűen megnyúlt, ezért két p-vel írjuk és 

ejtjük. Az olykor hallható [dóping, dópingol] ejtés tudákos, nem ajánlható. 

A dopping: ’nagyobb sportteljesítményre való tiltott serkentés; az erre szolgáló (gyógy)-

szer’. Jó magyar megfelelője: ajzószer. A doppingol: ’sportolót ajzószerrel nagyobb 

teljesítményre serkent’. A bizalmas köznyelvben ’serkentőleg hat’ értelemben is: engem 

doppingol az új feladat, egy szép nő közelsége stb. Választékos szinonimái: vmire sarkall, 

ösztönöz. 

 

doszt, dosztig 



Szláv eredetű szavak: ’mértéken felül, untig’. Sajátos hangulatuk miatt a bizalmas 

köznyelvben is elfogadhatók: dosztig van vmivel; van belőle doszt v. dosztig. De 

választékosabbak ezek: torkig van vmivel; van belőle elég, bőségesen v. untig. 

 

dotál L. datál – dotál 

 

dől – dűl, dül 

A mai irodalmi és köznyelvben a dől változat van leginkább elterjedve. A dűl is 

köznyelvinek számít még, de ritka, az ebből rövidült dül pedig tájnyelvi. A ’határrész’ 

jelentésű dűlő ellenben, noha eredetileg a dől igének a melléknévi igeneve, csakis ű-vel 

használatos. Vö. dönt – dűt 

 

dömping 

Angol eredetű, régóta magyarosan írt nemzetközi szó: ’áron aluli nagy tömegű (külföldi) 

árusítás; árufelesleg’. (Az angol dumping főnevet valójában [dampin]-nak kell ejteni, az 

első szótagban rövid á-val, tehát a magyar nyelvbeli alak téves, ill. elavult kiejtésen alapul. 

Mivel azonban így honosodott meg, nem változtathatunk rajta.) A sajtó- és társalgási 

nyelvben ’túltermelés, túlzottan nagy kínálat, bőség vmiből’ jelentésben is járja. Amikor 

mód van rá, éljünk inkább magyar megfelelőivel: bőség, árubőség, túltermelés stb. De a 

~ár, ~eljárás, ~vád stb. szakszavak nem helyettesíthetők mással. 

 

döng – dönög L. dong – donog 

 

dönt – dűt 

A dönt a köznyelvi alak; a dűt népnyelvi, az igényes köznyelvbe kevésbé illik. Bár – főleg 

’önt, borít’ értelemben – elég gyakori, pl. a csészéből a vendég ölébe dűtötte a forró levest; 

csak úgy dűti magába az italt. Vö. dől – dűl, dül 

 

döntést hoz 

Csak akkor szükséges ez a szókapcsolat, ha a döntés főnévnek jelzője is van: végleges, 

helyes, helytelen stb. ~. Egyébként elég helyette az egyszerű dönt ige: még nem hoztak 

döntést = még nem döntöttek. Vö. hoz 

 

döntő 

E melléknevünk ’vminek a kimenetelét eldöntő; sorsdöntő’ értelemben ma is kifogástalan: 

~ csata, ~ pillanat stb. Az egykori mozgalmi nyelvben való túlzott, gyakran fölösleges 

használata azonban elszürkítette, ezért, amikor csak lehet, váltogassuk ezekkel a 

szinonimáival: fontos, jelentős (ez a kettő is megkopott a ~ melléknév divatja idején!), 

legfőbb, nagyon nagy, számottevő stb. A ~en ragos alak helyett pedig ezek kínálkoznak: 

főként, főleg, leginkább, különösképpen, nagyrészt stb. 

A ~ főnév használatát ezek a stiláris meggondolások természetesen nem érintik: 

olimpiai ~, a labdarúgó-világbajnokság ~je. 

 

dörzs-  előtagú összetételek 

A dörzs- előtag elvonás a dörzsöl igéből. Főleg műszaki nyelvi kifejezések tartoznak ide: 

dörzsfék, dörzsfelület, dörzskapcsolás, dörzsköszörű, dörzspapír (helyette jobb a 



csiszolópapír), dörzspofa, dörzstárcsa stb. Ezek a szaknyelvi összetételek a maguk helyén 

többnyire elfogadhatók, sőt szükségesek is. 

 

dörzsölt 

Az argóban és ennek nyomán a bizalmas stílusban ’minden hájjal megkent, ravasz, 

agyafúrt’ jelentésben is, pl. ~ alak, ~ fickó. 

 

dr. – Dr. L. doktor – dr. – Dr. 

 

drabális L. trabális – drabális 

 

drága, drágám 

E kedveskedő megszólításformák szerelmesek, házastársak, családtagok között 

kifogástalanok, máskor azonban, pl. idegen nő megszólításaként nyilvános helyen, 

üzletben, hivatalban túlzók, kerülendők. Levélbeli megszólítás élén jó barátok, közeli 

ismerősök között is elfogadható a drága jelző: Drága Barátom!; Drága Irma Néni!; stb. 

 

drámai javulás 

A drámai melléknév a választékos stílusban ezt is jelenti: ’megrázó hirtelenséggel történő, 

váratlan’, pl. drámai esemény, a beteg állapotának drámai rosszabbodása. Az újabb 

sajtónyelvben – meglehet, angol hatásra – kedvező értelemben is alkalmazzák: drámai 

javulás, azaz hirtelen és nagymértékű javulás. Ezt önellentmondónak érezzük, s ezért nem 

ajánljuk. Vö. drasztikus fizetésemelés 

 

dramatizál L. divatszavak 

 

drasztikus fizetésemelés 

A görög–latin eredetű drasztikus melléknév magyar megfelelői: erőszakos, kíméletlen, 

durva (ember, viselkedés, intézkedés), vaskos (tréfa) stb. Az orvosi nyelvben: erős hatású 

(gyógyszer). Az újabb szóhasználat szerint a csattanós, kézzelfogható érv, bizonyíték is 

lehet drasztikus. Ebben az angol drastic ’hathatós, hatásos (intézkedés), mélyreható 

(változás)’ gépies fordítása is közrejátszhat. Az ennek hatására keletkező sajtónyelvi 

kifejezéseket, pl. a drasztikus fizetésemelés-t stílustalannak tartjuk, és helyette a 

jelentékeny, nagymértékű v. egyszerűen nagy fizetésemelés-t ajánljuk. Vö. drámai javulás 

 

Dreher  kiejtése L. idegen márkanevek kiejtése 

 

dréncső, drénezés 

Angol eredetű szakszavak. Mezőgazdasági kifejezésként jobb helyettük a magyar alagcső, 

talajcső, ill. alagcsövezés, talajcsövezés. Az orvosi nyelvben azonban, ahol a drenálás, 

drenázs is használatos, elég nehéz és körülményes lenne a helyettesítésük. Esetleg ezekkel: 

folyadéklevezető cső, váladéklevezetés. 

 

drótposta 

Az e-mail magyarítására ajánlott szellemes, de enyhén bizalmas, tréfás hangulata miatt 

inkább csak szűkebb körben alkalmazható kifejezés. Vö. e-mail – E-mail – emil | 

villámposta, villanyposta 



 

drukkol, drukker, drukk 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú szavak; ma elsősorban a sporttal kapcsolatban 

használatosak, de csak az alacsonyabb szintű beszélt nyelvben. Az írott sportnyelv az 

1930-as évek óta tudatosan kerüli őket, s helyettük a magyar szurkol, szurkoló, szurkolás 

szavakat alkalmazza. A szurkol ige eredetileg inkább ’fél vmitől, izgul, szorong vmi miatt’ 

értelmű volt, de a következetes használat folytán idővel felvette a ’(versenyen, mérkőzésen 

izgulva) vkinek v. vmelyik csapatnak a győzelmét kívánja, azt szívvel-lélekkel buzdítja’ 

jelentést, s így jó magyar megfelelőjévé vált a drukkol szónak. Még ebben az 

összefüggésben is pótolni tudja: kinek v. kiért drukkolsz (= szurkolsz)? Nem sportnyelvi 

értelemben a drukkol igének más pontos magyar megfelelői is vannak: drukkol (= fél, 

izgul, szorong, aggódik stb.), hogy felelni fog fizikából. 

A drukker főnevet a sportban jól helyettesíti a szurkoló. A bizalmas és pejoratív 

ellendrukker helyett azonban nem mondhatjuk: ellenszurkoló. 

A drukk főnévnek alig van sportnyelvi vonatkozása. A bizalmas-vulgáris társalgási 

nyelvben gyakori, pl. nagy drukkban (= izgalomban) van; a vizsgák előtti drukk (= félsz, 

izgulás, aggódás stb.) tönkretette az idegeit. Jellegzetes összetétele a vizsgadrukk. 

Újabb fejlemény a szócsalád történetében, hogy a drukkol igét nem a szurkol-lal, hanem 

a szorít-tal magyarítják: szorít vkinek; majd szorítunk érted. A szorít azonban 

tükörfordítása a német drücken-nek, így valamelyest maga is idegenszerű. 

 

duett – duó 

Olasz eredetű zenei szakszók. Bár alapjelentésük azonos (’kettős’), nem cserélhetők fel 

egymással, mert a duett: ’két énekhangra írt zenemű’, ill. ’két énekes együttes szereplése’, 

a duó viszont: ’két hangszerre írt zenemű’, ill. ’ezt előadó két művész együttes szereplése’. 

A duett toldalékai rendszerint magas hangúak: duettben, duettjük stb., de mély hangú 

toldalékolása sem hibás: duettban énekelnek. 

 

dug-  előtagú összetett szavak 

Az első ilyen összetételek még a nyelvújítás korában keletkeztek. Közülük a dugáru 

’csempészáru’ meg a dughagyma ’ültetni való hagyma’ napjainkban is élő szó. A dugárus 

viszont ma inkább zugárus, s a dugpénz-t is kiszorította a bizalmas-tréfás dugipénz. 

Szakszóként előfordul még a dugalj, a dugaszolóaljzat szakkifejezés összevonása. 

 

duma, dumál 

Cigány (végső soron: szláv) eredetű argószavak. Csak a bizalmas-vulgáris beszélt 

nyelvben tűrhetők meg. A duma: ’(haszontalan) beszéd’, a dumál: ’(fölöslegesen és sokat) 

beszél’. Általában rosszalló mellékzöngéjűek: minek ez a sok duma?; ti csak dumáltok, én 

meg melózok. A bizalmas társalgásban azonban kedvező mellékértelme is lehet: hiányzik 

már egy jó kis duma (becézve: dumcsi); mikor dumálunk már egy jót? Ilyen a hangulata a 

dumaparti összetételnek is. A választékos stílusban nincs helyük, helyettük a beszél, 

beszélget, cseveg, ill. a beszéd, beszélgetés, csevegés szókat alkalmazzuk. Az igekötős 

megdumál vkit származék választékos megfelelője: rábeszél vkit vmire. 

Származásilag nem független a fenti szavaktól, de mai nyelvérzékünk szerint 

homonimának számít az orosz eredetű duma főnév: ’oroszországi törvényhozó testület, 

központi v. helyi ügyintéző szerv’. Pl. ülésezik az állami duma (intézménynévként így is: 

Állami Duma). 



 

Dunántúl – (a) Dunántúlon – a Dunán túl 

A Dunán túl névutós szerkezet (pl. az a templomtorony már a Dunán túl van) 

tájegységnévvé tömörülve főnévi értékű, egybeírandó, és általában határozott névelő áll 

előtte: a Dunántúl az ország nyugati részén fekszik; a Dunántúlon valamivel 

csapadékosabb az időjárás. (Ritkábban névelő nélkül is: ezt Dunántúlon l-lel mondják.) A 

választékos stílusban nemrég még élt ez a forma is: utazgatnak a Dunántúl (ebben a 

Dunántúl határozószói értékű, de nagy kezdőbetűvel írandó). Napjainkra azonban ez a 

változat gyakorlatilag eltűnt, mivel kiszorította az egyértelműbb utazgatnak a Dunántúlon. 

Vö. Tiszántúl – (a) Tiszántúlon – a Tiszán túl 

 

dunyha – dunna 

A dunyha a köznyelvi változat; a dunna egy kissé népies, de ez is kezd köznyelvivé válni. 

A dunnalúd, dunnaréce madárnevek előtagja nem a szláv eredetű dunna szóval azonos, 

hanem a német Danne ’pehely’ főnévnek a módosulása. 

 

duó L. duett – duó 

 

dupla 

Latin eredetű, de szinte magyarrá vált melléknév és főnév: ~ (= kettős, kétszeres) adagot 

kérek; hozzon egy jó erős It (= nagy adag feketekávét)! Népies alakváltozata: dufla. 

 

dúr 

Latin eredetű, de németesen csonkult alakban átvett zenei szakszó. A hangnemet 

pontosabban megjelölő előtagját nagy kezdőbetűvel és kötőjellel írjuk: A-~, Desz-~ stb. 

Jelzőként különírjuk jelzett szavától: ~ skála; ~ jellegű hangsorok. Vö. moll 

 

durrdefekt L. defekt – defektus 

 

durva 

Az újabb szleng a ~ melléknevet kedvező, elismerő értelemben is használja: az ~ lenne, ha 

a Bajnokok Ligájában játszhatna a csapat; három tantárgyból is helyezést szerzett a 

tanulmányi versenyen – ez nagyon ~!; a filmsorozat 100 legdurvább jelenete (ebben a 

címben a legdurvább jelző értelme: ’legérdekesebb, legmulatságosabb’). Félreértésekre 

okot adható volta miatt használatában óvatosságot ajánlunk. Hasonló régebbi 

jelentésváltozásokra l. baromi | haláli 

 

durva stílus 

A ~ egyaránt jellemzője, gyakori velejárója a faragatlanságnak és a műveletlenségnek. A 

durván beszélő ember gyakran akaratlanul is megsérti, megalázza beszédtársát. Az 

indulatból fakadó ~nak az a célja, hogy a dolgok, folyamatok stb. negatív, lebecsülő, 

elutasító emlegetésével mintegy kibeszéljük magunkból elégedetlenségünket, kudarcok 

okozta feszültségeinket. Ez azonban gyakorlatilag sohasem sikerül. Hiába dumálunk, 

ugatunk, ahelyett, hogy beszélnénk; hasztalan zabálunk, piálunk, vedelünk evés és ivás 

helyett. Nem teremtünk igazi kapcsolatot a sértő nyanya!; fater!; papa!; husikám!; te, 

hapek! stb. megszólítással; rendszerint nem sikerül bepaliznunk az ürgét a szövegünkkel. S 

nem fogunk hódítani azzal sem, hogy na ne játszd meg a naivát! 



A ~ nemcsak határos az argóval, hanem nagy területen át is fedi azt, trágárságaival, 

vulgáris elemeivel együtt. A durvaság, sajnos, igen jellemző az ifjúsági és a katonai 

nyelvre is. 

A szépirodalom olykor felhasználja ugyan jellemzésre a ~t is, de másféle írásműbe 

semmiképp sem való. Mint mondják, meg kell tanulnunk együtt élni vele a mindennapi 

nyelvi érintkezésben, de elfogadnunk s különösen eltanulnunk nem szabad! Az sem in-

dokolja a ~ létét, hogy a köznyelvnek is szüksége van olyan eszközökre, amelyekkel 

kifejezheti jogos indulatait: te disznó!; maga aljas csirkefogó!; mocskos gazember!; stb. 

Ugyanis kifakadhatunk választékos köznyelven is: ez hitvány kifogás!; ön szégyentelenül 

alakoskodik!; stb. 

Aki nem eszik illedelmesen, az általában nyelvében is mohón fal, tömi magába az ételt. 

A köznyelv sem az indulatmentességnek, a szenvtelenségnek a terepe, de annál inkább 

terepe kell, hogy legyen a mértéktartásnak, az emberi méltóság megbecsülésének. 

L. még: argó | ifjúsági nyelv | trágárság | vulgáris stílus 

 

-dús  utótagú melléknevek 

E jelöletlen határozós összetételek túlnyomórészt szaknyelvi szavak: ércdús (kőzet), 

zsírdús (táplálkozás), páradús (levegő), színdús (ábrázolásmód) stb. A társalgási nyelvben 

bizalmas-tréfás színezetet kapnak: élménydús (utazás), bájdús (hölgy), érdemdús (tudós) 

stb. A lombdús helyett jobb: dús lombú. És egészében véve jobb, természetesebb helyettük 

a megfelelő -s képzős melléknév: eredménydús = eredményes; ötletdús = ötletes; stb. L. 

még: határozós összetételek 

 

düh 

A szó végi h-t általában nem ejtjük ki sem mássalhangzóval kezdődő toldalék előtt, sem 

összetételben: ~be [dübe], ~vel [düvel], ~vé [düvé]; ~roham [düroham]. Magánhangzós 

toldalék előtt viszont hangzik a h: ~e [dühe], ~öt [dühöt], dühös. Észrevehetően terjednek 

a teljes hasonulással alakult ~hel, ~hé stb. formák. Ezeket sincs okunk hibáztatni, de 

egyelőre a ~vel [düvel], ~vé [düvé] stb. a köznyelvi. L. még: h-féle hangjaink 

 

dűl L. dől – dűl, dül 

 

dűzni 

Német eredetű műszaki zsargonszó. Vannak pontos magyar megfelelői, a fúvóka, ill. a 

porlasztócső. Igényesebb szakszövegben ezekkel helyettesítsük! 

 

d  végű igék felszólító alakja 

Az egyes szám 2. személyű, tárgyas ragozású alak mindig két d-vel írandó: add, tudd, 

védd; áldd, hordd, mondd. A dd-t magánhangzó után hosszan, mássalhangzó után 

rendszerint röviden ejtjük. Ügyeljünk a különbségre: told (= toljad) – toldd (= toldjad); 

kérd (= kérjed) – kérdd (= kérdjed); áldd (= áldjad) – álld (= álljad)! 

 

d  végű igék ragozása 

A d hangra végződő tövű igék ragozásában – akár mássalhangzó, akár magánhangzó előzi 

meg a d-t – elég gyakori a kötőhangzóbeli ingadozás. A védsz – védesz; küldtök – 

küldötök; megfeddné – megfeddené; stb. szóalakváltozatok egyaránt elfogadhatók, sőt 



olykor funkcióbeli elkülönülés is megfigyelhető. Pl.: a gyerek ragadt a piszoktól, de: az 

ősember husángot ragadott; nem sokat tévedett, de: rossz útra tévedt. 

 

d  végű névszók ragozása 

A ragozás során néha ingadozik a kötőhangzó (pl. felbukkan mind az abszurdot, mind az 

abszurdat tárgyragos alak), de gyakori kettősséget csak az egyes szám 3. személyű 

birtokos személyjeles alakokban találunk: beszéde – beszédje; segéde – segédje; utóda – 

utódja; stb. Egy-két sajátos különfejlődés is megfigyelhető, pl. színpada, de az előtag 

nélkül csak így: padja. 

 

Dvořák nevének írása, ejtése 

A nagy cseh zeneszerző nevének helyes kiejtése magyar beszédben kb. [dvorzsák]. A név 

leírásakor lehetőleg tüntessük fel az ř betű mellékjelét is. Ha erre nincs mód (pl. a nyomda 

nem képes ennek a betűnek az előállítására), írhatjuk így is: Dvorák. De semmiképp sem 

fogadható el a kiejtés szerint írt Dvorzsák alak, mivel egy latin betűs írású nyelvből semmit 

sem szabad fonetikusan átírni. Elválasztása: Dvo-řák. 
  



Dz 
dz 

Az újabb hangtani kutatások bebizonyították, hogy a ~ nem a d + z hangok egymásutánja, 

hanem sajátos, önálló hang, ún. affrikáta (zár-réshang). A ~ betű teljes jogú tagja a magyar 

ábécének. Az AkH.11 szerint a ~ két betűjegye elválasztáskor mindig együtt marad: brin-

dza, ma-dzag (korábban két magánhangzó között a ~ d-re és z-re bomlott: mad-zag). 

 

-dzik – -zik  végű igepárok 

Vannak olyan igék, amelyekben csak a -dzik képzőforma használatos (fiadzik, nyáladzik, 

vemhedzik stb.), de gyakori a párhuzamos képzés is, mégpedig úgy, hogy némelyek inkább 

a -dzik, mások inkább a -zik végű igealakokat kedvelik (akaródzik – akarózik; csókolódzik 

– csókolózik; kergetődzik – kergetőzik; stb.). 

Néha jelentés- v. funkcióbeli eltérés fejlődik ki az igepár tagjai között, pl. 

leveledzik  ’(növény) levelet hajt’ –  levelezik  ’vkivel levelet vált’. 

Természetesen olyan -zik végű igéink is vannak, amelyeknek nincs -dzik  

végű párjuk: havazik, pattogzik, virágzik  stb.  

  



Dzs 
dzs 

Az újabb hangtani kutatások bebizonyították, hogy a ~ nem a d + zs hangok egymásutánja, 

hanem sajátos, önálló hang, ún. affrikáta (zár-réshang). A ~ betű teljes jogú tagja a magyar 

ábécének. Az 1984 óta érvényben levő helyesírási szabályzat szerint a ~ három betűjegye 

elválasztáskor mindig együtt marad: fin-dzsa, mahara-dzsa (korábban két magánhangzó 

között a ~ d-re és zs-re bomlott: maharad-zsa). 

 

dzsem 

Angol eredetű szó: ’darabos gyümölcsíz’. Egy idő óta magyarosan, kiejtés szerint írjuk; az 

angolos jam írásmód szabálytalannak minősül. Még nagyobb hiba efféle toldalékos 

alakokat írni: jamok, jammal. Helyesen: ~ek, ~mel. 

 

dzsessz 

Angol eredetű szó; eredeti írott alakja: jazz. A magyarban a [dzsessz] ejtésmód honosodott 

meg, s régóta így is kell írni: ~. Zenei körökben azonban gyakran hallható az angolos 

[dzsez(z)] ejtés is. A ~zenekar, ~zongorista összetételekben elég zavaró az egymás melletti 

ss + zz betűcsoport, de kételemű összetételek lévén egybe kell írni őket. Kötőjeles viszont a 

~-szám és a ~-szerű, mert ezekben az ssz végű előtaghoz sz kezdetű utótag csatlakozik. 

(Ugyanígy: díszszemle, de hossz-számítás). 

 

dzsörzé – dzsörszi 

Az angol jersey szónak a helyesírási szabályzat által rögzített magyaros írású alakja: 

dzsörzé. Mint anyagnévi jelzőt egybeírjuk az utána álló szóval (jelzett szavával), ha az 

egyszerű szó, de különírjuk tőle, ha összetett: dzsörzéanyag, dzsörzéblúz, de dzsörzé 

ruhaanyag, dzsörzé ingblúz. A dzsörszi változat közelebb áll az angol eredetihez, s magyar 

beszédben is használható a finomkodás látszata nélkül. De írva csak a dzsörzé alak 

szabályos. 

 

dzsúdó
 
L. cselgáncs – dzsúdó

 

 

 



E, É 
-e L. -e kérdőszócska 

 

ebédel – ebédez(ik) 

Az ebédel a gyakoribb, a köznyelvi változat; az ebédez(ik) is jó, de egy kissé táji ízű. 

 

éberen – ébren 

Egyaránt az éber melléknév módhatározó-ragos alakjai, de jelentésük eltérő: ébren ’nem 

alva’ – éberen ’szakadatlanul figyelve’. 

 

-é  birtokjeles szók egyeztetése 

A számbeli egyeztetés szabályai a birtokjeles szók körében kevésbé érvényesülnek, mint 

egyebütt. A Katiéi, ruháiméi alakok, bár szabályosak, nehézkességük miatt ritkák. Az -i 

többesjeles formák későbbiek nyelvünkben, mint a -k jeles többesek (ruhák), ezért is 

érezzük őket sokszor még ma is pontoskodónak, erőltetettnek. Mindezek ellenére a gondos 

írásban és az igényesebb – pl. nyilvánosság előtti – élőbeszédben éljünk bátran az -i 

többesjeles alakokkal! Ha azonban a toldalékhalmozás zavaróan hatna, keressünk egyéb 

formát! Pl.: kikéi ezek a ruhák? = kiknek a ruhái ezek? 

 

eb – kutya 

Ma a kutya a köznyelvi, de a hivatali nyelvben tovább él az ősi, finnugor eredetű eb főnév 

is. Bizonyos összetételekben, állandó szókapcsolatokban, szólásokban, közmondásokban 

nem cserélhetők fel egymással: ebadó, ebrendelet, ebadta (kölyke); öleb; köti az ebet a 

karóhoz; ebül szerzett jószág ebül vész el; egyik kutya, másik eb; kutya baja (sincs); kutya 

hideg van; kutyakomédia; kutyába se veszi; egykutya; stb. 

 

ébredez – ébredezik 

Az igepár -ik végű tagja újabb fejlemény, de már ez a gyakoribb. A Tiszántúlon jobbára az 

ébredez járja, attól nyugatra inkább az ébredezik. Mind a kettő köznyelvi. 

 

écesz – éca 

Jiddis eredetű, kiveszőben levő argószó. Két változata kb. egyformán gyakori: van egy jó 

éceszed?; ő adta az écát. Magyar megfelelői: ötlet, eszme, tanács. Az éceszgéber magyar 

szóval ötletadó, tanácsadó. 

 

echó – ekhó 

E görög–latin eredetű szó ’visszhang’ jelentésben inkább echó alakban használatos: echós 

vers, a tihanyi echó. ’Szekér ernyője’ értelemben viszont ekhó-nak írjuk: ekhós szekér. 

Akár ezt jelenti, akár amazt, így kell kimondani: [ek-hó]. 

 

echt 



Német eredetű melléknév; az igénytelen, bizalmas-vulgáris társalgási stílus jellegzetes 

szava. Néha még echte alakban is felbukkan. Választékos magyar megfelelői: igazi, valódi, 

hamisítatlan stb. 

 

eddig – idáig 

Nem teljesen ugyanazt jelenti a kettő. Az eddig határozószó a köznyelvben hely-, idő- v. 

mértékhatározó: eddig és ne tovább!; eddig tart a telkünk; csak eddig terjed a hatásköröm; 

hol jártál eddig? 

Az idáig a köznyelvben: ’a jelzett (közeli) helyig, határig’. Pl. idáig hallatszik a 

kurjongatásuk. A bizalmas-vulgáris stílusban (mutatással kísérve): idáig vagyok munkával! 

Időhatározóként beszélt nyelvi: ezt nem is mondtad idáig (választékosabban: mostanáig). 

Kissé népies, de erősen terjed a keverék ezidáig, pl. ezidáig minden rendben volt. Szebben: 

mind ez ideig v. mostanáig. 

Vö. addig – odáig 

 

édesanya, édesapa 

Szülőknek hagyományos, tisztelettudó, egyszersmind bensőséges megszólítása, ill. 

említése gyermekeik részéről. Az utóbbi időben, különösen a nagyobb városokban háttérbe 

szorultak az anyu, apu; anya, apa; mama, papa; stb. formákkal szemben. Bár 

használatukat nem célszerű erőltetni, fennmaradásukat, sőt terjedésüket kívánatosnak 

tartjuk. 

 

édesvíz 

’A folyók, tavak kevés oldott ásványi anyagot tartalmazó, ezért iható vize’ értelemben 

egybeírjuk. Más az édes víz, pl. ez az üdítőital csak édes víz ’cukrozott víz’. 

 

-edli, -erli  végű szavak 

Német eredetű, bizalmas-családias és bizalmas-vulgáris hangulatú, részben szaknyelvi 

szavak. Két változatuk közül az r hangot tartalmazó az eredetibb, de a másik a kissé 

gyakoribb: bummedli – bummerli ’rossz pont (a kártyában), ütéstől eredő púp a fejen’; 

vim(m)edli – vim(m)erli ’pattanás, pörsenés’; sámedli – sámerli ’zsámoly’; stb. Az 

igényesebb stílusban már nincs helyük; helyettük magyar megfelelőiket használjuk. 

 

edző – tréner 

Az angol eredetű tréner szónak a Nemzeti Sport egyik 1930-as évekbeli szópályázatán 

született meg a jó magyar megfelelője, az edző. Hamar elterjedt, s nagy szócsaládot 

fejlesztett ki: edzés, edzésterv; edzőmérkőzés, edzőtábor, edzőválság; stb. Bár napjainkban 

újból terjed a tréner főnév, lehetőleg ragaszkodjunk a magyar szóhoz! 

 

edz  ragozása, helyesírása 

Ragozott alakjaiban van némi ingadozás (pl. edzlek és edzelek egyaránt él), de ez nem baj. 

Az viszont helytelen, hogy sokan ikesen ragozzák (pl. hetenként háromszor edzem), holott 

iktelen ige. Tárgyatlan használata természetes fejlődés következménye, ezért nem 

hibáztatható: most is ott edz(i testét) a tornateremben; egy hónapja a Vasasban edz. A 

szóban levő dz-t, bár hosszú hangot jelöl, csak akkor kettőzzük meg, ha 

toldalékhasonulásból eredő hosszúságot jelzünk vele: eddzük testünket!; eddzétek 

testeteket! 



 

e – ë L. zárt és nyílt e 

 

-e – -é L. -e kérdőszócska 

 

e – é  tőváltozatú névszók 

Az ide tartozó névszók ragozásában meglehetősen gyakori az ingadozás. A tárgyragos 

alakokban nemegyszer két egyenrangú változat él egymás mellett (éjfélt – éjfelet; észt – 

eszet), máskor viszont funkcióbeli v. stiláris eltérés figyelhető meg a szóalakok közt: ként, 

de a vegyészek körében kenet; kenyeret, lécet, de népiesen, ill. némely nyelvjárásunkban 

kenyért, lecet; teret, de a tért hódít szókapcsolatban csakis tért. 

 

effektus – effekt 

A latin eredetű effektus főnevet napjainkra lényegében kiszorították magyar megfelelői, az 

eredmény, hatás, siker, a fizikában az időegység alatt végzett munka, a műszaki nyelvben a 

hatásfok, (munka)teljesítmény. Az angolból, ill. a németből másodlagosan átvett, csonkult 

végződésű effekt viszont a korábbi hibáztatás ellenére gyökeret vert a színház, a film, a 

rádiójáték (hangjáték) és a könnyűzene szaknyelvében: ’olyan különleges hang- v. 

fényhatás, amely erősségével, váratlanságával meglepheti a közönséget’. Választékosabb, 

egyszersmind azonban terjedelmesebb szinonimái: hatáskeltő elem, hatáselem, 

hatáseffektus. Nem szaknyelvi környezetben inkább ezekkel éljünk! 

 

egész – egészen 

Melléknév és állítmányi szerepű főnév előtt az egész melléknév is gyakran előfordul 

határozószói szerepben, ’nagyon, teljesen’-féle értelemben: egész világos van még; egész 

üres a nézőtér; egész apja ez a gyerek. Ez a használat is elfogadható, de választékosabb az 

egészen határozószó. 

 

egészség, egészséges 

Az egészség főnévnek és származékának kiejtésében a tő végi sz hang hasonul a képző s-

éhez: [egésség], [egésséges]. Elválasztása: egész-ség, egész-sé-ges. 

 

egészségi – egészségügyi 

E két hasonló alakú és jelentésű melléknevet olykor fölcserélik, pl. vkit egészségügyi 

okokból nyugdíjaztak v. százalékoltak le; a lakosság egészségügyi állapota. Helyesebben: 

egészségi okokból, egészségi állapota. Az egészségügyi akkor kifogástalan, ha az 

egészségüggyel kapcsolatos fogalomról van szó, pl. egészségügyi ellátás, egészségügyi 

intézmény(rendszer), egészségügyi dolgozó. Ezeket nem is lehet az egészségi jelzővel 

ellátni. Az egészségügyi papír pedig a vécépapír hivatalos neve. 

 

egészségnevelés 

E tudatos szóalkotással keletkezett összetett szó az ún. szintaktikailag pontosan nem 

elemezhető, más néven jelentéssűrítő összetételek típusába tartozik. Ennek a kifejezésnek a 

tartalmát sűríti magába: (az) egészséges életmódra, életvitelre való (szervezett) nevelés. 

Helyességét több ízben is vitatták, de minthogy csak a szaknyelvben él, és ott jó 

szolgálatot tesz tömörségével, nem érdemes hibáztatni. 

 



egészségügyi – egészségi L. egészségi – egészségügyi 

 

egészségügyisek – egészségügyiek L. -s melléknévképző használata 

 

egész sor 

A közéleti zsargonban ma is gyakori ez az oroszosság: ~ külföldi céggel kötöttünk 

szerződést; ~ kérdésben még nem jött létre megegyezés; stb. E kifejezés az orosz celij rjad 

mintájára terjedt el. Helyette magyarosabb: (igen) sok, számos, jó néhány. 

 

éghető 

Bár a -ható, -hető képző elsősorban tárgyas igékhez kapcsolódik (látható, megfigyelhető 

stb.), az ~ sem bántja nyelvérzékünket. Mivel szükség van rá (pl. ~ anyagok), nincs 

értelme hibáztatni. Hasonló még: beköltözhető lakás. 

 

egzecíroz(tat) 

Latin–német eredetű, régies, népies, ill. bizalmas jellegű igék. Tartalmilag pontos, de 

eltérő hangulatú magyar megfelelőik: gyakorlatozik, ill. gyakorlatoztat, ráncba szed, 

megfegyelmez. Korábban volt egzercíroz(tat) változata is (sőt ez az eredetibb alak), ez 

azonban napjainkra elavult. 

 

egy 

E szócska eredetileg számnév (~szer ~ az ~); ehhez közel áll melléknévi (~ ’ugyanaz’ az 

akaratuk) és főnévi (~et mondok, kettő lesz belőle) használata is. Később alakult ki 

határozatlan névelői (vettem ~ könyvet) és határozatlan névmási (~ és más) szerepe. 

I. Kiejtése, hangsúlya 

Ügyeljünk a gy ejtésére (1.) és a szó hangsúlyozására (2.)! 

1. a) Az ~ számnévben szünet v. magánhangzó előtt mindig hosszú a gy: ~ [ëggy v. 

eggy] óra múlva indulunk; ~é [ëggyé v. eggyé] váltak a fájdalomban. Mássalhangzó előtt 

azonban rövid: ~ben, ~re. Az ~ képzett származékait és a vele alakult összetételeket is 

általában ennek megfelelően ejtjük; hosszú gy-t kell tehát ejteni pl. ezekben: egyik, egyezik, 

egyetért, egyelőre, egyúttal. 

b) Rövid gy-vel mondjuk viszont azokat a származékokat, amelyekben az ~ számnévvel 

való kapcsolatot már csak alig v. egyáltalán nem érezzük: egyed, egyén, egyenes, egyebütt, 

egyetem, egyenáram, egyenlő, egyensúly stb. 

c) A határozatlan névelő ejtésében magánhangzó előtt ingadozik a gy időtartama. Az 

igényes beszédben azonban a hosszú v. félhosszú gy a szokásos: ettem ~ [ëggy v. eggy] 

almát. 

2. a) A számnév hangsúlyos akkor is, ha jelző (~ liter bor), akkor is, ha névmási 

jelentésű (a jutalom ~ ’egyik’ részét könyvvásárlásra fordította). Az utána következő 

főnév általában hangsúlytalan. 

b) A határozatlan névelő rendszerint hangsúlytalan; a hangsúly a rá következő főnéven 

v. melléknéven van: ott megy ~ autó; van ~ éles zsebkésed? 

c) A számnév is hangsúlytalan, ha tagadószó előzi meg: nem ~ esetben. 

d) Bizonyos kapcsolatokban az ~ jelentése a hangsúlyozástól függ. Pl.: ~ alkalommal 

nálunk aludt (hangsúly az alkalommal szó első szótagján, a kifejezés jelentése: ’egyszer 

vmikor’); de: csak ~ alkalommal aludt nálunk (hangsúly az ~ szón; ’csupán egyszer, egy 

ízben’). 



e) Némely esetben az ~ is, a rá következő szó is hangsúlyos: elfogyott ~ szálig. 

f) Az önálló, főnévi szófajú ~ rendszerint hangsúlyos: „Egyet [’egy embert’] szerettem, 

s kétszer vesztem el” (E. Rostand: Cyrano de Bergerac; Ábrányi E. ford.). 

II. Az ~ mint számnév 

1. A mindennapi beszédben sokszor elmarad az ~ számnévi jelző: forint ötvenért vette; 

pillanat (türelmet)! Igényesebben: ~ forint ötvenért; ~ pillanat (türelmet)! 

2. A millió, milliárd stb. elé a szabatos nyelvhasználatban kitesszük az ~ jelzőt: 

~millióval tartozik; de: volt ott millió ’nagyon sok’ ajándék. A száz és az ezer elé általában 

nem tesszük ki az ~-et, kivéve ha félreérthetetlenségre törekszünk (vö. egyezer – ezer | 

egyszáz – száz). Bizonyos egyéb kifejezésekből is elmaradt az ~ jelző: naposcsibe (nem 

~napos csibe), hetibér (nem ~heti bér), literes üveg (nem ~literes üveg) stb. L. még: millió 

III. Az ~ mint melléknév 

Ez is az ~ számnévből vált ki (úgy, mint a határozatlan névelő): ~ munkahelyen 

’ugyanazon a munkahelyen’ dolgoznak; ~ ’egész’ világ választja el őket egymástól; ~ 

’csupa’ maszat volt a képe. 

IV. Az ~ mint határozatlan névelő 

Az a szerepe, hogy a hozzá kapcsolódó szó által felidézett fogalom körén belül egy 

bizonyos egyedre irányítsa rá a figyelmet, anélkül azonban, hogy ezt az egyedet pontosan 

meghatározná: ~ terítőt hímez. Vonatkozhat élőlényre (az utcán összefutottam ~ régi 

barátommal), konkrét v. elvont dologra (~ papírdarabot sodort felém a szél; ~ félreértés 

miatt megromlott a viszonyuk), állhat jelzős kifejezés előtt (~ fővárosi napilap). 

Az ~ határozatlan névelő bizonyosfajta használatát régebben gyakran érte az 

idegenszerűség vádja, s ez sokak nyelvérzékét elbizonytalanította. Ezért le kell szögeznünk 

az alábbiakat: 

1. Az ~ névelő nem magyartalan, sőt szükséges eleme szókincsünknek. Bizonyos 

értelmi és hangulati árnyalatok nem is fejezhetők ki nélküle. (A példákat l. később!) 

2. Ezzel szemben valóban idegenszerű, tehát kerülendő az ~ névelő általánosító ér-

telemben vett elvont főnév v. nem megszámlálható dolog neve előtt: a kormány ~ 

következetes nemzetiségi politikára törekszik; a két esemény között ~ összefüggést vélek 

felfedezni. Így a helyes, névelő nélkül: következetes nemzetiségi politikára törekszik; 

összefüggést vélek felfedezni. 

3. Szintén idegenszerű (németes) és fölösleges az ~ határozatlan névelő a névszói 

állítmánynak egy bizonyos fajtája előtt, pl. Petőfi ~ nagy költő; ez ~ nagyon lényeges 

szempont; ez nem volt ~ okos lépés. Bővebben l.: egy névelő névszói állítmány előtt 

4. A költő számára legfontosabb az ihlet – költő számára legfontosabb az ihlet – ~ költő 

számára legfontosabb az ihlet. E mondatok mindegyike helyes lehet, de szemléletbeli 

különbség van köztük: az 1. jobban általánosít (a magyaros szemléletmódnak ez felel meg 

leginkább); a 2. egy kissé patinás, régies színezetű; a 3. inkább az egyénre veti a hangsúlyt, 

noha ez is általánosít. 

5. A névelő használata nagymértékben függ a kérdéses névszó szórendi helyétől és 

hangsúlyosságának fokától. Általában akkor marad el a határozatlan névelő, amikor a 

főhangsúlyos alany v. vmely bővítmény a mondat élén áll. Ilyenkor azonban gondosan 

mérlegelnünk kell a mondat helyességét. Az irodalmi példák nyomán (pl. Petőfinél: „Pór 

menyecske jött. Korsó kezében”) ne alkossunk nyakra-főre ilyen szerkezeteket! Az 

újságnyelvben, de a beszélt nyelvben is nemegyszer olyankor is hiányzik a jelző előtti ~, 

amikor ez a névelőtlenség megtévesztő lehet. Pl. a fiatal nő keresett telefonon mondat egy 

kissé más hatást kelt, mint az ~ fiatal nő keresett telefonon, mert az előbbi azt sugallja, 



hogy e nőről már korábban is hallhatott az olvasó, csak épp az életkoráról nem volt 

tudomása. 

6. Durva hiba az ~ elhagyása olyankor, amikor az ily módon főhangsúlyossá tett alanyt 

v. bővítményt egynél több elemű, egyenes szórendű, tehát a nyomatéktalan mondatokra 

jellemző állítmány követi. Helytelen tehát ez: nyugati befektető megveszi a kanizsai 

sörgyárat. Így a szabályos: ~ nyugati befektető… V. pedig így: nyugati befektető veszi 

meg… (ebben az esetben a befektető nyugati voltára esik erősebb hangsúly). 

7. Nem maradhat el a határozatlan névelő akkor sem, ha a kérdéses mondattag a mondat 

hangsúlyos állítmánya mögött helyezkedik el: a vendég rágyújtott ~ szivarra. Más 

szórenddel, ill. mondatszerkesztéssel persze jó lehet a névelő nélküli forma is: a vendég 

szivarra gyújtott rá (nem pedig cigarettára, amivel kínálták). 

L. még: egy névelő + a, az | egy névelő jelző és jelzett szó között | egy névelő 

időhatározó előtt | egy névelő mértékjelölő kifejezés előtt | egy névelő névszói állítmány 

előtt | egy névelő tulajdonnév előtt 

 

egy á – első á 

A párhuzamos iskolai osztályok megnevezésére a sorszámnév használatos: első á, második 

bé (írva: I/a, II/b; I. a, II. b). Gyakori, de pongyola, vulgáris az egy á, kettő bé forma. 

Hasonló szerkezetű házszámként viszont csak a tőszámnévi alak szokásos: Királyhágó 

utca 5/A (kimondva: öt a v. á; öt per a v. á). 

 

egyaránt 

Helyes kiejtése: [ëggyaránt v. eggyaránt]. Választékos, kissé régies hangulatú határozószó; 

mértékkel alkalmazva változatossá teszi stílusunkat. A tájnyelvben ’folyton’ értelme is 

van. Szinonimái: egyként, egyformán, egyenlő mértékben. 

 

egy az egyben 

Eredeti jelentése: ’azonos méretben, egy az egyhez arányban’. Ezt általában így jelölték: 

1:1, így alakulhatott ki az ~ kifejezés. Átvitt értelemben való használata enyhén bizalmas 

jellegű: ~ megcsinálta = ugyanazt v. ugyanúgy megcsinálta. 

 

egybe 

Igekötőként gyakran azonos v. rokon értelmű az össze igekötővel, bár annál kissé 

választékosabb. Pl. ~folyik v. összefolyik; ~gyűjt v. összegyűjt; ~tartozik v. összetartozik. 

De pl. az ~keveredik helyett inkább ajánlható az összekeveredik, kellemesebb hangzása 

miatt. 

Ha viszont az ~ jelentése nem azonos az össze igekötőével, nem mindegy, melyiket 

választjuk. Pl. ~ír (két szót) – összeír (adatokat); ~köt (’egy csomóba köt’) – összeköt 

(’kapcsolatot teremt személyek, dolgok között’). 

 

egybeírás és különírás 

1. A külön- és egybeírásnak amúgy is bonyodalmas kérdéskörében sok félreértést okoz az 

a nyelvi babona, hogy ami egy fogalom, az egy szó is. Ez koránt sincs így! Pl. a következő 

szakkifejezés egyetlen fogalom, mégis négy szóba kell írni: a birtokos jelző ragja. 

2. A külön- és az egybeírás sokszor jelentéskülönbséggel jár együtt: eladó lány – 

eladólány; kis ember – kisember; villamos motor – villamosmotor ’a villamos motorja’; 



csak úgy – csakúgy; hogy ha – hogyha; úgy is – úgyis; beton keverőkád – betonkeverő kád; 

stb. E szópárok némelyikét külön szócikkben tárgyaljuk. 

3. Az ~ részletes szabályait megtaláljuk A magyar helyesírás szabályai 11. kiadásának 

(rövidítve: AkH.11) 95–142. pontjában. Ezenkívül segítséget nyújtanak a Magyar 

helyesírási szótár (MHSz.), a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz.), továbbá a jobb 

kétnyelvű szótárak és a helyesírási kézikönyvek. 

 

egyben 

Határozószóvá vált ragos számnév: ’egy darabban; egészben; egyszersmind, egyúttal’. Az 

utóbbi jelentésben sem helytelen, de túlzottan divatos, ezért váltogassuk szinonimáival: 

egyidejűleg, egyúttal, egyszersmind. 

 

egyből 

Határozószóvá vált ragos számnév: ’előkészület nélkül, rögtön’; a sportnyelvben: 

’kapásból’, pl. a labdát ~ a jobb felső sarokba továbbította. Kissé bizalmas hangulatú szó, 

ezért a választékos stílusban helyettesítsük rokon értelmű megfelelőivel: azonnal, azon 

nyomban, rögtön, rögvest, váratlanul stb. 

 

egy dolog L. az egy dolog 

 

egyebek között 

Általában tárgyakra, dolgokra alkalmazzuk: magával vitte horgászfelszerelését, ~ a botot, 

a zsinórt meg a csalit. Használatos egyebek közt alakban is, s az is helyes. Személyekre 

viszont inkább a többek között v. közt formával utalunk. Vö. többek között – a többi között 

 

egyébiránt 

Az egyébként határozószó népies és régies alakváltozata. Ha csak ritkán élünk vele, 

színesítheti stílusunkat. Az egyébként szó helyett való rendszeres használata azonban, pl. a 

sportközvetítések nyelvében, erőltetett és modoros: Kecskés ~ nem játszik rosszul 

(helyesen: egyébként). 

 

egyébként 

Többjelentésű határozószó: ’egyéb tekintetben, más eset(ek)ben; általában, különben is’. 

Töltelékszóként ne használjuk, s ha van rá mód, váltogassuk szinonimáival: amúgy, 

másként, máskor, máskülönben; olykor jó helyette a régies és népies egyébiránt is (l. fent). 

 

egyéb – más 

Mivel a két szó alapjelentése többé-kevésbé egyező – mindkettő két v. több személynek, 

dolognak különböző, nem azonos voltát fejezi ki –, számos esetben tetszés szerint 

választhatjuk akár ezt, akár azt. Pl.: az ülésen más (v. egyéb) kérdések is napirendre 

kerültek; semmi egyebet (v. mást) nem tehetünk, mint hogy…; stb. Párhuzamosan 

fordulnak elő ezek is, bár stiláris különbség van köztük: máskor – egyébkor; másként – 

egyébként; másutt – egyebütt; stb. 

Ezzel szemben igen sokszor nem cserélhetők fel egymással, mivel eltérő jelentéseik is 

vannak. Pl. az egyebek között szókapcsolatban az egyéb állandósult, nem mondhatjuk 

helyette, hogy mások között. Ugyanakkor a más szó jelentésköre jóval tágabb, mint az 

egyéb-é. Pl. semmiképp sem helyettesíthető a más az egyéb-bel az ilyenekben: milyen más 



ez! (= mennyivel jobb, különb); mással beszél (ti. telefonon a hívott fél); másokra szorul (= 

más, idegen személyekre). 

A más és az egyéb együttes használata – pl. még más egyébről is beszéltünk – fölösleges 

szószaporítás. 

L. még: egyebek között 

 

egyedül 

Kiejtése az ë-ző nyelvváltozatban [ëgyedül]. Eredeti jelentése: ’magánosan; más személy 

jelenléte nélkül’. Ne használjuk a csak, csupán szavak helyett, pl. ~ az idegenforgalom 

bevétele nőtt. Ez ui. terjengőssé teszi a stílust. 

 

egyelőre – egyenlőre 

Alakjuk hasonló, de jelentésük különböző. A nyelvújítási eredetű egyelőre összetétel 

jelentése: ’most és még egy ideig; jelenleg még’. Pl. egyelőre nem utazunk el. Így kell 

kiejteni: [ëggyelőre v. eggyelőre]. Az egyenlőre az egyenlő melléknév ragos alakja: 

’egyenlő nagyságúra, méretűre’, pl. egyenlőre ’egyenlő hosszúságúra’ vágta a léceket. 

Terjedő pontatlanság a beszélt nyelvben, hogy az egyelőre határozószó helyett is az 

egyenlőre szóalakot használják: egyenlőre itt maradunk. Ez még élőszóban is hiba, írásban 

pedig okvetlenül kerülnünk kell! 

 

egy emelet – első emelet 

Emeletek, épületszintek megjelölésére helyesen a sorszámneveket használjuk: első, 

második stb. emelet. Helytelen tehát ez: egy emelet négy. Az ajtószámot azonban 

tőszámnévként mondjuk: négy, holott voltaképpen az is sorszámnév: negyedik ajtó v. 

lakás. Vö. kerületek jelölése 

 

egyen 

Nyelvújítási eredetű összetételi előtag: ~áram, ~értékű, ~irányító, ~jogú, ~rangú, ~ruha, 

~sapka, ~súly. Mindegyikben röviden ejtjük a gy-t: [ëgyen- v. egyen-]. 

 

egyenesen 

Nyomósító elemként igen divatos, de idegenszerű: ez ~ felháborító, hihetetlen stb. 

Magyarosabban: valósággal, igazán, a szó szoros értelmében stb. Ne tévesszük össze az 

egyenest határozószóval! 

 

egyenest 

E határozószó eredeti jelentése ’egyenes irányban v. vonalban’, átvitt értelme pedig 

’habozás nélkül, rögtön’. Ez utóbbi jelentésben való használata a társalgási nyelvben túl 

gyakori: ~ megmondta neki; ~ tagadja, hogy…; stb. Váltogassuk tehát szinonimáival: 

kertelés, szépítés nélkül, nyíltan, kereken, szemtől szembe(n), őszintén megmondta neki. 

 

egyenlőre L. egyelőre – egyenlőre 

 

egyértelmű 

Eredeti jelentése: ’csak egyféleképpen érthető’. A mai társalgási és hivatali nyelvben igen 

divatos, értelme is módosult. A beszélt nyelvből szinte teljesen kiszorítja szemléletesebb 

szinonimáit (nyilvánvaló, magától értődő, természetes, kézzelfogható, kétségtelen, szemmel 



látható, kétségbevonhatatlan, tagadhatatlan, vitathatatlan). Helyettük újból és újból csak ~ 

helyzet-ről, ~ felelet-ről, ~ eredmény-ről, ~ siker-ről hallhatunk, olvashatunk. 

További jelentése: ’vmivel azonos’, pl. hallgatása ~ volt a beismeréssel. Átvitt 

értelemben (a kétértelmű ellentéteként, szépítő megjelölésként) ’trágár’ is: ~ vicc. 

 

egyesek 

Az egyes főnév többes számú alakja a német einige mintájára terjedt el nyelvünkben: ~ 

kifogásolták a bíróság döntését. Nem helytelenítjük, mert akár német hatás nélkül is 

kialakulhatott volna, de mindmáig igényesebbnek, választékosabbnak számít ebben a 

szerepben a némelyek forma, pl. némelyek úgy vélik, hogy… 

Az ~ a beszélt nyelvben kifejezhet gúnyt is, ill. alkalmas lehet konkrétumok 

elhallgatására. Pl. ~ nem végezték el rendesen a munkájukat. (A beszélő tudja, kik azok, de 

nem akarja őket nevükön nevezni.) 

 

egy és ugyanaz 

A német ein und derselbe mintájára keletkezett kifejezés. A beszélt nyelvben körülményes, 

bár nem helytelen. Tömörebb szinonimája az egyazon. Az egyugyanazon változat régies és 

nehézkes. 

 

Egyesült Államok 

Mivel ez az országnév csupán alakilag többes számú, jelentése szerint egyes számú, 

mellette az igét értelmileg egyeztetjük, tehát egyes számba tesszük: az ~ csapatokat 

vezényelt Irakba. L. még: alany és állítmány egyeztetése 

 

egyetem 

Rövid gy-vel ejtjük, s az első és a harmadik magánhangzó az ë-ző nyelvváltozatban zártan 

hangzik: [ëgyetëm]. A hosszú gy-s ejtés népies, a köznyelvbe nem való. 

 

egyetért 

Szabályos kiejtése: [ëggyetért], de mind gyakoribb a rövid gy-s ejtés. Hagyományos 

vonzata: ~ vkivel (vmiben). Újabban határozó nélkül is: ~esz? (= helyesled, beleegyezel?) – 

~ek. Ez még kissé sután hat, de idővel elterjedhet. 

 

egyetlen 

Szabályos kiejtése: [ëggyetlen], de terjed a rövid gy-vel való ejtés. 

 

egyezer – ezer 

Az egyezer alakot csak hivatalos iratokban, utalványon, számlán, nyugtán stb. használjuk 

az egyértelműség kedvéért: átvettem 1000 (egyezer) Ft-ot. Egyébként az ezer a szokásos és 

természetes. Vö. egyszáz – száz 

 

egyeztetés 

A mondatbeli ~nek több fajtája van. Számban egyeztetnünk kell az állítmányt az alannyal; 

alanyi v. tárgyas ragozása tekintetében az állítmányt a határozott v. határozatlan tárggyal; 

számban a visszavonatkoztatott birtokszót az értelem szerinti birtokos jelzővel; s végül van 

még néhány egyéb egyeztetési szabályunk is. A legfontosabb tudnivalókat a következő 

cikkekben foglaljuk össze: alany és állítmány egyeztetése | birtokos személyjelek 



egyeztetése | -é birtokjeles szavak egyeztetése | értelmezői egyeztetés | határozói egyeztetés 

| igenévi-igei személyjelezés | mennyiségjelzős szók egyes v. többes száma | minőségjelzős 

szók egyes v. többes száma | mutató névmási kijelölő jelző egyeztetése | tárgyas v. alanyi 

ragozás | vonatkozó névmás egyeztetése 

 

egyfajta 

Akárcsak az egyféle melléknévnek, az I-nak is több jelentése van: ’egy fajtához tartozó; 

egyforma anyagú, minőségű; ugyanolyan, azonos’. Pl. csak ~ bútorhuzatunk van; 

barátságuk azon alapul, hogy ~ szórakozásokat kedvelnek. Az ~ szó ilyenkor mindig 

hangsúlyos. 

Egy idő óta azonban, különösen a sajtónyelvben és a társalgási stílusban, eléggé 

elterjedt az ~ szónak beszédtöltelék jellegű, hangsúlytalan, nagyjából ’(egy) bizonyos, 

vmilyen’ jelentésű használata is. Ebben a szerepében, mivel ilyenkor az egy után a fajta is 

kap némi hangsúlyt, nem is szokták egybeírni: egy fajta kedvetlenség vett erőt rajta; egy 

fajta tisztelettel viseltetnek iránta; stb. Ne éljünk vele túl gyakran, mert modoros! Helyette 

általában jobb a valamilyen, valamiféle, bizonyos(fajta), sőt olykor az amolyan v. a 

néminemű is. (Az utóbbi években mintha már lett is volna némi foganatja e nyelvművelői 

tanácsnak: az egy fajta… divatja múlóban van.) 

 

egyféle 

’Egy fajtához tartozó, azonos, ugyanolyan’ jelentésű melléknév. Általában hangsúlyos: ~ 

háziállatot tartanak; csak ~ étellel tudunk szolgálni. Nem vált oly divatossá, mint párja, az 

egyfajta. 

 

egyfelől …, másfelől 

Konkrét értelemben aránylag ritkán használjuk őket: egyfelől a fia, másfelől a lánya 

csókolta, ölelte. Gyakoribbak páros kötőszói szerepben: tekintetbe kell venni egyfelől az 

előnyöket, másfelől a hátrányokat. Ebben a jelentésben egyszerűbb és természetesebb: 

egyrészt …, másrészt; is …, is. Vö. egyrészt …, másrészt 

 

egyhamar 

Csak tagadó mondatban, tagadószóval együtt kifogástalan: nem ~ veszíti el a hidegvérét; 

nem kel föl ~ az ágyból. Néha állító értelemben is előfordul, ez azonban pongyolaság: ~ 

odaérünk, ~ megvalósítjuk a kitűzött célt. Ilyenkor helyesebb a hamar, ill. vmely egyéb 

rokon értelmű határozószó: könnyen, könnyűszerrel, egykettőre, gyorsan, mielőbb. Vö. 

egykönnyen 

 

egyhangúan – egyhangúlag 

A ’változatosság nélküli’, ill. ’egyetértést tükröző’ jelentésű egyhangú melléknév kétféle 

határozóragos alakja elkülönült egymástól. Az egyhangúan: ’monoton hangon; egyformán, 

unalmasan’, pl. odakinn egyhangúan fütyül a téli szél. Az egyhangúlag: ’egy érzülettel, 

egy akarattal’, pl. X. Y.-t egyhangúlag (azaz: ellenszavazat nélkül) választották meg a 

tisztségre. Ebben az értelemben pontatlanság ezt mondani v. írni: egyhangúan. 

 

egyházfi 

A templom körüli szolgálatokat ellátó egyházközségi alkalmazott nyelvújítás kori 

elnevezése. Újabban mind az élőbeszédben, mind a sajtónyelvben gyakran alkalmazzák 



papok megnevezésére is. Ez a – műveletlenségről árulkodó – használat mindenképp 

kerülendő! 

 

egyik 

Főnévi, melléknévi, sorszámnévi szerepű határozatlan névmás. Kiejtése: [ëggyik v. 

eggyik]. Akkor használjuk helyesen, ha két v. több ismert, meghatározott személy, tárgy v. 

fogalom vmelyikére utalunk vele. Pl. ~ keze be volt kötve. Szerepelhet együtt a másik 

határozatlan névmással is: ~ cigarettát szívja a másik után. Ne alkalmazzuk viszont 

olyankor, amikor a mondat tartalma inkább határozatlan névelőt kíván. Előzmények nélkül 

tehát ne fogalmazzunk így: egyik diáktól hallottam, hanem így: egy diáktól hallottam. Ha 

azonban már beszédpartnerünk is tud vmit a szóban forgó diák(ok)ról, bátran 

használhatjuk a kiemelő értelmű ~, ~ük névmást: tegnap több diákommal találkoztam; ~ük 

(v. közülük az ~) így szólt: … 

 

egyikük – egyikőjük 

Az egyik határozatlan névmás birtokos személyjeles alakjainak jelentése: ’a szóban forgó 

személyek, dolgok közül vmelyik’. Egyes számban csak 3. személyben használatos: 

egyike, többes számban mind a három személyben: egyikünk, egyikőtök, egyikük. Az 

egyikük helyett terjedőben van (de korábban is akadt rá példa) az egyikőjük alak. Ez 

valószínűleg az egyikőtök, ill. a kettőjük – kettejük analógiájára fejlődött ki. Írásban és 

választékos beszédben a szabályos alakú és egy szótaggal rövidebb egyikük használatát 

ajánljuk. Vö. melyikük – melyikőjük 

 

egyke 

Az egyetlen gyermek tájnyelvi eredetű megnevezése. Származékai a XX. század első 

felének társadalmi méretű népesedési gondjait idézik: ~rendszer, egykézés. Ma inkább 

bizalmas-családias hangulatú szóként fordul elő: ~ vagyok, nincs testvérem. 

 

egyként – egyképpen 

Választékos, irodalmias stílusú határozószó: ’egyformán, egyaránt’, pl. az irodalmat és a 

zenét egyként v. egyképpen kedveli. Az egyképpen változat régies is. Az egyként-et újabban 

a bizalmas-pongyola beszédben ’egy emberként’ értelemben is használják: egyként 

melletted állunk. 

 

egy keveset – keveset L. keveset – egy keveset 

 

egy kicsit – kicsit L. kicsit – egy kicsit 

 

egy kissé – kissé L. kissé – egy kissé 

 

egykor 

Választékos, irodalmias szó, de élhetünk vele a beszélt nyelvben is. Utalhat a múltra: ~ 

festőnek készültem, de a jövőre is: majd megérted ~. Hosszabb változata, az egykoron 

kiveszőben van, akárcsak az akkoron, amikoron, olykoron. 

 

egykori – egykorú 



Hasonló alakú, de különböző jelentésű melléknevek. Az egykori: ’vmikori, múltbeli; 

egykor v. vmikor volt; régi’. Pl. Üzenet egykori iskolámba (Ady; verscím). Kissé 

választékos, irodalmias hangulatú szó. Az egykorú ezzel szemben: ’a szóban forgó korból 

származó; abban az időben élt, létezett v. keletkezett’. Pl. egykorú események, szereplők, 

okmányok. Jelentheti ezt is: ’azonos korú, egyidős’, pl. egykorú barátok; ez a fa velem 

egykorú. Szinonimái: ugyanolyan v. azonos korú, egyidős, egyívású. 

 

egykönnyen 

Csak tagadó mondatban, tagadószóval együtt helyes. Pl. ezt az izgalmat ~ nem (v. nem ~) 

tudom elviselni. Állító mondatba a könnyen, könnyűszerrel, egykettőre, hamar stb. való: 

könnyen (nem pedig ~) megtalálta a keresett címet. Újabb fejlemény az ~-ből elvont 

egykönnyű alak használata ilyen mondatokban: nem egykönnyű megállni. Kerüljük ezt a 

suta szerkesztésmódot! Helyette jobb: nem lehet ~ megállni, ill. nem könnyű megállni. Vö. 

egyhamar 

 

egykutya 

Állítmányként használatos, bizalmas-családias hangulatú kifejezés: nekem (aztán) ~ 

’mindegy’. 

 

egymillió L. millió 

 

egynéhány 

Határozatlan névmás: ’néhány, egypár’. Pl. elvittem ~ tárgyat a lakásból. Összetételi 

utótagként kötőjellel csatlakozik a számnévhez: tíz-~, száz-~. Van egynehány változata is, 

de ez népnyelvi formának számít, csak a bizalmas élőbeszédben fogadható el. Vö. néhány 

– nehány 

 

egynémely L. némely 

 

egy  névelő +  a, az 

Gyakran előfordul, különösen tudományos és szaknyelvi szövegekben, hogy egymás mellé 

kerül a határozatlan névelő és a rendszerint igeneves jelzős szerkezet előtt álló határozott 

névelő. Pl. egyre nagyobb lett a zaj, amelyet egy a közelben működő erőgép keltett; 

számolnunk kell egy a dolog természetéből fakadó nehézséggel. (Olykor az egy és az a v. 

az közé vesszőt is tesznek; bonyolultabb mondatszerkezet esetén ez nem is baj.) A 

köznyelvben, a mindennapi beszédben lehetőleg kerüljük ezt a nehézkes, egy kissé még 

ma is idegenszerű szerkesztésmódot! Tudományos és hivatalos szövegben azonban, ha a 

mondanivaló sűrítettsége megkívánja, bátran élhetünk vele. 

 

egy  névelő jelző és jelzett szó között 

Kifogástalan, sőt magyaros a jelző és a jelzett szó közötti egy névelő: pompás egy ötlet, 

furcsa egy ember, kínos egy ügy; „No csak hitvány egy élet / Az a komédia!” (Petőfi: Egy 

estém otthon). Ezekben az egy fokozó szerepű, a jelzővel kifejezett tulajdonság 

nyomósítására, kiemelésére szolgál. 

 

egy  névelő időhatározó előtt 



1. Év-, ill. napszakot jelentő időhatározóink egy része állhat határozott v. határozatlan 

névelővel, sőt névelő nélkül is. Hogy mikor melyik a jobb, az a szövegkörnyezettől függ. 

Pl. az este – egy este – este; az éjjel – egy éjjel – éjjel; a nyáron – egy nyáron – nyáron. A 

határozott névelős forma értelmét a beszédhelyzet határozza meg, többnyire a legutóbbi v. 

a legközelebbi estét, éjjelt, nyarat stb. jelenti. A névelő nélküli forma általános 

idővonatkozást fejez ki, a határozatlan névelős pedig egy közelebbről meg nem jelölt 

egyetlen időszakra utal. 

2. Ha a határozatlan névelős változattal csak a névelőtlen áll szemben, ez utóbbinak 

általános és konkrét idővonatkozása egyaránt lehet, s mind a kettő helyes: délelőtt – egy 

délelőtt; hajnalban – egy hajnalban; szilveszterkor – egy szilveszterkor; stb. 

3. Ha az időhatározó nagy nyomatékot, erős hangsúlyt kap, olyankor is elmaradhat előle 

a névelő, ha nem konkrét, nem is általános, hanem egy bizonyos, de közelebbről meg nem 

határozott időpontot jelöl. Pl. hajnalban ’egy közelebbről meg nem jelölt nap hajnalán’ 

indultam Miskolcra. Ilyenkor a névelőtlenségnek az a szerepe, hogy hangsúlyossá tegye az 

időhatározót. 

 

egy  névelő mértékjelölő kifejezés előtt 

Az idetartozó kifejezések két csoportba sorolhatók: 1. a határozatlan mértéket, 

mennyiséget jelentő névszók és határozószók körébe; 2. az olyan mértékegység- és 

időtartam-jelölő szók csoportjába, amelyek előtt az egy számnévi szerepet tölt be. 

1. E kifejezések határozatlan névelővel és névelő nélkül egyaránt gyakoriak, de 

választékosabb a névelős forma: egy cseppet sem félt; egy csomó újság; egy darab ideig 

várt; egy csipetnyi bors; egy kicsit korán van ehhez; stb. Mindamellett a beszélt nyelv 

eltűri, sőt néha meg is kívánja a névelőtlen formát: cseppet sem félt, csomó újság, darab 

ideig várt, csipetnyi bors, kicsit korán van ehhez stb. Ügyeljünk azonban az 

egyértelműségre: a kis halat kérek-féle mondatok értelme attól függ, hogy a jelzőt v. a 

jelzett szót hangsúlyozzuk-e bennük. Zavaró volna a csomó retket kérek mondat is, mert itt 

a csomó-nak konkrét jelentése van. Ezért okvetlenül elébe kívánkozik az egy névelő: egy 

csomó retket kérek. 

2. Ha az egy konkrét mértékegységet v. időtartamot jelölő szó előtt áll, még kevésbé 

maradhat el (ekkor ui. elsősorban a számnévi jelentése érvényesül). Tehát: egy csepp 

rumot öntött a teába; egy nagy fürt szőlőt tett a tányérjára; egy kanál vízben megfojtaná; 

egy szál virágot tartott a kezében. Ilyenkor a névelőtlenség (pl. kanál vízben megfojtaná) 

népies és bizalmas ízű. 

3. A mértékjelölő szók -nyi képzős melléknévi alakjait is egy névelővel ajánljuk, bár 

egyes állandósult kifejezésekben névelő nélkül is állhatnak: (egy) jottányit sem enged; 

(egy) ujjnyi vastagon állt a jég a szélvédőn; (egy) tenyérnyi széles öv; stb. 

L. még: csepp – csöpp | csomó 

 

egy  névelő névszói állítmány előtt 

1. Az olyan főnév (ritkábban főnevesült melléknév) elé, amely azt jelöli meg, hogy ez v. az 

a személy, dolog kicsoda, ill. micsoda, a magyarban nem kell névelőt tenni. Tehát az ilyen 

mondatok: ez egy nagyon jó dolgozat; ez nem egy válasz; stb. névelő nélkül helyesek: ez 

nagyon jó dolgozat; ez nem válasz; stb. A hagyományos, magyaros szemlélet szerint ui. az 

állítmányi szerepű névszóval nem az egyedre, hanem általánosságban, összegezően a fajra 

utalunk. 



2. Bizonyos esetekben mégis el lehet fogadni a névszói állítmány előtti egy-et: a) ha 

tartalmát tekintve az egész állítmányi szerkezet hasonlatszerű, metaforikus: ez az ember 

szerintem egy nulla, egy senki; A bánat egy nagy óceán (Petőfi; verscím); b) amikor a 

beszélő a sok közül hangsúlyozottan egy, bár közelebbről meg nem határozott személyre, 

dologra kíván rámutatni: „S mi vagyok én, kérded? Egy népi sarjadék” (Arany János: 

Válasz Petőfinek); „Az én babám egy fekete nő” (régi táncdalszöveg); régi vágya egy 

balatoni telek és rajta egy kis nyaraló. 

3. A beszélt nyelvben, a társalgásban igen gyakoriak az efféle, metaforát tartalmazó, ill. 

az egyediséget hangsúlyozó mondatok: Tamás egy Herkules, Jenő egy ostoba, ez nem egy 

jó könyv. Az igényes stílusban azonban jobbak névelő nélkül: Tamás valóságos Herkules, 

Jenő ostoba fickó v. alak; ez nem valami jó könyv. 

4. Okvetlenül ki kell tenni az egy névelőt a névszói állítmány elé, ha a) a kérdéses 

névszó v. jelzője mértékjelölő kifejezés: „Az én aratásom egy marék virág” (Kiss József: 

Tüzek); b) a határozatlan névelőnek értelemmegkülönböztető szerepe van: Egy színész lett 

az Egyesült Államok elnöke. Így, névelővel azt jelenti, hogy korábban színész volt. Névelő 

nélkül viszont azt sugallná, hogy az elnök, otthagyván posztját, elment színésznek: Színész 

lett az Egyesült Államok elnöke. 

 

egy  névelő tulajdonnév előtt 

1. A határozatlan névelő az önmagában álló v. jelzős tulajdonnév előtt általánosít, 

köznevesít, gyakran érzelmi színezet kifejezésére szolgál. Leginkább családnevek előtt 

fordul elő, de állhat földrajzi, mitológiai stb. név előtt is: egy Petőfivel nem minden nemzet 

büszkélkedhet; Nagyvárad a múlt század elején egy kis Párizs volt; „Egy új Kasszándra 

Trója lángjain!” (Arany János: Széchenyi emlékezete). 

2. Ha a tulajdonnév a mondat állítmánya v. az összetett állítmány névszói része, nem 

magyaros határozatlan névelővel kapcsolni: ez a gyerek egy Bolyai (olyan jó 

matematikából). Helyesebb így: … valóságos Bolyai. 

3. A látszólag tulajdonnévi, funkciójuk szerint azonban már köznévi szavakhoz, 

amilyenek általában a márkanevek, szintén járulhat egy névelő: van egy Suzukija; 

rágyújtottam egy Camelre. 

 

egyoldali – egyoldalú 

A beszélt nyelvben olykor fölcserélik őket, ez azonban pongyolaság, mert jelentésük 

elkülönült. Az egyoldali értelme jóval szűkebb és konkrét: ’egyik oldali, féloldali’, pl. 

egyoldali gyulladás. Az egyoldalú-nak viszont csak átvitt, elvont jelentései vannak: ’csak 

az egyik fél részéről megnyilvánuló; csak az egyik félre kötelező; egy szempontra, szűk 

területre korlátozódó’, pl. egyoldalú rokonszenv; egyoldalú szerződés; vkinek egyoldalú 

’hiányos’ a tudása; stb. 

 

egyöntetű 

Választékos, kifogástalan jelző, de a sajtónyelvben a kívánatosnál nagyobb népszerűségre 

tett szert, szinte divatszóvá vált: ~ vélemény szerint; a javaslatot ~ lelkesedéssel fogadták. 

Hacsak lehet, váltogassuk szinonimáival: egyhangú, egységes, egybehangzó. 

 

egypár – pár L. pár – egy pár – egypár 

 

egyre-másra 



Választékos forma, de a beszélt nyelvben is él. Előtagja önmagában is kifejezi a 

folytonosságot: egyre csak jönnek az érdeklődők. De színesebb így: ~ jönnek. Más 

szavakkal: állandóan, minduntalan, folyton, megállás nélkül. 

 

egyrészt …, másrészt 

E kötőszópár napjainkra kissé hivatali nyelvi hangulatúvá vált. Mint a túlzott óvatosság, 

határozatlanság egyik nyelvi tünete némi pejoratív árnyalatot is kapott. Összefoglaló-

megosztó kapcsolatos viszony kifejezésére azonban továbbra is alkalmas: a regény 

egyrészt hosszú, másrészt unalmas. Hasonló szerepű a részben …, részben és a kiveszőben 

levő részint …, részint határozószó. Vö. egyfelől …, másfelől 

 

egy sor 

Orosz mintára (vö. rjad ’sor’) terjedt el az egykori mozgalmi zsargonban és a 

sajtónyelvben: a kiállításra ~ európai és tengeren túli ország jelentkezett. A választékos 

stílusban – idegenszerűsége miatt – kerüljük; helyette ezek a szinonimák kínálkoznak: sok, 

számos, jó néhány, nagyszámú. Vö. egész sor 

 

egyszáz – száz 

Az egyszáz formát csak hivatalos iratokon, számlákon, nyugtákon stb. használjuk a 

pontosság kedvéért: átvettem 100 (egyszáz) Ft-ot. Egyébként a száz a természetes. 

 

egyszerűen 

Eredetileg határozó: ~ beszél, viselkedik; ~ kimondja, amire gondol. Napjainkra 

módosítószóvá kopott, s ilyenként túlságosan is divatos lett: ez ~ hihetetlen, lehetetlen, 

nevetséges; ez ~ tévedés, képtelenség. Változatosabban: ez valósággal v. szinte hihetetlen, 

merőben lehetetlen, igazán nevetséges; ez merő tévedés, teljes képtelenség. Vö. egyenesen 

 

egyszerű és összetett mondat 

1. Az egyszerű mondat egy alany–állítmány viszonyt (v. egy tagolatlan mondategységet) 

tartalmaz. Pl. tegnap szeles idő volt; indulj! Beszédünkben és írásunkban vegyesen 

fordulnak elő egyszerű és összetett mondatok. Különböző felhasználási arányukkal sajátos 

hatást érhetünk el. 

Az egyszerű mondatok használata általában hozzásegít a világos, közérthető 

fogalmazáshoz. Ám célszerűtlen mindent belezsúfolni egyetlen egyszerű mondatba. Pl. a 

nyomozás egyértelműen bebizonyította a végzetes tettnek saját elhatározásból való 

bekövetkeztét. Világosabb és gördülékenyebb így: a nyomozás egyértelműen 

bebizonyította, hogy a végzetes tett saját elhatározásból következett be. 

2. Az összetett mondat a közölnivaló szorosabban összetartozó részleteit taglalja 

egyetlen, mondattani szempontból többelemű, mégis zárt nyelvtani egységben. Tehát az 

összetett mondat legalább két egyszerű mondatnak (mondategységnek, tagmondatnak) a 

kapcsolata. 

Az összetett mondat v. alárendelő, v. mellérendelő szerkezetű. Az előbbi voltaképpen 

egyetlen olyan egyszerű mondat, amelynek egyik mondatrészét külön egyszerű mondat 

fejti ki: nem tudod, hová tettem a szemüvegemet? A mellérendelés viszont azonos rangú, 

összetartozó tagmondatok egymásutánja: vagy a táskádba tetted, vagy a konyhában 

hagytad. 



A többszörösen összetett mondat tagmondatai igen sokféle módon kapcsolódhatnak 

össze szerves egységgé. Itt csak a leggyakoribb változatokat mutathatjuk be: 

a) Vmennyi tagmondat mellérendelő viszonyú: felkelek, iszom egy kávét, 

megmosakodom, felöltözöm, és indulok a munkába. Ez a típus kedvelt formája a népies 

elbeszélésnek és általában a beszélt nyelvnek. 

b) Mellérendelt főmondatokhoz közös mellékmondat tartozik: amikor rányitottam 

[időhatározói mellékmondat], zavartan elfordult, és sírva fakadt. 

c) A főmondathoz egynél több, egymáshoz képest mellérendelt mellékmondat járul: 

segítsetek neki (abban), hogy pótolja lemaradását, és minél előbb utolérje a többieket! 

d) A főmondat mellékmondatához ugyancsak mellékmondat tartozik, és így tovább: 

mondd meg neki, hogy hozza magával azt a dossziét, amelyben azok az iratok vannak, 

amelyekről a telefonban beszéltünk. Ez a láncszerűen alárendelő szerkesztésmód azonban 

könnyen nehézkessé válhat. Ezen a mondatnak önálló egységekre való bontásával 

segíthetünk. 

3. A tudományos stílusban és az újságnyelvben gyakori hiba, hogy a mondanivaló 

összetettségét a nyelvtani szerkezet túlbonyolításával próbálják érzékeltetni. Pl.: Amilyen 

termékeny a XV. század vége és a XVI. század előremutató esztétikai gondolatokban, olyan 

visszaesés következik be a XVII. században, amikor egyfelől eltűnik az esztétikai 

érdeklődés, másfelől pedig, ha mégis megmarad, az abszolút monarchiák kiépülése, 

elsősorban a francia abszolút monarchia létrejötte következtében az udvari művészet 

törekvéseit próbálja az esztétikai gondolkodás szabályokba foglalni. Ugyanezt az egyszerű 

és az összetett mondatok arányának szerencsésebb megválasztásával sokkal világosabban 

is kifejezhetjük: A XV. század vége és a XVI. század igen gazdag előremutató esztétikai 

gondolatokban. Annál sivárabb a XVII. század! E korban eltűnik az esztétikai érdeklődés, 

vagy csupán azokat a szabályokat próbálják megfogalmazni, amelyek az abszolút 

monarchiák – különösen a francia abszolút monarchia – udvari művészetében 

nyilvánulnak meg. 

Az idegen nyelvből fordító szakembereknek is joguk van arra, hogy a többszörösen 

összetett mondatokat felbontsák, tehát a mondatszerkesztést a magyaros stílus és a 

világosság követelményeihez igazítsák. 

Nem lehet azonban általános érvényű szabályban rögzíteni, mi a helyes arány a 

rövidebb, egyszerű és a hosszabb, alá- v. mellérendelt mondatok között. Ez elsősorban a 

mondanivalótól, a megnyilatkozás körülményeitől, valamint az egyéni fogalmazási 

készségtől függ. Az a legfontosabb, hogy közlésünk mindig jól érthető és a tartalomhoz 

illő stílusú legyen. 

L. még: alárendelt mondat | mellérendelt mondat 

 

egyszerűsítő írásmód L. helyesírásunk alapelvei 

 

egy szó mint száz 

Népies szófordulat: ’végeredményben, egyszóval’. Mértékkel használva alkalmas lehet 

stílusunk élénkítésére, akárcsak párja, a még inkább népies ízű száz szónak is egy a vége. 

Suta és helytelen viszont ez az újabban hallható változat: szó mint száz. 

 

egyszóval – szóval 

Az egy(etlen) szóval kifejezésből származó egyszóval és az ebből tovább rövidült szóval 

eredeti rendeltetése szerint vmely tömör összegezésnek, végkövetkeztetésnek a 



bevezetésére szolgál. A beszélt nyelvben azonban többnyire puszta töltelékszó: (egy)szóval 

ott ülök a padon a buszmegálló mellett, amikor látom, hogy… 

 

egytálétel 

’Egy fogásból álló, mégis kiadós, általában meleg ebéd v. vacsora’ jelentésben 

egybeírandó. Egyébként különírjuk: behozott egy tál ételt. 

 

egyúttal 

Kiejtése: [ëggyúttal v. eggyúttal]. Választékos, akárcsak szinonimái, az egyidejűleg, 

egyszersmind, egy füst alatt (az utóbbi enyhén népies is!). 

 

együtt 

Az ~működik igében kivételesen egybeírjuk az igével, mintha igekötő volna, de egyelőre 

inkább határozószónak tekintendő: ~ él, érez vkivel; ~ vannak; ~ hat vmivel. A 

származékokban azonban az egybeírás a szabályos: ~élés, ~érzés, ~ható, ~lét, ~véve. 

 

éh 

Toldalékos alakjaiban magánhangzó előtt kiejtjük a h-t: [éhe, éhen, éhezik; éhomra], 

mássalhangzó előtt nem: éhség [éség], ~bér [ébér], ~kopp [ékopp]. Az utóbbiakban terjed a 

h betű kiejtése, mégpedig – fonetikai okokból – ún. kemény h-val, pl. [é¦ség]. Ez egyelőre 

kiejtési hibának minősül. 

 

ehhez 

Szabályos ejtése: [ehhëz], de a beszélt nyelvben gyakran megrövidül: [ehëz v. ehez]. Az 

[ehöz] forma népies, a köznyelvben ne éljünk vele! Vö. ahhoz 

 

éhség  kiejtése L. éh 

 

éjszaka 

Úgy ejtsük, ahogy írjuk! Az [éjcaka] enyhén, az [éccaka] erősebben népies. A terjedőben 

levő pongyola [északa] ejtésmódot lehetőleg kerüljük! 

 

ejtésváltozatok 

Két nagyobb csoportjukat különböztethetjük meg: az érzelmi okból létrejött (1.) és a 

jelentésárnyalatok megkülönböztetésére alkalmas (2.) ~at. 

1. Szinte minden szónak megnyúlhat a hangsúlyos magánhangzója, ha csodálkozást, 

szörnyülködést v. más efféle érzelmet akarunk vele kifejezni: [bō rzasztó], [hā latlan] stb. 

Nemegyszer még írásban is előfordulnak efféle magánhangzónyújtások: szőrnyű, fínom, 

kíváló, túdom, útál (ez azonban legfeljebb magánlevélben, magáncélra készült írásműben, 

ill. a szépirodalomban fogadható el; egyébként helyesírási hibának számít). Mássalhangzót 

is nyújthat a beszélő: [belegebbed], [isszonyú], [tökkéletes] (írva: belegebed, iszonyú, 

tökéletes). 

2. Jelentést is elkülöníthet a kiejtés módosulása. Pl. az újság főnevet ’hírlap’ jelentésben 

gyakran rövid u-val ejtjük. De mindig hosszú az ú ebben: meglepett az elgondolás újsága 

(= új volta, újszerűsége). A nyílt melléknév í-je átvitt értelmű használatban (’nem 

korlátozott, a nyilvánosság előtt történő, őszintén kitárulkozó, még eldöntetlen’) szintén 



inkább rövid. A mássalhangzó rövid v. hosszú ejtése is jelezhet értelmi különbséget. A 

telik igét ’elég, futja vmire’ jelentésben néha hosszú l-lel ejtjük: telik [tellik] neki luxusra, 

külföldi nyaralásra, sőt írásban is: nem telt v. tellett többre. Nem tekinthetők viszont ~nak 

az olyan, már szófajukban is elkülönült párok, mint az épen (melléknév) – éppen 

(határozószó); közé (névutó) – közzé (igekötő). 

 

-e  kérdőszócska 

Eldöntendő kérdésben használatos, olykor a vajon szóval együtt: (vajon) eljön-e? Szórendi 

helye kötött: közvetlenül az állítmányhoz (igei-névszói állítmánynak az igei részéhez, 

összetett igealakban a segédigéhez) csatlakozik, írásban kötőjellel: megjött-e a szerelő?; 

vajon nem korai-e erről beszélnünk?; jó volt-e a vacsora?; tudtál volna-e válaszolni? 

Páros, választó kérdésben rendszerint kétszer is kitesszük: menjek-e, maradjak-e? (De így 

is jó: menjek-e vagy maradjak?) 

Ha a mondatnak nem az állítmány a főhangsúlyos eleme (hanem pl. a tagadószó), e 

nagyobb nyomatékú elem a pongyolább beszélt nyelvben gyakran magához rántja az -e 

szócskát: nézd meg, nem-e jött meg a szerelő!; nem-e korai erről beszélni? Ez a 

választékos köznyelvben hibának számít, kerülendő. (L. még: nem-e) Kevésbé durva hiba, 

de szintén szabálytalan a kérdőszót a segédige helyett a főigéhez tenni: tudtál-e volna 

válaszolni? 

Újabban ismét terjed az -e kérdőszónak népies és régies -é változata: tudja-é, akarja-é. 

Ez egyszer-egyszer színesítheti a hangzást, de rendszeresen használva bántóan modoros. 

 

ekképp – ekképpen 

Régies és választékos mutató határozószók. Köznyelvi megfelelőjük: így. Mind a kettőt 

hosszú k-val és p-vel ejtjük és írjuk. A rövidebb változat a gyakoribb, csakúgy mint az 

egyéb -képp, -képpen ragos szavakban (hányféleképp, másképp stb.). Vö. -képp(en) rag 

 

eksztázis 

Görög–latin eredetű idegen szó. A magyarban az eredeti görög formát követve ksz-szel 

írjuk. Jó magyar megfelelői: önkívület, elragadtatás; hevület, felhevültség, lelkesültség stb. 

 

ekvivalens 

Latin eredetű melléknév és főnév. Toldalékai magas hangúak: ~en, ~ek. Köznyelvi 

használatra jobbak magyar megfelelői: egyenlő v. azonos értékű, egyenértékű; vminek az 

egyenértéke, egyenértékese, megfelelője. Sőt szakszóként is helyettesíthetik: a szótár 

valamely idegen nyelv szavait, kifejezéseit és azok magyar ~eit (= megfelelőit, 

egyenértékeseit) tartalmazza. 

 

el L. el igekötő 

 

él L. él terjengős kifejezésekben 

 

elad  határozója 

Ma többnyire -ért ragos határozóval jár: eladta 1000 forintért; mennyiért adja el? Régen 

az -n, -on, -en, -ön ragos alak volt szokásos: eladta 1000 forinton. Ez ma régies és népies. 

De az ingyen, drágán, olcsón szóalakok őrzik köznyelvi helyét. Ezekkel szemben az 

ingyért, drágáért, olcsóért népiesnek számít. Vö. ingyenbe(n) – ingyenért – ingyért 



 

elannyira 

E választékos és enyhén régies határozószó mindig az állítmány után áll: unatkozott, ~, 

hogy előbb hazament. Rövidebb és semlegesen köznyelvi változata, az annyira viszont az 

állítmány előtt is állhat: annyira unatkozott, hogy előbb hazament. 

 

elárul 

A német verraten ige mintájára használják az efféle szókapcsolatokban: nagy 

tájékozottságot árul el vmiben. Tömören és magyarosan: nagyon tájékozott vmiben. 

 

elbeszélő múlt 

Egykori, a mainál jóval gazdagabb igeidőrendszerünkben még megvolt az elbeszélő v. 

folyamatos múlt idő, az ún. félmúlt. 

I. Iktelen igék 

1. Alanyi ragozás: a) mély hangú: várék, várál, vára; váránk, várátok, várának; b) 

magas hangú: kérék, kérél, kére; kérénk, kérétek, kérének. 2. Tárgyas ragozás: a) mély 

hangú: várám, várád, várá; váránk v. várók, várátok, várák; b) magas hangú: kérém, 

kéréd, kéré; kérénk v. kérők, kérétek, kérék. 

II. Ikes igék 

Az alanyi ragozás egyes számában: a) mély hangú: ivám, ivál, ivék; b) magas hangú: 

evém, evél, evék. Többes számuk és tárgyas ragozásuk megegyezik az iktelen igetípuséval. 

Ez az igeidő a XIX. század első felében még élő volt, használták a századfordulón is, de 

ekkor már nem fejezett ki más idővonatkozást, mint a szokásos, -t, -tt jelű múlt idő. Az ~at 

ma már jobbára csak a régebbi irodalomból ismerjük. A székelység körében azonban még 

használják, a közeli múltra utalnak vele. Néhány rendhagyó ragozású igénk ismertebb ~ 

idejű alakjai: valék, valál, vala stb.; levék, levél, leve v. lőn, levének v. lőnek stb.; tevék, 

tevél v. től, teve v. tőn, tevének v. tőnek stb.; vevék, vevél, veve v. vőn, vevének v. 

vőnek stb. 

 

elbírál – megbírál 

Értelmi különbség is van köztük. Az elbírál: ’értékel’, pl. a zsűri elbírálta a pályázatokat; 

a megbírál: ’úgy értékel, hogy inkább a hibákra mutat rá; megkritizál’. Ez utóbbi 

erősebben negatív mellékértelmű: megbírálták a tevékenységét (rámutatva a hibákra, nem 

csupán véleményt mondva róla). 

 

elbízza magát 

Egyaránt helyes és szükséges a visszaható névmással alkotott ~ szerkezet és az elbizakodik 

ige (az utóbbi kissé elvontabb értelmű). Felszólító módban azonban csak így mondhatjuk: 

ne bízd el magad! (Nem pedig: ne bizakodj el!) 

 

elbukik vmit 

A hagyományosan tárgyatlan elbukik igét (pl. elbukik a hosszú szoknyájában; elbukik a 

vizsgán, a felvételin) a bizalmasabb beszélt nyelv és a sajtónyelv újabban tárgyas igeként is 

alkalmazza: elbukta a pert; elbukták a mérkőzést, a kupadöntőt, az aranyérmet stb. Igekötő 

nélkül is, határozói vonzattal: a cég a belépők mellé adott reklámórákon 650 millió forintot 

bukott. A választékos stílusban azonban továbbra is az elvesz(í)t, veszít igével élünk: 



elvesz(í)tette a pert, a mérkőzést, a döntőt, az aranyérmet; milliókat veszített az üzleten. 

Vö. bukta 

 

eldeformál(ódik) 

A latin eredetű deformál igét és visszaható képzős párját, a deformálódik-ot ne toldjuk meg 

az el igekötővel, mert az alapalak is jól kifejezi a befejezettséget és a kedvezőtlen 

mellékértelmet. Tehát ne mondjuk: az összeütközés eldeformálta a karosszériát; a bútor 

eldeformálódott a nedvességtől. Elég ennyi is: deformálta, ill. deformálódott. V. magyar 

szóval: eltorzította, tönkretette, ill. eltorzult, tönkrement. 

 

eleddig, eladdig 

E választékos és enyhén régies határozószók közül az eleddig valamely jelenbeli, az 

eladdig pedig múltbeli időpontra vonatkozik: eleddig nem tette szóvá a dolgot; eladdig 

nyugton volt. ’Vminek a bekövetkeztéig’ jelentésben az eladdig az állítmány után is állhat: 

kerülte az összetűzéseket, eladdig, hogy… Rövidebb és semlegesen köznyelvi változataik: 

eddig, addig. 

 

elégia, elégikus 

A származékban is megmarad az é, mint esztétika, esztétikus v. enciklopédia, 

enciklopédikus (de vö. periféria, periferikus!). 

 

eléje – elé 

Pontosabb, szabatosabb a -je birtokos személyjeles alak (pl. vörös szőnyeget terít eléje), de 

a beszélt nyelvben elterjedtebb a rövidebb, a névutóval egybeeső elé forma. További 

változatok: az igényesen köznyelvi elébe és a népies, tájnyelvi ízű elibe v. elejbe. 

 

eleji – elejei 

Terjed az elejei változat (az elsejei és más kötőhangzós alakok hatására), de az igényes 

nyelvhasználatban őrizzük meg az eredetibb eleji formát! Tehát: év eleji, hó eleji, sor eleji, 

mondat eleji stb. Vö. elseji – elsejei 

 

elejt 

A hivatali stílusban és a jogi nyelvben átvitt értelemben is: ~ették a tervet, a javaslatot; 

~ették a vádat vki ellen. Választékos szinonimái: elvetették a tervet, a javaslatot; 

visszavonták a vádat. 

 

elektród – elektróda 

Görög elemekből alkotott fizikai és műszaki szakszó: ’elektromos vezető, amelyen 

keresztül az áram gázba, folyadékba stb. belép’. A két, egyaránt helyes változat közül a 

mai szaknyelvben inkább az elektród használatos; a latinosított végződésű elektróda 

kiveszőben van. 

 

elektromérnök – villamosmérnök L. villamos – elektromos 

 

elektromos – elektronikus 

Görög–latin eredetű, csak részben azonos jelentésű idegen szavak. Az elektromos általában 

helyettesíthető a magyar villamos, villany- szóval, az elektronikus általában nem, pl. 



elektronikus számítógép, elektronikus újságírás ’a rádió, a tévé és az internet együtt’, 

elektronikus cím ’az a cím, amelyre vkinek e-mailt lehet küldeni’, elektronikus aláírás, 

szavazás, vásárlás, ügyintézés. De az elektronikus levél (az angol e-mail egyik 

magyarítása) talán lehet villanylevél, villámlevél (a villany és a villám történetileg ugyanaz 

a szó). 

 

elektromos – villamos L. villamos – elektromos 

 

él-  előtagú összetett főnevek 

Az él- főnévi előtaggal alkotott összetételek orosz nyelvi hatásra, a 20. század közepén 

szaporodtak meg (pl. élcsapat, élcsoport, élharcos, élmunkás). Sokuk azóta már elavult 

(pl. az élmunkás-t a kiváló dolgozó váltotta fel), s a többi is veszített népszerűségéből. De a 

sportnyelvnek ma is fontos szavai az élcsoport meg az élboly. Pl. a Békéscsaba (csapata) 

meglepetésre az élcsoportban tanyázik; az élboly három futóból (gyaloglóból, 

kerékpárosból stb.) áll. 

 

elem, elemez, elemzés 

Úgy ejtsük őket, ahogyan írva vannak, tehát ne nyújtsuk meg bennük az l hangot! 

 

elér 

’Meghatározott helyre v. célhoz eljut’ értelemben szükséges és kifogástalan ige: ~i a 

legmagasabb színvonalat; ~te célját; második helyezést ért el. De stílustalan, mellőzhető 

ezekben a terjengős kifejezésekben, -ás, -és képzős elvont főnevekhez kapcsolódva: 

gyarapodást, növekedést, fejlődést ér el. Tömörebben: gyarapodik, növekedik, fejlődik. Az 

egymillió forint megtakarítást ér el rövidebben: megtakarít egymillió forintot. 

 

elérhetőség 

E képzett szó korábban is létezett, de aránylag ritka volt: az illető ~ét csökkenti, hogy nincs 

otthon telefonja. A mai használatban az ~ azokat a címeket és telefonszámokat jelenti, 

amelyeken valakit el lehet érni: megadja az ~ét. Többes számban is: kérem, adja meg az 

~eit! Bár képzésmódja és hangzása sokaknak nem tetszik, gyűjtőnévként jó szolgálatot 

tehet, ennélfogva további terjedése sem kifogásolható. 

 

elért 

Hagyományos és helyes szóhasználatban: ’megért’, pl. ~i a célzást = ’megérti, rejtett 

értelmét (azonnal) felfogja’. Újabban (bizonyára az elír, elhall, elkezel, elnevel igék 

hatására) ’félreért’ jelentést is tulajdonítanak neki. 

 

elesik 

Átvitt értelemben a sajtónyelv egyik felkapott szava. Idegenszerű a következő 

szerkezetekben: ~ az az érv, az a kifogás, hogy… Helyettük mondjuk inkább: nem 

helytálló, alaptalan, megalapozatlan, tárgytalan; nem jön számításba. Nem 

kifogásolhatjuk viszont ebben: vki ~ a haszontól ’nem jut (többé) hozzá’. 

 

életvidám 

A német lebensfroh melléknév tükörfordításaként honosodott meg. Jól beleillik a jelöletlen 

határozós összetételek sorába, már nem tekinthető idegenszerűségnek. 



 

életvitel 

Hivatali nyelvi ízű divatszó, a német Lebensführung tükörfordítása. Jobb helyette: életmód, 

életforma, életstílus, esetleg életmenet. 

 

elfagy – megfagy 

Nem cserélhetők föl egymással! Az elfagy: ’(növény, testrész) a fagytól súlyos kárt 

szenved, esetleg elhal’. Pl. elfagyott a termés, vkinek elfagytak a lábujjai. A megfagy: 

’(folyadék) szilárd halmazállapotú lesz’, pl. megfagy a víz; képes értelemben: megfagyott a 

vér az ereiben; ’megkeményedik’, pl. az utakon megfagyott a sár. Túlzó használatban: 

’nagyon fázik’, pl. megfagyok ebben a vékony kabátban. 

 

elfárad – megfárad 

Nem csupán stílusbeli, hanem értelmi különbség is van köztük. Az elfárad: ’testileg fáradt 

lesz’; a megfárad: ’az élet küzdelmeiben elfárad’. Az elfáradt ember tehát még kipihenheti 

magát, a megfáradt ember véglegesen kímélő életmódra szorul. Ez utóbbi választékos, egy 

kissé régies is. 

 

elfekszik, elfektet 

A hivatali stílusban dívó német tükörszavak: az irat, az ügy elfekszik vhol; rosszalló 

értelemben: elfekteti az aktát. Magyarosabb szinonimáik: az irat elintézetlenül hever; vki 

heverteti az aktát, húzza-halasztja az ügyet. 

 

elfekvő 

A kereskedelmi nyelvi ~ áru köznyelvi szóval eladatlan, raktáron levő. A hivatali 

nyelvben az ~ irat, ügy = elintézetlen. A kórházi zsargon ~ beteg, kórház, osztály 

szókapcsolatából vonódott el az ~ főnév: bevitték az ~be; az ~ben van. Hivatalos 

megfelelőik: utókezelő (kórház, osztály); krónikus osztály, részleg, krónikus állapotú 

(beteg). 

 

elfele – elfelé 

Az el igekötőnek a fele, felé névutóval nyomatékosított, határozószószerű származékai. A 

nyelvjárási beszédben befejezett v. mozzanatos igék folyamatossá tételére szolgálnak, 

fordított szórendben, az alapszó mögé vetve: megy elfele v. elfelé; viszi elfele v. elfelé; stb. 

E kifejezésmód, bár jelentése némileg eltér az egyszerű elmegy, elvisz stb. igealakokétól, 

tehát meglenne a sajátos funkciója, nem vált köznyelvivé, a választékos nyelvhasználat is 

kerüli. – A két alakváltozat közül az elfelé a köznyelvi, az elfele népies. 

 

elfogódott – elfogult 

A régebbi nyelvben az elfogult a mai értelmén kívül ’elfogódott’-at is jelentett. Ám 

napjainkra a két szó határozottan elkülönült egymástól: az elfogult melléknévnek csak 

’részrehajló, nem tárgyilagos’ jelentése maradt meg, míg a megilletődött ember jelzőjeként 

az elfogódott szóval élünk. Fölcserélésük ma már szótévesztésnek minősül! 

 

elgyengít – meggyengít – legyengít 

Jelentésük csaknem azonos, de használati körükben és hangulatukban különböznek: vkit 

elgyengített a betegség, de (inkább tárgyra v. átvitt értelemben): vki v. vmi meggyengíti az 



ellenfél hadállásait. Az előbbi helyett újabb fejleményként gyakori a legyengít is. Ez 

kevésbé választékos, de nem hibás. 

 

elhal – meghal 

Használati körük elkülönülőben van. Régebben egyaránt helyes volt: szülei korán elhaltak 

v. meghaltak. Ma ebben az értelemben jószerivel csak a meghal igét alkalmazhatjuk. Elhal 

viszont az elzsibbadt v. beteg testrész, a messziről jövő hang, és némelyek szerint a távoli 

jövőben elhal, azaz ’fokozatosan megszűnik’ az állam is. 

 

elhíresül 

E régies és népies hangulatú ige, különösen pedig a belőle képzett befejezett melléknévi 

igenév az 1990-es évektől sajtónyelvi divatszóvá vált, rendszerint pejoratív 

mellékértelemmel és -ról, -ről ragos vonzattal: a több száz milliós sikerdíjáról elhíresült 

jogásznő; a trágár kiszólásairól elhíresült képviselő. Mivel jelentése a ’híressé válik’-tól 

fokozatosan a ’hírhedtté válik’ felé tolódott el, nem rosszalló értelemben való alkalmazását 

meg kell fontolnunk. Gyakori használatát divatszó volta miatt sem javalljuk. 

 

elhúz 

Jelentéseinek többségében tárgy kapcsolódik hozzá, pl. ~za a függönyt az ablak elől. 

’Gyorsan elhalad vki, vmi mellett v. fölött’ értelemben azonban tárgyatlan igeként 

használjuk: vadludak húznak el fejünk fölött; egy motoros húzott el mellette. Az argóban 

(gyors) elmozdulásra, távozásra utaló értelme is van: húzz el (innen)! E tréfás v. ingerült, 

fenyegető hangú felszólítás köznyelvi megfelelői: indulj!, távozz!, tűnj el!, kotródj 

(innen)! stb. 

 

el  igekötő 

1. Az el igekötő eredetileg előre irányulást, távolodást fejezett ki. Ebből fejlődtek ki 

további jelentései: irányváltoz(tat)ás, a cselekvés megkezdése, tartóssága, lassú lefolyása, 

befejeződése, megszűnése stb. Pl. elszalad, elfordít, elindul, elábrándozik, elbabrál vmin, 

elintéz, elsorvad, ellát vmivel. 

2. A cselekvés v. folyamat befejezettségét, lezárult voltát jelölő el olykor váltakozik a 

meg igekötővel. Ezekben az igepárokban az el általában kissé nagyobb intenzitást, 

nyomatékosabb befejezettséget sugall: elcsúszik – megcsúszik; elkésik – megkésik; elreped 

– megreped; stb. Az el és a meg igekötős alakok között határozottabb értelmi különbség is 

kialakulhat: elhal a testrész – meghal az ember; elfagy a növény v. vkinek a keze, lába – 

megfagy a folyadék v. az egész élőlény; elváltozik (hirtelen v. kedvezőtlenül) – 

megváltozik (fokozatosan, ill. semleges v. kedvező értelemben); stb. Néhány ilyen igepárt 

külön szócikkben (is) tárgyalunk! 

3. Az el az ige jelentését sajátos árnyalattal is módosíthatja. Utalhat pl. 

a) a cselekvés helytelen, káros voltára: elhall, elír, elkezel; 

b) a cselekvés v. folyamat túlzott v. kedvezőtlen voltára: elhízik, elsóz, elszemtelenedik; 

c) az igének negatív v. az alapjelentéssel ellentétes értelmére: elnevel, elszokik vmitől, 

eltanácsol vkit vhonnan; 

d) álvisszaható szerkezetben a cselekvés hirtelenségére, váratlan voltára: elneveti, 

elsírja magát. 

 

elismer – beismer 



Az utóbbit csak negatívumokra vonatkozóan alkalmazzuk: beismeri bűnét, vétkét, hibáját, 

mulasztását, azaz megvallja, bevallja. Az elismer igének is van ilyen jelentése (elismeri, 

hogy ő tette), de többnyire vminek a méltánylását v. (hivatalos) elfogadását fejezi ki 

(elismeri vkinek a tehetségét; elismerték a diplomáját, az új kormányt, politikai rendszert 

stb.; vki fegyvertársának ismer el vkit). 

Újabban a sajtónyelv főleg kitüntetéssel, jutalmazással kapcsolatban használja: érdemeit 

v. munkásságát a … kitüntetéssel is elismerték. Amíg az elismer munkásságra, 

teljesítményre vonatkozik, nincs okunk helyteleníteni. Személyhez v. intézményhez 

azonban ne kapcsoljuk! Nem ajánlhatjuk pl. ezt: a legnépszerűbb közreműködőket 

közönségdíjjal ismerték el. Helyesen: közönségdíjjal jutalmazták v. tüntették ki. 

 

elit 

Francia eredetű nemzetközi szó. Melléknévként is, főnévként is használatos: ~ közönség; a 

társadalom ~je. Néha finomkodó, előkelősködő. Ilyenkor helyettesítsük magyar szóval: 

válogatott közönség; a társadalom színe-java. Az ~ csapatok katonai szakkifejezés inkább 

csak körülírással pótolható: a legjobban kiképzett, ill. felszerelt csapatok. Egy időben az 

ifjúsági nyelv is felkapta az ~ szót: ~ fej, ~ szerelés. A köznyelvben inkább így: remek v. 

kiváló ember; divatos, elegáns öltözék. 

 

éljen 

Indulatszóvá, ill. mondatszóvá önállósult felszólító módú igealak: ~ a haza! ~! Főnévi 

értékben is használatos: zúg az ~; többes számban is: harsány ~ek közepette kísérték a 

városházára. Hagyományos kiejtése: [éjjen] v. [éjjën], de az íráskép hatására terjed az – 

egyelőre nem kifogástalan – [él-jen] ejtésmód is. 

 

elkel – el kell 

Az elkel igében mindig egy l-et ejtünk és írunk: könyve elkelt az utolsó példányig; elkelne 

már egy jó meleg kabát. A kell igében viszont hosszú az l: el kell utaznunk. 

 

el kell(,) hogy menjen – el kell menjen – el kell mennie 

A kell ige főnévi igenévi alanyán személyjel utalhat a cselekvő személyére: el kell mennie. 

E választékos forma mellett azonban él a mellékmondatszerű el kell(,) hogy menjen és az 

ebből rövidült, kissé népies, főleg az erdélyi, ill. az Erdélyből jött magyarok beszédében 

gyakori el kell menjen változat is. Ez utóbbiak sem helytelenek, de a választékos 

köznyelvben, különösen az értekező prózában ajánlatosabb helyettük az el kell mennie 

típusú szerkezet. L. még: mellékmondat sorrendi helye 

 

elkésik – lekésik  határozója 

Eredetileg csak határozót vonzó tárgyatlan igék: elkésik az óráról; lekésik a vonatról. 

Újabban azonban tárgy is kapcsolódhat hozzájuk: elkési a kezdést; lekési a csatlakozást. E 

tárgyassá válást más igék példája is támogatja: előfizet, felügyel, megválaszol vmit. A 

tárgyi bővítmény különösen a lekési a vonatot, lekési az utolsó járatot jellegű 

szókapcsolatokban gyakori. Ezeket már nem érdemes hibáztatnunk. A választékosabb 

nyelvhasználat azonban még őrzi az eredetibb határozói vonzatokat is: lekésett a vonatról, 

az utolsó járatról. 

 

elkezel 



Az el igekötő rosszalló értelemben befolyásolja az alapszó jelentését: ~te a betegséget, sőt 

a beteget, é. ’rosszul kezelte, félrekezelte’. Az ugyanilyen jellegű ~i a birtokot, a 

nyereséget stb. már ritkábban hallható. Kiveszőben van az ~te a jegy(ek)et kifejezés; ebben 

az el – szükségtelenül – a befejezettséget erősíti. Helyette jobb: (már) kezelte a jegyet v. 

személytelenül a jegyek (már) kezelve vannak. 

 

elkövetkezendő 

E régies-választékos hangulatú melléknév (eredetileg: melléknévi igenév) divatszóvá kezd 

válni a sajtónyelvben és a közéleti zsargonban: az ~ hetekben fontos tanácskozásokra kerül 

sor; a korszerűsítés az ~ évek feladata lesz. Mivel gyakori használata idővel modorossá 

teheti a stílust, alkalmanként helyettesítsük az elkövetkező, következő v. jövő szavakkal! 

 

ellát vmivel 

Hibátlan, ha vmilyen szükségletnek a kielégítéséről van szó: élelemmel, ruhaneművel, 

tanácsokkal lát el vkit. A hivatali nyelv és a sajtónyelv azonban ’fölszerel, kiegészít’ 

értelemben is használja: aláírással, pecséttel, címzéssel, kerettel, névvel stb. lát el vmit. 

Ezeket a terjengős kifejezéseket többnyire jól helyettesíthetjük a megfelelő igével: aláír, 

lepecsétel, megcímez, bekeretez, elnevez vmit. 

 

ellehet – el lehet 

Az elvan ige ható alakjaként egybeírjuk: ellehet vmi nélkül. A lehet igealak és vmely el 

igekötős ige kapcsolatában viszont a két szóba írás a szabályos: el lehet intézni, mondani 

stb. 

 

ellehetetlenít, ellehetetlenül 

Az újabb sajtó- és közéleti nyelvnek tömör, bár kellemetlen hangzású igéi: a kormány 

megszorító intézkedései ellehetetlenítik a több gyermeket nevelő családokat; a szélsőséges 

erők ellehetetlenültek a választásokon. Szabályos képzésű származékok lévén nem 

hibáztathatók, de mivel divatszóvá kezdenek válni, lehetőleg váltogassuk őket rokon 

értelmű kifejezésekkel! Pl.: lehetetlen helyzetbe hozzák v. megnyomorítják a családokat; 

(súlyos) vereséget szenvedtek v. kudarcot vallottak a választásokon. Olykor pedig (ha 

tárgyuk, ill. alanyuk élettelen tárgy, fogalom) jó helyettük a hagyományos lehetetlenné 

tesz, válik szókapcsolat is: a túlzott költségvetési elvonások ellehetetlenítik (= lehetetlenné 

teszik) a műszaki fejlesztést; ha így megy tovább, ellehetetlenül (= lehetetlenné válik) a 

tudományos könyvkiadás. 

 

ellen 

Elsősorban névutó; igekötőként a nyelvújítók kezdték használni. A vele alkotott 

összetételek általában kissé mesterkéltek, hivatali nyelvi ízűek: ~javall, ~jegyez, ~mond, 

~őriz, ~súlyoz stb. Az ~ igekötő többnyire nem válik el igéjétől, pl. nem ~jegyezte, ne 

~súlyozzák (nem pedig: nem jegyezte ~; ne súlyozzák ~). Néhány igében mégis elválik az ~ 

igekötő: (ne) állj ~!; (ne) mondjatok ~!; senki sem szegült ~ neki. Ezeknek mintájára 

olykor hallható az őrizzék ~! szórend is, ez azonban pongyolaságnak számít, választékos 

közlésbe nem való. 

 

ellenáll – ellentáll 



A -t ragos alakváltozat kiszorulóban van a nyelvhasználatból. Ez annak is tulajdonítható, 

hogy a származékokban sincs t: ellenálló, ellenállás, ellenállhatatlan. De vö. ellentmond – 

ellenmond 

 

ellenében 

Az ~ névutót – német hatásra – a kereskedelmi és a hivatali nyelv viszonosság kifejezésére 

használja: jegy ~, készpénzfizetés ~. Helyette rövidebb és természetesebb a megfelelő 

határozórag: jegyre, készpénzért. Választékos stílusú szövegben folyamodhatunk a fejében 

névutóhoz is: szállás, ellátás fejében. Ne használjuk az ~-t ’ellen’ értelemben, mert ez 

finomkodó és terjengős: a döntőben Becker mérkőzik Agassi ~ (= ellen). 

 

ellen-  előtagú összetett főnevek 

Többségükben az ellen- előtagnak ’ellenkező, ellentétes’ a jelentése. Ezek v. ellen igekötős 

igéből képzett főnevek (ellenállás), v. azok mintájára, de alapige nélkül létrejött szók 

(ellenhatás). Sőt vannak olyan ellen- előtagú összetételek is, melyeknek főnévi utótagja 

nem is igéből van képezve (ezeknek tehát nem is lehet alapigéjük, pl. ellenérv, ellensúly). 

E szavak nagy része nem spontán fejlődéssel alakult ki, hanem németből való tükörfordítás 

útján (pl. Gegenwirkung = ellenhatás; Gegengewicht = ellensúly). Ennek ellenére nem 

magyartalanok, nem szabad gépiesen elmarasztalni őket. Gondoljuk meg, hogy másképpen 

csak körülírásokkal tudnánk megnevezni ezeket a fogalmakat! 

Némileg szigorúbban kell megítélnünk azokat az ellen- előtagú összetételeket, 

melyekben az előtag nem ellentétet, hanem viszonosságot fejez ki, pl. ellenérték, 

ellennyugta, ellenszolgáltatás. Ezek is németből vannak fordítva, de míg a német gegen-

nek van kölcsönösséget kifejező értelme is, a magyar ellen-nek nincsen. Ezért, hacsak 

lehet, helyettesítsük az ilyen összetételeket vmilyen magyarosabb kifejezéssel (pl. 

ellenszolgálat helyett viszontszolgálat v. viszontszolgáltatás), s csak azokat tartsuk meg, 

amelyek helyett nem tudunk jobbat ajánlani. 

 

ellenére – dacára L. dacára 

 

-ellenes  utótagú melléknevek 

Hibátlan képzésű és szükséges szavak, de a közéleti zsargonban divatból túl gyakran élnek 

velük. Az alkotmányellenes pl. olykor lehet alkotmánysértő, a jogellenes = jogtalan, a 

szabályellenes, törvényellenes = szabálysértő, törvénysértő. Ha szakmai (jogi) ok nem 

akadályozza meg, váltogassuk a fenti szinonimákat! 

 

ellenjavall 

Orvosi szakszó: ’nem javall, ill. ellenez, (meg)tilt vmilyen gyógyszert v. gyógymódot’. 

Elvonás az ellenjavallat főnévből. Tömörsége miatt el kell fogadnunk, hiszen csak idegen 

szóval (kontraindikál) v. a fenti körülírásokkal tudnánk pótolni. Nem orvosi nyelvi 

értelemben viszont jobb helyette az ellenez, nem javall, nem javasol stb. 

 

ellenjegyez 

Hivatali és jogi nyelvi szakszó: ’vmely levelet, rendelkezést – hozzájárulásának v. a 

felelősség vállalásának jeléül – szintén aláír, kézjegyével lát el’. Bár német tükörszó (ge-

genzeichnen), nem nélkülözhetjük, mivel csak a fenti hosszadalmas körülírással 

helyettesíthetnénk. 



 

ellenkezően – ellenkezőleg 

Határozószóként helyesebb az ellenkezőleg alakváltozat: [Beteg vagy?] – Éppen 

ellenkezőleg, nagyon is jól érzem magam! Az ellenkezően csak az ellenkező melléknévi 

igenév ragos alakjaként fogadható el: a család akaratával ellenkezően. De még ilyenkor is 

jobb: akaratával ellenkezve, akaratával szemben. 

 

ellenőriz 

Nyelvújítási eredetű ige, az ellenőr főnév származéka. Ezért igekötője nem válik el. Hibás 

tehát az ilyen szórend: nem őrizte ellen; ellen kell őrizni. Helyesen: nem ~te; ~ni kell. 

Az újabb sajtónyelvben gyakori az ~ szónak ilyenféle használata: a várost a felkelők 

ellenőrzik. Ez valószínűleg az angol control ige szolgai fordítása. Helyette magyarosabb is, 

pontosabb is: a város a felkelők kezén v. birtokában van; a várost a felkelők tartják 

megszállva. 

 

ellensúlyoz 

Bár alapszava, az ellensúly főnév németből való tükörfordítás (vö. ellen- előtagú összetett 

főnevek), szükségünk van az ~ igére, mert jól kifejezi a következő bonyolult tartalmat: 

’vkinek v. vminek a hatását, esetleg hiányát vkivel, vmivel kiegyenlíti v. csökkenti’. 

Használata ma már úgyszólván választékosnak minősül. 

 

ellentmond – ellenmond 

A köznyelvben az ellentmond a gyakoribb alak; az ellenmond kissé régies és népies. A 

származékokban még általánosabb a -t ragos változat: ellentmondó, ellentmondás (logikai, 

filozófiai szakszóként csak így!), ellentmondásos stb. 

 

elmagyarosodik – megmagyarosodik 

A két ige között szemléleti, nézőpontbeli különbség van: a meg igekötős alak hozzánk, 

magyarokhoz való asszimilálódást jelent (a mi szempontunkból), az elmagyarosodik 

viszont egy más nemzetiségű személynek a magyarrá válását fejezi ki (az ő szemszögéből 

nézve). Hasonlóképpen: elangolosodik, elnémetesedik, elfranciásodik stb. Ezek az el 

igekötős igék tartalmaznak egy bizonyos rosszalló, elmarasztaló mellékértelmet, ill. 

hangulatot is. Nemcsak személyre, hanem szokásra, viselkedésre, beszédmódra stb. is 

alkalmazhatjuk őket: egészen elnémetesedett a kiejtése; orvosi nyelvünk elangolosodik. 

 

elmellőz 

E választékos stílusú igénk jelentése: ’vmit célzatosan elhagy, nem vesz tekintetbe, 

figyelembe’. A népies beszédben azt is jelentheti, hogy vkit szándékosan nem vesznek 

észre. Tehát az el igekötőnek van némi jelentésmegkülönböztető szerepe. Sokszor azonban 

fölösleges ez a nyomósító jellegű igekötős alak. Pl. a legutóbbi előléptetéskor is ~ték. Itt 

tökéletesen elég ez: … mellőzték. 

 

elmélyít, elmélyül 

Egy időben divatos szók voltak a sajtónyelvben és a közéleti zsargonban: elmélyíti 

ismereteit; elmélyültek kapcsolataink a távoli országgal. Konkrét jelentésük, 

képszerűségük elhomályosult. Ez okozhatta efféle, már-már képzavarnak tekinthető 



használatukat: az enyhülés elmélyítése, ill. elmélyülése. Stílusunk élénkítésére váltogassuk 

őket szinonimáikkal: gyarapítja ismereteit; szorosabbra fűződtek kapcsolataink; stb. 

 

elmesél 

A társalgási nyelv gyakori szava: meséld el, mi történt! Sokszor más, tartalmasabb v. 

választékosabb igéket szorít ki, pl. elmond, előad, fölemlít, szóvá tesz vmit, beszámol 

vmiről. Igekötő nélkül viszont nem kifogásolható ebben a bizalmas kiszólásban: maga 

nekem ne meséljen! Azaz: ’ne akarja velem elhitetni ezt v. azt; ne traktáljon felelőtlen 

híresztelésekkel!’ 

 

elnevez  határozója 

Ennek az igénknek -ról, -ről ragos állandó határozói vonzata van: az utat az 1956-os 

magyar forradalom kitörésének napjáról nevezték el. Hiba tehát az elnevez igéhez – német 

mintára – után névutós bővítményt kapcsolni: vki, vmi után nevez el vkit, vmit. 

(Szerencsére ez az idegenszerűség kiszorulóban van nyelvünkből.) 

 

elnézést 

Mentegetőzést, bocsánatkérést kifejező udvariassági formula: [Még nem fejeztem be!] – ~! 

Tessék folytatni!; ~, lehúzhatom az ablakot? Teljesebb alakja: ~ kérek! Kevésbé 

nyomatékos, mint a bocsánat(ot kérek)! Vö. bocsánat | engedelmet 

 

elnyomás – elnyomatás 

A cselekvő igéből képzett elnyomás és a szenvedő igéből képzett elnyomatás között az a 

különbség, hogy az előbbi az elnyomónak, az utóbbi pedig az elnyomottnak a szerepét 

hangsúlyozza: az önkényuralmi rendszer az elnyomás legkíméletlenebb eszközeihez 

folyamodik; de: a felvonulók hevesen tiltakoztak az elnyomatás ellen. A két hasonló alakú 

főnév olykor fölcserélhető egymással, olykor nem. Pl. az utóbbi mondatban állhatott volna 

ez is: tiltakoztak az elnyomás ellen. A másikban viszont nem írhattak volna az elnyomatás 

eszközei-ről. 

 

elodáz 

A bizalmas-vulgáris nyelvhasználatban olykor megnyúlik az o hangzója: [elódáz]. Pedig 

az ~ igének semmi köze sincs az óda főnévhez, hanem az oda határozószónak a 

származéka. Ezért az ~ szót csak rövid o-val szabad ejteni és írni. 

 

előadást tart 

Szokásos vonzata a -ról, -ről ragos állandó határozó: ~ott a gazdasági helyzetről. 

Bizalmas-tréfás használatban: ’sokat és rendszerint fölösen beszél’. Pl. ne tarts már megint 

előadást! Ha nincs bővítménye, sokszor elég helyette a tömörebb előad, felszólal ige. 

További szinonimák: elmondja, kifejti a véleményét. 

 

előadói nyelv  L. közéleti nyelv | szónoki, előadói stílus 

 

előáll, előállít 

Az előáll igének – részben a német entstehen mintájára – számos átvitt jelentése is 

kialakult: a két elem egymásra hatásából vegyület áll elő; az a helyzet állt elő; stb. Ma már 

ezeket sem érezzük bántóan idegenszerűnek, de ne hanyagoljuk el kedvükért a 



hagyományos szinonimákat: vegyület jön létre, keletkezik; olyasmi történt, fordult elő, 

következett be. 

Az előállít is valószínűleg német hatásra (vö. herstellen) tett szert ’készít, gyárt’ 

értelmére. Ilyen jelentésben ma is kissé hivatali nyelvi, ill. szaknyelvi ízű. Természetesebb 

megfelelői: termel, készít, gyárt, esetleg létrehoz. 

 

előbb – az előbb L. a, az névelő időhatározó előtt 

 

előbbre – előrébb 

Az előre határozószó középfokát kétféleképpen is képezhetjük: 1. az előbb középfokú 

alakhoz kapcsoljuk a -re ragot (előbbre); 2. a ragos előre szóhoz fűzzük hozzá a középfok 

jelét (előrébb). Mind a kettő szabályos, helyes, s jelentéskülönbség sem alakult ki 

közöttük. 

 

elő – előre 

Mindkét szónak több jelentése van határozószóként is, igekötőként is. Helyes 

használatukhoz tudni kell, hogy az előre irányt jelölve igekötőnek számít, azaz 

egybeírandó igéjével (előrebocsát, előrenyomul); időt jelölve viszont határozószó, 

következésképp külön kell írni (előre figyelmeztet, előre köszön). Olykor ugyanaz a 

hangsor kétféleképp írandó, aszerint, mit jelent: előreszól (hátulról), de: már jó előre szólt 

neki (= figyelmeztette). 

Az elő  és az előre  párhuzamos használata nem szokott gondot okozni, 

mert a jelentések eléggé elkülönülnek: előlép  ’magasabb beosztásba kerül’ – 

előrelép  (előbb levő helyre); előtör  ’a felszínre zúdul, kirobban’ –  előretör  

’rohanva előrehalad’; előfizet  (az újságra) –  előre fizet  (mielőtt megkapná az 

árut; itt az időre vonatkozás különírást kíván).  

Néhány szóban azonban – részben analógiás hatásra, részben idegen mintára – olykor 

mégis zavar keletkezik, mégpedig azáltal, hogy az elő foglalja el a szabatosabb, teljesebb 

előre helyét: előhaladás (helyesen: előrehaladás), előgyártott (jobb: előregyártott). Más 

esetekben már állandósult az elő igekötővel szerkesztett kapcsolat, noha az előre- előtag 

tartalmilag pontosabb lenne: előléptet, előmozdít, előrajzol stb. 

L. még: elő- kezdetű összetételek 

 

előérzet 

Németből való tükörfordítás (vö. Vorgefühl), de jól beleillik a hasonló eredetű főnevek 

sorába (előétel, előítélet stb.); már nem érezzük idegenszerűnek. Mivel azonban kissé 

színtelen és olykor finomkodó, váltogassuk a sejtelem, (meg)sejtés, (meg)érzés szavakkal! 

 

előfeltétel 

Kissé hosszadalmas és finomkodó, ezenkívül némiképp idegenszerű is (vö. német 

Voraussetzung, Vorbedingung). Ha vmilyen előzetes alapkövetelményre, fontos kikötésre 

utal, nem kifogásolható a használata, bár ilyenkor is mondhatunk-írhatunk helyette pl. 

alapfeltétel-t. Ha azonban nem ilyesmiről van szó, hanem csupán egyszerű feltétel-ről, 

akkor inkább ezzel a szóval éljünk! 

 

előfizet  vonzata 



Ehhez az igéhez hagyományosan -ra, -re ragos állandó határozói vonzat kapcsolódik: 

előfizet az újság(ok)ra, folyóirat(ok)ra, a munkahelyi étkezésre stb. Újabban azonban más 

igék mintájára (pl. felügyel, lekésik, megválaszol, tudósít) az előfizet is kezd tárgyassá 

válni: előfizeti a lapo(ka)t, az ebédet stb. Ez semmiképp sem hiba, de a választékos 

nyelvhasználatban tartsuk meg az eredeti határozói vonzatot: előfizet a lap(ok)ra, az 

ebédre stb. L. még: elő – előre 

 

élő gyapjú 

Az élő birkáról lenyírt, jó minőségű gyapjú szaknyelvi neve, szemben az állati hulláról 

nyert bőr- v. döggyapjú-val. A köznyelvben, így a reklámokban is stílusosabb a 

hagyományos tiszta gyapjú kifejezés. 

 

előgyártott – előregyártott L. elő – előre 

 

előhaladás – előrehaladás L. elő – előre 

 

előhoz 

Német hatásra terjedt el a következő szókapcsolatokban: ~za az esetet, a javaslatot, az 

ügyet; ~ta, hogy… Bár ezek sincsenek ellentétben nyelvünk szemléletmódjával, a 

választékos stílusban érdemes helyettük színesebb, kifejezőbb szinonimákat keresni: 

megemlít, fölvet, szóba hoz vmit; rátereli a szót vmire; azzal hozakodott v. állt elő, hogy… 

 

előidéz 

’Előhív vkit’, ill. ’felidéz, (szellemet) megidéz’ jelentése elavult. ’Okoz’ értelemben 

választékos: a betegséget megfázás idézte elő; az esemény fájdalmat, megdöbbenést idézett 

elő. Ezt régebbi nyelvművelők helytelenítették, s csak az okoz igét fogadták el. Valójában 

azonban mindkettő helyes, csak stílusukban különböznek. 

 

előír 

Német mintájú (vö. vorschreiben), de meghonosodott kifejezés. Konkrét értelemben ritka, 

szaknyelvi: ~ja a betűket ’mintául előre leírja’. Átvitt értelemben a jogi és a hivatali 

stílusban gyakori: a rendelet, a törvény ~ja, hogy… Ez sem helytelen, de magyarosabbak 

és árnyaltabbak ezek a szinonimák: megszabja, meghagyja, elrendeli stb. 

Az előírás főnévi származék ezekkel váltogatható: meghagyás, (rend)szabály, 

rendelkezés, rendelet, utasítás, parancs. 

 

előítélet 

Német mintájú tükörszó (vö. Vorurteil), s némelyek ma is érzik rajta az idegenszerűséget. 

Mivel azonban meggyökerezett, s nem tudunk helyette magyarosabb megfelelőt ajánlani 

(az előzetes ítélet nehézkes, s értelme is eltérő kissé), el kell fogadnunk. Olykor azonban 

jól helyettesíthető ezeknek a kifejezéseknek vmelyikével: elfogult, részrehajló ítélet; 

elfogultság; alaptalan ellenszenv stb. Mindezek, az ~-tel együtt, erősen pejoratív hangulatú 

szavak, s ezt figyelembe kell vennünk használatukkor. 

 

előjön 

A bizalmas-vulgáris nyelvhasználatnak, ill. a közéleti zsargonnak ezekben az állandó 

szókapcsolataiban a német hervorkommen igével alkotott kifejezéseknek a hatása 



tükröződik: ~ vmilyen ötlettel, kifogással stb.; ez gyakran ~; ismét a munkanélküliség 

problémája jön elő. Választékos beszédben és írásban ezeket ajánlhatjuk helyettük: előáll, 

előhozakodik vmivel; megemlít, fölvet, szóba hoz vmit; megesik, előfordul, felvetődik vmi. 

 

elő-  kezdetű összetételek 

A bennük levő elő- szócska jelentése szerint két csoportra oszthatók: 1. térben elöl levő 

helyzetre utaló összetételek, pl. előcsarnok, előszoba, előőrs, előtag; 2. ezekből 

természetesen fejlődtek ki azok, melyekben az elő-nek ’időben megelőző, előzetes’ az 

értelme, pl. előérzet, előétel, előítélet, előjáték, előtanulmány. 

E szócsoportokat régebbi nyelvművelőink többsége elmarasztalta, mert idegen (német) 

hatás termékének tekintette. Pedig az elő- kezdetű főnevek jórészt spontán belső fejlődés 

útján keletkeztek. Némelyikük valóban tükörfordítás (pl. előérzet, előfeltétel, előítélet), ez 

azonban nem teszi idegenszerűvé magát az összetételtípust is. 

L. még: elő – előre 

 

élő legenda L. legenda 

 

elől – elöl – elül 

A honnan? kérdésre felelő névutóban hosszú ő-t, a hol? kérdésre felelő határozószóban 

rövid ö-t ejtünk és írunk: az elöl haladó kocsi hamarosan eltűnt a szemünk elől. 

Fölcserélésük pongyolaságnak minősül. A szintén köznyelvi elül alakváltozat fokozatosan 

háttérbe szorul az elöl-lel szemben, mert a mai beszélő kissé régiesnek és népiesnek érzi 

(ebben más ö, ő – ü, ű váltakozások analógiája is szerepet játszik, pl. dől – dűl). Az 

összetett származékokban is mind gyakoribb az ö hangzós változat, pl. elöljáró (nem 

pedig: elüljáró). 

 

előlép – előrelép L. elő – előre 

 

előnév helyesírása 

Az egykori nemesi előnév (latin eredetű szóval: predikátum) korábban hol kis, hol nagy 

kezdőbetűs volt. A XX. század elejétől – a kételemű családnevek első elemétől való 

megkülönböztetés végett – a kisbetűs írás vált szokásossá, pl. sárvári Huszár Károly. 

A kételemű családnév első eleme, az ún. megkülönböztető név hagyományosan nagy 

kezdőbetűs: Apáczai Csere János, Csokonai Vitéz Mihály, Kolozsvári Grandpierre Emil, 

Szegedi Molnár Géza stb. Ezek egy része a teljes vezetéknév helyett is használható 

(Apáczai, Csokonai), mások, különösen az újabbak viszont nem (Kolozsvári Grandpierre 

nem nevezhető Kolozsvári-nak, Szegedi Molnár pedig Szegedi-nek). 

A hatályos anyakönyvi jogszabály szerint egyébként a kettős családnév elemei közé 

kötőjelet kell tenni (pl. Szegedi Molnár hivatalosan Szegedi-Molnár), ez azonban a 

sajtóban és az érintettek saját névírási gyakorlatában még nem érvényesül következetesen. 

Már nem élő híres emberek nevének írásmódját pedig nem is volna helyénvaló 

megváltoztatni (pl. Kolozsvári-Grandpierre v. Nemes-Nagy alakra). 

Vö. kettős családnevek írása 

 

előre  fokozása  L. előbbre – előrébb 

 

előrehaladott 



E melléknévi igenevet csaknem mindig átvitt értelemben használjuk: ~ állapot (ti. 

várandós asszonyé), ~ betegség, ~ kor(ú). A két utóbbi állandó szókapcsolatban az ~ szó 

helyett egyszerűbb, rövidebb jelzővel is élhetünk: súlyos, kifejlett (betegség); hajlott 

kor(ú), másképpen éltes, koros v. idős. 

 

előszeretettel 

Németből fordított kifejezés (vö. mit Vorliebe). A régebbi nyelvművelők helytelenítették, 

mégis meghonosodott. Már nem érdemes üldözni, de aki még mindig érzi benne az 

idegenszerűséget, helyettesítse a szívesen, örömmel, (szíves-)örömest stb. szavak vmelyi-

kével. 

 

előtérbe kerül 

Német mintájú szerkezet (vö. in den Vordergrund treten v. rücken). Helyette a 

magyarosabbnak tekintett vminek a homlokterébe kerül kifejezést ajánlották, de ezzel 

csak a vminek (pl. a figyelemnek, az érdeklődésnek) az előterébe kerül kifejezés pótolható, 

a birtokos jelző nélküli ~ szerkezet nem. Pl. ebbe a mondatba: Albert sérülése miatt 

Kopunovics játéka került előtérbe, nem iktathatjuk be a (vminek a) homlokterébe kerül 

kifejezést. 

Az ~ helyzetét erősíti, hogy az előtér főnév más igékkel is alkot állandó szókapcsolatot: 

előtérben (v. vminek az előterében) áll vmi; előtérbe állít, helyez, tesz vmit, ritkábban vkit. 

Mivel ezek a kifejezések jól beleilleszkedtek nyelvünkbe, s nem mondanak ellent a magyar 

szemléletnek és gondolkodásmódnak, nem szükséges üldözni őket. Alkalomadtán azonban 

jól helyettesíthetők ezekkel: vmi a figyelem homlokterében áll; ráirányítja a (köz)figyelmet 

vmire; nagy fontosságot tulajdonít vminek. 

 

előtör – előretör L. elő – előre 

 

előtt 

Időhatározó részeként csak időpontot jelentő névszóhoz kapcsoljuk: húsvét ~, fél tizenkettő 

~. Időtartamot jelentő szóhoz csatlakozva kétértelműséget okozhat. Pl. az egy óra ~ 

kerestelek mondat csak akkor kifogástalan, ha a benne levő időhatározó jelentése: ’mielőtt 

egy óra lett’. Ha azonban arról van szó, hogy egy órával korábban kerestünk vkit, akkor az 

egyértelműség kedvéért célszerű az egy órával ezelőtt formát választani. Hasonlóképpen az 

egy hét, hónap, év ~ helyett is jobb az egy héttel, hónappal, évvel ezelőtt v. egyszerűen egy 

hete, hónapja, éve. 

 

elővesz 

A bizalmas-vulgáris nyelvhasználatban efféle idegenszerű szókapcsolatokban is él: 

(nagyon) elővette a betegség; ~i a köhögés, a sírás; nagyon elővették a családi bajok. Ezek 

helyett számos magyarosabb szinonima kínálkozik: megtámadta, erőt vett rajta a 

betegség; súlyosbodott a betegsége; rájön a köhögés, a sírás; sírva fakad, sírásban tör ki; 

nagyon megviselték a családi bajok. 

 

elsajátít 

Korábban hibáztatták, pedig nem idegenszerű, csak választékos (olykor körülményes). Pl. 

~otta a francia nyelvet; egyszerűbben: megtanulta. Közgazdasági és jogi szakszóként 

sajátos jelentései vannak: ’gazdátlan jószágot birtokába vesz; vmit ellenszolgáltatás nélkül 



eltulajdonít’. A népies és tréfás stílusban ’elvesz, ellop’ értelme is lehet: ~otta az 

osztálytársa bicskáját. 

 

elseji – elsejei 

A dátumok -i képzős alakjában a képző a hagyományos gyakorlat szerint a sorszámnévnek 

nem a teljes, hanem a csonkult alakjához csatlakozott: május elseji (nem pedig: elsejei). 

Ennek ellenére nagyon elterjedt az elsejei változat, pl. ebben a számtalanszor hallott 

kifejezésben: május elsejei felvonulás, de ezekben is: április elsejei (ugratás), március 

tizenötödikei (ünnepély), augusztus huszadikai (tűzijáték) stb. E formák használata nem 

hiba, de ne terjesszük, sőt igyekezzünk visszaszorítani őket, mert hosszabbak és rosszabb 

hangzásúak, mint a hagyományos április elseji, március tizenötödiki, augusztus huszadiki 

stb. 

Leírva egyaránt szabályos mind a négyféle változat: elseji, elsejei, 1-ji, 1-jei. (De 

hibának számít úgy írni, ahogyan 1984 előtt kellett: 1-i.) 

 

elsődleges – elsőleges 

Az elsőleges változat az eredeti; a d a másodlagos, harmadlagos stb. hatására került bele. 

Ma mégis az elsődleges a köznyelvi alak, ezt rögzíti helyesírásunk is. Az olykor még 

felbukkanó elsőleges forma választékosnak, sőt régiesnek minősül. 

 

elszáll 

Az ~ igét a sportújságírók ’kudarcot vall, esélytelenné válik, kiesik’ értelemben is 

használják: a lövészetben ~t a magyar csapat. E szóhasználat nemcsak bizalmas, hanem 

pongyola is, noha levezethető az ~-nak korábban is szótározott jelentéseiből: ~ a remény 

 a mérkőzés  a csapat  a versenyző. Választékos stílusú szövegben, bizalmas-tréfás 

hangulata miatt, lehetőleg kerüljük! 

 

elszédül – megszédül 

Az el igekötős változatot inkább csak konkrét jelentésben használjuk: a forgástól elszédült 

’szédülés vett erőt rajta’. A megszédül igének is van konkrét jelentése: ’hirtelen v. egy 

kissé elszédül’, de ezenkívül átvitt értelemben is használatos: megszédül a csábítástól, a 

kínálkozó lehetőség(ek)től, azaz ’egy időre elveszíti józan ítélőképességét’. Ez utóbbi 

jelentésben választékos és irodalmias szó. 

 

elszeparál 

Főleg a vulgáris nyelvhasználatra, a kevésbé iskolázottak beszédére jellemző szó. Azok 

használják, akik nem érzik v. nem tudják, hogy a latin eredetű szeparál ige már maga is ezt 

jelenti: ’elkülönít, elválaszt’. Ennélfogva fölösleges eléje még a magyar el igekötőt is 

odatenni. Az ~ alaknál tehát mindenképpen jobb a szeparál, de még helyesebben járunk el 

akkor, ha ezt meghagyjuk tejipari szakszónak – jelentése ott: ’(tejet) szeparátorral lefölöz’ 

–, egyébként pedig vmelyik magyar egyenértékesével helyettesítjük: el- v. leválaszt, 

elkülönít, elszigetel, elzár. 

 

el szeretném mondani – szeretném elmondani 

A szeretném elmondani szórend mellett – az el akarom, el kívánom, el tudom stb. mondani 

analógiájára – már évtizedekkel ezelőtt kialakult az el szeretném mondani változat is. Ez az 

élőbeszédben már nem számít hibának, de sokan napjainkban is a szeretném elmondani 



sorrendet részesítik előnyben az el szeretném mondani-val szemben, attól tartva, hogy ez 

utóbbi félrevezető lehet az elszeret vkitől vkit igéhez való hasonlósága miatt. Ez a veszély 

azonban az eltérő írásmód miatt írásban nem fenyeget, s élőszóban is alig. 

 

eltartási szerződés 

A jogi nyelvben igekötő nélkül használatos: tartási szerződés, de helyesebb alakja ~, mivel 

tartani a magyar nyelvben kutyát, cselédet, szeretőt lehet, az idős embert viszont eltartjuk, 

igekötővel. A köznyelvben amúgy is inkább az el igekötős változat honosodott meg. 

 

eltekint(ve) vmitől 

Német mintájú kifejezés (vö. absehen von etw., ill. abgesehen davon, daß…), de 

idegenszerűségét már alig érezzük. Egyaránt gyakori a hivatali, a sajtó- és a társalgási 

nyelvben. Választékos stílusú szövegben ezekkel helyettesíthetjük: nem vesz tekintetbe, 

figyelembe, számításba; mellőz vmit; ill. vmit nem tekintve, nem számítva, figyelmen kívül 

hagyva, kivéve. 

 

él  terjengős kifejezésekben 

E kifejezések főleg a jogi és a közéleti nyelvben gyakoriak. Túl sűrűn használva 

körülményessé, modorossá teszik a stílust. Többnyire könnyen helyettesíthetők egyszerű 

igealakkal, pl. javaslattal, kérelemmel, kifogással él = javasol, kér(elmez), kifogásol vmit. 

Más stílusrétegbe tartozik a kissé régies, választékos él a gyanúperrel, hogy… kifejezés; 

ezt nem tekintjük hibásnak, bár egyszerűbbek helyette ezek: az a gyanúja v. azt gyanítja v. 

arra gyanakszik, hogy… 

Olykor csak szókapcsolattal helyettesíthetők az él igét tartalmazó terjengős kifejezések. 

Ilyenkor az él helyébe vmilyen gazdagabb jelentésű ige kerül: keresettel él = keresetet ad 

v. nyújt be; ellenvetéssel él = ellenvetést tesz. Az effélék egy része a jogi nyelvben 

szakkifejezésként használatos. Köznyelvi fogalmazásban, különösen beszédben azonban 

okvetlenül kerüljük őket! 

 

eltilt 

Jelentésköre érintkezik a megtilt és a betilt igékével, de vannak sajátos vonzatához 

kapcsolódó jelentésárnyalatai: ~ vkit vmitől: 1. ’nem engedélyezi vminek a végzését’, pl. 

~ották a sportolástól; 2. ’nem engedélyezi vminek az élvezését’, pl. az orvos ~otta a 

dohányzástól, az alkoholtól. Az ~ vkit vkitől pedig ezt jelenti: ’nem engedélyezi, hogy vki 

vkivel találkozzék’, pl. ~otta leányát a fiútól. Vö. betilt 

 

elvágólag 

Régi katonai szakszó: ’egyenesen, egy vonalban’. Olykor a köznyelvben is alkalmazzák, 

rendszerint kissé gúnyosan: íróasztalán ~ álltak a tárgyak. Átvitt értelemben is: ~ 

fogalmaz, azaz ’túl szabályosan, mereven, ridegen’. 

 

elválasztás 

A magyar ~nak a szótagolás az alapelve. Ez vonatkozik a különféle toldalékos alakokra is: 

köny-ve-kért (nem pedig: könyv-ek-ért). Az összetett szavakat azonban az alkotórészek 

határán választjuk el, s ez olykor nem esik egybe a szótagolás szerinti megoldással: rend-

őr, vas-út (nem pedig: ren-dőr, va-sút). Így választjuk el az elhomályosulóban levő 

összetételeket is, ha tagjaik önállóan is élnek, ill. még jól felismerhető az alakulat összetett 



volta: hol-ott, vagy-is (nem pedig: ho-lott, va-gyis). Az idegen szavak némelyikéről nehéz 

eldönteni, hogy a magyar nyelvtudat számára összetételnek minősülnek-e v. sem. Ezeket 

1984 óta mind a két módon elválaszthatjuk: atmo-szféra v. atmosz-féra; de-presszió v. 

dep-resszió; para-frázis v. paraf-rázis (de csak szótagolva: bibliog-ráfia, parag-rafus). 

A sajtóban néhány év óta – a számítógépes szedés elterjedésének nemkívánatos 

mellékhatásaként – rendkívüli mértékben elszaporodtak a különféle durva elválasztási 

hibák. Noha az alkalmazott modern nyomdatechnikai eljárások egyértelműen a fejlődést 

szolgálják, a bevezetésükkel gyakran együtt járó elválasztási pontatlanságokkal szemben 

semmiképp sem lehetünk elnézőek, mert ez egész helyesírásunkra nézve helyrehozhatatlan 

károkat okozna. (Egyébként a korszerű szövegszerkesztő programok, a közvélekedéstől 

eltérően, tökéletesen alkalmasak a szabályos magyar ~ra, csak ez némi többletmunkát 

igényel a szövegelőállítóktól és a nyomdászoktól!) 

 

elvállal 

A sportriporterek nyelvében újabban ’vállalkozik vmire’ értelemben is előfordul: ~ja a 

lövést; a súlyemelők még egy negyedik gyakorlatot is ~nak. E szóhasználatot modoros és 

pongyola volta miatt nem helyeseljük. L. még: felvállal 

 

elvan – el van 

Mint igealakot (’meg tud lenni vmely állapotban; jól megfér vkivel v. vkikkel’) 

egybeírjuk: jól elvan egyedül; a gyerekek elvannak az udvaron. Ha viszont a létige egy el 

igekötős határozói igenévbe ékelődik bele, a szerkezetet három szóba kell írni: el van 

intézve; el voltam képedve. Hasonlóképpen különírjuk a bizalmas-népies el van (’nincs itt, 

távol van’) kifejezést. 

 

elvan – megvan 

Hasonló, de nem teljesen azonos jelentésű igék. Az elvan azt fejezi ki, hogy vki nyugton, 

hosszasan tartózkodik vhol, a megvan azt, hogy különösebb baj, változás nélkül éldegél, 

létezik. Abban az értelemben, hogy vki nélkülözni tud vmit, meg tud lenni nélküle, 

egyaránt helyes és használható az el és a meg igekötős alak. 

 

el van utazva 

E gyakran hibáztatott kifejezés gyökeret vert a bizalmasabb élőnyelvben, mert mást jelent, 

mint a helyette ajánlható elutazott igealak. Az ~ ui. állapotot jelöl, arra utal, hogy az illető 

nincs itthon, nem tartózkodik otthon v. a munkahelyén, úton v. távol van. Aki kerülni 

akarja, választékos beszédben és írásban ezek vmelyikével helyettesítheti az ~ 

szókapcsolatot. Ezek nemcsak szebbek, hanem szabatosabbak, pontosabbak is nála. L. 

még: határozói igenév használata 

 

elvárás 

Ez az egyébként hibátlan képzésű főnév a tudományos és a közéleti zsargonban divatszóvá 

vált, ezért csak mértékkel használjuk! Hacsak lehet, helyettesítsük tartalmasabb 

szinonimáival: igény, kívánság, kívánalom, követelmény, várakozás stb. Ezek ui. 

árnyaltabban jelzik, miféle, ill. milyen erős ~-ról van szó közlésünkben. 

 

elver – megver 



E két igének – bár gyakran helyettesíthetik egymást – nem teljesen azonos a jelentése: az 

elver alaposabb, nagyobb, a megver viszont rövidebb ideig tartó verésre utal. Az utóbbit a 

sportnyelv is használja, átvitt értelemben: a Ferencváros megverte (= legyőzte) a Kispest-

Honvédot. 

 

elvesz(ik) – elvész 

Az ’eltűnik, veszendőbe megy’ értelmű elvesz ige a csak nyílt e-t ismerő városi 

köznyelvben a kijelentő mód jelen idejében egybeesik a ’magához vesz, eltulajdonít’ 

jelentésű elvesz [elvësz] ige megfelelő alanyi ragozású alakjaival. E kétértelműséget 

enyhíti, hogy az előbbi ige egyes szám 3. személyű alakja a választékos nyelvhasználatban 

elvész formában is él. Ezzel szemben a népies és vulgáris elveszik igealak zavaróan azonos 

a másik elvesz ige többes szám 3. személyű, tárgyas ragozású alakjával. Pl. vigyázz, mert a 

sokadalomban könnyen elveszik a pénzed! Ezért a három egymással versengő alakváltozat 

(elvész – elvesz – elveszik) közül az első a legmegfelelőbb, a második elfogadható, a 

harmadik lehetőleg kerülendő. Vö. vesz – vész – veszik 

 

elviteles 

Újabb képzésű melléknév ’vminek, különösen vmely árunak az elvitelét lehetővé tevő, ill. 

arra való’ értelemben, pl. ~ akció, ~ zacskó. Tömörsége miatt nyereségnek tekinthető, 

további terjedése várható. 

 

elvonás 

A ritkább szóalkotási módok egyike, pl. gépír, gyorsír, nagytakarít (a gépírás, gyorsírás, 

nagytakarítás főnévből). Bizonyos szempontból ide sorolható a szórövidítés v. -csonkítás 

is, pl. labor (< laboratórium), busz (< autóbusz), továbbá az ún. játszi szóképzés, pl. csoki 

’csokoládé’, tesi ’testnevelés’ (itt ui. a csonkított tőalakhoz járul az -i képző). Vö. 

szórövidítés 

 

elvontság L. -ás/-és-ezés | személytelenség 

 

elvtárs, elvtársnő 

Eredetileg mozgalmi nyelvi, később – az ötvenes évektől a nyolcvanas évek végéig – egyre 

inkább hivatalos jellegű megszólítások, ill. megnevezések voltak. A rendszerváltás óta 

rohamosan visszaszorultak, szinte el is tűntek a használatból. Ez azonban nem jelenti a 

nyelvből való teljes kihullásukat, hiszen pl. egy olyan regényben, amely a hatvanas 

években játszódik, nagy valószínűséggel akkor is felbukkan az elvtárs, az elvtársnő v. akár 

a bizalmas-tréfás elvtikém megszólítás, ha írója ma v. tíz év múlva alkotja meg. L. még: 

megszólítás 

 

e-mail – E-mail – emil 

Az angol e-mail v. E-mail (az electronic jelző rövidítését a magyarban kis e-vel írják) 

számítógépes levelezést, ill. így küldött levelet jelent. Magyarítására több ígéretes 

kezdeményezés is van (pl. drótposta, villámposta, villanyposta; l. külön is), de ezek a fenti 

két jelentés közül inkább csak az előbbit fejezik ki, és igei származékuk (drótpostáz stb.) 

sem terjedt el. A népetimológiás, tréfás emil csak a bizalmas használatban felel meg. 

Egyelőre tehát az e-mail [ímél] a leginkább gyakori, bár származékainak helyesírása 

részben megoldatlan: e-mail cím, de e-mail-küldés (köznévben a két kötőjel voltaképp 



szabálytalan, de másképpen nem lehet megoldani, l. Achilles-ín-gyulladás, Oscar-díj-

átadás). Időről időre felvetődik a magyaros írásmód lehetősége is: ímél, ímélez, ímélcím, 

ímélküldés. Ez megoldaná a helyesírási nehézségeket, egyszersmind azonban szentesítené 

és véglegesítené is az idegen szót (vö. hardver | szoftver). Az e-mail cím kifejezést 

hivatalos nyomtatványokban így is magyarítják: elektronikus cím. 

 

ember(ek)! 

Bizalmas, olykor fölényeskedőnek ható megszólítások; nem minden közlési helyzetben 

élhetünk velük. A többes számú alak (idefigyeljenek, emberek!; emberek, utánam!) igen 

alkalmas vegyes összetételű, ill. alkalmi embercsoportok megszólítására, de ezt is csak 

módjával használjuk, mert ebből is kiérezhető némi leereszkedés v. lekezelés. 

 

emberes 

Újabb képzésű melléknév a bizalmas élőbeszédben: ’nagyméretű, jókora’, pl. ~ adag, ~ 

pofon. Némelyik sörözőben a korsónál is nagyobb adag sörnek a neve. Kialakulásában az 

embernyi ember, megemberesedik stb. kifejezéseken kívül a méretes ’nagyméretű’ 

melléknévnek a hatása is szerepet játszhatott. Vö. méretes 

 

emberiség – emberség – emberiesség 

Ügyeljünk e hasonló hangzású, de eltérő értelmű származékok pontos 

megkülönböztetésére! Az emberiség: ’az emberek, az emberi nem összessége’; az 

emberség: ’jóindulat, segítőkészség’, a népnyelvben ’illendőség’ is; az emberiesség: 

’emberhez méltó, tisztességes magatartás, viselkedés’. 

 

emberke 

Köznyelvi értelme: ’igen kis termetű felnőtt férfi’ v. kedveskedve ’kisgyermek’. A 

bizalmas-vulgáris élőbeszédben: ’ember’, mégpedig fölényes v. lekicsinylő árnyalattal, 

általában tréfás, olykor gúnyos színezettel: bejön egy ~, és azt mondja…; ismerek egy It, 

aki… Hangulatában rokon az argó többi ’ember’ jelentésű szavával (hapsi, manusz, ürge 

stb.). Pejoratív jellege miatt az igényesebb társalgási stílus is kerüli, az írott nyelvbe pedig 

semmiképp sem való. 

 

emberöltő 

Kétféle értelemben is használatos, s ez olykor zavart okoz: 1. ’annyi idő, amennyi egy új 

emberi nemzedék felnövekedéséhez szükséges, tehát kb. 25–30 év’; 2. ’emberélet 

hosszúságú idő, azaz kb. 50–60 év’. E kettősséget nyelvi tényként kell tudomásul vennünk. 

Ha a szövegösszefüggésből nem derül ki világosan, melyik jelentésében alkalmazzuk az ~ 

szót, tegyünk melléje vmilyen magyarázó toldalékot, v. helyettesítsük félreérthetetlen 

megnevezéssel! 

 

eme, emez 

Többnyire melléknévi szófaji értékben, ragozhatatlan jelzőként használt mutató névmás. 

’Ez a másik (, amit mutatok)’ értelemben kissé népies: emez úton menjetek(, ne amazon)! 

A sajtónyelvben és a modorosan választékos stílusban: ’ez a (bizonyos)’. A választékos 

nyelvhasználat szabályai szerint magánhangzóval kezdődő szó előtt az emez, 

mássalhangzóval kezdődő szó előtt az eme változatnak kell állnia: emez ügyben, de eme 



kérdések. Erősen terjed az a pongyolaság, hogy magánhangzó előtt is az eme szóval élnek: 

eme ügyben. Vö. ama, amaz 

 

emel – fokoz – növel 

Rokon értelmű szavak; sokszor fölcserélhetők egymással, pl. növeli v. fokozza az 

elszántságot; emeli v. fokozza a hangulatot. A hivatali és a közéleti zsargonban az emel 

dívik, a másik kettő rovására is: emeli a bevételt, a forgalmat (helyesebben: növeli); emeli 

a termelékenységet (inkább: fokozza). 

Az emel igével alkotott – túlnyomórészt jogi nyelvi eredetű – terjengős kifejezéseket 

általában helyettesíthetjük egyszerű igealakkal: kifogást emel vmi ellen = kifogásol vmit; 

vétót emel vmi ellen = megvétóz vmit; panaszt emel vmi ellen = be- v. felpanaszol vmit; 

stb. A szót emel vkiért, vmiért, ill. vki, vmi ellen viszont jóval erőteljesebb és 

választékosabb, mint a szól érte, ill. ellene, ezért ne helytelenítsük! Hasonlóképpen nem 

tömöríthetők egyetlen szóba a következő jogi nyelvi szókapcsolatok: óvást emel, vádat 

emel, bűnvádi panaszt emel stb. 

 

emelkedik 

Olykor hibáztatják ilyen használatát: ~ a hőmérséklet, a fogyasztás, a munkanélküliek 

száma stb., s helyette a nő, növekszik v. növekedik, esetleg a fokozódik igét ajánlják. Ezek 

valóban szabatosabbak, de az ~ sem helytelen, mert a mérőműszerekhez, grafikonokhoz 

stb. tapadó szemlélet alapján már természetesen társítjuk az emelkedés és a növekedés 

fogalmát. Vö. magas 

 

e mellett – emellett 

Az ez, e mutató névmás mellett névutós alakját két szóba írjuk: e mellett van(, nem pedig a 

mellett). Hasonlóképpen különírjuk a névutót a névmástól a kijelölő jelzői szószerkezetek 

(pl. ez a fal) névutós alakjában: e mellett a fal mellett. Ha azonban a névmás már nem 

világosan rámutató szerepű, s a szerkezet egységes határozószói értelmet hordoz, a két szót 

egybeírjuk: születésnapja alkalmából kitüntették, emellett jutalmat is kapott. 

Újabban, valószínűleg nyelvjárási hatásra, erősen terjednek az ez mellett, ez nélkül, ez 

miatt típusú névutós szerkezetek. Mivel azonban a köznyelvi szokás szerint a mutató 

névmás végén levő z hang mássalhangzóval kezdődő szó előtt kiesik (rag v. képző 

kapcsolódásakor pedig hasonul ahhoz: ebben, ehhez, efféle, nem pedig ezben, ezhez, 

ezféle), nem fogadhatjuk el, ill. nem tekinthetjük köznyelvinek az ez mellett stb. alakokat. 

Szabályosan és helyesen: e mellett, e nélkül, e miatt, ill. határozószóként emellett stb. 

 

emiatt – e miatt L. amiatt 

 

emlékezik – emlékszik 

’Vkinek, vminek a képét tudatában (meg)őrzi’ értelemben mind a kettő használható, de az 

emlékezik jóval választékosabb és ritkább. Ennek sajátos jelentésárnyalata is kialakult: 

’vkinek, vminek az emlékét tudatosan felidézi’, pl. tisztelettel emlékezik első tanítójára. Az 

egyszeriséget, mozzanatosságot érzékeltető meg igekötős származékhoz másféle, -ról, -ről 

ragos vonzat kapcsolódik: megemlékeztek a forradalom mártírjairól. 

 

emlékeztet 



E tárgyas igét olykor tárgyatlanként is használjuk: most csupán arra ~ek, hogy… (nem 

fontos, hogy kit). Hasonlóképpen tárgy nélküli az ~, ha ’hasonlít’ a jelentése: hangja 

madárcsicsergésre ~ett. Egyik ilyenfajta alkalmazása sem helytelen, mert az általános v. 

határozatlan tárgy elhagyása, ill. jelentésének az igében való felszívódása természetes 

nyelvi jelenség. Mindamellett az ~ igét továbbra is használhatjuk tárggyal is: ~i 

beosztottait a határidőre; az ifjú színésznő a közönséget Ruttkai Évára ~te. 

 

empire 

Francia eredetű idegen szó: ’császárság, birodalom’, majd ebből ’az I. Napóleon francia 

császár uralkodása idején virágzó, antik formákat utánzó művészeti stílus’. Főnévként és 

melléknévként egyaránt használatos: kedvelem az ~-t; van néhány szép ~ bútoruk. Helyes 

kiejtése: [ampír]; az olykor hallható betűejtéses [empír] hibás, kerülendő! Toldalékai mély 

hangúak: ~-ral, ~-ja stb. Megőrizte eredeti írásmódját, s mivel csupán peremszókincsbeli 

elem, nem is kell erőltetni a magyaros ampír v. ampir formát. De ügyeljünk arra, hogy a 

szó végi „néma” (ki nem ejtett) e hangzó miatt a toldalékok elé kötőjelet kell tennünk! 

 

enciklopédia 

Görög–latin eredetű nemzetközi szó: ’egy v. több tudományág ismereteinek egészét 

rendszerezve tárgyaló, általában többkötetes mű’. Képzett származékaiban az é nem 

rövidül meg: enciklopédikus tudás; a francia enciklopédisták. (De vö. a periféria – 

periferikus típusú szópárokkal, melyekben a képző előtt az é hang e-re változik!) 

 

endliz 

Német eredetű, magyar képzőjű szabászati szakszó. Magyar szóval: eltisztáz. 

 

énekkönyv – énekeskönyv 

Az énekeskönyv a régebbi és a magyarosabb változat, de a német mintára keletkezett 

énekkönyv is jól beleillik szóösszetételeink közé, az imakönyv, mesekönyv stb. sorába. A 

két szó között jelentésmegoszlás alakult ki: az iskolai tankönyv csak énekkönyv lehet, 

megkülönböztetésül a templomi énekeskönyv-től. 

 

engedelmet 

Bocsánatkérést kifejező, kissé régies és választékos, olykor népies ízű udvariassági 

formula: ~, távoznom kell. Bővebb alakja: ~ kérek! Ennek lehet ’engedélyt kérek’ jelentése 

is: ~ kérek, hogy távozhassak. A régies engedelem főnév ui. beleegyezést, hozzájárulást is 

jelent. Ezt őrzi a szíves engedelmével állandó szókapcsolat is. 

 

enged – ereszt 

Jelentésük csaknem azonos, de stílusértékük eltérő: az enged semlegesen köznyelvi, az 

ereszt enyhén bizalmas és népies. Ezért több állandó szókapcsolatban, szólásban csak ez 

utóbbit használjuk: hosszú lére ereszt vmit; szakállt ereszt; búnak ereszti a fejét; stb. 

 

engedje – engesse 

Az enged ige szabályos alakjai felszólító módban: engedj, engedje, engedjétek stb. A 

népies, vulgáris engess, engesse, engessétek stb. a kifessük-, meghallgassuk-féle ragozás 

hatását mutatják. Köznyelvi beszédben kerülendők! Vö. felszólító módú igealak kijelentő 

helyett 



 

engem – engemet 

Az egyes szám 1. személyű személyes névmás kétféle tárgyi alakja közül a ragtalan engem 

a gyakoribb és választékosabb; az engemet kissé régies, népies, ill. nyomatékos. Vö. őt – 

őtet | téged – tégedet 

 

énhozzám, énirántam – hozzám, irántam 

A raggal v. névutóval ellátott személyes névmások, az ún. személyjeles határozószók 

általában személyes névmási előtag nélkül használatosak: hozzám, irántam, tőlem, velem, 

utánam stb. A személyes névmást a mai köznyelvben csak akkor tesszük ki eléjük, ha 

erősebb nyomatékot akarunk adni nekik, pl. szembeállításban: ne énhozzám fordulj ebben 

az ügyben, hanem őhozzá; énirántam végig közömbös maradt, őiránta viszont gyöngéd 

érzelmeket táplált. 

 

enmagam, ennenmagam – önmagam, önnönmagam 

Az en(nen)- előtaggal nyomatékosított alakok kiveszőben vannak, ezért régies, irodalmias 

hatásúak: en(nen)magadban keresd a hibát! A mai köznyelvben: önmagadban; 

választékosan: önnönmagadban. Vö. tenmagad – önmagad – önnönmagad 

 

ennek dacára 

Német mintájú kifejezés (vö. trotzdem). Már nem bélyegezzük magyartalannak, de az 

ennek ellenére egy fokkal okvetlenül jobb nála. Máskor pedig kitűnően használhatók 

helyette az olyan, jóval rövidebb és hagyományosabb ellentétes kötőszók, mint a mégis, 

mégsem, mégse; azonban, de, ellenben; ám, ámde, pedig, csakhogy. Vö. dacára 

 

ennek következtében 

Főleg a hivatali nyelvben és az értekező stílusban használatos szószerkezet: nem 

egyenlítette ki tartozását, ~ megtagadták tőle a további hitelt. Helyette ezeket a rövidebb 

következtető értelmű kötőszókat ajánljuk: ezért, emiatt, így, tehát stb. 

 

entellektüel – intellektuel 

A latin intellectualis ’értelmi’ szóból eredő francia intellectuel [entëllëktüël] a magyarban 

entellektüel alakban honosodott meg. Jelentése: ’értelmiségi (ember), erősen szellemi 

érdeklődésű, szellemileg igényes személy’. Újabban terjed a latinos (valójában inkább: 

betűejtéses) intellektuel alak, ez azonban – keverék írás- és ejtésmódja miatt – kerülendő. 

Jó magyar megfelelői: értelmiségi; szellemi dolgozó. Az entellektüel-nek egy időben (főleg 

politikai okokból) enyhén pejoratív mellékíze volt; ez mára elhalványult. 

A kissé eltérő jelentésű intellektuális melléknévnek viszont ez a helyes alakja. Magyar 

szinonimái: értelmi, szellemi. 

 

enyém, tied, övé 

Az egyes szám 1. személyű enyém birtokos névmás helyett a népnyelvben gyakori az 

enyim változat. A tied, mienk, tietek mellett a beszélt nyelvben viszonylag elterjedten él a 

tiéd, miénk, tiétek forma is. 

Az -é birtokjellel fölösen megtoldott enyimé, tiedé, mienké, övéké alakok a köznyelvben 

hibásak, kerülendők, pl. ez a ház az enyimé, az meg a tiedé (helyesen: ez a ház az enyém, 

az meg a tied v. a tiéd). Ha azonban a birtokjelnek valóságos funkciója van, természetesen 



nem helytelen az enyémé, tiedé, övéé, mienké, tieteké, övéké forma sem: ott az a kémény az 

enyémé (ti. az én házamé), az meg a tiedé (mármint a te házadé). Ez a használat azonban 

meglehetősen ritka. 

Újabban terjed a több birtokra utaló egyes szám 1. személyű enyéim helyett az enyémek 

v. enyimek. Ezek a bizalmas-pongyola alakok csak a kevésbé igényes élőbeszédben 

fogadhatók el. 

Elvétve a birtokos névmás egyes szám 1. és 2. személyű alakja is szerepelhet ragtalan 

tárgyként: vidd el az enyém is, ill. a tied is! (De inkább: az enyémet is, ill. a tiedet is.) 

L. még: birtokos névmás 

 

ennyi 

Az ~ mutató névmás a filmesek, tévések zsargonjában mondatszóként is használatos: ~!, 

azaz vége!, kész(en vagyunk)!, leállhatunk! Talán ennek hatására a bizalmas-tréfás beszélt 

nyelvben is terjed az ~, mégpedig kétféle jelentésben: a) ’kész(en van), vége (van)’; b) 

’ennek már vége, ezen már nem lehet segíteni’, pl. ez v. ennek (már) ~, nem lehet 

megjavítani. (Ez utóbbi értelemben a mély hangrendű annyi változat is előfordul.) 

Mindezeket természetesen csak az igénytelen beszélt nyelvben fogadhatjuk el. 

 

epekedik  határozója 

Határozói vonzata: vkiért, vmiért, pl. hiába epekedik a szomszéd lányáért; régóta epekedik 

egy új autóért. Ha azonban eltávozott, távol levő személyre vonatkozik, nem helytelen az 

egyébként kissé idegenszerű epekedik vki után forma sem: epekedik a kedvese, a szerelme 

után. 

 

épp, éppen – ép, épen 

Az éppen határozószó és rövidebb épp változata egyaránt köznyelvi; használatukban a 

szövegkörnyezet, a mondat ritmusa dönt. Korábban egy p-vel kellett őket írni; ma 

kiejtésüknek megfelelően két p betű van bennük. Más az ép ’sértetlen’ melléknév és ragos 

alakja, az épen. Ügyeljünk tehát megkülönböztetésükre: ép ésszel, de épp most jött; épen 

megőriz vmit, de éppen akkor történt vmi. Ezen alapul az ép testben ép lélek szállóige 

tréfás kiforgatása: ép testben épp hogy élek. 

 

eper – szeder – szamóca 

Az eper (nyelvjárási eperj, eperje) az eperfának (latin nevén: Morus) sárgásfehér v. 

lilásfekete színű, édeskés gyümölcse. A szeder (Rubus) a málnával rokon cserjeszerű 

növény, ill. ennek savanykás ízű termése. Az epret, ill. az eperfát a Dunántúlon szeder-nek 

(nyelvjárási szederj, szederje), ill. szederfá-nak nevezik. A szamóca (Fragaria) vadon 

termő, apró, élénkpiros gyümölcsű, indás, évelő növény. Ennek nemesített fajtáit a 

köznyelv szintén eper-nek nevezi (összetételi utótagként is: földieper, ananászeper stb.). 

Ez utóbbi jelentésben a szamóca ritka, választékos. 

 

epigramma – epigramm 

Görög eredetű irodalomtudományi szakszó: ’rendszerint disztichonban írott rövid, 

csattanós költemény’. Az epigramma alak az eredeti és a helyesebb. A másik, csonkult 

végű változatot a németből vettük át, de ez már alig használatos. 

 

epilógus – epilóg 



Görög–latin eredetű irodalomtudományi szakszó: ’utószó, utóhang; utójáték’. Az -us végű 

alak a hagyományos és a gyakoribb, a németesen csonkult végű epilóg régies, idegenszerű. 

De még Babitsnál is: A lírikus epilógja (verscím). A sajtónyelvben átvitt értelemben is 

gyakori: a gyarmati rendszer, a kommunizmus stb. epilógusa ’utolsó szakasza’. Sokszor jó 

helyette a magyar utószó, utóhang, utójáték, befejezés. 

 

epizód 

Görög eredetű nemzetközi szó. Főbb jelentései: ’kisebb jelentőségű esemény’, pl. életének 

ezt az ~ját eddig nem ismertük; irodalmi műben: ’a cselekmény fő vonalához (szorosan) 

nem tartozó esemény’, pl. a regénynek erre az ~jára nem is emlékszem. Újabban a 

folytatásos tévéfilmek, filmsorozatok egy-egy részét is nevezik – részben idegen hatásra – 

~-nak. Ez a szóhasználat nem felel meg teljesen az ~ eredeti jelentésének, de újabb 

fejleményként tudomásul vehetjük. 

 

eposz – éposz 

Az eposz görög eredetű irodalomtudományi szakszó: ’hősköltemény’. Ez a pontos és 

helyes alakja; az éposz régies, irodalmias. 

 

éppakkora – épp akkora 

’Ugyanakkora’ jelentésben egy szóba írjuk: éppakkora (vö. éppúgy ’ugyanúgy’ stb.). De 

különírjuk, ha az akkor a hangsúlyos: épp akkora, amekkora kell (vö. épp úgy nem jó, 

ahogy csináltad). Az éppen alakot viszont nem írjuk egybe az akkorá-val v. az úgy-gyal: 

éppen akkora, éppen úgy. 

 

éra 

Latin eredetű idegen szó: ’időszak, korszak’. Politikai értelemben választékos, olykor 

enyhén pejoratív: ez még a Kádár-Iban történt. 

 

érdekében 

Körülményeskedő névutóféle szó célhatározó kifejezésére: mindent megteszünk gyógyu-

lása ~. Tömören: gyógyulásáért; választékosan, kissé régiesen: gyógyulása végett. 

 

érdekében áll vmi 

Németes kifejezés; tömören és magyarosan: érdeke vmi. Vö. áll terjengős kifejezésekben 

 

érdekes 

Beszélt nyelvi divatszó, de a közéleti stílusban is gyakori. Ne feledkezzünk meg árnyalt 

szinonimáiról: lebilincselő, megkapó, magával ragadó, figyelmet keltő; értékes, kitűnő, 

kiváló; furcsa, különös, különleges. 

 

érdeklődik  határozója 

Helyes határozói vonzatai: vkiről, vmiről; vki, vmi felől v. iránt. Pl. érdeklődik a beteg 

hogylétéről v. hogyléte felől. Az érdeklődik vki, vmi iránt egy kissé mást jelent: érdeklődik 

a húgom iránt; érdeklődik az ázsiai küzdősportok iránt. Ez utóbbi árnyalatban jól 

pótolható a tömör érdekli(k) igealakkal. – Az érdeklődik vki, vmi után vonzat idegenszerű, 

kevésbé helyes. 

 



erdőben – erdőn 

Konkrét hely, egyszeri alkalom esetén a belviszonyrag a szokásos: gombát szed az 

erdőben. Elvont jelentésben, ill. szokásosság kifejezésére gyakori a külviszonyrag is: az 

erdőn dolgozik; egész héten kinn járt az erdőn. 

 

eredményeként, eredményeképp(en) 

E rokon jelentésű névutószerű határozószók az újabb nyelvhasználat szerint 

főleg hasznos v. kellemes dolog ra vonatkoznak (pl. az alapítványi 

támogatások eredményeként folyóiratunk rendben megjelenhet ), míg a 

következtében  többnyire káros v. kellemetlen körülményre utal (pl. a baleset 

következtében fél szemére megvakult ). Merev elkülönítésük szükségtelennek 

látszik, de ez a szétfejlődés egészében véve hasznos.  

 

eredmény, eredményez 

Az eredmény főnév alapjában véve semleges tartalmú: ’vmely cselekvés v. folyamat végső 

következménye’, függetlenül attól, hogy az kedvező-e v. sem. Van azonban ilyen 

mellékjelentése is: ’jó eredmény, siker’, pl. (nem) sikerült eredményt elérni. Ennek (s talán 

az eredményes melléknévnek) a hatására az eredményez igei származékot némelyek csak 

pozitív vonatkozásban fogadják el, s hibásnak tartják az ilyen fogalmazást: a változékony 

időjárás a meghűléses betegségek számának növekedését eredményezte. Ez túlzás, de 

tagadhatatlan, hogy megindult a használati elkülönülés az eredményez és az okoz között. 

Ezt sem siettetni, sem visszafogni nem látszik célszerűnek. Vö. okoz – szerez 

 

eredő 

Eredeti értelmében fizikai szakszó: ’vmely testre különböző irányokból ható erők együttes 

hatásának megfelelő erő’. A publicisztikában: ’okozat, eredmény, következmény’, pl. a 

nézetkülönbségek ~jeként mindmáig nem született végleges döntés. 

Újabban – az egyazon tövű és hasonló alakú eredet főnévnek a hatására – forrás, 

előzmény, ok helyett is szívesen használják az ~ szót: a kudarcok ~jét a 

következetlenségben kell keresni. Az ’okozat’ és az ’ok’ jelentés fölcserélése miatt az ~-

nek ezt az újabb fajta használatát nem támogatjuk. Helyette választékosabb és pontosabb 

az ok, eredet, forrás, előzmény. 

 

érem – érme 

Az érem: ’kitüntetés, díj, jutalmazás jeléül adományozott, rendszerint kerek, díszes jelvény 

v. plasztikai alkotás’ (emlékérem, olimpiai aranyérem, vitézségi érem stb.). 

Az érme ezzel szemben: ’pénzdarab’ (tízforintos érme, telefonérme), ill. ’kerekre sült 

húsdarab’ (szűzérmék). Ügyeljünk a jelentéskülönbségre! 

 

ereszkedik 

A beszédbe ~ vkivel kifejezés némi fölényérzetet fejez ki. Udvariasan: beszédbe v. szóba 

elegyedik, beszélgetni kezd vkivel. 

 

érez – érzékel – észlel 

Bár rokon értelmű szavak, nem cserélhetők fel tetszés szerint. A három közül az érez 

használata a legáltalánosabb. Főbb jelentései: 1. ’vmely érzetet érzékszerveivel, 

idegrendszerével felfog; érzékel’ (fájdalmat, kéjt, hideget, meleget érez); 2. ’saját testi és 



lelki állapotáról közvetlen tudomása van’ (jól v. rosszul érzi magát); 3. ’vmilyennek talál, 

minősít vmit’ (könnyűnek, nehéznek, testére szabottnak stb. érzi a feladatot); 4. ’vmilyen 

érzelem tölti el’ (bánatot, örömet, undort érez); 5. ’gyanít, vél, gondol, ill. tud vmit’ 

(vesztét érzi; érzi, hogy kedvelik). 

Az érez ige gyakran fordul elő az éhséget, fájdalmat, szomorúságot érez típusú 

szókapcsolatokban. Ha a választékosság, a stílus nem kívánja meg, bátran élhetünk az 

egyszerűbb megfelelőkkel is: aggodalmat, félelmet érez = aggódik, fél; bánatot, örömet, 

boldogságot, nyugalmat érez = bánatos, bánkódik, bús(ul), szomorú, örül, örvend(ezik), 

boldog, nyugodt; éhséget, szomjúságot, fáradtságot, levertséget, unalmat érez = éhes, 

szomjas, fáradt, levert, unott; hideget, meleget érez = fázik, melege van; híját érzi vminek 

= hiányzik neki vmi, szüksége van vmire, kell neki vmi; sajnálatot, szánalmat érez vki iránt 

= sajnál, szán vkit, sajnálkozik, szánakozik vkin. Hasonlóképpen: zsibbadni érezte a lábát 

= érezte, hogy zsibbad a lába. 

Némelykor jelentéselkülönülés mutatkozik a két változat között. Pl. a fájdalmat, 

zsibbadást stb. érez pillanatnyi, mozzanatos történést jelöl, míg a fáj vmije inkább 

folyamatra, tartós állapotra utal. A szükségét érzi vminek szókapcsolatnak is kettős 

jelentése van: ’szüksége van vmire’, ill. átvitt értelemben ’szükségét látja annak, hogy…’ 

Néhány kissé választékos hivatali nyelvi és sajtónyelvi kifejezés nem egyszerűsíthető, 

pl. bűnösnek érzi magát; feljogosítva, hivatva érzi magát vmire; találva érzi magát. Az úgy 

érzem szerénykedő, sokszor elhagyható mondatkezdés a beszélt nyelvben (szinonimái: úgy 

sejtem, hiszem, vélem, gondolom, tudom). 

Az érzékel választékos, részben szaknyelvi szó az érzékszervvel való felfogás, 

tudomásulvétel kifejezésére: érzékeli a fényt, a mozgást stb.; átvitt értelemben: ’felfog, 

elképzel, tudatosít magában vmit’, pl. a csillagászati távolságokat alig tudjuk érzékelni. Ez 

utóbbi jelentésében a közéleti zsargon is kedveli: érzékeljük a nehézségeket, a 

problémákat. Bár megterheltsége jóval kisebb, mint az érez igéé, terjedő divatját – 

modorossága, választékoskodó volta miatt – nem helyeseljük. 

Az észlel: ’tudatos megfigyeléssel észrevesz, megállapít’, pl. tegnap 18 óra 20 perckor 

a Richter-skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást észleltek. Használata általában nem 

okoz gondot. 

 

éreztet – érzékeltet 

Ne cseréljük fel őket! Az éreztet: ’arra törekszik, hogy vki érezzen vmit’, pl. érezteti 

fölényét. Az érzékeltet: ’úgy fejez ki, jelenít meg vmit, hogy azt szinte érzékeljük’, pl. a 

könyv jól érzékelteti a polgárháború borzalmait. Újabban az éreztet helyett is terjed a 

szemléletesebbnek szánt, valójában inkább csak modoroskodó érzékeltet. 

Az éreztet egyes szókapcsolatokban kissé választékos, pl. befolyását érezteti vkivel, 

vmivel (szemben). Sokszor elég helyette ennyi is: befolyásol vkit, vmit; hat vkire, vmire. 

 

ergo 

Ma már ritkábban használatos, latin eredetű kötőszó: ’tehát, ennélfogva, ennek 

következtében, egyszóval’. Bár magyar szóként hosszú ó-val ejtjük, megtartotta eredeti 

helyesírását. 

 

eridj – eredj 

A megy ige 2. személyű bizalmas felszólító alakjai: eredj, eredjetek; népiesen eridj, erid-

jetek. Ezekhez képest a menj, menjetek semlegesen köznyelvi. 



 

erőleves 

Német tükörszó (vö. Kraftsuppe), de már nem hibáztatjuk, mert általánossá vált, s nincs rá 

magyarosabb szavunk. (Az erős húsleves csupán körülírás!) 

 

erőlködik – erőködik 

Csak az l-es alak köznyelvi, a másik népies. 

 

erőnlét 

Tudatos szóalkotással keletkezett sportnyelvi szó, a kondíció jó magyar megfelelője. 

 

-erős  utótagú melléknevek 

Régebben németesnek minősítették őket. Legtöbbjüknek csakugyan van azonos szerkezetű 

német megfelelője (vö. a -kräftig, -stark utótagú összetételekkel). Az akaraterős, életerős, 

jogerős, tetterős azonban lehet az akaraterő, életerő, jogerő, tetterő -s képzős származéka 

is. E formák jól beleillenek a magyar összetételtípusok rendszerébe, tehát nem 

helyteleníthetők. Újabb példaként említhető a magánerős (építkezés) és a tőkeerős 

(vállalkozás). – Az akaraterős melléknév mellett ne feledkezzünk meg a hagyományos 

erős akaratú kifejezésről sem! 

 

erre fel 

Idegenszerű szófordulat, a német auf etw. hin szerkezet szolgai fordítása: külföldi vendégei 

érkeztek, ~ két hétig nem járt be a munkahelyére. További változatai: arra fel, mire fel, 

valamire fel. Korábban a bizalmas-vulgáris társalgás jellegzetes eleme volt; ma kissé 

ritkábban hallani. Magyaros megfelelői: erre, mire, valamire; ekkor, ezután, emiatt; így 

aztán; erre hivatkozva. 

 

érte – érette 

Az előbbi a köznyelvi alak (értem, érted, érte, értünk, értetek, értük); az érette stb. régies, 

irodalmias. 

 

értelmében 

Névutóként használt ragos főnév. Elsősorban a hivatali nyelvben és a sajtónyelvben dívik: 

a rendelet, a szerződés, a szabályok, az utasítás ~. Nem helytelen, de folytonos használatát 

lehetőleg kerüljük! Egyszerűbb így: a rendelet, a szerződés stb. szerint. A szabályok ~ 

kifejezést ezzel tömöríthetjük: szabályosan v. szabályszerűen. 

 

értelmezői egyeztetés 

Az értelmezőt általában egyeztetjük az értelmezett szóval, mégpedig v. alakilag, v. 

értelmileg. Az egyeztetés tehát nem azt jelenti, hogy a szószerkezet két tagjához okvetlenül 

azonos toldalékok járulnak, hanem azt, hogy ezeknek a toldalékoknak (ragoknak, jeleknek, 

viszonyszóknak) a mondattani szerepük azonos. 

A számbeli egyeztetést pl. kétféle többesjel, -k és -i is jelezheti: a tanulók, iskolánk 

növendékei; idegenbe szakadt honfitársaink, a nyugatról hazalátogató magyarok. 

Ha az egyes számú értelmező több név után áll, nem egyértelmű, hogy mindegyikre 

vonatkozik-e, v. csupán az utolsóra: Gömöri János és Kis Péter, a kft. üzletkötője. Szórendi 



változtatással v. értelmi egyeztetéssel könnyen megszüntethetjük a kétértelműséget: G. J. – 

a kft. üzletkötője – és K. P.; G. J. és K. P., a kft. üzletkötői. 

Az egyeztetett tagokon levő viszonyragok eltérők is lehetnek, pl. vidékről a fő-

városba, Budapestre költöznek. Az ismétlődő viszonyragot ma általában mind a két tagra 

kitesszük, az értelmezettre is, az értelmezőre is: Kis Ferenc úrnak, a vállalat 

igazgatójának. Ha a birtokos jelzőnek értelmezője is van, a -nak, -nek ragot v. mind a 

kettőre tegyük ki (ez a jobbik megoldás!), v. egyikükre sem: Nagy János(nak), az első 

helyezett(nek) véleménye szerint… Okvetlenül kerülendő az efféle felemás egyeztetés: 

Nagy János, az első helyezettnek véleménye szerint… 

A közös névutót rendszerint csak az értelmező után tüntetjük fel: olimpiai versenyzőink 

már sok dicsőséget szereztek hazájuk, Magyarország számára (nem pedig: hazájuk 

számára, Magyarország számára). 

Ha az azonosító értelmezős szerkezet értelmezett szava -é birtokjeles, az értelmezőnek 

is ilyennek kell lennie: Miskolc lélekszámánál Magyarországon csak Budapesté, az ország 

fővárosáé nagyobb. 

 

értelmezős szerkezet szórendje, helyesírása 

Az értelmező önállóbb mondatbeli egység az egyszerű jelzőnél. Erre utal, hogy előtte 

többnyire némi szünetet tartunk, s külön hangsúllyal ejtjük ki: Mátyás, az igazságos; 

Zrínyi, a költő és hadvezér; veszek neki csizmát, pirosat. 

Szórendje szerint az értelmező követi az értelmezett tagot, de nem mindig közvetlenül; 

állítmány, alany, sőt egész mellékmondat is ékelődhet közéjük: péksüteményt is hozz, 

legalább tízet!; kétféle bort kínált a házigazda, vöröset és fehéret; kenyeret, minthogy az 

üzletek már zárva voltak, a szomszédasszonytól kért kölcsön fél kilót. 

Az is kötőszó v. nyomban az értelmezett tag után áll (Jóska is, a nagyobbik fiuk, ott 

lakik velük), v. az egész szerkezet végén (Jóska, a nagyobbik fiuk is ott lakik velük). Az 

utóbbi sorrend jobban kiemeli a szerkezet egységét, ezért gördülékenyebben hat. Az előbbi 

megoldás főleg akkor hasznos, ha a szerkezet tagjai a közéjük ékelődő mondatrészek miatt 

túl messzire kerülnek egymástól: képviselővé választották Király Bélát is, az amerikai 

emigrációjában történészprofesszorként működő idős politikust. Az is kötőszó kétszeres 

kitétele azonban helytelen, mert zavarhatja a megértést. 

Az értelmezett és az értelmező közötti szünetet írásban vesszővel érzékeltetjük. Ha az 

értelmező magyarázó v. kifejtő jellegű, állhat előtte kettőspont v. gondolatjel is (volt 

három lánya: Édi, Médi és Hédi; az új elnök – Bill Clinton – még nem nyilatkozott a 

kérdésben). 

Ha az értelmezőt nem előzi meg szünet, és új hangsúly sem emeli ki, nem kell eléje 

vesszőt tennünk: őt magát sem érdekli a dolog. Ugyanígy, vessző nélkül írjuk azokat az 

állandósult szókapcsolatokat, melyeknek tagjai között már nem egyértelmű az értelmezői 

viszony: mi magyarok; őfelsége I. Ferenc József. 

Az értelmező után nem kell vesszőt tenni, kivéve ha a beszédben is elég határozott 

szünet választja el a folytatástól. Ilyenkor, a közbeékelések mintájára, eléje is, utána is 

kitehetjük a vesszőt: barátom, az ifjú férj, bizakodva tekint a jövőbe. 

 

értetlen – érthetetlen 

A mai nyelvhasználatban az értetlen: ’olyan (személy), aki vmit képtelen megérteni, 

felfogni’. Az érthetetlen pedig: ’nem érthető (dolog)’. Ne cseréljük össze őket! Hibásak 



tehát ezek a mondatok: még most is érthetetlenül állok e szörnyű esemény előtt; 

érthetetlenül állok a csapat gyenge teljesítménye előtt. Így a jó: értetlenül állok. 

 

értetődik – értődik 

Mindkét igealak szenvedő értékű, s jelentésük is azonos. Közülük az értődik a sza-

bályosabb alkotású. Az értetődik fölösen halmozza a képzőket, mivel szenvedő és 

visszaható képző egyaránt van benne. Ma ez a gyakoribb, szinte általános, különösen a 

magától értetődik kifejezésben. Sem ez, sem az nem hibáztatható, de az értődik enyhén 

régies, választékos. 

 

ért  határozója 

Az ért ige hagyományos vonzata -n, -on, -en, -ön ragos határozó: ezen azt értem, hogy…; 

kérem, mondja meg, mit kell érteni a „járulékos költségek” kifejezésen! A vmi alatt ért 

vmit kifejezés sem helytelen, bár enyhén idegenszerű: mit kell értenünk ez alatt a 

megnevezés alatt? 

 

-ért  rag 

Ma főleg cél- és eszközhatározói szerepű: a pénzért jöttem (célhatározó); a lakást havi 

negyvenezer forintért (régies, elavult: forinton) vette bérbe (eszközhatározó). Okhatározói 

ragként indokolatlanul ritka, noha bátran használhatjuk, pl. így: figyelmetlenségéért (nem 

pedig: figyelmetlensége miatt) megbüntették. 

A rag t hangja a bizalmas-népies beszédben általában elmarad: dohányér’ ment a bótba; 

küldjetek Zsuzsikáér’; azér’ mondom; stb. A művelt beszédben és írásban azonban 

kötelező az -ért alak. 

A kezeért, büntetéseért típusú változat táji eredetű, ma már kiveszőben van; csak a 

kezéért, büntetéséért hat természetesen. 

Elválasztáskor az ~ot az előtte levő mássalhangzóval együtt visszük át a következő 

sorba: máso-kért, megy-gyért, Ara-nyért. Durva, bár sajnos gyakori hiba a bross-ért, 

Zsigmond-ért elválasztás. Helyesen: bros-sért, Zsigmon-dért, a szótagolás szabályai 

szerint. Magánhangzó után természetesen önmagában áll az új sor elején: a hazá-ért, 

Petőfi-ért. 

 

-ért  utótagú mozaikszavak 

A kereskedelmi vállalatok mozaiknevének egyik csoportja -ért végződésű. A ma már 

képzőszerű, sőt majdnem önálló szóelemmé vált rész jelentése: ’értékesítő vállalat’. Bár e 

végződés a mozaiknévben rejlő szóelemek feloldásakor elkülöníthető (pl. Ofotért = 

Optikai, Finommechanikai és Fotocikkeket Értékesítő Vállalat), elválasztáskor az -ért nem 

számít teljes értékű összetételi tagnak, tehát Kö-zért, Ofo-tért, Virá-gért, nem pedig Köz-

ért, Ofot-ért, Virág-ért. 

 

-érzékeny  utótagú melléknevek 

Inkább szaknyelvi, hivatali nyelvi jellegű, de nem kifogásolható jelöletlen határozós 

összetételek, pl. liszt-, penicillin-, tejérzékeny (ember); fagyérzékeny (búzafajta); 

fényérzékeny (lemez); hőérzékeny (anyag); rezgésérzékeny (műszer). 

 

érzik – érződik 



Az érez ikes alakváltozata, a csak 3. személyben használatos érzik mást jelent, mint az 

iktelen változat: érzik (= érződik) rajta a gyakorlatlanság, azaz ’érezhető, észrevehető 

rajta’. A kissé régies, választékos érzik ige egyike annak a néhány puszta ikes igének, 

amelyek még szenvedő értelmet fejeznek ki, pl. hallik ’hallatszik’. 

 

esdekel 

Iktelen ige, ezért ragozása: esdeklek stb. (nem pedig: esdeklem). Vö. könyörgök – 

könyörgöm 

 

eset, esetben, esetén 

A nem az (ő) esete kifejezés bizalmas, kissé argóízű. Választékos megfelelői: nem érdekli, 

nem kedveli, nem vonzza stb. 

Az alábbi hivatali, jogi nyelvi szókapcsolatok gyakran körülményesek. Sokszor jobb 

helyettük az egyszerűbb szinonima: 

ellenkező esetben = (más)különben, egyébként, másként; 

abban az esetben, ha… = ha…; akkor, ha… 

olyan esetben = olyankor; akkor, ha… 

sok, számos esetben = sokszor, gyakran; 

néhány, némely esetben = néhányszor, néha, némelykor; 

ilyen esetben = ilyenkor; 

öt esetben = ötször, választékosan öt ízben. 

A névutószerű esetén-t ne használjuk egyszerű időhatározásra, pl. eső esetén az előadás 

elmarad. Jobb, mert egyszerűbb: ha esik v. ha esni fog v. ha eső lesz, az előadás elmarad. 

De elvontabb körülmény megjelölésére szükségünk lehet az esetén szóra: óvás esetén a 

zsűri azonnal összeül. 

 

esetleg – esetlegesen 

Ahol lehet, az egyszerűbb formával éljünk! Pl. ha esetleg (nem pedig: esetlegesen) rossz 

idő lesz, akkor… Jelentésük nem teljesen azonos. Az esetleg: ’talán; lehetséges, hogy…’ 

Az esetlegesen: ’nem bizonyosan, csak feltételesen’. Pl. csak esetlegesen jelentkeztem a 

konferenciára, de esetleg csakugyan elmegyek. 

 

esik – hull 

Az esik ige a szélesebb jelentéskörű. Elsősorban lefelé irányuló gyors(uló) mozgást jelent. 

A hull alapjelentése: ’(több v. sok tárgy) sűrűn egymás után, folyamatosan, ill. nem 

hirtelen, hanem bizonyos idő múltán vminek a természetes következményeként esik 

vhonnan vhová’. Pl. ősszel hullanak a falevelek. 

Kifejezésekben ritkán cserélhetők fel: ölébe esik vmi (konkrét értelmű) – ölébe hull vmi 

(átvitt értelmű); az ócska szekrény darabokra esett (konkrét) – a szovjet birodalom 

darabokra hullt (átvitt). 

Az átvitt értelmű vmibe esik olykor hivatali nyelvi ízű. Ilyenkor jobb helyette vmilyen 

egyszerűbb kifejezés: ájulásba esik = elájul; betegségbe esik = megbetegszik; tévedésbe, 

túlzásba esik = téved, túloz. A vmilyen elbírálás, megítélés alá esik vki, vmi kifejezés nem 

helytelen, de sokszor elég helyette a tömörebb vhogyan elbírálnak, megítélnek vkit, vmit. 

és  kötőszó 

Mellérendelő kötőszó; rövidebb változata: s. Általában kapcsolatos tagok között fordul elő. 



Laza viszonyú mondattagok között az és nyomatékosítja az utolsó egységet. 

Felsorolásban rendszerint csak az utolsó elem elé tesszük ki: a szótárt Juhász József, Szőke 

István, O. Nagy Gábor és Kovalovszky Miklós szerkesztette. A minden újabb tag előtti és – 

szándékos hangsúlyozás híján – beszédtöltelékként hat, ezáltal monotonná, véget nem 

érővé teszi a mondatot. 

Hozzátoldó v. fokozó értelmű tagok között is állhat: könnyű a munka, és jól fizetnek; 

szendvicset, üdítőt és pezsgőt kaptunk. Ilyen szerepben jól pótolhatjuk az is, sőt 

kötőszóval: könnyű a munka, jól is fizetnek; szendvicset, üdítőt, sőt pezsgőt is kaptunk. 

Új beszédtárgyra térve bátran használhatjuk mondat elején is: és te hogy vagy, mit 

csinálsz?; és akkor v. és aztán (mi történt)? Nem állja tehát meg a helyét az a szívós 

nyelvhelyességi babona, hogy és-sel nem kezdhetünk mondatot. Fölényes egykedvűséget 

kifejező mondatokban azonban jobb a hát, pl. hát aztán? Más kérdések élén szintén 

kifejezőbb a nyomatékos hát: hát te mit akarsz itt? 

Az s kötőszó szerepköre nagyjából megegyezik az és-ével. Főleg a magyar nyelvterület 

keleti részén, különösen a székelység nyelvében él. Az irodalmi nyelv mondatok 

kapcsolására szívesebben alkalmazza az s-t, mondatrészekére pedig az és-t. Az s erősebben 

fejezi ki az utólagos hozzátoldás árnyalatát: kifizette, s mindjárt vitte is! Az és viszont 

olykor kellemesebb hangzású, pl. mássalhangzóra, különösen s-re végződő szó után (vö. 

sesegés). Az és – s közötti választásra nehéz általános szabályt adni; sokszor a mondat 

hangzása, ritmusa dönt. 

Kerüljük az és, s túl gyakori használatát! Ne hagyjuk kiszorulni a meg kötőszót az 

effajta hagyományos szerkezetekből: ez meg az; ekkor meg akkor; újra meg újra; egy meg 

egy. Állhat a meg a szót másra terelő, ill. a hozzátoldó és helyett is: meg itt van a 

gázolajjal való visszaélések ügye. 

Ellentétes kötőszóként is használható az és: ősz sem volt még, és (= de) máris zuhog a 

hó. Tagadó, tiltó utótagú szerkezetekben azonban magyarosabb a ne(m) pedig, mint az és 

ne(m). Pl. most megyek hozzád, nem pedig (pongyolán: és nem) holnap; télikabátot vegyél, 

ne pedig (pongyolán: és ne) átmenetit! 

Csak a mondatkapcsoló és elé teszünk vesszőt, a mondatrészek közötti elé nem. Pl. te 

csak aludj, és ne törődj semmivel!; ő és én remekül megértjük egymást. De az is miatt kell 

a vessző pl. itt: a környéken találtak kőolajat, és némi földgázt is. 

Az és gyakran áll más kötőszóval együtt: és azért, és mégis stb. Az és … pedig 

kötőszóhalmozást azonban szófecsérlő és pongyola jellege miatt kerüljük! Pl. a klub 

vezetősége felbontotta a csapat edzőjének szerződését, és a szakvezető pedig beperelte a 

klubot elmaradt járandóságának kifizetéséért; a két zenekar együtt lépett fel, s hat évvel 

később pedig szintén meghívtak a jubileumi koncertre (újságnyelvi példák). Az és/s … 

pedig kötőszópárból az egyik törlendő, aszerint hogy a tagmondatoknak kapcsolatos v. 

ellentétes voltát akarjuk-e inkább kiemelni: és a szakvezető beperelte v. a szakvezető pedig 

beperelte…; s hat évvel később szintén meghívtak v. hat évvel később pedig szintén 

meghívtak… 

Különösen zavaró a fölös kötőszóhalmozás az ellentétesen hozzátoldó szerkezetekben: 

a városban jelenleg közepes, és nem pedig szennyezett ivóvíz folyik a csapokból (rádióbeli 

példa). Helyesen: közepes, nem pedig szennyezett ivóvíz. Kevésbé jó, de még elfogadható 

így: közepes és nem szennyezett. Úgy azonban, ahogy a rádióban elhangzott (közepes és 

nem pedig szennyezett), már semmiképp sem! 

Egészen más az éspedig magyarázó kötőszó. Ennek használatára vö. éspedig – 

mégpedig 



Az és előtt némelyek modorosan hosszú szünetet tartanak. Újabban viszont az és éneklő 

elnyújtása, ill. az utána tartott szünet figyelhető meg mind gyakrabban, főleg Budapesten 

és a nők körében. Mind a három kiejtési torzítástól óvakodjunk! 

L. még: kötőszók 

 

esküszik 

A kijelentő mód jelen idejének többes számú alakjaiban az sz-es és a d-s tőváltozat nagyjá-

ból egyenértékű: (össze)esküszünk – (össze)esküdünk; (össze)esküsztök – (össze)esküdtök; 

(össze)esküsznek – (össze)esküdnek. Az esküdött múlt idejű igealak; melléknévi igenévként 

csak így: esküdt ellenségek. Főnévi származékai: esküvés (az esküdés ritka, régies); esküvő 

(főnévként csak ebben az alakban, de igenévként előfordul az esküdő, felesküdő is). 

 

és nem – nem pedig L. és kötőszó | mellérendelő kötőszók 

 

és nem pedig L. és kötőszó | mellérendelő kötőszók 

 

és … pedig L. és kötőszó | mellérendelő kötőszók 

 

éspedig – mégpedig 

Magyarázó értelmű (kifejtő v. fokozó) kötőszók. Mind a kettő köznyelvi; csak árnyalatnyi 

jelentéskülönbség van köztük. Az éspedig-nek némi nyomósító szerepe is van: szerdán, 

éspedig reggel 9-kor. A mégpedig kissé választékos, inkább kifejtő jellegű: két szakkönyvet 

kért kölcsön, mégpedig egy orvosit és egy biológiait. 

 

és – s L. és kötőszó 

 

este – est 

Az este a köznyelvi alak. Az est ’este’ jelentésben régies, választékos (leszáll az est), de 

’esti előadás, rendezvény’ értelemben ma is elég szokásos, pl. műsoros est; forró est volt, 

nagy siker. Az estve változat régies és népies. Egyes szám 3. személyű birtokos 

személyjeles alakjaik: estéje (de estélye ’ünnepélyes esti összejövetele’), ill. estje. 

Az este időhatározó állhat névelő nélkül, mégpedig 

a) határozott jelentéssel: este (azaz ma este) felugrom hozzátok (a beszélt nyelvben); 

b) határozatlanul is: este (= esténként) rendszerint tévét nézünk vagy kártyázunk. 

A határozott névelő konkrét időpontra mutat rá, s a névelő nélküli alakkal szemben 

választékosabb, igényesebb. Pl. az este (= tegnap, ill. a közvetlenül a közlés előtti 

alkalommal) hamar elaludtam. 

A határozatlan névelő egy közelebbről meg nem jelölt időpontra utal: egy este 

meglátogatlak (é. vmelyik nap, vmikor az esti órákban). 

L. még: a, az névelő időhatározó előtt 

 

estefelé – estefele 

Az előbbi a köznyelvi; a másik népies. 

 

és/vagy 

Az ~ kötőszókapcsolat az angol and/or hatására és fordításaként terjedt el a tudományos 

stílusban: érzelmi ~ értelmi funkciók. Azt fejezi ki, hogy a vele összekapcsolt szavak között 



egyszerre áll fenn kapcsolatos és választó viszony. (A törtvonal vagylagosságot érzékeltet.) 

Tömörsége miatt nem kifogásolhatjuk, sőt nyereségként kell elkönyvelnünk. De ne 

alkalmazzuk túl gyakran, mert ez modorossá teheti stílusunkat! 

 

észak–déli 

A két ellentétes irányt, ill. világtájat összekapcsoló kifejezést nagykötőjellel írjuk: az ~ 

metróvonal. 

 

északkelet, északnyugat 

E világtájat jelölő összetételeket és társaikat (délkelet, délnyugat) egybeírjuk: északkeleten 

fagy várható. A mellékvilágtájat jelölő többszörös összetételekben viszont kötőjel van: 

észak-északnyugat felől hidegfront közeledik. 

 

Észak-Magyarország 

Ma már kötőjellel írjuk (ugyanígy: Dél-, Kelet-, Nyugat-Magyarország). Melléknévi 

származéka: észak-magyarországi. De az északmagyar, délmagyar stb. melléknév és főnév 

egy szóba írandó! 

 

eszcájg 

Német eredetű, bizalmas-családias és bizalmas-vulgáris hangulatú főnév. Használata 

ritkulóban van. Jó magyar megfelelője az evőeszköz. 

 

eszencia – esszencia 

Ugyanannak a latin szónak a kétszeri átvétele. Ügyeljünk helyesírásukra! Az egy sz-szel 

írandó eszencia: ’szeszes italok készítéséhez használt tömény ízesítő oldat; sűrített 

ételízesítő; tömény ecet’. A hosszú sz-szel írandó esszencia ezzel szemben: ’vminek a 

lényege, veleje’. Melléknévi származékában is hosszú az sz: esszenciális ’lényegi, 

sarkalatos’. Sokszor jól pótolhatók fenti magyar megfelelőikkel. 

 

eszik 

Múlt időben: evett, régiesen és népiesen ett. Határozói igenévi alakja: éve (inkább 

igekötővel: megéve, pl. a sült meg van éve), ritkábban evén v. évén, a nyelvjárásokban 

edve. 

 

eszkaláció 

Latin–angol eredetű idegen szó: ’fokról fokra haladó (had)művelet, lépcsőzetes eljárás, 

különösen vmely háborúnak fokozatos kiterjesztése’. A vietnami háború idején (1964–75. 

között) sajtónyelvi divatszó volt; ma ritkábban hallani. Magyar szóval: (fokozatos v. lassú) 

kiterjesztés, növelés, fokozás. Ellentéte, a dezeszkaláció (pongyolán: deeszkaláció) szintén 

kerülendő. Jó magyar megfelelői: csökkentés, visszafejlesztés. 

 

eszközöl 

A vele alkotott terjengős kifejezések elsősorban a hivatali nyelvben gyakoriak, de a 

köznyelvben is terjednek. Pl. a hibabejelentés a központi irodán keresztül ~hető. Szebb 

így: (a) hibákat a központi irodában lehet bejelenteni. 

Ha a szóban forgó cselekvés konkrét tárgyra irányul, s az elvont cselekvésnévnek nincs 

minőségjelzője, a terjengős kifejezést bátran helyettesíthetjük az -ás, -és képzős főnév igei 



alapszavával: befizetést, átalakítást ~ = befizet, átalakít. Ha a tevékenységet tárgyától 

elvonatkoztatva, azt meg nem jelölve írjuk le, ill. az elvont főnévnek minőségjelzője is 

van, az ~ igét nem hagyhatjuk el, de helyettesíthetjük más, kevésbé hivatalos ízű szóval: 

nagy összegű beruházást ~ = … hajt végre, esetleg végez. 

További példák: beszerzést, bevásárlás(oka)t ~ = beszerez, beszerzést végez, 

(be)vásárol; 

előfizetést, előjegyzést, megrendelést ~ = előfizet, előjegyez, megrendel, megrendelést 

ad v. küld vmire; elfogadja, felveszi, vállalja, teljesíti a megrendelést; 

javítást, karbantartást, vizsgálatot ~ = (ki- v. meg)javít, karbantart, megvizsgál; vminek 

a javítását, karbantartását, vizsgálatát elvállalja, elvégzi; 

kifizetést, fizetéseket ~ = fizet, befizet, kifizet; 

letartóztatást ~ = letartóztat vkit (de általános értelemben: letartóztatásokat 

foganatosít!); 

levonásokat ~ = levon, levonásokat hajt végre v. végez; 

módosítást, változtatást ~ = módosít, megváltoztat vmit; módosítás(oka)t hajt végre v. 

végez vmin; 

szállítást ~ = (el)szállít; szállítást vállal, végez; 

számításokat ~ = kiszámít vmit; számításokat végez. 

 

eszközöltetik 

Elavult hivatali nyelvi szókapcsolatok alapigéje. Ne hagyjuk e szerkezeteket feléledni, 

inkább pótoljuk őket tömör v. legalább kevésbé hivatalos ízű kifejezésekkel: 

befizetések, előfizetések, előjegyzések, megrendelések eszközöltetnek = befizethető, 

előfizethető, megrendelhető vmi; előfizetések feladhatók: …; be lehet fizetni, elő lehet 

jegyezni vmit; elő lehet fizetni vmire; meg lehet rendelni vmit; befizetéseket elfogadunk; 

előfizetést, előjegyzést felveszünk; megrendelést vállalunk; 

kifizetések … eszközöltetnek = kifizetés: …; a kifizetés(ek) helye és ideje: … 

 

eszméletlen 

Hagyományos jelentése: ’öntudat nélküli, eszméletét vesztett (ember)’, pl. az ~ fürdőzőt a 

vízimentők emelték ki a tóból. A társalgási nyelvben újabban nyomatékosító elemként, a 

hihetetlen(ül) és a nagyon szinonimájaként alkalmazzák: tegnap egy ~ jó koncerten 

voltunk; ~ jó a szerelésed; láttam egy ~ csajjal. E divatozó használatát igényes beszédben 

lehetőleg kerüljük! Helyette stílusosabb így: remek, pompás, nagyszerű koncert; 

hallatlanul v. nagyon csinos öltözet; rendkívül csinos lány. 

 

eszpresszó 

Olasz eredetű jövevényszó. Nincs pontos magyar megfelelője. Elválasztása: eszp-resz-szó. 

’Feketekávé’ értelemben való használata idegenszerű. Rövidebb alakja, a presszó egy kissé 

bizalmas, de szintén köznyelvi. 

 

észre tér, eszén van – észhez tér, észnél van 

Bár a nyelvszokás már szentesítette az észhez tér, észnél van kifejezést is, a -re, ill. az -n 

ragos forma a hagyományosabb, ízesebb. A választékos stílusban inkább ezeket 

használjuk: észre v. eszére tér, ill. térít, hoz; eszén van (légy eszeden!); hasonlóképpen: 

eszméletre (ritkán eszméletére) tér, térít; eszméletre kelt v. hoz; eszméleten v. eszméletén 

van. 



 

észreveszi magát 

Idegenszerű az azon veszi észre magát kifejezés. Magyaros és választékos megfelelői: arra 

eszmél, döbben (rá), azt veszi észre, azt kell látnia, hogy… 

Újabb bizalmas-pongyola használata: vedd (már) észre magad!, azaz ’döbbenj rá 

viselkedésed, cselekedete(i)d helytelen voltára!’. Csak a bizalmas-vulgáris beszélt 

nyelvben fogadható el, más stílusrétegben nem! 

 

ésszerű 

Így kell írni, ssz-szel, mivel a -szerű nem összetételi utótag (vö. díszszemle), hanem csupán 

toldalék, képzőszerű elem. Elválasztása: ész-sze-rű. 

 

esztendei – esztendős 

Tőszámnév után az esztendei általában időtartamot jelent, az esztendős inkább életkort: 

ötesztendei fogság után szabadult; tizenkét esztendős kisfia van. De az esztendős a 

népnyelvben önmagában is ’egyéves’ jelentésű. 

Helyesírása: egyszerű tőszámnévi jelzőjével egybeírjuk (félesztendős, százesztendei), de 

egy-két esztendei, másfél esztendős. Sorszámnév mellett inkább az esztendei forma 

fordul elő: harmadik esztendei; ugyanígy: egész esztendei, néhány esztendei v. esztendős. 

 

esztétika 

Ismert jelentésein kívül újabban kozmetikusok üzletének, rendelőjének felirataként is 

feltűnik. Talán azt fejezi ki, hogy ezeken a helyeken a szépségápolásnak többféle módját 

alkalmazzák. Még nem dőlt el, hogy ez az idegen hatást tükröző szóhasználat 

meghonosodik-e. Mi nem tartanánk nyereségnek, ha gyökeret verne, mert reklámcélokra 

aknáz ki egy szellemi értéket tartalmazó, sugalló patinás szót (hasonlóan az üzleti filozófia, 

márkafilozófia stb. kifejezésekhez; vö. filozófia, filozófus, filozofikus). 

 

esztrád 

Francia eredetű szó. Eredeti értelme: ’emelvény, dobogó, kisebb színpad’. Az ~műsor 

’vegyes zenei, prózai, táncos szórakoztató műsor’ összetétel orosz hatásra terjedt el. 

Nincsenek igazán jó magyar megfelelői, de lehet szórakoztató műsor v. tarka műsor. 

ét-  előtagú főnevek 

Nyelvújítási eredetű szavak, de már teljesen megszokottá váltak, mint étlap, étrend, 

étterem, étvágy. Az ét- nem csonkított előtag, mert a régi nyelvben volt (s a népnyelvben 

ma is van) ét ’étel’ szavunk. Tehát az étlap és társai kifogástalanok, bátran használhatók. 

De az éthordó helyett jobb az ételhordó. 

 

etet – étet 

Alakjuk és jelentésük elkülönült. A köznyelvi etet: ’táplál’, a népies étet: ’vkinek ételébe 

v. italába mérget kever’. Gyakran igekötővel: megétették ’megmérgezték’ a kutyát. 

 

etimologikus írásmód  L. helyesírásunk alapelvei 

 

eufemizmus – eufémizmus 

E görög–latin eredetű szakszónak a helyesírási szabályzat és a helyesírási szótárak szerint 

az eufemizmus a szabályos alakja, de a másik változat is használatos, az sem helytelen. 



 

eufemizmus, kakofemizmus 

1. Az eufemizmus: ’kellemetlennek v. illetlennek minősülő jelenségek szépítő, enyhítő 

megnevezése’. Általában az udvariasságnak, a szeméremnek, a hallgató iránti tapintatnak, 

kíméletnek a megnyilatkozása. Főként a durvának ható, illetlennek tartott testi 

szükségletek, műveletek (szükségét végzi, közösül), a betegségek és a halál (elment, 

elköltözött), a testi és szellemi fogyatékosságok, tulajdonságok (gyenge felfogású, erős 

testalkatú), az erkölcsi vétségek, hibák (ügyes, okos a ravasz helyett, füllent a hazudik 

helyett) megnevezésekor élünk az eufemizmus eszközével. 

Az eufemizmus nem okvetlenül hasznos jelenség: a hivatali nyelv és a sajtónyelv 

szépítései néha az erkölcstelenséget is bocsánatos bűnné enyhítik. A megszelídített, ún. 

szemérmes durvaságok (pl. elbaltáz) is rendkívül kártékonyak: a látszólag szalonképes 

kifejezés hallatán valójában a beszélő is, a hallgató is az eredeti trágárságra gondol. 

2. A kakofemizmus az eufemizmus ellentéte: ’vmely fogalomnak lebecsülő, gyakran 

durva kifejezése’. Pl. feldobja a talpát ’meghal’; pofátlanság ’szemtelenség’; bőr, dög 

’nő’; mancs ’kéz’; ugat ’beszél’; patkány ’ember, férfi’. A kakofemizmus használatának 

olykor megvan a kellő indulati háttere. Mai társalgási nyelvünkben azonban általános divat 

a nyerseség, s ezt művelt, jóérzésű ember ízlése aligha tűrheti. A kakofemizmus azért is 

veszélyes, mert többnyire nem nyíltan durva szavakban, kifejezésekben jelentkezik, s e 

lappangó trágárság igen hatásos. 

3. Az eufemizmus és a kakofemizmus nyelvi eszközei nagyon változatosak: sajátos 

hangulatú szinonima (étkezik – zabál), idegen szó (inzultál), körülírás (a pohár fenekére 

nézett), tagadva állítás (nem okos dolog) stb. 

L. még: szépítő szavak, kifejezések 

 

euro- – euró 

A görög–latin eredetű euro- előtag valaminek az európai voltát, Európával való 

kapcsolatosságát fejezi ki: eurokommunizmus ’a kommunista mozgalom nyugat-európai 

válfaja’, eurorakéta ’Nyugat-Európába telepített közepes hatótávolságú nukleáris rakéta’ 

(ezek a sajtónyelvi összetételek napjainkban már nem használatosak), eurokonform ’az 

Európai Unió szabályainak, szabványainak megfelelő’. Ezekben mindig rövid o-t ejtünk és 

írunk. Ezzel szemben az Európai Unió tagállamai nagy részének közös pénzneme 

nyelvünkben az euró nevet kapta (a szó végén a magyar kiejtés szerinti hosszú ó-val). 

Összetételekben is így: eurócent, euróövezet. 

 

Európa 

Helyes kiejtése: [európa], nem pedig [ejrópa], [ajrópa] v. [#rópa]. 

 

Európa-bajnokság – EB – Eb 

Az Európa-bajnokság összetételt a sportsajtó korábban az EB betűszóval rövidítette, 

újabban azonban az Eb rövidítés vált általánossá (bizonyára a bajnokság köznév kisbetűs 

voltára való tekintettel): Eb-döntő, Eb-selejtező stb. Egy kissé zavaró lehet az eb főnévvel 

való egybeesés, de a nagy kezdőbetű különbséget tesz. Kiejtve hosszú e-vel: [#-bé]. Vö. 

világbajnokság – VB – vb – vébé 

 

Európai Parlament – Európa Parlament 



Az Európai Unió e fontos intézményének magyar nevében a jelző hol -i képzős melléknév, 

hol puszta tulajdonnév. Nyelvileg mind a kettő helyes, bár az előbbi a magyarosabb. A 

szóhasználat egységessé tétele nem nyelvhelyességi, hanem jogi, ill. politikai kérdés. 

Melléknévi alakjukat eltérően írjuk: európai parlamenti – Európa parlamenti. Ennek az 

az oka, hogy az Európai Parlament változat jelzője, az európai melléknév nem tekintendő 

tulajdonnévnek, ennélfogva nem őrzi meg nagy kezdőbetűjét az -i képzős származékban. 

 

eva L. áfa, eva toldalékolása 

 

evangélium – evangéliom 

Görög–latin eredetű vallási szó: ’az Újszövetségnek Jézus életével és tanításával 

foglalkozó négy könyve közül az egyik’. Az evangélium alak a köznyelvi; az evangéliom, 

evangéljom régies, protestáns vidékeken népies. Ugyanígy az evangélista ’vmely 

evangélium szerzője’ a régies és népies nyelvhasználatban evangelista. 

 

éves – évi 

Tőszámnév után az évi általában időtartamot, az éves életkort jelent: egyéves gyermek, de 

egyévi fogház. Az egyszerű számnévi jelzővel mindkettőt egybeírjuk: ezeréves, harmadévi. 

Hasonlóképpen: fél-, sok-, többévi v. -éves. A határozatlan és az összetett számnévtől 

különírjuk: néhány éves, huszonegy évi. Jelzői minőségben szintén külön kell írni őket az 

utánuk álló szótól: évi bér, éves nyereség. 

 

év – esztendő 

Az év a köznyelvi; az esztendő kissé választékos, de néha régies v. népies. 

A jelzős és egyéb szókapcsolatok, összetételek nagy részét az év főnévvel alkotjuk: 

folyó év, tizennyolc éven felüliek; évszázad, évezred; évfolyam, évzáró; iskolaév, tanév, 

szökőév. 

Az esztendő kevesebb szókapcsolatban, összetételben jelenik meg: újesztendő (de van 

újév is!); esztendőszámra; hét kövér, ill. sovány v. szűk esztendő; egy álló esztendeig nem 

láttam. 

Néhány kifejezésben ma is helyes, bár kissé népies az egy számnév elhagyása: 

esztendeje ’egy évvel ezelőtt’; esztendőre ’egy év múlva’; esztendővel ezelőtt, esztendő 

múlva. 

 

évforduló 

A százéves ~ voltaképpen hibás alak; helyesen: századik ~, közismert idegen szóval 

centenárium. De nem hibáztatható ez a fajta használat, ha a kifejezésnek sajátos értelme 

fejlődött ki. A harmincéves ~ helyett jobb ez: harmincadik ~; de a harmincéves találkozó, 

amelyben a szókapcsolat első tagjának jelentése: ’a harmincadik év alkalmából 

megrendezett’, nem tekinthető hibásnak. Ugyanilyen okból jogos évfordulós 

megemlékezés-ről, ünnepség-ről stb. beszélni. Vö. -s melléknévképző használata 

 

evvel – ezzel L. ezzel – evvel 

 

exkuzál 

Latin eredetű, magyar képzőjű idegen szó. Pontos magyar megfelelői: kiment, menteget. 

Az ~ja magát jó magyarsággal kimenti magát, mentegetőzik. Műveletlenségre valló durva 



hiba ~ helyett exkluzál-t mondani (ennek az eltorzított alaknak valójában semmiféle 

jelentése sincs). 

 

export 

Latin–angol eredetű nemzetközi szó, kereskedelmi szakszó. Van jó magyar megfelelője, a 

kivitel, de összetételekben (~áru, ~rendelés) v. származékokban (exportál, exportőr) nem 

mindig lehet vele helyettesíteni. Vö. import 

 

expozé 

Francia eredetű, már magyarosan írott idegen szó: ’az országgyűlésnek adott miniszteri 

tájékoztató’, tágabb értelemben ’beszámoló’. Jó magyar megfelelői: előadás, előterjesztés, 

beszámoló. 

 

ez alapján L. alapján 

 

ez alatt – ezalatt 

Az ilyen névutós szerkezeteket, ha a névmás világosan rámutató szerepű, külön kell írni: 

ez alatt, nem pedig az alatt!; ez alatt a fa alatt. Ha azonban a névutós szerkezet egységes 

határozószói értelmet fejez ki, egybeírjuk: ezalatt, azalatt. Tehát: a háznak széles eresze 

volt, ez alatt húzódtunk meg; de: a magas rangú vendéget az államfő üdvözölte, ezalatt 

felsorakozott a díszszázad. 

 

ez egy dolog L. az egy dolog 

 

ezen, azon  mutató névmás 

A kijelölő jelzői szerepű ez, az mutató névmás (ez az ügy, az az indoklás) helyett a régebbi 

hivatali nyelvben gyakran használták a ragozhatatlan ezen, azon névmási alakokat: ezen 

ügy(ben), azon indoklás(sal). A mutató névmásnak ez a változata olykor hasznos lehet, 

mert tömörebb fogalmazást tesz lehetővé (pl. elkerülhetjük általa a névutónak kétszeri 

kitételét: e nélkül a felhatalmazás nélkül – ezen felhatalmazás nélkül). Ennek ellenére a 

mai köznyelvben ezek a szabályos és természetes formák: ebben az ügyben, azzal az 

indoklással. 

 

ezen belül 

Szűkítő és kiemelő jelentésű névutós szerkezet, különösen a sajtónyelvben: a két 

világháború közötti időszakban, ~ a Bethlen-kormány idején…; a gazdasági válság tünetei, 

~ az infláció… Gyakran még egy nyomatékosító, kiemelő elem kapcsolódik hozzá: …, ~ 

különösen (főleg, főként, kivált, elsősorban, leginkább, mindenekelőtt). Ez is mutatja 

pongyola és fölös voltát. Legjobb tehát elhagyni és csak az említett helyesbítő szavakkal 

élni: a két világháború között, különösen a B.-kormány idején…; a gazdasági válság 

tünetei, elsősorban az infláció… Különösen akkor helytelenítjük az ~ szerkezetet, ha 

egyeztetési nehézséget okoz: az üzemi dolgozók, ~ az ingázók… Helyesen: köztük v. ezek 

közt az ingázók… 

 

ezer bocsánat! 



Kissé udvariaskodó bocsánatkérő formula; semleges megfelelői: bocsánatot v. elnézést 

kérek!, rövidebben bocsánat!, elnézést! Bizalmas és tréfás rövidített változata: ezer bocs 

(és egy anyamedve)! 

 

1848-i – 1848-as 

Az évjelölő sorszámnevek melléknévi alakját hagyományosan az -i képzővel alkotjuk meg: 

az 1848-i [ezernyolcszáznegyvennyolcadiki] forradalom. Ennek rovására az utóbbi időben 

erősen terjed az -s melléknévképző: az 1848-as [ezernyolcszáznegyvennyolcas] 

forradalom. Már ez sem számít pongyolának. Évtized, évszázad megjelölésére, továbbá a 

rövidebb alakok végén pedig csakis ezt alkalmazhatjuk: a kilencvenes, az 1700-as évek; 

negyvennyolcas, ötvenhatos. L. még: -i képző keltezésben | -s képző évszámokhoz 

 

ez esetben – ebben az esetben L. mutató névmási kijelölő jelző egyeztetése 

 

ezidáig 

A bizalmas-népies élőbeszéd újabb keletű határozószava: ’mostanáig’. Talán a választékos 

(mind) ez ideig és a helyre is, időre is érthető idáig keveredésével jött létre: ~ rendesen 

viselkedett. Inkább csak a bizalmas beszélt nyelvben fogadható el. Másutt jobb helyette a 

mostanáig, (mind)eddig, mind ez ideig. 

 

ez mellett 

Köznyelvi beszédben és írásban bántóan hibás alak! Mássalhangzó előtt ui. a mutató 

névmás két tőváltozata közül a magánhangzósat kell alkalmaznunk: ez + mellett = e 

mellett, ill. határozószóvá összeforrva emellett. Ugyanígy: ez + nélkül = e nélkül, enélkül; 

ez + miatt = e miatt, emiatt. L. még: e mellett – emellett 

 

ezres – ezernyi 

Az -s és a -nyi képző használata mértéket jelölő melléknevekben többnyire vagylagos, bár 

van közöttük némi jelentéskülönbség. A -nyi képző laza, körülbelüli becslést, 

meghatározást jelöl (gyakran a mintegy határozószóval együtt); az -s képzős alak 

hivatalosabb, pontosabb, konkrétabb megjelölést nyújt. Pl. ezres létszám, de ezernyi 

ember; mázsás disznó, de mázsányi papír. 

 

eztet, aztat 

A -t tárgyragot fölösen megkettőző bizalmas-pongyola és népies alakok. A köznyelvben 

csak az ezt, azt forma fogadható el. 

 

ezt követőleg v. követően L. azt követőleg v. követően 

 

ezután – eztán 

Az ezután a köznyelvi alak; az eztán népies, bizalmas. Igényes beszédbe, pl. a rádió 

nyelvébe csak az előbbi illik. 

 

ez van 

Közhelyszerű kifejezés, gyakran beszédtöltelék is. Választékos szinonimái: ez történt, ez a 

helyzet; így állunk, így áll a dolog; ennyit tudok mondani (a dologról); ezzel kell 

megelégednünk v. beérnünk; mit tehetünk?; ez az igazság; ennyi az egész. Újabban ez a 



nagyon divatossá vált formula kezdi kiszorítani, s válik egyszersmind maga is 

közhelyszerűvé: ennyi! (L. ott!) 

 

ezzel együtt 

Az ~ névutós szerkezetet a bizalmas-pongyola beszélt nyelv ’ennek ellenére’ jelentésben is 

használja: neki is vannak hibái, ~ sokkal jobb munkaerő, mint…; X. Y. nehéz ember, ~ jól 

megvoltunk. E szóhasználat talán a vkit a hibáival együtt szeret kifejezés hatására alakult 

ki. Újabban az igényes köznyelvbe is behatolt. Nem helytelen, de a választékos stílusban 

jobb, mert pontosabb helyette az ennek ellenére, ill. az ellentétes kötőszók vmelyike: de, 

azonban, pedig, mégis, noha, mindamellett, mindazonáltal. 

 

ezzel ellentétben 

Körülményes, papirosízű kifejezés, főleg a hivatali és a közéleti nyelvben. Egyszerűbben: 

de, ellenben, viszont stb. 

 

ezzel – evvel 

Az ez mutató névmásnak kétféle -vel ragos alakja van, aszerint hogy a z hasonítja-e 

magához a v-t v. fordítva. Mindkettő kifogástalan, de a választékos stílus korábban az ezzel 

formát részesítette előnyben. Újabban viszont érezhetően előrenyomul az evvel változat. 

Ebben közrejátszhat a többi ragos alak (ebben, ennél, erről stb.) analógiája is, hiszen 

ezekben mindenütt a névmás z-je hasonul a rag első mássalhangzójához. Vö. avval – azzal 

 

ezzel szemben 
E névutós szerkezet csak nyomatékos ellentétnek a jelölésére természetes: az intézet 

feloszlatásáról beszélnek, ~ a valóság az, hogy… Egyébként tömörebb és pontosabb a de, 

azonban, mégis stb. ellentétes kötőszó. Nehézkes pl. ez a mondat: délelőtt napos idő volt, ~ 

ebéd után beborult az ég. Helyette jobb így: de ebéd után v. ebéd után azonban beborult az 

ég.  



F 
fa 

Diáknyelvi szó: ’elégtelen osztályzat; egyes’. Ebből tréfás, alkalmi képzésként: befázik, 

befásít ’elégtelent kap’. 

 

fabatka 

Eredeti jelentése elavult: ’fából készült, igen csekély értékű aprópénz’. Ma csak a It sem 

ér ’semmit sem ér’ szólásban fordul elő. 

 

facér 

Német eredetű, bizalmas -családias hangulatú melléknév: ’szabad, nem 

foglalt, független’. Leggyakrabban partner nélküli személynek v. éppen házastárs nélküli 

házasfélnek a jelzője: ~ fiatalember; ma este ~ vagyok. 

 

fach 

Német eredetű főnév: ’rekesz, fiók’, régen ’szakma’ is. Népies-vulgáris ejtése: fakk. A 

hivatali beszélt nyelvben gyakori: [Hol a levelem? –] Betettem a ~odba ’a neveddel jelzett 

irattartó rekeszbe’. Inkább magyar megfelelőjét, a rekesz szót használjuk! Olykor 

helyettesítheti a fiók v. a polc is. 

 

facsimile L. fakszimile 

 

fád 

Francia–német eredetű, kissé bizalmas melléknév. A választékos beszédben és írásban 

ezekkel a magyar megfelelőivel helyettesítsük: kedélytelen, kedvetlen, unott, unalmas, 

közömbös, közönyös. 

 

fagyálló 

Jelöletlen tárgyas összetétel: ’(a) fagyot álló’. Melléknévként: ’olyan (anyag), amely 

károsodás nélkül tűri a fagyot’, pl. ~ folyadék. Ebből tapadással önállósult a ~ főnév: 

’gépkocsi hűtőjébe való folyadék’. 

 

fagyi L. -i képző becéző-kicsinyítő használata 

 

fair 

Angol sportnyelvi eredetű melléknév. Magyar beszédben (fél)hosszú e-vel hangzik: [fēr]. 

Bár több jó magyar megfelelője is van: becsületes, tisztességes (viselkedés), igazságos, 

méltányos (döntés), tiszta, sportszerű (játék) stb., sajátos hangulata és a hozzá tapadó 

képzetek miatt nem mindig nélkülözhetjük. 

 

fair play 



Angol sportnyelvi eredetű kifejezés: ’tisztességes, sportszerű játék’, átvitt értelemben 

’tisztességes, korrekt viselkedés’. Magyar beszédben így ejtjük: [fer v. fēr plé]. Mint 

nemzetközi kifejezés olykor nélkülözhetetlen, de pl. a ~-díj lehetne sportszerűségi díj is. 

 

fajansz 

Egy Faenza olasz város nevéből származó francia szónak az átvétele: ’ónmázas cserép’. 

Természetes ejtése az írott címszó szerint; két rövid á-val való kiejtése finomkodó, 

szükségtelen. 

 

faj – fajta 

A faj főnév tudományos pontosságú jelentése: ’minden fontos öröklődő sajátosságukban 

megegyező élőlények összessége mint a biológiai rendszertan alapegysége’ (latinul: 

species). Ezzel szemben a fajta: ’a fajon belüli kisebb csoport, természetes v. kitenyésztett 

változat’ (latinul: subspecies). Pl. a kutya állatfaj, a vizsla kutyafajta. Emberi faj csak egy 

van (a homo sapiens), de ezen belül megkülönböztethetők az egyes emberfajták (rasszok). 

A magyar köznyelv a faj szót ennél tágabb, bizonytalanabb értelemben is használja: 

’élőlények, dolgok, jelenségek főbb vonásaikban megegyező és ennek alapján 

elkülöníthető csoportja’. Emiatt a nem tudományos igényű nyelvhasználat ma sem tesz 

éles különbséget faj és fajta között, pl. jó, korcs, tiszta faj; szaporítja a faját; nemre, fajra, 

felekezetre való tekintet nélkül (ezekben a kifejezésekben valójában csak a fajta szót 

használhatnánk). 

A szépirodalmi és a sajtónyelvben régebben gyakori volt a faj szónak ’nép(csoport), 

nemzet’ értelemben való alkalmazása is, pl. Ady: A fajok cirkuszában (de magában a 

versben már a fajta szót használja ilyen jelentésben: „Mi az én nyomoruságom, / Bármi 

koldus, bármilyen bús? / Sírva látom: / Kietlenebb a fajtámé.”). 

A náci ideológia előretörésével a faj szónak ’emberfajta, rassz’ értelemben való 

használata (pl. európai v. fehér faj, néger faj, sárga faj), amely azelőtt csupán 

pontatlanság, legfeljebb tudománytalanság volt, sajátos politikai-ideológiai tartalmat 

kapott, s végső soron a szervezett emberirtás, a holokauszt nyelvi eszközévé vált. Ezért 

azóta sokkal gondosabban kell(ett volna) ügyelni a szóhasználat pontosságára, 

következetességére. 

Mint köztudomású, ez a kívánalom nem valósult meg, sőt – a fajelmélet, fajvédő, 

fajüldöző, faji megkülönböztetés stb. kifejezések állandó, gépies használatával – épp az 

antifasiszta politikai publicisztika és propaganda volt az, amely a torzító, téves 

szóhasználatot, úgy látszik, végleg meggyökereztette a magyar köznyelvben. 

Ennek az lett a következménye, hogy a faj, faji szavaknak emberfajtá(k)ra való 

alkalmazása a jogszabályok, sőt az alkotmány szövegébe is belekerült. 

Nyelvészeti szempontból a fenti szóhasználat megítélése nem függetleníthető az adott 

nyelvi megnyilatkozás, beszélt v. írott szöveg műfajától, nyelvrétegbeli hovatartozásától. 

A köznyelvből, különösen a bizalmas beszélt nyelvből aligha lehet már kigyomlálni a 

fajtiszta, fajkutya, fajvédő stb. szavakat. Ettől függetlenül azonban legalább a tudományos 

nyelvben – s különösen a jogalkotásban – törekedni kell a terminológiai pontosságra. 

Főnévi jelzőjével mind a faj, mind a fajta egybeírandó: állatfaj, növényfaj, emberfaj, ill. 

állatfajta, növényfajta, emberfajta. 

A fajta szót képzőszerű utótagként, a -féle képzőéhez hasonló értelemben is használjuk. 

Ilyenkor szintén egybeírjuk az előtte álló szóval: jófajta, hányfajta, százfajta, ilyenfajta, 



magunkfajta, sokfajta, többfajta. Az az, ez névmás z-je a -fajta előtt hasonul: affajta, 

effajta. 

 

fájin 

Francia–német eredetű, bizalmas-népies hangulatú melléknév: ’finom, nagyszerű, pompás; 

olyan, ami nagyon ízlik v. tetszik’. Pl.: ~ cimbora; ~ul mulattunk. Változatok: fáin, 

fain, fajin. Származéka, a fájintos (v. fáintos, faintos) még erősebben nyelvjárási 

jellegű szó. 

 

fajkutya 

A ~ ún. jelentéstömörítő összetétel: ’tiszta, nem kevert fajtájú, általában tenyésztett kutya’. 

A ~ megnevezés valójában pontatlan (vö. faj – fajta); a helyes a fajtatiszta kutya lenne. Ez 

azonban hosszadalmassága miatt nem tudta kiszorítani a hagyományos ~ szót. 

 

fajtiszta – fajtatiszta 

Rendszerint növény v. állat jelzője: ’olyan, amely nem keveredett más fajtával’. Pl. a 

fajtiszta v. fajtatiszta kutya ellentéte a korcs, keverék kutya. A két változat közül a 

fajtatiszta a pontos és helyes alak (vö. faj – fajta | fajkutya), ennek ellenére a köznyelvben 

a fajtiszta van inkább elterjedve. 

 

fakabát 

Tréfás argószó: ’rendőr’. A képzettársítás alapja a rendőregyenruha vastagsága, 

rugalmatlansága lehetett (vö. faköpenyeg ’szűk katonai őrbódé’). 

fakír 

Arab eredetű nemzetközi szó: ’kóborló hindu szerzetes’, ill. ’különféle mutatványokat, 

különösen szöges ágyon való fekvést bemutató indiai koldus, aszkéta’. Átvitt értelemben, 

bizalmas-tréfás szóként: ’kivételes önuralmú, ill. érzéketlen, igénytelen ember’. 

 

fakó 

A ~ főnév alapjelentése: ’sárgás színű ló’. Bizalmas-tréfás és pejoratív sportnyelvi szóként: 

’tartalékcsapat’. Pl. nem tud bekerülni a kezdőcsapatba, hétről hétre a ~ban játszik. 

 

fakszimile 

Latin–angol eredetű nyomdai szakszó: ’hasonmás (kiadás)’. Eredeti írott alakja: facsimile 

(szó szerint ’tégy hasonlóan’). Magyar szövegben kiejtés szerint írjuk. Ez azért is jobb, 

mert a c + s betűkapcsolatot a magyar olvasó cs betűnek vélheti. Jó magyar megfelelője a 

hasonmás, ill. hasonmás kiadás. Vö. reprint 

 

fakszni 

Német eredetű, bizalmas-családias jellegű főnév: ’kényeskedő v. akadékoskodó sze-

szély(eskedés)’. Régebben divatos volt, majd lassan kiszorították magyar megfelelői, a 

hóbort, szeszély, esetleg rigolya. 

Származékai, a faksznis melléknév és a fakszniz(ik) ige szintén csak a bizalmas beszélt 

nyelvben fogadhatók el, de ott is jobbak a magyar szinonimák: szeszélyes, rigolyás, 

kényeskedő, ill. kényeskedik, akadékoskodik, szeszélyeskedik. 

 

fakt, faktos L. fakultáció 



 

faktor 

Latin eredetű idegen szó. ’Nyomdai művezető’, ’telepvezető’ jelentése elavult. Több 

szaknyelvben indokolt a használata, pl. RH-~ az orvosi nyelvben; a matematikában 

’szorzó’-t jelent. A sajtónyelvben egy időben divatszó volt. Ajánlott magyar megfelelői: 

tényező, összetevő. 

fakultáció 

Újabb keletű idegen szó a választható tantárgy(ak)at is bevezető középiskolai tanulmányi 

rend, ill. az ennek keretében választott tanórák megnevezésére. Pl. ~m van ’választott 

órám’. E használatát terjedése ellenére sem támogatjuk, minthogy a szó eredeti jelentése 

maga a ’választhatóság’.  Helyette megfelelne a magyar választott tantárgy, ill. (tan)óra 

kifejezés. 

A ~ rövidebb, bizalmas alakja: fakt, ennek származéka a faktos melléknév. Pl. faktos 

diák ’fakultációban részt vevő diák’. 

 

fakultatív 

Latin eredetű melléknév: ’választható, vagylagos, nem kötelező’. Az ilyen tantárgyak 

bevezetése óta az iskolai nyelvben igen gyakorivá vált, holott többnyire jól helyettesíthető 

magyar megfelelőivel: nem kötelező (vizsga), választható (tantárgy) stb. 

A régies és idegenszerű fakultatíve határozói alak mindenképpen kerülendő. Helyette: 

vagylagosan, tetszés szerint, választhatóan. 

 

fal 

Az argóban és az ifjúsági nyelvben ’tettetés, színlelés’ értelme is van, pl. (csak) ~ból 

csinál, mond stb. vmit = megtévesztésül, félrevezetés céljából. E szóhasználat eredete 

összefügg az argónyelvi ~hoz állít ’becsap’ kifejezéssel. 

 

falaz 

Az argóban: ’bűntett elkövetése közben őrködik’. Bizalmas-tréfás szóként: ’cinkos módon 

segít vki(k)nek’, pl. ~ a szerelmeseknek. 

 

falc 

Német eredetű műhelynyelvi szó: ’horony, vájat’. A választékos szaknyelvben 

helyettesítsük magyar megfelelőivel! 

 

falcol 

A műhelynyelvben: ’falcot készít’. Az argóban és az ifjúsági nyelvben: ’titokban távozik, 

megszökik’. Főleg igekötővel: meg~ v. le~. 

fals 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris melléknév: ’hamis’. Használjuk magyar megfelelőit: ~ 

hang (= hamis); ~ nyom (= téves); ~ érvelés (= helytelen); stb. A bizalmas sportnyelvben 

főnévként is: ~ot kap a labda ’eredeti irányától eltér’. Helyette magyarosabb is, pontosabb 

is: megpattan, elperdül. 

 

falt L. fault 

 

falu  birtokos személyjeles alakjai 



A falu főnév 3. személyű birtokos személyjeles alakjait ma a szótári tőből képezzük: ~ja, 

~i. A v-s tővel alkotott falva, falvai régies és választékos, főleg helynevek utótagjában 

fordul elő. 

 

-falui – -falusi; -falvi – -falvai 

A -falu utótagú helységnevek -i képzős melléknévi származéka háromféle alakú lehet: -

falui, -falusi, -falvi. Az első a hivatalos (pl. leányfalui), a második beszélt nyelvi (leányfa-

lusi), a harmadik ritkulóban van. A -falva utótagú helységnevek eredeti -i képzős alakja a -

falvi, de terjed a -falvai is, mert ebből egyértelműen vissza lehet következtetni az 

alapalakra. Pl. Albertfalva melléknévi származékaként a hagyományos albertfalvi mellett 

mind gyakrabban halljuk az albertfalvai alakot is. 

 

falusi 

A falu főnév -i képzős melléknévi származéka szabályosan falui alakú lenne, de a városi 

melléknév analógiájára a ~ alak terjedt el és vált általánossá. Ugyanezért van a szabályos 

tanyai mellett tanyasi változat is. L. még: -si képző 

 

família 

Latin eredetű főnév: ’család’. A család-hoz képest enyhén bizalmas, olykor pejoratív 

árnyalatú. Magyar szóként hosszú í-vel ejtjük és írjuk. 

 

famulus 

Latin eredetű főnév: ’tudósnak segédkező tanítvány, munkatárs’. Tágabb értelemben: 

’vkinek a segítője, beosztottja’ (sokszor pejoratív ízű). 

 

fancsali 

Gúnyos mellékértelmű szó; semleges megfelelői: kedvetlen, savanyú, unott, kényszeredett. 

Rendszerint a ~ képet vág kifejezésben fordul elő. 

 

fantaszta 

Görög–latin eredetű, rosszalló mellékértelmű főnév: ’képtelen terveket szövögető, túlfűtött 

fantáziájú ember’. 

 

fantasztikus 

Görög–latin eredetű nemzetközi szó. Eredeti jelentése: ’képzelet szülte, mesés, csodás’. 

Ebben az értelemben nem kifogásolhatjuk használatát, bár pl. ~ lény helyett olykor 

mondhatunk mesebeli, mesés v. csodás lény-t is. 

Túlzó jelzőként évtizedek óta divatszó, egyre kedvezőbb mellékértelemmel: ~ ötlet 

(= rendkívüli, különös, merész); ~ szerencse (= óriási, hihetetlen); ~ látvány 

(= csodálatos, varázslatos, ritkábban meghökkentő, megdöbbentő); stb. 

Az utóbbi időben új erőre kapott a ~ melléknév divatja, különösen a reklámok 

nyelvében és a bizalmas társalgásban. Pl. ~ használtruha-vásár; ~an nézel ki, drágám! 

Unos-untig való használatát okvetlen kerüljük! 

 

fantázia 

Görög eredetű főnév. ’Képzelet, képzelőerő’ értelemben éppoly jó, mint magyar 

megfelelői. Bizalmas és pongyola viszont ebben a kifejezésben: nincs benne ~. Helyette 



választékosabb: nincs értelme, jövője; nem biztat v. kecsegtet sikerrel; nem ígér sikert; 

nincs értelme belefogni. 

 

fantáziál 

Görög eredetű alapszó magyar képzős származéka: ’képzelődik, ábrándozik’, ill. ’alig 

megvalósítható, irrreális terveket sző’ (az utóbbi értelemben némi pejoratív árnyalattal). A 

fantaziál változat ritkább, kiveszőben van. 

 

fantazmagória 

Görög–latin eredetű, rosszalló értelmű főnév: ’megvalósíthatatlan elképzelés’. Olykor 

helyettesíthető a magyar agyrém szóval. 

 

fáradság – fáradtság 

A fáradság: ’fáradozás’, azaz folyamat (pl. nem sajnálja a fáradságot vmitől; nagy 

fáradságába kerül vmi), míg a fáradtság: ’fáradt állapot’, tehát a folyamat eredménye (pl. 

alig látok a fáradtságtól; tagjaiban kínzó fáradtságot érzett). Bár hangzásuk azonos: 

[fáraccság], írásban semmiképp sem cserélhetjük föl őket. 

 

farag 

Bizalmas-tréfás sportnyelvi igeként: ’ellenfelét szabálytalanul támadja’, pl. a hátvéd az 

egész mérkőzésen ~ta a csatárt. A verset, szójátékot, viccet ~ kifejezésben a ~ enyhén 

pejoratív értelmű: ’(nehézkesen) alkot’. 

 

faramuci 

Pejoratív értelmű melléknév. Személyre értve: ’furcsa természetű, gyanús jellemű, 

kiismerhetetlen’. Ügyekre vonatkoztatva: ’gyanúsan bonyolult, nem tiszta, 

áttekinthetetlen’. Bizalmas volta miatt választékos közlésben nemigen használhatjuk. 

 

fárasztó 

Az ifjúsági nyelvben személyre vonatkoztatva is: ~ alak, azaz unalmas, ellenszenves, 

nemkívánatos személy. Állítmányként: ~ vagy = unlak, elegem van belőled, hagyd abba! 

 

farba 

Eredetileg német kártyaműszó: ’szín, adu’ (vö. Farbe). Főként ebben a szólásban 

használjuk: elő a Ival! Azaz: beszélj!; nyilatkozz!; halljuk az igazat, a lényeget! Mivel 

hangulata bizalmas-népies, inkább csak a társalgási nyelvbe illik. 

 

faricskál – farigcsál – faragcsál 

A farag ige gyakorító és kicsinyítő értelmű származékai: ’piszmogva v. játékból farag’. A 

faragcsál az eredetibb változat; a farigcsál elhasonulás, a faricskál hangátvetés és 

hasonulás útján keletkezett. A régebbi értelmező szótár szerint a faragcsál a köznyelvi 

alak, ehhez képest a farigcsál népies, a faricskál bizalmas. A mai beszélt nyelvben 

leginkább a farigcsál alak él, a másik kettő ritkulóban van. 

 

fark – farok 

Egyazon főnév alakváltozatai. A fark inkább összetett v. képzett származékokban szerepel: 

lófark, fecskefark; farkcsigolya; farkas; farkatlan. A kétféle alak finom 



jelentéskülönbségek érzékeltetését teszi lehetővé: lófark ’a ló farka’, de lófarok 

’hajviselet’. 

 

farm 

Amerikai angol eredetű főnév: ’mezőgazdasági üzem; birtok’. Más országbeli, pl. magyar 

gazdaság megnevezésére csak akkor használjuk, ha határozottan ki akarjuk emelni, hogy 

amerikai típusú, magas fokon gépesített mezőgazdasági egységről van szó. Egyébként jobb 

a magyar birtok, gazdaság, esetleg major(ság) v. majorgazdaság. 

 

farmer 

Amerikai angol eredetű főnév: ’farm tulajdonosa; gazdálkodó’. Több összetétel előtagja: 

~gazdaság, ~szövetkezet; ~nadrág ’erős pamutszövetből varrott, jellegzetes szabású 

nadrág’; ~kabát, ~zakó, ~dzseki, ~öltöny, ~szoknya, ~anyag stb. Másodlagosan, 

jelentéstapadással és rövidüléssel maga a ~ szó is jelenthet farmernadrágot v. ilyen 

anyagból készült öltözetet, ruhadarabot. Sőt a bizalmas stílusban ez a gyakoribb az 

összetett alakokkal szemben. Toldalékolása ingadozik: találkoztam egy ~rel v. ~ral; ~ban 

v. ~ben jár. 

 

fasírozott – fasírt 

E német eredetű ételnévnek nincs jó magyar megfelelője. A helyette ajánlott vagdalt hús 

pontatlan, mert a fasírozottban a hús nem vagdalva, hanem darálva van. A két változat 

közül inkább a fasírozott ajánlható, mert ez szabályos magyar képzés (vö. fasíroz), míg a 

fasírt a német faschiert befejezett melléknévi igenévi alak átvétele. Az ifjúsági nyelvi 

fasírtban van vkivel ’haragban, rossz viszonyban van vele’ kifejezés v. szótévesztés, v. 

tréfás ferdítés a francia eredetű faséban van vkivel helyett. Ezt csak a bizalmas-vulgáris 

beszélt nyelvben használhatjuk! 

 

fasiszta 

Az árnyaltabb szóhasználat különbséget tesz fasiszta ’Mussolini parancsuralmi 

rendszerével, az olasz fasizmussal kapcsolatos’ és náci ’hitlerista, német nemzeti 

szocialista’ között. Korábban gyakori volt (részben orosz nyelvi hatásra) a ~ melléknévnek 

effajta, tágabb értelmű használata: a német Ik; a spanyol, a portugál ~ rendszer. Ez a 

leegyszerűsítő, elsősorban iskolai és sajtónyelvi szóhasználat – történelmi okokból is – 

megszűnőben van. Vö. náci 

 

fasisztoid 

A görög eredetű -oid képzővel alkotott melléknév: ’fasiszta jellegű’. Váltogassuk a jobban 

érthető magyar félfasiszta szóval! 

 

fásli 

Német eredetű beszélt nyelvi szó. Magyar megfelelője, a (kötöző)pólya inkább csak a 

hivatali és a választékos írott nyelvben él. De a fásliz származék helyett bátran 

használhatjuk a magyar (be)pólyáz igét! 

 

fasza 



E durva szó a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben és a népnyelvben elismerő, dicsérő 

értelmű melléknév: ~ gyerek (= ügyes, derék); ez ~ volt (= pompás, remek)! Nők és/v. 

idegenek jelenlétében kerüljük! 

 

faszari 

Elavulóban levő népnyelvi melléknév: ’fösvény’. Durvasága miatt a nyilvános beszédben 

kerülnünk kell. Köznyelvi megfelelői: fösvény, fukar. 

 

fatális 

Latin eredetű, választékos idegen szó. Pontos magyar megfelelője a végzetes, de olykor a 

szerencsétlen v. a kínos melléknévvel is helyettesíthető. 

 

fatalista, fatalizmus 

A fatális származékai; második szótagjukban az á hang a-ra rövidül. Nincs pontos magyar 

megfelelőjük, csak körülírással pótolhatók: ’sorsának eleve elrendeltségét valló, abba 

belenyugvó (személy)’, ill. ’az elkerülhetetlen, megmásíthatatlan sorsba, végzetbe való 

belenyugvás’. 

 

fater 

A német Vater ’apa’ szóból. Jelentése ua., de bizalmas-tréfás, sőt bizalmas-vulgáris 

árnyalattal. Idegen férfi megszólításaként udvariatlan, kerülendő. Negatív stílusértékét a 

birtokos személyjel és a kicsinyítő képző (faterkám) sem csökkenti. Vö. muter 

 

fátyolos – fátylas 

Konkrét értelemben egyaránt jó: fátyolos v. fátylas kalap. De a hang v. a tekintet csak 

fátyolos lehet, fátylas nem! 

 

fault 

Angol eredetű sportnyelvi szó: ’(labdajátékban) szabálytalan lökés v. rúgás’. Vulgáris 

alakja: falt. A magyarításául ajánlott dancs főnév sajnos nem terjedt el. Használják helyette 

a szabálytalanság szót is, bár ez pontatlanság, hiszen nem minden szabálytalanság ~ is 

egyben (nem az pl. a labdarúgásban a les v. a szabálytalanul végrehajtott bedobás). Akkor 

járunk el helyesen, ha a ~ egyes típusait a megfelelő magyar szóval nevezzük meg: 

buktatás, gáncs, talpalás stb. 

 

favorit 

Olasz–francia eredetű sportnyelvi szó: a verseny ~ja. Nem sportnyelvi értelemben is: ő a ~ 

az állásra, a kinevezésre. Magyar szóval: esélyes. 

 

favorizál 

E francia eredetű igének több jó magyar megfelelője is van: kedvel, támogat, pártfogol 

vkit, kivételez vele. Helyettesítsük ezekkel! 

 

fax 

Angol eredetű nemzetközi szó: ’távmásoló készülék; az ezzel továbbított üzenet’. A 

facsimile transmission kifejezésből rövidült. Más nyelvekben, így a magyarban is él – 

alighanem a telex v. a telefon analógiájára – a tele~  összetétel is. Igei származéka: 



faxol,  igekötővel átfaxol . Vannak jó magyar megfelelőik, a távmásoló, 

távmásolat,  távmásol,  de ezek –  viszonylag hosszabb voltuk miatt –  a beszélt 

nyelvből egyelőre nem tudták őket kiszorítani. Vö. távmásolat,  távmásol  

 

fázik 

A bizalmas-családias szóhasználatban: ’tart, húzódozik, viszolyog vmitől’. Pl. ~ a 

vizsgától; fázom a vele való találkozástól. 

 

fazon 

Francia eredetű, német közvetítéssel átvett idegen szó. Több jó magyar megfelelője is van: 

szabás, minta, forma, alak. Az argóban és az ifjúsági nyelvben újabban ’ember, férfi’ 

jelentésben is él, enyhén pejoratív árnyalattal: odajött egy ~, és tüzet kért; 

az a ~ már öt perce téged bámul . Az igénytelen beszélt nyelv egyik 

jellegzetes szava; választékos beszédben és írásban nem fogadható el!  

 

fecsej 

A fecseg ige tövéből képzett újabb keletű, bizalmas hangulatú főnév: ’könnnyed, 

rendszerint felszínes csevegés’. Ügyeljünk rá, hogy j betűvel kell írni (ugyanígy: csevej, 

kacaj, moraj, robaj stb.), nem pedig ly-nal! Vö. csevej 

 

fedélzet 

A hajó ~én mintájára a sajtónyelvben gyakori a repülőgép v. az űrhajó ~én is. Ezek sem 

helytelenek, bár többnyire elegendő az egyszerűbb helymegjelölés: a repülőgépen, ill. az 

űrhajón v. az űrhajóban. 

 

fed – föd 

A két változat közül a köznyelvben a fed a gyakoribb, de a kissé népies föd is kifogástalan. 

Sőt ha a környezet túl sok e hangot tartalmaz, a jóhangzás kedvéért tanácsos ezt választani. 

Néhány szakszó jellegű származékának azonban csak e-ző (ill. a zárt ë-t ismerő 

nyelvhasználatban: ë-ző) alakja van: fedélzet, fedezék, fedezet stb. 

 

fedlap 

Nyelvújítási eredetű szakszó, pl. vasbeton ~; a kripta ~ját felfeszítették. A köznyelvben 

azonban csak a fedőlap összetételt használjuk: a könyv, a fülke fedőlapja. 

 

feed-back 

Az angol ~ szakkifejezésnek informatikai és biológiai értelmében egyaránt van jó és 

pontos magyar megfelelője, a visszacsatolás, ill. a visszajelzés. Nem szaknyelvi 

szövegben, pl. a sajtóban v. az ismeretterjesztésben inkább ezekkel éljünk! 

 

feeling 

Az ’érzés, érzelem, érzület, hangulat’ jelentésű angol ~ szót a bizalmas beszélt nyelv és a 

publicisztikai stílus magyar szövegkörnyezetben is használja, pl. Sziget-~ ’a budapesti 

Hajógyári-szigeten nyaranta megrendezett popzenei tábor sajátos hangulata’. Olykor 

magyaros írásmóddal is: fíling. Ezt stíluselemként elfogadhatjuk, de rendszeres használatát 

modorosságnak, kerülendőnek tartjuk. 

 



fehérbor 

1984 óta egybe kell írni, mert nem ’fehér színű bor’-t jelent, hanem sajátos borfajtát 

(szemben a szintén egybeírandó vörösbor-ral). Vö. vörösbor 

 

fehér – fejér 

A fejér változat az eredetibb, de mára elavult; csak néhány tulajdonnév (pl. Fejér megye) 

és a népnyelv őrzi. 

 

fejében 

Ragos főnévből keletkezett névutó: díjazás ~, készpénzfizetés ~. A napi használatból kezdi 

kiszorítani az ellenében. Ha tömörebben akarunk fogalmazni, az -ért határozóraghoz 

folyamodunk: díjazásért, készpénzfizetésért. Ezekhez képest a ~ választékos és régies 

zamatot kezd kapni. 

 

fej – fő 

Ugyanabból a finnugor testrésznévből eredő, de a mai nyelvben már elkülönült szavak. A 

fő változat a korábbi, a fej ennek egyes szám 3. személyű birtokos személyjeles feje 

alakjából vonódott el. A fő főnév ma választékos, irodalmias, pl. érett v. tiszta fővel; boros 

fővel. De a főbe lő állandó szókapcsolatban, továbbá számos összetétel utótagjaként 

(államfő, asztalfő, családfő, egyházfő, hídfő, kormányfő, kútfő, oszlopfő, tözsfő stb.) most is 

ez a köznyelvi. A hivatali nyelvben a fő: ’(vhány) személy’, pl. létszám 36 fő; a bizottság 6 

főből áll. Ebben az értelemben a köznyelv a személy v. tag főnévvel helyettesíti, gyakran 

pedig egyszerűen elhagyja: felveszünk két fő takarítónőt = … két takarítónőt. 

 

fejvadász 

Eredeti jelentése: ’olyan (indián, maláj stb.) harcos, aki azért vadászik emberekre, hogy 

megölje őket, s levágott fejüket trófeaként, győzelmi jelvényként őrizze’. Az újabb 

közéleti és sajtónyelvben, angol mintára (a head-hunter tükörszavaként), egy kissé 

bizalmas árnyalattal: ’(megbízásból) tehetséges, jól képzett munkaerőt felkutató személy’. 

Jelzőként is: egy ~ cégnél dolgozik. Hivatalos megfelelője a személyzeti tanácsadó. 

 

fekbér 

A fekszik ige fek- tőváltozatával alkotott összetétel. Hivatalos szakszóként elfogadható: 

’küldeménynek határidőn túli tárolásáért a címzettre kirótt pótdíj’. 

 

fékeveszett – fékevesztett 

A Magyar helyesírási szótár csak az utóbbi változatot tünteti fel, de a fékeveszett is 

kifogástalan, csak ritkább. 

 

fekhely 

A fek- csonka tővel alkotott nyelvújítás kori összetétel. Helyette jobb a teljes alakú 

fekvőhely. 

 

fekszik 

Régies alakja: feküszik. Nem egyformán gyakori, de egyaránt helyes változatok: feküsztök 

– feküdtök; fekszenek – feküsznek – feküdnek. 



Kifejezésekben olykor németes: (a) szívén v. (a) lelkén ~ vmi = szívügye, nagyon fontos 

neki; a szívét, lelkét nyomja vmi. 

Az igénytelen beszéd divatos kifejezése: vki jól ~ vhol v. vkinél. Szebben: jó a híre, 

elismerik, méltányolják, kedvelik; jó összeköttetései, kapcsolatai vannak vhol. 

Tűrhető, sőt némileg képszerű: nagy gond ~ a vállán; ügye a minisztériumban ~; 

vagyona műtárgyakban ~. Jobb azonban: nyomja a vállát; ügyét a minisztériumban intézik 

(esetleg fektetik el); vagyonát műtárgyakba fektette v. műtárgyak formájában őrzi. 

 

fektet 

Átvitt értelemben németes, pl. új alapokra ~ vmit (vö. legen). Helyette magyarosabb: új 

alapokra helyez v. állít. L. még: súlyt fektet v. helyez vmire 

 

fekvőrendőr 

A gépkocsiforgalom lassítására mesterségesen kialakított útakadály bizalmas neve. Eleinte 

két szóba írták, újabban azonban egybeírással jelzik a kifejezés átvittértelműségét 

(megkülönböztetésül ettől: az úttesten fekvő rendőrt elgázolta egy teherautó). 

 

fel L. fel igekötő 

 

felad 

’Vmilyen tevékenységet abbahagy; lemond vmiről’ jelentésben való használata 

idegenszerű (németes, vö. aufgeben). Pl. ~ta a tervét = lemondott, letett róla, elállt tőle; 

~ja a kereskedést, az üzletet = megszünteti, bezárja. ’Kényszerűen abbahagy vmit, 

különösen harcot, küzdelmet’ értelemben viszont nem hibáztatható. 

 

feláll 

A közéleti nyelvben ’megalakul, létrejön, létesül’ értelemben használatos, pl. ~ a bizottság, 

a testület, a hivatal. Eredetileg egy kissé bizalmas jellegű kifejezés volt, de ezt a 

hangulatát gyorsan elveszítette, és napjainkra semlegessé vált. Az írott nyelvben azonban 

továbbra is a megalakul stb. számít hivatalosnak. 

 

felé 

E névutót a hivatali és közéleti zsargon ’vkihez, vmihez’, ill. ’vkinek, vminek (a számára, 

részére)’ értelemben is használja: kérést intéz az igazgató ~; javaslatát továbbítottuk a 

minisztérium, az illetékes főhatóság stb. ~. Természetes köznyelven: kérést intéz az 

igazgatóhoz v. megkéri az igazgatót (arra, hogy); javaslatát továbbítottuk a 

minisztériumba, a főhatósághoz. 

A ~ névutó – főleg összetett határozószók utótagjaként – fele változatban is használatos: 

befele, estefele, odafele stb. E formák azonban népies, bizalmas színezetűek, ezért a 

köznyelvben nemigen élhetünk velük. 

 

féle 

Valójában melléknévképző, de az egybe- v. kötőjeles írás szempontjából összetételi tagnak 

számít: takarmányIk (két tag, egybeírjuk), de szemestakarmány-Ik (három tag, hét szótag, 

tehát kötőjellel kell írni). 



Sokszor pongyolán, ill. csupán divatból alkalmazzák: vegyél valami lámpaIt!; 

pontosabban: valamilyen lámpát v. egyszerűen egy lámpát. Nem helytelen azonban, ha azt 

akarjuk vele kifejezni, hogy vmi csak olyasmi, olyanfajta, de nem egészen az: kell ide 

valami szekrény~ (= ’szekrényszerű, a szekrény funkcióját betöltő bútordarab’). 

Tulajdonnévhez mindig kötőjellel járul. Személynévhez inkább csak akkor kapcsoljuk, 

ha jelentése: ’rá jellemző’, pl. Eötvös-~ körmondat (= ’olyan típusú körmondat, 

amilyeneket Eötvös József írt’). Ha ’tőle származó, általa feltalált’ az értelme, legjobb 

elhagyni, pl. Davy-~ lámpa = Davy-lámpa. 

 

feled – felejt 

A felejt a köznyelvi alak; a feled választékos, irodalmias. Származékaiknak is ilyen a 

stílusértékük: felejtés – feledés; felejthetetlen – feledhetetlen; stb. A feledékeny melléknév 

azonban csak a feled változatból képezhető. 

 

fél  egybe- és különírása 

’Félig’ értelemben egybeírjuk: félhivatalos, félárnyék, félcipő (nem magas szárú cipő). De 

külön kell írni, ha jelentése ’egyketted’ v. ’egyik’: fél csizma, fél pár cipő, fél kilenckor, fél 

kézzel (két kezemnek a felével, egyik kezemmel). 

 

félelmes – félelmetes 

’Félelmet keltő’ értelemben vagylagosak: félelmes v. félelmetes jelenség. A félelmetes 

azonban túlzó jelzőként ezt is jelentheti: ’rendkívüli erejű, kiváló’, pl. félelmetes vitatkozó. 

 

felépít – megépít L. megépít 

 

féleség 

Hagyományos értelemben a ~ utótag ezt fejezi ki: ’olyanfajta, olyan rendeltetésű (tárgy, 

dolog), de nem egészen az’. Pl. valami zakó~et próbált rám tukmálni; a bejáratnál cipő~ek 

hevertek. 

A kereskedelmi szaknyelvben: áru~ = árufajta, árucikk v. egyszerűen áru. Főleg többes 

számban: boltunk az áru~ek széles választékát kínálja. 

Újabban önálló főnévként is: az áru, a bútor, a cipő ~ei. E helyett a szaknyelvben is 

helyesebb a fajtái, ill. (a) különféle áruk, árucikkek, bútorok, cipők. 

felesleg L. fölösleg – felesleg 

 

felett L. fölött 

 

felette, felettébb L. fölöttébb 

 

felfedez – feltalál 

Jelentésük nem azonos! A felfedez: ’a természetben meglevő, de addig nem ismert 

jelenséget, összefüggést felismer, arra rájön’, pl. Kolumbusz felfedezte Amerikát; Newton 

felfedezte a szabadesés törvényszerűségeit. A feltalál: ’vmely jelentős új eszközt, eljárást 

stb. elsőként megtervez, készít, alkot, szerkeszt’, pl. a gyufát Irinyi János találta fel. Ez 

utóbbi értelemben a felfedez is használatos: a dinamót Jedlik Ányos fedezte fel. Ez sem 

helytelen, bár kissé pongyola. 



Ha a szövegkörnyezetben sok az e, használjuk a föl igekötős változatot: fölfedez, 

föltalál. 

 

felfektet 

Konkrét értelemben ritka: a nagyobbik gyereket ~i a felső ágyra. A hivatali nyelvben: 

’írásba foglal, összeállít, megír’, pl. ~i a kimutatást, a nyilvántartást, a listát. Ez 

germanizmus (vö. auflegen), ezért az igényes stílusban kerülnünk kell. Helyette fenti 

magyaros megfelelőit használjuk! 

 

felfokoz, felfokozott 

A fel igekötő nem ad többletjelentést a fokoz igének, csak nyomósítja. A felfokozott 

melléknévi igenévi származék kedvelt szava volt a mozgalmi stílusnak: felfokozott 

érdeklődés, várakozás, elvárás(ok). Igekötő nélkül is: fokozott érdeklődés stb. Egyik sem 

helytelen, de ne koptassuk őket zsargonszerű divatszóvá! 

 

fel – föl L. fel igekötő 

 

felfúj 

Képes értelemben bizalmas: ’felnagyít, eltúloz’, pl. ~ja a dolgot. A fújd fel! kiszólás 

bizalmas-családias, olykor kissé bizalmas-vulgáris jellegű. Köznyelvi megfelelői: ezzel 

aztán ne büszkélkedj!; ne légy vele olyan nagyra!; kissé durván: elmehetsz vele a csudába 

v. a fenébe! 

 

felfut 

Egy időben divatszó volt: ~ a termelés, az ipar stb. Helyette választékosabb: nő a termelés, 

fejlődik az ipar. További szinonimák: erősödik, fokozódik, gyarapodik. A felfutás főnév 

ezekkel a rokon értelmű szavakkal helyettesíthető: fejlődés, növekedés, gyarapodás stb. A 

felfuttat, felfuttatás pedig lehet fejleszt, fejlesztés. (Noha mindezekből hiányzik a 

mozzanatos jelleg, a szakaszosságra való utalás.) 

 

felhagy 

A ~ vmivel kifejezést régebben germanizmusnak bélyegezték, holott nincs pontos német 

mintája (vö. mit etw. aufhören, nem pedig auflassen!). De aki idegenszerűnek v. 

hivatalosnak érzi, bátran élhet helyette az abbahagyja, nem folytatja, lemond róla stb. 

szinonimákkal. 

 

felhajtás 

Bizalmas-vulgáris divatszó: ’fölösleges ceremónia, (túl) nagy hűhó’. Igényesebb beszédbe 

és írásba nemigen illik. Jó megfelelői a szintén bizalmas hűhó, cécó. 

 

felhív 

A sajtó- és közéleti nyelv kedvelt szava. Terjengős kifejezésekben is, pl. ~ja a figyelmet = 

figyelmeztet. Terjedőben van tárgy nélküli használata: a politikus egységre hív fel; a felirat 

takarékosságra, csendre, a tisztaság megőrzésére, a dohányzás kerülésére hív fel. 

Igényes közlésben lehetőleg kerüljük a ~ szót, ill. váltogassuk szinonimáival: felszólít, 

buzdít, ösztönöz, sarkall. 

 



felhoz 

A ~ vmit vki ellen; bizonyítékul, ürügyül hoz fel vmit kifejezés nem germanizmus, hiszen 

nincs pontos német mintája (vö. vorbringen; etw. als Beweis anführen, als Vorwand 

angeben). Aki mégis idegenszerűnek érzi, helyettesítse a felró vkinek vmit; bizonyítékul, 

ürügyül használ fel vmit v. hivatkozik vmire szókapcsolattal! 

 

felhő 

Népiesen és régiesen: fölhő, fölyhő; választékosan: felleg. De az ég (és átvitt értelemben 

vkinek az arca, tekintete) csak felhős lehet. 

 

felhúz 

Bizalmas-családias és bizalmas-népies hangulatú ige. Köznyelvi megfelelői: felbosszant, 

feldühít, ill. felizgat. Az igényesebb stílusban ezekkel helyettesítsük! 

 

fel  igekötő 

1. A fel – föl alakváltozat vagylagos; használatára szabályt nem, legfeljebb tanácsot 

adhatunk. Pl. ha az ige (több) e hangot tartalmaz, előnyben részesíthetjük a föl változatot: 

fölfedez (nem pedig felfedez). Máskor viszont az e hangzós igekötő révén érhető el 

változatosabb hangzás: felköszönt (nem pedig fölköszönt). Elvont értelmű szavakban a föl 

erőltetése mesterkélten hat; nemigen mondjuk pl., hogy föltételes mód, hitelföltételek. De 

az e–ö közötti választás végső soron mindig a szövegkörnyezettől és a beszélő v. 

fogalmazó stílusérzékétől függ. 

2. Idegenszerű használatáról l. külön szócikkeinket: felfektet, felfut, felhoz, feltalálja 

magát, felvág. 

 

feljebb – följebb 

A két változat egyaránt helyes. Az lj-t inkább hosszú j-nek, mint l + j hangkapcsolatnak 

ejtsük! 

 

felkap 

A bizalmas stílusban: ~ vmit ’divatból használja’; felkapott ’divatos’. Az argónyelvi ~ja a 

vizet szólás a bizalmas-tréfás stílusban elfogadható, de igényesebb közlésben ne éljünk 

vele! Köznyelvi megfelelői: dühbe v. méregbe gurul, fel- v. megmérgesedik. 

 

félkész 

Köznyelvi értelme: ’félig kész’, pl. ~ építkezés; ott hagyták a munkát ~en (= 

befejezetlenül). Kereskedelmi szakszóként: ’további feldolgozásra alkalmasan elkészített’, 

pl. ~ áru, termék, étel. 

 

fél kézzel, fél lábon L. páros testrészek nevének egyes v. többes száma 

 

fellebbez 

Jogi szakszó, de a köznyelvben is használjuk. Első szótagja ún. ál-igekötő, ezért nem 

válhat el. Helytelen tehát ez: nem lebbezett fel az ítélet ellen. Helyesen: nem ~ett. 

 

fellép 



’Előáll’ értelemben való használata hivatalos ízű, mesterkélt: igénnyel, követeléssel, 

javaslattal lép fel = igényel, követel, javasol vmit. A színházi szaknyelvben: ’szerepel’. De 

az értekezleten, gyűlésen nem ~ vki, hanem felszólal, beszél v. hozzászól. 

Nem személyre vonatkozó használata németes (vö. auftreten). Pl. az országban 

tífuszjárvány lépett fel (= kezdődött, alakult ki, tört ki); a betegnél szövődmény lépett fel (= 

alakult ki, keletkezett v. támadt). 

 

felmenő 

Jogi szaknyelvi melléknév és főnév: ’olyan (személy), akitől egyenes ágon származik vki’. 

Pl. ~ rokon; ~i (= ősei) a Felvidéken éltek. Az ifjúsági nyelvben tréfásan ’szülő’: ne bántsd 

a ~imet! Vö. ős 

 

felmerül 

Konkrét értelemben ’víz alól felbukkan’: a tengeralattjáró ~t a víz alól. Átvitt értelemben 

is kifogástalan: ~tek benne a gyermekkori emlékek; az értekezleten több új javaslat merült 

fel. „Logikátlanság” címén való elmarasztalása nem jogos, mert a merül ige eredetibb 

jelentése nem ’lesüllyed’, hanem ’merítődik’. Ezért merülni nemcsak lefelé, hanem fölfelé 

is lehet! 

felnagyít 

Átvitt értelemben sajtónyelvi divatszó: ~ja a nehézségeket stb. Pontosabb szinonimával: 

eltúlozza. 

 

felolt 

A felgyújt ige hatására és a leolt párdarabjaként keletkezett az alacsonyabb szintű beszélt 

nyelvben: ~ja (= felgyújtja, megnyújtja, bekapcsolja) a villanyt. Értelemzavaró volta miatt 

okvetlenül kerüljük, s a fenti szinonimák vmelyikével helyettesítsük! 

 

felől 

Honnan? kérdésre felelő, valóságos irányt jelző névutó: a víz ~ fúj a szél. Eredethatározói 

használata pongyola, kerülendő: a lakosság ~ több bejelentés érkezett. Helyesen: a 

lakosságtól, esetleg a lakosság részéről. Az érdeklődik vki, vmi ~ helyett is árnyaltabb az 

érdeklődik vki v. vmi iránt, ill. az érdeklődik vkiről v. vmiről. A hivatali zsargonbeli 

intézkedik vmi ~; a díjszabás ~ kiadott rendelet stb. helyett jobb, mert oldottabb a vmiről 

vonzat. 

 

felőlem 

A felől névutó egyes szám 1. személyű birtokos személyjeles határozói alakja. A bizalmas 

beszédben – könnyed v. hanyag mellékértelemmel – azt fejezi ki, hogy vkinek nincs 

kifogása vmi ellen. Pl.: [Holnap elutazom. –] ~!; ~ jó v. rendben v. mehet! De a semleges, 

tárgyilagos közlésbe jobban illik: rendben (van), szerintem jó, rendben, mehet. 

 

felpiszkál 

Konkrét jelentésben: ~ja a tüzet (= felszítja). Átvitt értelemben bizalmas: ’felingerel, 

felizgat; felmérgesít, feldühít’. A szakmai zsargonban: ~ja a motort, azaz ’nagyobb 

teljesítményre állítja’. 

 



felpörög, felpörget 

Az argóból a bizalmas köznyelv felé mozgó igék. A szókép alapja a műszaki nyelvi 

felpörög a motor kifejezés lehetett; ebből jelentésátvitellel: ’gyorsabban működik, zajlik’, 

pl. felpörög az ügy. Hasonlóképpen a felpörget a ’fel- v. meggyorsít’ értelmet kapta. Innen: 

felpörgeti (= felizgatja) magát. Sőt az újabb bizalmas nyelvben már van túlpörög, 

túlpörget is. Vö. bepörög, bepörget 

 

felrúg 

Erősen pejoratív ige. A sportnyelvben: ’úgy szabálytalankodik, hogy rúgása folytán az 

ellenfél a földre kerül’. Átvitt értelemben: ’durván megszeg’, pl. megállapodást, 

szerződést. 

 

felség – fölség – fenség 

Az uralkodónak, ill. családtagjainak megszólítására való szavak. A felség megszólítás csak 

az uralkodót illette meg; a fölség ennek népies változata. A fenség az uralkodó család többi 

tagjának megszólítására szolgált. L. még: fenséges – felséges 

 

felső – fölső 

Vagylagos változatok; az utóbbi kissé népies. 

 

félsz 

A fél ige egyes szám 2. személyű alakjából keletkezett főnév: belébújt a ~ ’félelem’. Mivel 

a ~ eredetileg ragos szó, újabb toldalékokkal nem látjuk el: nincs se többes számú, se 

egyéb ragos alakja. 

 

felszámol 

Kereskedelmi, majd hivatali nyelvi szakszó: ~ja a vállalatot, a céget. Tágabb, már nem 

pénzügyi értelemben: ~ja az elmaradottságot, az írástudatlanságot; ~ták az összeesküvést. 

Ezekben a kifejezésekben lényegében a megszüntet igének a szerepét vette át. Mivel 

divatszóvá vált, csak mértékkel használjuk! Helyette: megszünteti az elmaradottságot, az 

írástudatlanságot; feloszlatja a céget; felderíti v. felgöngyölíti az összeesküvést. 

 

felszed 

Bizalmas árnyalatú szókapcsolatok: ~ egy kilót (= hízik); ~te a betegséget (= megkapta). 

Az argóból az ifjúsági nyelvbe került ~ vkit ’(alkalmi) partnert talál’ bizalmas-vulgáris, az 

igényes stílusba nem illő kifejezés. 

 

felszívja magát 

A bizalmas-népies, bizalmas-tréfás stílusban: ’feldühíti magát, méregbe jön’. A 

sportnyelvben: ’vmely nagy feladatra felkészül, összeszedi erejét, koncentrál’. Ez is 

bizalmas-tréfás. Ezért csak ilyen stílusú közlésben élhetünk velük! 

 

felszívódik 

Argó- és ifjúsági nyelvi igeként: ’váratlanul, feltűnés nélkül (el)távozik’. Felszólító 

módban durva: szívódj fel! (= távozz!, tűnj el!). 

 

felszólalás – felszólamlás 



Ne tévesszük össze őket! A felszólalás: ’nyilvánosság előtti, rendszerint rövidebb előadás, 

hozzászólás’. A jogi és hivatali nyelvi felszólamlás: ’tiltakozás’, pl. a pénztártól való 

távozás után felszólamlásnak helye nincs. Bár ez utóbbi elavulóban van, nem 

helyettesíthetjük a felszólalás-sal; legfeljebb a reklamálás v. a tiltakozás szoríthatja ki. 

 

felszólítás 

Leggyakoribb kifejezőeszköze a felszólító módú igealak (vö. felszólító mód). Egyéb nyelvi 

formái: 

1. Kijelentő módú, jelen és jövő idejű igealak: elhallgatsz nyomban?; teszed le azt a 

kalapácsot?!; idejössz, egy-kettő!; öt percen belül elalszol!; stb. 

2. Feltételes módú, jelen idejű kérdő igealak: ideadnád a sót?; nem szólnál egy jó szót 

az érdekében? E ~ok jobbára óhajt, kérést fejeznek ki udvarias formában. 

3. Főnévi igenév: leülni!; felállni!; beszállni! Az ilyen parancsok rendszerint a katonai 

és a (régebbi) iskolai nyelvben, valamint az indulatos beszédben használatosak. 

Durvaságuk és idegenszerű voltuk (németességük) miatt jobb helyettük a személyhez szóló 

felszólító alak: üljetek v. üljenek le!; álljatok v. álljanak fel!; szálljatok v. szálljanak be!; 

udvariasabban: tessék beszállni! 

4. Főnév, különösen ha a ~ általános érvényű: beszállás!; indulás!; takarodó!; alvás!; 

csönd!; segítség! Olykor helyettesíthetők ragozott igealakkal (pl. alvás! helyett aludj!, 

aludjál! v. aludjatok!), máskor nem (pl. a takarodó! helyett nem mondhatjuk: takarodj! v. 

takarodjatok!). 

5. A gyermeknyelvben gyakori játszi szóalakok: csüccs (le)!; tánci-tánci!; tapsi-tapsi! 

6. Akaratkifejező indulatszók és tiltószók: csitt!; ne!; pszt! Némelyikük csak a bizalmas, 

ill. a durva stílusban használható, pl. a nyugi!, ill. a kuss! 

 

felszólító mód 

Általában parancsot, felszólítást, óhajt, kívánságot fejez ki: hozd ide!; fáradjon be!; „Aludj 

el szépen, kis Balázs!” (József A.: Altató). Használhatjuk szükségességet, lehetőséget 

kifejező, továbbá célhatározói mellékmondatban: még csak az hiányzik, hogy meghűlj!; 

nincs rá szükség, hogy elmagyarázza; külföldre utazott, hogy rokonaival találkozzék. 

Idegenszerű és fölösleges, olykor régies a ~ bizonytalanság, kétely, aggódás jelzésére, 

pl. nem tudtam, ki légyen (ma inkább: kicsoda) az illető; féltem, el ne árulja a titkot (= 

hogy elárulja a titkot). Keresett, modoros a megengedő mellékmondatban használt, akár, 

bár kötőszóval, akármilyen, bármilyen névmással bevezetett felszólító módú igealak: 

bármi történjék is, rám biztosan számíthattok. Ma természetesebb: bármi történik is, … 

Megengedés kifejezésére sokszor nehézkes: tanuljon akármilyen sokat, szerezzen 

akárhány diplomát, … Helyesebben: akármilyen sokat tanul, akárhány diplomát szerez 

(is)… A hivatali nyelvben előfordul ilyen felemás szerkesztés is: azt remélik, hogy az új 

rendeletek növeljék a vállalkozókedvet. Helyesen: növelik. 

A ~ alaktani jelölője legtöbbször a -j módjel: menjen, fújjon, nőjön. Ez az s, sz, z, dz 

végű igékhez ejtésben is, írásban is hasonul: keressen, másszon, vonzzon, fogóddzék. A t 

végű igék végső hangjával többféleképpen olvad össze: láss, bocsáss; féltsük, mártsuk; 

fessük, fürösszük. A tesz, vesz, lesz, eszik, iszik, visz igék magánhangzós tövéhez gy 

formában járul: tegye, vegye, legyen stb. A hisz ~jában a módjel kivételesen ggy alakú: 

higgye! 

Az alanyi és a tárgyas ragozás egyes szám 2. személyében kettős alakok használatosak: 

aludj már el! – aludjál el, kisfiam!; feküdj le rögtön! – feküdjél nyugodtan!; ill. add ide! – 



adjad szépen ide!; nézd meg azonnal! – nézzed meg, kérlek! A rövidebb alak parancsot, a 

hosszabb enyhébb felszólítást, kérést fejez ki. A választékos fogalmazásban azonban – a 

jelentéstől függetlenül – inkább a rövidebb változatot alkalmazzuk. 

A látszik, metsz, tetszik ige kettős felszólító alakjairól vö. látszik | metsz | tetszik 

A pongyola nyelvhasználatban a felszólító alakok kijelentő értelemben is használatosak 

(„suksük-, ill. szukszük-nyelv”). Erről l. külön szócikkünket: felszólító módú igealak 

kijelentő helyett 

Az ikes igék felszólító alakjait a köznyelv ma már jobbára iktelen személyraggal 

használja: aludjon, egyen. A szabályos aludjék, egyék forma így szinte választékosnak 

számít. Némelyik (keleti) nyelvjárásban viszont az iktelen igék egyes szám 3. személyében 

is megjelenik az ikes ragozás: álljék meg!; menjék már! Ezek az alakok a köznyelvben 

kerülendők. (Részletesebben: ikes és iktelen ragozás.) 

 

felszólító módú igealak kijelentő helyett 

Az igék nagy részének kijelentő és felszólító módú alakja a tárgyas ragozás jelen idejének 

egyes szám 3. és többes szám 1., 2., 3. személyében (magas hangú igéknél csak többes 

szám 1. személyében) a toldaléknak (olykor hasonult) j eleme miatt egybeesik, pl. várja, 

várjuk, várjátok, várják – várja (meg)!, várjuk (meg)!, várjátok (meg)!, várják (meg)!; 

rázza, rázzuk, rázzátok, rázzák – rázza (fel)! stb.; ill. kérjük – kérjük (meg)!; nézzük – 

nézzük (meg)! 

Részben ezeknek az igealakoknak a hatására, részben talán ejtéskönnyítésül – főként az 

északi és északkeleti nyelvjárásokban, továbbá a budapesti köznyelvben – a t végű igék 

felszólító alakjait sokszor kijelentő értelemben használják: ezt mindenki mondhassa 

(helyesen: mondhatja); mi ezt nem szeressük (= nem szeretjük); miért nem a jobbikat 

válasszátok (= választjátok)? 

A két igemód alaki megkülönböztetéséhez a közlés pontossága érdekében szigorúan 

ragaszkodnunk kell, tehát a „suksük”-, ill. „szukszük”-özésnek okvetlenül gátat kell vetni. 

Néha, a fenti hibától való óvakodás miatt, az ellenkező helytelenség is felbukkan, pl. ne 

bántjuk! e helyett: ne bántsuk! 

A lát, meglát felszólító alakjait is igen gyakran alkalmazzák kijelentő értelemben, főleg 

a népnyelvben, de – különösen fölényes, kioktató közlésben – a kevésbé választékos 

köznyelvben is: lássa, megmondtam!; lássa, lássa, nem hallgatott rám!; meglássa, vihar 

lesz!; meglássa, ebből nagy baj lesz!; stb. E nyomósító igealakok ma már csupán 

indulatszói szerepűek, igei jellegük alig érződik. Mégis jobbnak, helyesebbnek tartjuk 

ilyenkor is a kijelentő látja, meglátja használatát. 

L. még: nyelvi norma 

 

feltalál L. felfedez – feltalál 

 

feltalálja magát 

Idegen nyelvi szemléletet tükröz. Válasszuk helyette a természetesebb, magyarosabb 

kivágja magát, nem jön zavarba, túlteszi magát vmin, ill. a szintén kifogástalan könnyen 

be(le)illeszkedik vmibe, jól érzi magát vhol kifejezések vmelyikét! 

 

feltankol 



A köznyelvben: ’(járművet) üzemanyaggal feltölt(et)’. A társalgási nyelvben és a tréfás 

nyelvhasználatban: ’útra való itallal ellátja magát’, ill. ’beiszik, nagyot iszik’. Igényes 

beszédbe és írásba semmiképp sem való! 

feltesz 

A kérdés(eke)t tesz fel kifejezés olykor terjengősen hat; ilyenkor helyettesítsük a tömör 

kérdez igével! Ha azonban a kérdés szónak szám- v. minőségjelzője van, nem 

nélkülözhetjük a kifejezés használatát: az ügyész két kérdést tett fel a tanúnak; a riporter a 

következő kérdéseket tette fel. 

A ~ vmit ’elhatároz vmit’ és a ~i magában, hogy ’elhatározza magában, eltökéli magát 

arra, hogy’ kifejezések kifogástalanok. Főleg a népnyelvben, ill. az abból merítő költők 

műveiben gyakoriak. Pl. „Nem tesz föl a lyány magában egyebet, / Csak hogy téged, csalfa 

legény, elfeled” (Petőfi). 

 

feltesz – feltételez 

A feltesz ’feltételesen állít, mond vmit; feltevésként igaznak, megtörténtnek képzel’ helyett 

a sajtónyelvben egyre inkább a feltételez igét, a feltétel főnév -z képzős származékát 

használják. Ez azonban végeredményben szótévesztés, mivel a feltétel szó jelentése 

egészen más, mint a feltevés-é. Ezért a feltételez csak akkor fogadható el, ha félreértést 

küszöbölünk ki vele, pl. feltételezi, hogy egy hétig maradnak. A felteszi, hogy egy hétig 

maradnak mondat kétértelmű lenne, mert a feltesz igének ’erősen elhatároz’ jelentése is 

van (l. előző szócikkünket!). 

Van a feltételez-nek egy olyan jelentése is, amelyben semmiképp sem cserélhetjük fel a 

feltesz igével: ’vmi szükségszerűen megkövetel vmit, nélküle nincs’. Pl. a fény és az 

árnyék kölcsönösen feltételezik egymást. Ebben a jelentésében – de csak ebben! – a 

feltételez igekötője nem válik el az igétől. Vagyis pongyola ez a szórend: a két fogalom 

nem tételezi fel egymást. Helyesebben: nem feltételezi egymást. 

 

feltételes mód 

I. Általános kérdések 

A) A cselekvésnek stb. feltételhez kötött, ill. kívánatos voltát fejezi ki. Továbbá: a) 

óhajt, javaslatot: bárcsak én is ott lennék!; holnap megkereshetnétek; b) szerény kérést: 

adnál egy szelet kenyeret?; c) óvatos, szerény(kedő) közlést: „Gáspár volnék, afféle / 

Földi király személye” (József A.: Betlehemi királyok); d) megbánást, tagadást: csak ne 

hagytuk volna magára!; miből is adhatnék? 

B) A ~ alkalmazásának eddigi válfajai mind helyesek. Olykor azonban helytelen a ~, pl. 

azért, mert idegenszerű: 

1. Ha a főmondat állítmánya v. határozója is kifejezi a bizonytalanságot: kétlem, hogy 

találkozhatnánk (helyesebben: találkozhatunk); állítólag jövőre meglátogatnának (jobb: 

meglátogatnak). 

2. Értesülésre való hivatkozásban: egyesek véleménye szerint a felek rövidesen 

megegyeznének (= megegyeznek). 

3. Kétkedő vélemény v. tagadás esetén: valószínűtlen az az állítás, hogy a vezetőség 

még ma összeülne (= összeül); tagadta, hogy ő törte volna be (= törte be) az ablakot. 

4. Egyes (cél)határozói mellékmondatokban: kérte, hogy helyettesítené (= helyettesítse) 

őt; követelte, hogy állítanák (= állítsák) bíróság elé. 

5. Fölöslegesen szerénykedő töltelékmondatokban: szeretném felhívni (= felhívom) a 

figyelmet arra, hogy…; megjegyezném (= megjegyzem) még, hogy… 



C) Az ehetném, alhatnánk típusú, óhajt kifejező használat a mai köznyelvben már ritka. 

L. még: ható ige 

II. Ragozási kérdések 

1. Az alanyi ragozás jelen idő egyes szám 1. személyben nincs illeszkedés: (én) fáznék, 

bocsátanék, húznék. A -nák toldalékos (én) fáznák stb. igen durva hiba! 

2. A tárgyas ragozás többes szám 1. személyének eredeti -nók, -nők ragja (látnók, 

kérnők) helyett a mai köznyelvben az alanyi ragozás -nánk, -nénk ragja (látnánk, kérnénk) 

az általános. Az eredeti alakok csupán a választékos, ünnepélyes stílusban, ill. az 

Erdélyben élő v. onnan jött magyarok nyelvhasználatában fordulnak elő. 

3. A van ige feltételes múlt idejének szabályos volt volna alakja régiessé vált, a 

szépirodalom nyelvébe szorult vissza: „Ha volt vón szükség emberre, magyarra, / Lett 

volna, aki másképpen akarja” (Ady: Két kuruc beszélget). A mai köznyelvben csak az 

utóbbi alak használatos. 

Az összetett feltételes igealakok ismétlődésének elkerülésére a feltételes főmondat v. 

mellékmondat állítmányát átképzeléses jelen időbe tehetjük. Pl. e helyett: ha idejében 

szóltál volna, semmi baj sem történt volna, egyszerűbb ez: ha idejében szóltál volna (v. ha 

idejében szólsz), ez nem történik meg. 

L. még: kell | volna – lenne 

 

feltétlen, feltétlenül 

Melléknévként csak feltétlen alakban, pl. feltétlen bizalom. Határozószóként mind -ül 

raggal, mind anélkül használatos: feltétlen(ül) megbízom benne; feltétlen(ül) ott leszek. Jó 

szinonimáik: kétségtelen(ül), bizonyosan, mindenképpen, mindenesetre, okvetlen(ül). 

Olykor még ez is jó lehet: ha törik, ha szakad. 

 

feltétlen(ül) – okvetlen(ül) 

’Feltétel, fenntartás nélküli’ jelentésű melléknévként a feltétlen a köznyelvi; az okvetlen 

kissé régies (okvetlen engedelmesség). ’Bizonyosan, mindenképp’ értelemben az okvet-

len(ül) határozószó a pontosabb, de kezdi kiszorítani a feltétlen(ül). Az igényes írott 

nyelvben igyekezzünk megőrizni árnyalatnyi jelentéskülönbségüket: a védőoltás feltétlenül 

kötelező, azaz ’úgy, hogy ellenvetésnek nincs helye’, de november végére okvetlenül (= 

bizonyosan, kétségtelenül) elkészülök a munkával. 

 

feltevés – feltételezés – feltétel 

A feltevés a feltesz ige főnévi származéka. Elvont jelentésben: ’sejtésen alapuló vélemény’; 

tudományos szakszóként: ’még bizonyításra szoruló tétel, elgondolás; hipotézis’. A 

pongyola nyelvhasználatban, különösen a sajtónyelvben az előbbinek rovására terjed a 

feltételezés szó. Ezt nem pártoljuk, mert nincs tartalmi többlete, viszont két szótaggal 

hosszabb. Más a feltétel: ’vminek a létezéséhez, megvalósulásához szükséges körülmény’. 

Ennek nyelvbeli helyzetét újabban veszélyezteti idegen megfelelője, a kondíció (l. ott). 

 

feltöltődik 

Műszaki nyelvi szóként: ’felhalmozható energiával megtelik’, pl. az akkumulátor ~ 

árammal. Átvitt értelemben, társalgási nyelvi divatszóként: ’(aktív) pihenéssel szellemi 

és/v. fizikai erőt gyűjt’. (Az ige jelentésének ilyen irányú kibővülésében a népnyelvi 

töltekezik ’táplálkozik’ hatása is közrejátszhatott.) A bizalmas stílusnak a szava, csakúgy 



mint főnévi származéka, a feltöltődés. Pl. szükségem van egy kis feltöltődésre az újabb 

munka előtt, ezért elutazom a Mátrába, ahol két hétig csak aludni és olvasni fogok. 

 

felügyel vmire – vmit 

A felügyel igének korábban csak határozói vonzata volt: felügyel a munkára, a tanulókra 

stb. Az újabb hivatali és sajtónyelvben tárggyal is bővítik: felügyeli a munkát, 

az alárendelt szervek tevékenységét; a MÁV-ot a közlekedési tárca felügyeli. Ha ez utóbbi 

használathoz jelentés-, ill. funkciókülönbség társul (pl. oly módon, hogy a felügyel vmit 

szerkezet nem konkrét felügyeletet, ellenőrzést jelent, hanem csupán azt jelzi, kire, mely 

szervre tartozik a felügyelet), nincs okunk hibáztatni. Egyébként azonban ragaszkodjunk a 

hagyományos vonzathoz: felügyel vmire. 

 

felül, felültet 

Átvitt értelmű használata a német aufsitzen hatására terjedt el a bizalmas-pongyola 

stílusban. Választékos beszédben és írásban ezekkel helyettesíthetjük: lépre megy, beugrik 

vkinek, lóvá teszik, rászedik. A műveltető felültet származék szintén csak a bizalmas-

családias nyelvben használható. Magyaros szinonimái: rászed, becsap, lépre csal, lóvá 

tesz. 

 

felülfertőzés 

Orvosi szakszó, a szuperinfekció (orvosi helyesírással: superinfectio) magyar megfelelője: 

’az eredeti betegség teljes gyógyulása előtt többnyire ugyanazzal a kórokozóval való 

ismételt fertőzés’. A ráfertőzés magyarosabb lenne, de az orvosi nyelvben a ~ honosodott 

meg. 

 

felül – fölül – felől 

A felül (ejtve fëlül is) és a kissé népies ízű, de szintén köznyelvi fölül egyaránt használható 

hol? kérdésre felelő határozószóként és igekötőként: az arckép van felül (v. fölül); felül- v. 

fölülfizet, -ígér, -múl stb. Új jelentésárnyalata is kialakult: azt jelzi, hogy bizonyos 

cselekvés megismétlésével az előzőnek eredményét megváltoztatjuk, érvénytelenítjük, pl. 

felül- v. fölülbírál, -vizsgál. A számítástechnikai zsargonban a felülír angolosság, helyette 

jobb: átír. 

Honnan? kérdésre felelő határozószóként a fölül és a felől változat használatos. A 

félreértések elkerülése végett célszerű a ’fölötte levő helyről’ jelentésű névutót 

következetesen a föl- tőből alakult fölül, az ’irányából’ jelentésűt pedig a felől alakkal 

jelölni: elvonult a vihar a falu fölül, de a Duna felől fúj a szél. A hová? kérdésre felelő fölé 

– felé használatára ugyanez vonatkozik: polcot szereltet az íróasztal fölé, de az erdő felé 

rohant. (A hol? kérdésre felelő fölött – felett változatok között viszont nem alakult ki ilyen 

funkciómegoszlás.) 

 

felülír 

Eredetileg számítógépes szakszó: a szövegszerkesztő felülíró üzemmód-ja azt jelenti, hogy 

az újonnan beírt írásjelek törlik a már ott levőket, azoknak a helyére kerülnek. Az angol 

type-over magyarosabb fordítása az átír lett volna, de a ~ már meghonosodott. Átvitt 

értelemben sajtónyelvi divatszóvá vált: a miniszterelnök közjogi reformjavaslatai ~ják az 

alkotmány rendelkezéseit. E szépítő szóhasználat egybemossa az érvénytelenít, hatályon 



kívül helyez, módosít vmit, ill. az ellentétben áll vmivel kifejezések jelölte tartalmat, 

ennélfogva nem nyeresége a publicisztikai stílusnak. 

 

felülvizsgál 

Általában ’vmit újra megvizsgál, ellenőriz’ jelentésben használatos: ~ja a béreket, a 

könyvelést, az ügyrendet. A diplomácia és a sajtó nyelvében újabban ’módosít (különösen 

véleményt)’ jelentése is kifejlődött. Pl. a kormány ~ja korábbi álláspontját. A szónak ilyen 

értelemben való használata is kifogástalan. 

 

felüt, felütés 

A vhol felüti a könyvet kifejezést régebben hibáztatták németessége miatt (vö. aufschla-

gen), de nem tudjuk nélkülözni, mert jelentése nem egyszerűen ’kinyit’, hanem ’hirtelen, 

egy mozdulattal kinyit’. A felcsap más hangulatú, a felvág kétértelmű, így még mindig a 

felüt a legjobb. 

A felütés – a német Auftakt megfelelőjeként – zenei, ill. irodalomtudományi műszó: a 

zenemű, az irodalmi mű felütése (= kezdete). Ebben a jelentésben azonban magyarosabb és 

szebb a hangütés. 

Az ökölvívás nyelvében a felütés alulról fölfelé, az állkapocsra irányuló ütést jelent. 

 

felvág 

’Henceg, nagyzol’ jelentésben való átvitt értelmű használata német hatásra alakult ki. A 

bizalmas-családias, bizalmas-vulgáris stílusréteg jellegzetes szava: ~ az új kocsijával, a 

remek összeköttetéseivel stb. Alkalmanként váltogassuk magyaros és választékos 

megfelelőivel: henceg, nagyzol, kérkedik, hivalkodik. 

 

felvállal 

Eredetileg népnyelvi szó: ’elvállal (vmilyen munkát)’, pl. ~ja a kaszálást, a tető 

megjavítását. A hivatali és a sajtónyelvben divatszóvá vált, mert sokan nyomatékosabbnak 

érzik, mint az elvállal-t, s ebben az értelemben kezdték használni: ’kötelezi magát vmely 

nehezen megoldható kérdésnek, ügynek az elintézésére; magára veszi, átvállalja vminek a 

terhét’. Pl. ~ta a hátrányos helyzetű gyermekek taníttatását. Bátran használhatjuk azonban 

ezeket a hagyományos szinonimákat is: elvállal, magára vállal, átvállal, elintéz, megold 

stb. Sőt olykor elegendő a puszta vállal ige is! 

 

felvesz 

Gyakran használatos, sokjelentésű ige. Ma már szinte mindegyik jelentésében 

elfogadhatónak tartjuk, kivéve egy-két elavult szókapcsolatot, pl. ~i a sértést (helyesen: 

megsértődik, megharagszik). 

A sablonosság elkerülésére, a változatosság kedvéért azonban éljünk hangulatosabb 

rokon értelmű megfelelőivel is: ~i a ruháját (= felölti, magára ölti); jegyzőkönyvet vesz fel 

(= ír, készít); ~i a kapcsolatot vkivel (= kapcsolatba lép); magnóra vesz fel vmit (= rögzít). 

A ’zokon vesz’ jelentéssel érintkező használata köznyelvinek számít: nem szabad ezt 

(komolyan) fölvenni; fel sem veszi a sértést. Ebben a jelentésben is sok szinonimája 

van: nem szabad ezért megsértődni(e), megharagudni(a); nem törődik vele, nem neheztel 

meg érte, nem veszi zokon, bizalmasan rá se ránt, fütyül rá. 

 

felvételez 



Több, részben szaknyelvi jelentése van, s igekötője szórendi szempontból ennek 

megfelelően viselkedik. ’Felmérést végez’ jelentésben való használatakor nem válik el az 

igekötő: ma a határ hányad részét ~tétek? A ’raktárból átvesz, kivesz’ értelmű ~ ellenben 

a vételez ige igekötős származékának is tekinthető, ezért elváló szórendű is lehet: hány kiló 

lisztet vételeztetek fel? (A mai nyelvhasználatban jobbára igekötő nélkül: hány kiló lisztet 

vételeztetek?) 

 

felvetés 

A kérdés~ összetételből rövidült jellegtelen szó. Az egykori mozgalmi zsargon igen 

kedvelte: ~ére a következő választ adhatjuk; kérem, tegyék meg ~eiket!; stb. Helyettesítsük 

vmilyen tartalmasabb szóval: bejelentés, felszólalás, megjegyzés; észrevétel, javaslat, 

kérés, kérdés, panasz stb. 

 

fél vmit – vmitől 

A ma tárgyatlan fél ige tárgyas használata (féli a sorsot, a büntetést) régies, latinos 

hangulatú. Legfeljebb az irodalmi, szónoki stb. nyelv élhet vele, választékos 

stíluseszközként: nem féli a halált. A köznyelvben ragaszkodjunk a határozói vonzathoz: 

fél a sorstól, a büntetéstől, a haláltól. 

 

fémjelez 

Eredeti jelentése: ’(nemesfémből készült tárgyat) fémjelzéssel lát el’. Átvitt értelemben 

közéleti és sajtónyelvi divatszó: ’vminek a kiválóságát hírnevével, tekintélyével tanúsítja, 

szavatolja’. Pl. az ünnepséget a köztársasági elnök jelenléte ~te. Túl gyakori használatát, 

modorossága miatt, okvetlenül kerüljük! 

 

fém óraszíj L. vasbeton talpfa 

 

fene 

Eredeti jelentése (’gennyes seb, fekély’) elavult. Szitokszóként, elhomályosult jelentéssel 

csak a bizalmas-vulgáris, durva beszédben használhatjuk: a ~ egye meg!; ~ a pofádat! 

Beletörődés jelzésére is: egye (meg a) ~!; hagyd a Ibe! Nyomósító szó gyanánt: hol a 

(fészkes) Iben voltál? Bár durvaságát részben megőrizte, a ma divatozó trágárságokhoz 

képest inkább népies és tréfás szónak érezzük. 

Melléknévként is előfordul, szintén népies és régies hangulattal: ~ bika (= nagy, 

félelmetes); már alig bírom ezt a ~ (= átkozott, kellemetlen) időjárást; nyomósításra is: 

mellén nagy ~ kokárda díszlett; ~ hideg van, bátyám, majd’ lefagy a fülem. 

 

fenék 

’Ember, állat fara’ jelentésben bizalmas, kissé közönséges szó. Nyilvános beszédben ne 

használjuk, pl. a csatár kidugta a fenekét (sportközvetítésből). Helyette jó pár semleges, 

ill. választékos szinonima kínálkozik: az alfelét, a hátsó felét v. részét. A gyermeknyelvi 

popsi, popi v. popó megint csak más hangulatú, éppúgy mint a kissé régies ülep. 

 

fenn – fent; fönn – fönt 

Nagyjából azonos szerepű változatok, de az nn-es igekötő és határozószó – főként 

összetételi előtagként – jóval gyakoribb. Csakis így helyes: fennakad, fennállás, 



fennhangon, fennhatóság, fennkölt, fennsík stb. Némely esetben viszont a fent alak az 

általános érvényű: fenti, fentebb(i), fent említett v. nevezett; kelt mint fent. 

Az ö magánhangzós fönn, fönt változat egy kissé népies ízű. Sok e-t tartalmazó 

szövegben azonban előnyösen alkalmazható! 

A középfokú fentebb és -i képzős melléknévi származéka, a fentebbi csak szövegbeli 

előzményre vonatkozhat: erről fentebb v. a fentebbiekben már szóltunk. Időbeli 

előzményre viszont az előbb v. az előbbiekben szóval utaljunk! 

 

fennforog 

Hivatali és sajtónyelvi kifejezés, amely sok más, megfelelőbb igét szorít ki a használatból. 

Éljünk szinonimáival is: a háború kiterjedésének veszélye forog fenn (= fenyeget); az a 

körülmény is ~ (= adódik, kínálkozik, lehetséges), hogy… Újabban előfordul helyette a 

kevésbé körülményes fennáll ige is: fennáll az a veszély, lehetőség, körülmény, hogy… 

 

fenntart 

Általában vmilyen állapot, viszony folyamatosságára utal: barátságot, érintkezést, 

kapcsolatot, összeköttetést, diplomáciai viszonyt tart fenn vkivel, vmivel. Néha váltogassuk 

ezeket a szerkezeteket a megfelelő tömör igealakkal: barátkozik, érintkezik, ill. az 

egyszerűbb kapcsolatban, összeköttetésben, diplomáciai viszonyban van kifejezéssel! 

 

fenomén, fenomenális 

Görög eredetű idegen szavak, a társalgási nyelv kedvelt túlzó kifejezései. A fenomén főnév 

főleg ’rendkívüli képességű személy’ jelentésben használatos. Jó magyar szinonimái: 

(nagy) tehetség v. szellem; lángész. A fenomenális melléknévi származékban megrövidül 

az é. Magyar szóval: csodás, csodálatos, csodálatra méltó; tüneményes, káprázatos, mesés. 

 

fenséges – felséges 

Jelentésük részben elkülönült: a fenséges az uralkodóház tagjainak, a felséges magának az 

uralkodónak a címe, ill. megszólítása. Egyéb vonatkozásban ingadozik a használatuk: 

fenséges v. felséges látvány; fenséges v. felséges ízek. Az utóbbi értelemben a felséges a 

gyakoribb: felséges vacsorát kaptunk. 

 

fenség – fönség 

Bár mindkét alakváltozat eléggé elterjedt, az e hangzós tekinthető köznyelvinek; a másik 

kissé népies hangulatú. Vö. felség – fölség – fenség 

 

fentebbi, fenti L. fenn – fent; fönn – fönt 

 

fényezetlen 

Bár jelentése alapján a fényezett alakkal áll ellentétben, egy t-vel kell írni, mert 

képzésmódja: fényez (alapige) + -etlen (fosztóképző). 

 

fénylik  felszólító alakjai L. csuklik típusú igék ragozása 

 

fénymásolat, fénymásol 

Az utóbbi időben egyre inkább kiszorítják az idegen márkanévből alakult xerox, xeroxoz 

szavakat. A fénymásolat és a fénymásoló már egészen természetesen hat, de idővel a 



belőlük elvont fénymásol ige is általános használatúvá válhat: nem tud fénymásolni, mert 

elromlott a gép. Vö. távmásolat, távmásol | xerox 

 

ferde szemmel néz 

Idegenszerű, furcsa kifejezés, akárcsak ezek: rossz szemmel néz, görbe szemmel néz. 

Természetesebben: ferdén v. görbén néz vkire, ill. nem képszerűen, de kifogástalanul: 

gyanakszik vkire, vmire; idegenkedik vkitől, vmitől; rosszall vmit; ellenszenves neki vki v. 

vmi. 

 

férfi 

Eredetibb férfiú (< férj + fiú) alakja csak a választékos nyelvben él; a köznyelvben a ~ szó 

használatos. Magánhangzóval kezdődő toldalékai – eredeti, teljesebb alakjának 

megfelelően – mély hangúak: ~ak, ~as. Egyéb toldalékos alakjaiban viszont a magas 

hangú határozóragok is gyakoriak: ~vel, ~nek, ~től stb. Azt ajánljuk, hogy lehetőleg ezeket 

is mély hangúan toldalékoljuk: ~val, ~nak, ~tól stb. 

 

férfiak, nők – urak, hölgyek 

Az előbbiek semleges hangulatúak, az utóbbiak udvariasak, megszólításként is 

használhatók. Az úr szó v. a társadalmi értékskála viszonylag kedvező helyén álló 

foglalkozás megnevezéséhez, v. ennek híján a vezetéknévhez kapcsolódik ilyen szerepben: 

Főorvos Úr!; Kerekes Úr! Önmagában is állhat, de ilyenkor birtokos személyjellel kell 

ellátni: Uram!; Uraim! A hölgy v. az úr-ral összetételt alkotva, v. szintén személyjelesen 

alkalmazható: X. Y. úrhölgynek (leginkább levélcímzésben); Hölgyem! (többnyire jobb 

helyette az Asszonyom! v. a Kisasszony!); Hölgyeim (és Uraim)! 

Néhány év óta puszta megnevezésként is rohamosan terjed az úr és a hölgy. A mosdók, 

öltözők ajtaján nem hibáztatható, sőt helyénvaló a Hölgyek és Urak felirat a korábban 

szokásos Nők és Férfiak helyett. Ám a sportközvetítésekben már kevésbé örülhetünk 

annak, hogy mind gyakrabban hölgyversenyzők-ről hallunk a férfiversenyzők mellett, mert 

így megbillen a cikk elején vázolt férfi – nő, ill. úr – hölgy egyensúly. Az pedig 

mindenképpen helytelen, hogy a hölgy és az úr olyan személyek megnevezéseként is 

feltűnik, akik nem érdemlik meg a társadalom megbecsülését. Pl.: a rablóhölgyről 

fantomkép készült; a három úr ezen a nyíláson át szökött meg a börtönből. Ilyenkor csakis 

a semleges hangulatú megfelelők, a nő, ill. a férfi használhatók. 

 

férfinevek női megfelelői 

Számos – általában latin eredetű – férfikeresztnévnek női változata is él nyelvünkben. 

Nagyobbrészt -a, -ia, -ina képzővel alakultak: Erika, Kamilla; Kornélia, Valéria; 

Albertina, Leopoldina. A képző előtt az eredeti rövid magánhangzó v. mássalhangzó 

olykor megnyúlt: Emília, Viktória; Gábriel – Gabriella; Rafael – Rafaella. 

Némely esetben gondot okoz a férfi- és női nevek párosítása: Augusztina – Ágoston 

(eredetileg Augustinus), Franciska – Ferenc (eredetileg Franciscus). Egyes névpároknak 

csak a női tagja használatos: Apollónia, Cecília, Oktávia (az Apollonius, Caecilius, 

Octavius férfinév a magyarban nem él, ill. nem anyakönyvezhető. A magyar nyelvújítók 

alkotta, főként -ka, -ke kicsinyítő képzős Szilárdka, Ernőke, Ferike típusú női neveket ma 

már nem használják, s nem is anyakönyvezhetők. 

 

férjezett 



Csupán a nő családi állapotának megjelölésekor van rá szükség: Családi állapota? – ~. De 

még ekkor is helyettesítheti a szerencsésebb képzésű férjes melléknév. Helytelen is, 

szükségtelen is a névbe illesztve: Kovács Éva ~ Szűcs Péterné (akárcsak a Szűcs Péterné 

született Kovács Éva). E régies és hivatali nyelvi ízű formák helyett ma elég ennyi: Szűcs 

Péterné Kovács Éva. 

 

férj megnevezése, megszólítása 

Megnevezésül a férjem és az uram birtokos személyjeles formák a legszokásosabbak, bár 

ez utóbbitól sokan idegenkednek, mert vmilyen feudális ízű megalázkodást éreznek benne. 

(„Nekem nincs uram, csak férjem!”) Ki-ki egyéni ízlése alapján dönthet, már csak azért is, 

mert a férjem legalább olyan jó megnevezés, mint az uram. 

Gyermekei előtt a férjet a feleség többnyire az édesapa szóval, ill. ennek vmely 

változatával, esetleg a családban szokásos becenévvel nevezi, sőt szólítja meg. A gyerme-

kek általában maguk is ezt használják apjuk megnevezésére, megszólítására. 

E legfontosabbakon kívül számos egyéb megnevezés van még: a népies az emberem, a 

kissé kedélyeskedő, bizalmas-családias párom stb. Megszólításként pedig elég gyakori, de 

meglehetősen udvariatlan a személyes névmás megfelelő alakja, a te, esetleg a maga (ez 

azonban már egyre kevésbé fordul elő, mert a házasfelek kölcsönösen tegezik egymást), 

továbbá a fiam, fiacskám, falun olykor még az apja, apjuk is. Ez utóbbiak egyéb 

beszédhelyzetből kiszakadva váltak férjmegszólító formákká. 

L. még: megszólítás 

 

Festetics 

S-sel és cs-vel ejtjük a Festetich, Festetits írású változatokat is. A MHSz. a ~ írásmódot 

tünteti fel. 

 

fest – föst 

Az ö-ző nyelvjárások egy részében a föst alak járja. Itt világosan elkülönülnek egymástól a 

cselekvő (festötte, föstötte) és a műveltető (festette, föstette) múlt idejű igealakok. A 

festette esetében csak az egész mondat ismeretében lehet eldönteni, hogy a cselekvő fest 

ige múlt idejű alakjáról (fest + -[e]tt + e) van-e szó v. az ebből alakult műveltető festet-

éről (fest + -et + -t + e). Ennek ellenére óvakodjunk a pontoskodó festtette írásmódtól, 

mert ez valójában szabálytalan alak, megbontja igeragozásunk alaktani rendszerét. 

 

feszt 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű határozószó: ’szüntelen(ül), folyton’, ill. 

’szilárdan, erősen’. Használata ritkulóban van: csak beszél ~, más szóhoz sem jut mellette; 

húzd meg jól a csavarokat, hogy ~ álljanak! Jó magyar megfelelői: állandóan, folyton, 

mindig, szüntelen(ül), ill. biztosan, szilárdan, erősen, feszesen. 

 

fesztivál 

Angol (végső soron: latin) eredetű nemzetközi szó: ’vmilyen nevezetes alkalommal 

megrendezett nagyobb szabású (kulturális) rendezvény(sorozat)’. Összefoglaló 

megnevezésként általában hasznos, pl. a cannes-i film~, a miskolci rövidfilm~. Egyszeri és 

kevésbé fontos rendezvényeket (pl. báb~, kutya~) azonban ne illessünk, pusztán divatból, a 

~ névvel, mert ezáltal értékét veszti. 

 



feudális, feudalizmus 

Latin eredetű szócsalád tagjai (alapja a feudum ’hűbérbirtok’ szó). A feudális melléknév á-

ja a többi származékban megrövidül: feudalizmus, feudalizál, feudalizáció. A kapitalista 

analógiájára és párdarabjaként keletkezett feudalista torz képzésű, kerülendő szó. Helyette 

a feudális melléknevet használjuk: feudális állam, rendszer stb. 

 

fiáker – fiakker 

Francia–német eredetű főnév: ’kétlovas bérkocsi’. Több alakváltozata (fiáker, fiakker, 

fiákker, ejtve rövid á-val is) közül a fiáker a leggyakoribb. 

 

fiam, fiacskám 

Fiúgyermeknek szülei által való megszólításán kívül a szülők egymás közti 

megszólításaként, sőt fiatal leány, nő bizalmas-családias megszólításaként is előfordul: 

nézd, fiam, ez nem mehet így tovább; add csak ide, fiacskám, azt a könyvet! 

 

fiatalasszony – fiatal asszony 

Az egybeírt fiatalasszony: ’menyecske’, a különírt fiatal asszony: ’nem öreg asszony’. Az 

előbbi megszólításként is él. 

 

fiatalember – fiatal ember 

Az egybeírt fiatalember: ’fiatal férfi’, a különírt fiatal ember: ’nem öreg ember’. Az előbbi 

megszólításként is gyakori. 

 

fiatal hagyma 

Németből fordított kifejezés (vö. Jungzwiebel), de a magyar szemlélettel sincs ellentétben, 

ezért bátran használhatjuk, éppen úgy, mint szinonimáit, az újhagyma, zöldhagyma 

elnevezéseket. Ne tévesszük azonban össze a metélőhagymá-val, bizalmasan snidling-gel! 

 

fiatal – ifjú 

E két, lényegében azonos értelmű szó főleg hangulatában különbözik: az előbbi semleges, 

az utóbbi választékos, irodalmias jellegű. Egyéb használati szabályaik: 

1. A fiatal melléknév vmely foglalkozást most kezdő, vmilyen állapotban, szerepben 

még tapasztalatlan személyt, ill. nem régi, rövid múltú dolgot is jelölhet: fiatal házas, 

vezető; fiatal tudományág. Néha azt fejezi ki, hogy vki fiatalsága miatt még alkalmatlan, 

éretlen vmire: fiatal még erre a tisztségre, állásra. Főnévként inkább többes számban 

használjuk; ilyenkor mindkét nembeli fiatalok összességét jelenti: a mai fiatalok; ezt a 

szórakozóhelyet elsősorban fiatalok látogatják. 

2. Az ifjú főnévként csak férfit jelenthet: erős, szép szál ifjú. Személynév előtt – írásban 

rendszerint rövidítve, ifj. v. Ifj. alakban – az azonos nevű apa és fiú megkülönböztetésére 

szolgál: Ifj. Kovács János (névjegyen); ma ifj. Kovács Jánossal ebédelek (mondatban). E 

rövidítés jobb, ajánlatosabb feloldása azonban nem az ifjú, hanem az ifjabb melléknév, 

mivel itt nem abszolút, hanem viszonylagos életkorról van szó (pl. ifj. Szász Károly költő, 

műfordító 76 évet élt). 

3. Az állandó szókapcsolatok, kifejezések egy részében v. csak a fiatal, v. csak az ifjú 

szó szerepelhet: fiatalasszony, fiatalember, fiatalúr, fiatalkorú, de aranyifjú, örökifjú. 

Máskor viszont fölcserélhetők: fiatalkor – ifjúkor; fiatal házas(ok) – ifjú házas(ok); fiatal 



pár – ifjú pár; fiatal barátom – ifjú barátom; stb. (Ezek közül az ifjú szót tartalmazók a 

választékosabbak.) 

A fiatalság és az ifjúság főnév jelentése azonos, de stiláris különbség van köztük: az 

utóbbi kissé választékosabb. Pl. fiatalságát tönkretette a háború, ill. az ifjúság lelkesedése, 

varázsa, tüze. 

 

fiatalúr 

Az egybeírt ~: ’úrfi’, a különírt fiatal úr: ’nem idős úr’. A ~ megszólításként újból 

terjedőben van. Említő szóként olykor gúnyos hangulatú: a drágalátos ~ egész nap a 

kocsmákat járja. 

 

ficcs 

Elavulóban levő argónyelvi szó: ’(100 Ft-os) bankjegy; fitying’. Pl. vágj hozzám egy ~et!; 

egy ~em sincs. 

 

fi – fia – fiak 

A régies fi szó önmagában nem használatos (kivétel a népdalbeli kunsági fi és ennek 

mintájára a bizalmas-tréfás csongrádi, soproni stb. fi). Többes számú és birtokos 

személyjeles alakjai elválaszthatatlanok a fiú szóéitól: megbüntetem az apák vétkeit a 

fiakban; apja fia, a mi fiunk; fiastul ’fiúgyermekével együtt’. 

Összetételi utótagként viszont elég gyakori: atyafi, divatfi, egyházfi, hadfi, hazafi, honfi, 

királyfi, úrfi, világfi. Ezek többes számú alakja: atyafiak v. atyafik stb. (Az atyafik típus 

terjedőben van a másik rovására!) Birtokos személyjellel: atyafim, atyafid, atyafija, 

atyafink, atyafitok, atyafijuk. Sajátos birtokos személyjeles összetételként még élnek a 

régies és választékos stílusban az atyámfia, atyádfia, atyjafia; hazámfia, hazánkfia; a 

népnyelvben a búcsúfia, ládafia, vásárfia. De külön kell írni ezeket: halál fia, 

szerencse fia. 

Családnevek utótagjaként a fi főnév -fi, -ffi, -fy és -ffy alakban egyaránt előfordul: Abafi, 

Mártonffi, Péterfy, Kendeffy. 

Vö. férfi | fiú 

 

fifti-fifti 

Angol sportnyelvi eredetű kifejezés. A tenisz nyelvében fifty-fifty = ’ötven–ötven’, azaz 

’egyenlő (állás)’. Innen átvitt értelemben: ’fele-fele, egyenlő arányban’. A ~ kifejezést 

csak a bizalmas társalgási stílusban használhatjuk. Egyébként folyamodjunk magyar 

megfelelőihez: fele-fele, felerészben, egyenlő részben v. arányban. 

 

figura 

Latin eredetű, régóta meghonosodott főnév. Sokféle jelentésben és stílusárnyalatban 

használatos: kecses ~, torzonborz ~; bemutatta a legújabb It; a regény legérdekesebb Ija. 

Számos összetett és képzett származéka keletkezett a magyarban, pl. báb~, sakk~, tánc~; 

figuráz(ik), figurál, figurás. Mivel a latin szónak is kiterjedt családja van (pl. figurális, 

figuratív, figuráció, figuráns), s idegen szóként ezek is előfordulnak nyelvünkben, 

próbáljuk meg a ~ divatját a magyar megfelelők használatával visszaszorítani: alak; 

alakzat, mozdulat(sor); hős, szereplő; (sakk)bábu. L. még: alak – forma 

 

figyelj! L. figyelni! – figyelem! – figyelj! 



 

figyelmen kívül hagy 

Német hatásra alakult ki (vö. außer acht lassen), de ma már természetes eleme 

nyelvünknek, különösen a hivatali és a tudományos stílusnak. A beszélt nyelvben azonban 

ne feledkezzünk meg kifejező, ízes szinonimáiról sem: ügyet sem vet rá, nem törődik vele, 

észre sem veszi. 

 

figyelmeztet 

Hagyományos és természetes használata: ~ vkit v. vmit vmire. Újabban, különösen a 

sajtónyelvben, tárgy nélkül is: külföldi megfigyelők arra ~nek, hogy… Ez sem helytelen, de 

túl sűrűn alkalmazva modoros. 

 

figyelni! – figyelem! – figyelj! 

A főnévi igenévvel való felszólítás idegenszerű és rideg. Jobb helyette a figyelem! v. a 

közvetlenül személy(ek)hez szóló igealak: figyelj(etek)!, figyeljen(ek)! Ám a minduntalan 

ismétlődő figyelj! felszólítás is lehet udvariatlan, ezért csak indokolt esetben éljünk vele! 

L. még: felszólítás 

filharmónia, filharmonikus 

Görög elemekből alkotott nemzetközi szavak. A melléknévi származékban megrövidül az 

alapszó hosszú ó-ja: filharmonikus zene(kar); főnevesülve: a bostoni filharmonikusok. 

 

filiálé – filiále 

Latin eredetű idegen szó, eredetileg kereskedelmi szakszó. Két változata közül az é-re 

végződő a helyesebb. De használjuk inkább magyar megfelelőit: leányvállalat, részleg, 

kirendeltség; katolikus egyházi szóhasználatban: fiókegyház. 

 

filozófia, filozófus, filozofikus 

Görög eredetű szócsalád; további származékai: filozofál, filozopter (bizalmasan: filosz). Az 

alapszó hosszú ó-ja a származékokban megrövidül. Vannak magyar megfelelőik (bölcselet, 

bölcs, bölcselő, bölcselkedik, bölcsész), de nem szorították ki őket a használatból. A 

bölcsész a mai nyelvben nem ’filozófus’, hanem ’a bölcsészkarra járó egyetemi hallgató’. 

A filozófia az üzleti élet nyelvében (angol–amerikai hatásra) sajátos jelentésre tett szert: 

’működési alapelvek, törekvések, módszerek összessége’, pl. üzleti filozófia, a cég, a 

vállalat filozófiája, sőt márkafilozófia. E szóval ilyen vonatkozásban csak akkor éljünk, ha 

arányban áll a vállalkozás, ill. a termék fontosságával, s így nem fenyeget a nevetségessé 

válás veszélye. 

 

filter, filteres 

A latin–német eredetű filter szónak jó magyar megfelelője a szűrő, füstszűrő, ill. fény- v. 

színszűrő. Hasonlóképp a filteres származék is legyen inkább füstszűrős! 

 

finálé – finále 

Ennek az olasz eredetű zenei szakszónak helyes alakja a magyarban: finálé. Jó magyar 

szinonimái: zárótétel, -rész, -jelenet v. -kép, átvitt értelemben: befejezés, vég. 

financiális 



Francia–német eredetű közgazdasági szakszó. Szakszövegben helyénvaló, egyébként jobb 

helyette a magyar pénzügyi, vagyoni. 

 

finanszíroz 

Francia eredetű, német közvetítéssel hozzánk került ige. Kereskedelmi és pénzügyi 

szakszóként: ’vmilyen vállalkozást a szükséges pénzeszközökkel ellát’. A köznyelvben 

ezekkel a magyar megfelelőkkel pótolhatjuk: (anyagilag) támogat, pénzel. Ez utóbbinak 

van némi rosszalló mellékíze, de pl. a vajdasági magyarok széles körben használják a ~ 

helyett. 

 

fincsi 

A finom melléknévből játszi szóképzéssel alakult, bizalmas hangulatú melléknév. 

Nemcsak a gyermek- és diáknyelvben gyakori, hanem a felnőttek, különösen a nők 

szóhasználatában is: jaj, de ~ ez a sütemény!; ~ a víz, gyertek fürödni! Kedveskedő szóként 

nem hibáztatjuk, de túlzott használata stílustalan, modoros. 

 

finesz 

Francia–német eredetű főnév; inkább csak a bizalmas társalgás nyelvében él. Igényes 

beszédben helyettesítsük magyar megfelelőivel: ravaszság, fortély, furfang; vminek a 

csínja-bínja, nyitja. Melléknévi származéka: fineszes, választékosan fortélyos, furfangos, 

agyafúrt. 

 

finis, finisel 

Angol (végső soron: latin) eredetű sportnyelvi szavak. Jó magyar megfelelőik: hajrá, 

hajrázik. Átvitt értelemben: a munka finise ’befejező, erőltetett ütemű része, szakasza’. A 

műszaki zsargonban a finisel ige jelentése: ’(épületet, munkát) befejez’. 

 

firkás 

Argónyelvi szó: ’cseles, ügyes, ravasz’; a fírol ’becsap, rászed’ ige családjának tagja. 

Főleg a sportolók nyelvében él, pl. ~ játékos, de általánosabb értelemben is előfordul. Csak 

a bizalmas-vulgáris beszédben fogadható el! 

 

firnisz – firnejsz – firnájsz 

Német eredetű vegyipari szakszó; magyarul: kence. Az utóbbi két változat az alacsonyabb 

szintű köznyelvben és a nyelvjárásokban él. 

 

fitness – fitnesz 

Az angol fitness ’(jó) erőnlét, frissesség, fittség’, ill. ’az ezt fejlesztő, szolgáló sportág’ 

nemzetközi szóként nálunk is elterjedt. Már többnyire kiejtés szerint írjuk: fitnesz. 

Gyakoribb összetételei: fitneszközpont, -centrum, -szalon, -stúdió. Rokon értelmű magyar 

megfelelői, a testedzés és a testépítés, azért nem tudják pótolni, mert egy kissé másfajta 

tevékenységet jelölnek. De pl. a fitneszszalon lehetne testformáló szalon. 

 

fitt 

Angol eredetű melléknév (fit). Sportnyelvi szóként: ’képességeinek teljes birtokában levő 

(versenyző)’. A bizalmas társalgási nyelvben: ’jó erőben levő, friss’. Ha idegen volta miatt 



kerülni kívánjuk, ezekkel helyettesíthetjük: (makk)egészséges, (élet)erős, friss, üde, 

kisportolt. 

 

fiú 

Ügyeljünk birtokos személyjeles alakjainak használatára! Mást jelent a fiam, fiad, fia, fiunk 

(rövid u-val!), fiatok, fiuk (szintén rövid az u!), s megint mást a ~m, ~d, ~ja, ~nk, ~tok, 

~juk, azaz ’udvarlóm, udvarlód stb.’ (itt minden alakban hosszú az ú!). Más toldalékos 

alakok között is kifejlődött jelentéskülönbség: ~k, de fiak ’utódok’. 

Az egybeírt kis~: ’fiúgyermek, fiatal fiú’, a különírt kis ~: ’kis termetű fiú’. 

L. még: férfi | fi – fia – fiak 

 

Fiume – Rijeka 

A dalmáciai (ma horvátországi) kikötőváros neve olaszul Fiume, horvátul Rijeka. A 

magyarban az előbbi névforma terjedt el, s ma is ez a gyakoribb. Mély hangú toldalékok 

járulnak hozzá; előttük a név végi magánhangzó megnyúlik: Fiuméban, -ból stb. 

 

fivér 

Nyelvújítási eredetű szó; a német Bruder magyar megfelelőjeként alkották meg. A 

testvérnek csak nemére utal, korviszonyítás nélkül. Összefoglaló kifejezésként hasznos (pl. 

két ~em van), de ne hagyjuk, hogy kiszorítsa a tartalmasabb, nagyobb hagyományú 

báty(ám), öcs(ém) szavakat! Mind a háromnak megvan a szerepe: két ~em van, egy bátyám 

és egy öcsém. Vö. nővér 

 

fix 

Latin–német eredetű melléknév és főnév. Enyhén bizalmas jellege miatt a választékos 

beszédben és írásban magyar megfelelőivel élünk: ~ árak (= rögzített), ~ fizetés, ~ összeg 

(= állandó, megszabott); ~en áll (= szilárdan, mozdulatlanul); havi ~ (= állandó havi 

jövedelem, fizetés). Ügyeljünk ragos alakjának írására: ~szel. Pl. „Havi kétszáz pengő 

fixszel / az ember könnyen viccel” (régi filmsláger). Elválasztása: fix-szel 

 

fixál, fixíroz 

A fix melléknév igei származékai. A magyar képzőjű fixál: ’rögzít’. Pl. a fényképészet 

szaknyelvében: fixálja a negatívot ’vegyszerrel tartósítja, rögzíti’. A bizalmas 

köznyelvben: fixálják az időpontot (= megállapítják, kitűzik). A németes képzőjű fixíroz: 

’vkit, különösen nőt mereven, feltűnően, kihívóan néz’. Ezt csak ebben a sajátos 

jelentésben használjuk, egyébként a fixál szóval v. annak magyar megfelelőivel éljünk! 

Helyes elválasztásuk: fi-xál, fi-xí-roz. 

 

fizet 

A ’vmiért (pénzbeni) ellenértéket ad’ jelentésű ~ ige némelyik nyelvjárásunkban füzet 

alakú. Ez olykor a városi köznyelvben is feltűnik, de ne terjesszük (többek között azért 

sem, mert egybeesik a füzet ’irka’ főnévvel)! 

fizetésképes – fizetőképes 

Az előbbi a logikusabb (vki fizetés-re képes, nem pedig fizető-re). Ám a fizetőképes 

kereslet szókapcsolat az utóbbi változatot állandósította. Nem baj, mert ez sem helytelen. 

 

fizetni! 



A német mintát követő ~ felszólítás nemcsak idegenszerű (vö. zahlen, bitte!), hanem 

logikátlan is, hiszen nem a pincért szólítjuk fel fizetésre, hanem mi magunk akarunk 

fizetni. Jó magyarsággal: fizetek!, fizetünk! v. fizetni szeretné(n)k! (Esetleg a kérem szóval 

is megtoldva.) 

 

fizetőpincér 

Bár hibáztatták, kifogástalan alkotású összetétel (vö. fürdőszoba, ivólé, sütőtök és társaik). 

Ügyeljünk azonban arra, hogy mindig egybeírandó! 

 

fizikális – fizikai 

A fizikális melléknév talán az angol physical hatására terjedt el az újabb sajtónyelvben, 

különösen a sportnyelvben: fizikális szempontból a magyar csapat tökéletesen fel volt 

készítve; fizikálisan nem bírtuk az utolsó negyedet. Egyéb szókapcsolatokban is: fizikális 

tényező, jelenségek stb. E kifejezésekben helyesebb lenne a hagyományos, kevésbé 

idegenszerű fizikai melléknevet használni. Sőt olykor a magyar testi szó is megfelelne. Pl. 

fizikálisan nem bírtuk (= fizikailag; fizikai v. testi erővel). 

 

fizikoterápia – fizioterápia 

Görög elemekből alkotott orvosi szakszók. Már szakszövegben is írhatók magyarosan, 

másutt pedig csak így helyesek. Nem azonos a jelentésük! A fizikoterápia: ’gyógykezelés 

fizikai erőkkel, eszközökkel (pl. rövidhullámú besugárzással)’. A fizioterápia: 

’gyógykezelés természetes módszerekkel (pl. éghajlattal, vízzel, diétával)’. Nem állja tehát 

meg a helyét az a laikus vélemény, amely szerint v. az egyik, v. a másik forma a helyes. 

Mind a kettő jó a maga sajátos értelmében. 

 

fizu 

A fizetés főnévből játszi szóképzéssel alkotott, erősen bizalmas hangulatú szó. 

 

flamó 

Német argónyelvi szó: ’éhség’, ill. ’ennivaló, étel’, flammó változatban is. Melléknévi 

származéka: flamós v. flammós ’éhes’. Lehetőleg kerüljük a használatát! 

 

flanc, flancol, flancos 

Német eredetű, inkább csak a bizalmas-vulgáris stílusban élő, rosszalló mellékízű szavak a 

jómódot fitogtató öltözködés, életmód jelölésére. Magyar megfelelőik: cifrálkodás, 

nagyzolás, úrhatnámság; cifrálkodik, nagyzol, henceg, nagy lábon él, urizál, bizalmasan 

rázza a rongyot; nagyzoló, hencegő, (vagyonát) fitogtató. 

 

flanel 

Angol–német eredetű textilipari szó: ’bolyhozott pamut- v. gyapjúszövet’. 1984 óta újból 

egy l-lel írjuk, a mai köznyelvi kiejtésnek megfelelően. Toldalékolása ingadozik: ~ben v. 

~ban; ~je v. ~ja. 

 

flangál 

Francia–német eredetű, bizalmas és enyhén pejoratív jellegű ige: ’dologtalanul járkál’. 

Magyar szóval: kószál, lóg, teng-leng, csatangol, csavarog. 

 



flaska – flaskó 

Egy nemzetközi vándorszó változatai. A flaska az eredetibb, de már kissé régies, ritkább. 

A némileg gyakoribb flaskó változat is csak a bizalmas és népies beszédben él. Átvitt 

értelemben is, iszákos emberre: részeges flaskó! 

 

flepni 

Német argónyelvi eredetű főnév; a magyarban bizalmas és vulgáris hangulatú. Köznyelvi 

megfelelői: igazolvány, igazoló irat. A bizalmas-tréfás dili~ összetételben azonban csak az 

idegen szó használható. Jelentése: ’azt tanúsító irat, hogy a rajta megjelölt személy 

elmeorvosi kezelés alatt állt v. áll’. 

 

flott 

Német eredetű, bizalmas szó a társalgási nyelvben: ’fesztelen, könnyed; ügyes, gyors’. 

Főleg -ul határozóraggal fordul elő: ~ul válaszolt, azaz talpraesetten, könnyedén. Jelzőként 

ritkább: ~ válasz (= gyors, ügyes). Csak stíluseszközként éljünk vele, egyébként 

folyamodjunk jó magyar megfelelőihez! 

 

foci 

Az angol eredetű futball (football) főnévnek játszi szóképzéssel alakult, gyermeknyelvi, 

majd bizalmas stílusú származéka. O hangja a népies-vulgáris fotbal, fodbal alakokra 

megy vissza. Származékaival, a focista főnévvel és a focizik igével együtt nélkülözhetetlen 

elemei a maguk stílusrétegének. A magyar labdarúgás, labdarúgó szavak csak a hivatalos 

és a sajtónyelvben élnek. Nagy gyengéjük, hogy nincs igei származékuk. Ezért nem is 

tudták kiszorítani sem a futball(ista), sem a foci(sta) szót. 

 

fodrász – borbély 

A borbély eredetileg férfiakat borotvált, ill. a férfiak haját, szakállát nyírta, ápolta, 

valamint kisebb műtéteket végzett. A fodrász viszont főleg a nők hajának ápolásával, 

frizurájuk elkészítésével foglalkozott. A két szakma gyakran társult, s ez az elnevezésben 

is megmutatkozott. A borbélyszakma visszaszorulásával a borbély szó hangulati értéke 

csökkent, használata megritkult. Az üzletek cégtábláin manapság a férfi- és női fodrász 

megjelölés látható, s a férfifodrász nemcsak hajat vág, hanem borotvál is. 

 

fogad 

Hivatali nyelvi divatszó ebben az értelemben: ’hivatalosan elfogad, átvesz’, pl. az 

okmányirodák nem tudják ~ni a kérelmeket. 

 

fogalmaz 

A ~ ige jelentése: ’(írásbeli v. szóbeli közlést) nyelvi formába önt’. Hasznos szó, de 

újabban túlságosan is divatossá vált. A tömegtájékoztató eszközökben pl. mindennapos ez 

a kifejezésmód: a miniszter úgy ~ott, hogy… Egyszerűbben: azt mondta, állította, hogy… 

 

fogalmazási hibák 

A figyelmetlenség, igénytelenség sok zavart okoz a fogalmazásban. Íme néhány a 

leggyakoribb hibák közül: 

1. Szótévesztés: férjével néhány gondatlan (helyesen: gondtalan) hetet töltött a 

tengerparton. 



2. Szószaporítás: az induláskor 360 fő tagunk volt (rövidebben: 360 tagunk volt v. 360-

an voltunk). 

3. Terjengős kifejezések: cégünk már második éve folytat termelési tevékenységet (elég 

ennyi is: termel). 

4. Sablonok, üres közhelyek: gyakorlatilag az a véleményem (a gyakorlatilag 

fölösleges); nincs rá mód és lehetőség (v. ez, v. az!). 

5. Képzavar: a legkisebbre kell csökkenteni azt a termeléskiesést, amely az utóbbi 

hónapokban felütötte a fejét a vállalatnál (a felütötte a fejét szókép itt nem alkalmazható). 

6. Szóvirág: a kiváló színészgárda sem tudta feledtetni a mű vérszegény voltát; egész 

életén vörös fonálként húzódott végig az igazság szolgálata. 

7. Mondatszerkesztési hibák: 

a) Alanytévesztés: Petőfi apja mészáros volt. Kiskőrösön született. Helyesen: … A költő 

Kiskőrösön született. V. más sorrendben: Petőfi Kiskőrösön született. Apja mészáros volt. 

b) Túlbiztosítás: így akarták érzékeltetni az egyetem légkörének az atmoszféráját (v. az 

egyiket, v. a másikat!). 

c) Logikai hézag: gyorsan terjedt az esemény (pontosabban: az esemény híre). 

 

foganatosít 

Főként a jogi és a közigazgatási szaknyelv hivatalos ízű szerkezeteinek gyakori eleme: 

intézkedéseket, rendszabályokat ~. Egyszerűbben: intézkedik, rendelkezik, elrendel vmit; 

rendszabályokat alkalmaz, intézkedéseket hajt végre. A letartóztatást ~ helyett is sokszor 

elég ennyi: letartóztat. Az ítéletet ~ja = végrehajtja. 

 

fog az (v. ez) menni! 

A társalgási nyelv elkoptatott, idegenszerű kifejezése (vö. német es wird gehen; francia ça 

ira). Helyettesítsük színesebb és magyaros szinonimákkal: majd csak sikerül!; ennek 

sikerülnie kell!; bízz a sikerben! 

 

fogd be! 

Az angol shut up! fordításaként a filmfeliratok, szinkronszövegek révén terjedt el a beszélt 

nyelvben az addig szokásos hallgass!, fogd be a szád!, pofa be! stb. helyett. Éppoly durva, 

mint azok, ráadásul idegenszerű is. Ezt azonban a fiatalabbak egyre kevésbé érzik. 

 

foglal 

A hivatali, a közéleti és a sajtónyelv a kelleténél gyakrabban él ezzel az igével, főként az 

alábbi terjengős, szinte mindig egyszerűsíthető kifejezésekben: 

állást ~ vki vmiben, ill. vki, vmi mellett v. ellen = nyilatkozik, dönt, határoz vki vmiben, 

vmiről; támogat, véd vkit, vmit; támad vkit, vmit; szembeszáll vkivel, vmivel; 

helyet ~ = leül, elhelyezkedik vhol; helyet ~ az elnökségben = tagja az elnökségnek, ill. 

ott van v. ül az elnökségben; a múzeum a város közepén ~ helyet = a város közepén van, 

fekszik, található; 

írásba ~ vmit = leír; 

szavakba ~ vmit = elmond, kifejez. 

 

foglalkozásnév megszólításban 

Nyelvünkben a foglalkozásnév + úr alkotta szerkezet hagyományos megszólítási forma, 

különösen akkor, ha sokra tartott, nagy becsben álló foglalkozásról, ill. alá-fölérendeltségi 



viszonyban levő személyekről van szó. Ma is rendkívül gyakoriak a következők: miniszter 

úr, igazgató úr, mérnök úr, szerkesztő úr, elnök úr, képviselő úr, doktor úr, professzor úr, 

(fő)tisztelendő úr stb. A művész úr elsősorban színészek, képzőművészek megszólítása, de 

költőnek, írónak is mondják (a költő úr, író úr egy kissé furcsa lenne). 

A II. világháború utáni évtizedekben – az uralomra jutott politikai irányzatnak 

megfelelően – az úr főnevet a foglalkozásnevek mellett is többnyire felváltotta az elvtárs, 

noha egyik-másik ilyen megszólító formula (pl. ügyvéd elvtárs, doktor elvtárs) nemigen 

tudott elterjedni, s egyházi személyt is csak tréfából v. egy-egy vicc csattanójaként 

tituláltak olykor tisztelendő v. tiszteletes elvtárs-nak. A hivatali és a szervezeti élet 

bizonyos területein az elvtárs-sal párhuzamosan, de annál szűkebb körben használatos volt 

a kartárs is. 

A gyermekek a foglalkozásneveket a bácsi v. a néni főnévvel szokták kiegészí-

teni: doktor bácsi, postás bácsi, rendőr bácsi; tanító néni, boltos néni, újságárus néni. 

L. még: a, az névelő megszólítás előtt | foglalkozásnév női változata | levelezési formák 

| megszólítás 

 

foglalkozásnév női változata 

A nőknek foglalkozásnevükön való megszólítása nem régi, s csak arra a néhány 

foglalkozási ágra terjed ki, ahol régóta dolgoznak nők is. E forma úgy alakult ki, hogy a 

foglalkozásnév után kapcsolták a nő főnevet, ill. az ebben a szerepben ma már népies és 

régies -né képzőt: színésznő v. színészné; mosónő v. mosóné (vö. -nő – -né). Napjainkban 

ezek a leggyakoribbak (egy részük nemcsak megnevezésre, hanem megszólításra is 

szolgál): doktornő, főorvosnő, igazgatónő, tanítónő, tanárnő, művésznő, gondnoknő. A 

tanító kisasszony, postás kisasszony stb. már csak az idősebbek nyelvhasználatában fordul 

elő. 

A magasabb beosztású nők megszólítására az asszony főnév használatos: főorvos 

asszony, képviselő asszony, miniszter asszony, professzor asszony stb. 

Gyermekek a női foglalkozásnevekhez rendszerint a néni szót kapcsolják: tanár néni, 

doktor néni. Néhány ezek közül – pl. az óvó néni, tanító néni – a szülők beszédébe is 

átkerült. Ez azonban sokszor visszás hatású, főleg ha az így megszólított nő jóval fiatalabb, 

mint a szülő. A felnőttek közötti néni-zés, hacsak nincs a beszélgetők közt közeli 

ismeretség, egészében véve fonák, bizalmaskodó, sokszor lekezelő is, ezért legjobb 

kerülni. 

L. még: foglalkozásnév megszólításban | megszólítás 

 

foglalt 

A ~ melléknévi igenevet már állapotot kifejező melléknévnek érezzük, ezért állítmányi 

használatát sem kifogásoljuk: ez a hely ~. 

 

fog  segédige jövő idő kifejezésére 

A fog segédigével alkotott összetett jövő idő (pl. meg fogom mondani, el fogja olvasni) a 

régebbi hibáztatások ellenére nem idegenszerűség, hiszen a német werden + főnévi igenév 

szerkezettől függetlenül is kialakulhatott nyelvünkben. 

De sokszor valóban elegendő a jövő idő kifejezésére is a puszta jelen idejű igealak: este 

felhívlak (nem pedig: fel foglak hívni). 

Ha azonban nyomósítani akarjuk kijelentésünket, szükség lehet a fog-os jövő időre: el 

fogom intézni, ne aggódj! 



 

fogva 

1. A -nál, -nél raggal ellátott főnevek utáni használata már régen kialakult nyelvünkben. 

Mód- és állapothatározói rendeltetésében még érződik az igei alapjelentés, nem vált igazi 

névutóvá: lábánál ~ rángatta; ruhájánál ~ cibálta. A következő kifejezésekben azonban 

már teljes értékű névutó: becsületességénél ~, ez oknál ~, a körülményeknél ~. Az ennél~, 

annál~ elemei határozószóvá, ill. kötőszóvá forrtak össze. 

2. A -tól, -től ragot felvett főnevek utáni használatának is régi hagyományai vannak: a 

saroktól ~ az út végéig; holnaptól ~ korán kelek; onnantól ~. Többnyire azonban elegendő 

a ragos névszó is: a saroktól az út végéig; holnaptól korán kelek. Időhatározói szerepben 

egyre inkább kiszorítja a kezdve névutó: mától, holnaptól kezdve. 

Vö. kezdve 

 

fogyatékos, fogyatékkal élő 

A fogyatékos (melléknévként és főnévként is) a korábbi nyomorék, gyengeelméjű stb. 

szavak tapintatos és hivatalos megfelelőjeként terjedt el az utóbbi évtizedekben a testi, ill. 

szellemi fogyatékosságban szenvedő emberek megnevezésére. Ehhez képest az újabban 

javasolt fogyatékkal élő még árnyaltabb és választékosabb, de némelyek helytelenítik, arra 

hivatkozva, hogy fogyaték szavunk a mai nyelvben nincs is (legfeljebb a katonai 

szaknyelvben: ’létszám, állomány csökkenése’). Szerintük tehát legfeljebb a 

fogyatékossággal élő kifejezés lenne elfogadható. Ez azonban túl hosszú és nehézkes 

ahhoz, hogy a napi használatban is elterjedjen. Vö. mozgássérült 

 

fogyózik 

A társalgási nyelv újabb keletű bizalmas szava a köznyelvi fogyókúrázik rövidítésére. 

Igényes szövegben ne használjuk! 

 

fokozás 

A ~sal vmely tulajdonságnak v. határozói körülménynek a mértékét jelöljük. Fokozni 

nemcsak a mellékneveket (szép – szebb – legszebb) és a határozatlan számneveket (sok – 

több – legtöbb) lehet, hanem némelyik határozószót (távol – távolabb – legtávolabb), sőt 

bizonyos főneveket is (pápább akar lenni a pápánál; emberebb ember). A felsőfok 

nyomósító változatát, az ún. túlzófokot inkább csak a bizalmas nyelvhasználatban találjuk 

meg, sajátos stílusértékkel (legeslegbátrabb, legeslegfelül). 

A ~nak a toldalékolás, vagyis az alapszónak a -b, -bb középfok-, ill. a leg- + -b, -bb 

felsőfokjellel való ellátása a szokásos módja, de van nyelvünkben körülírt ~ is: fejlett – 

inkább v. jobban fejlett – leginkább v. legjobban fejlett. A tulajdonság stb. fokát 

csökkentő, ún. negatív ~t pedig csak körülírással tudjuk kifejezni: kevésbé fejlett – 

legkevésbé fejlett. 

L. még: főnév fokozása 

 

fokoz – emel – növel – fejleszt 

E rokon értelmű igék jelentésének magva, közös mozzanata: ’nagyobbá tesz’. Mivel 

jelentésük csak kismértékben különbözik, sokszor fel is cserélhetők egymással: fokozza v. 

növeli az ellenállást; emeli v. fokozza a hangulatot; stb. Vannak azonban olyan 

szókapcsolatok is, melyekbe csak az egyik v. a másik illik bele a négy szinonima közül. Pl. 

emeli a bevételt, a forgalmat helyett jobb: növeli; emeli a termelékenységet = fokozza; 



fejleszti a bért, a létszámot = növeli. A bérfejlesztés mint hivatali nyelvi szakszó 

elfogadható; jelentése amúgy is kezd elkülönülni a béremelés szóétól. 

 

fokozott, fokozottan 

Nyomósító értelmű divatos szavak, különösen a sajtó- és a közéleti nyelvben: fokozott 

hatékonysággal dolgozik; ez a jelenség fokozottan veszélyes; stb. Túl gyakori használatuk 

szürkíti a stílust, ezért váltogassuk őket egyéb melléknevekkel, határozószókkal: nagy v. 

növekvő hatékonysággal; nagyon v. igen v. fölöttébb veszélyes. 

 

fokuszál 

Latin eredetű, német közvetítéssel átvett fizikai szakszóként: ’fény- v. elektromágneses 

sugarakat egy pontban egyesít’. Újabban – részben angol hatásra – általánosabb 

értelemben és vmire vonzattal is használják: a kormányzati politika az úthálózat 

fejlesztésére, a diplomások számának növelésére stb. ~. A kiejtésben és a sajtóban egyre 

inkább hosszú ó-val, fókuszál alakban fordul elő. Mivel ebben a tágabb jelentésében van 

magyar megfelelője, az összpontosít, az igényes stílusban inkább ezt, ill. a most kevésbé 

divatozó koncentrál igét alkalmazzuk! 

 

foltoz – foldoz 

A foltoz  az elsődleges alak; a foldoz  változat a toldoz-foltoz  ikerszó 

előtagjának hatására keletkezhetett. Jelentése vmivel szű kebb, mint a foltoz-é, 

mert nincs ’tarkáz, foltokkal tarkít’ értelme. ’Folttal ellátva javít(gat)’ jelentésben mind a 

kettő használható. Átvitt v. képes értelemben a foldoz a gyakoribb. 

folyamán 

Névutóvá fejlődő ragos névszó, különösen a hivatali nyelvben: ’vmivel egy időben, annak 

tartama alatt’. Pl.: a hét ~, a tanácskozás ~. Szabályos fejlemény, de terjengőssége miatt 

jobb helyette a határozórag v. a rövidebb névutó: a héten; a tanácskozáson, a tanácskozás 

alatt v. közben v. során. 

 

folyamatos melléknévi igenév használata 

1. Állítmányként lehetőleg ne alkalmazzuk, különösen akkor ne, ha még erősen érzik rajta 

az igei jelleg, s bővítménye is van. Pl. a látvány körvonalai élesen kirajzolódók. Ilyenkor 

természetesebb helyette az igei állítmány: a látvány körvonalai élesen kirajzolódnak v. 

rajzolódnak ki. Ha azonban már elhomályosult benne az igei jelentéstartalom, s 

lényegében melléknévvé vált, használhatjuk állítmányi szerepben is: ragaszkodása 

megható; viselkedése kirívó volt; stb. 

2. A folyamatos melléknévi igenév -n ragos mód- és állapothatározói alakja sokszor 

váltakozik a -va, -ve képzős határozói igenévvel: tűnődő(e)n v. tűnődve; mosolygóan v. 

mosolyogva. Ha az igei jelentés erősebb benne, s a szövegkörnyezet is megengedi, inkább 

a határozói igeneves megoldást válasszuk: tűnődve megfogta a kezem (e helyett: 

tűnődően), és mosolyogva (nem pedig: mosolygóan) azt mondta, … A már melléknevesült 

folyamatos melléknévi igeneveket viszont bátran használhatjuk határozóragosan is: 

tagadó(a)n intett fejével; kitérően válaszol. Ezek rendszerint nem is cserélhetők fel a -va, -

ve képzős származékokkal: kiválóan megértik egymást; bántóan rossz elgondolás; stb. 

3. A folyamatos melléknévi igenevet múlt idejű cselekvés jelzőjeként is használhatjuk. 

Nem kell tehát így egyeztetni: a szabadságért harcolt (helyesebben: harcoló) felkelők 

elfoglalták a fővárost. Különösen akkor zavaró az ilyen fölös egyeztetés, amikor az 



alapszó tárgyas ige, ezért a befejezett melléknévi igenév passzív értelmű: piacon vásárolt 

személyektől pénztárcákat loptak el; a nagykövetet elrabolt terroristák még nem 

jelentkeztek. Ilyenkor az egyértelműség kívánalma is a folyamatos melléknévi igenév 

mellett szól: piacon vásároló személyektől…; a nagykövetet elrabló terroristák… 

4. A hosszú igeneves szerkezeteket, amikor csak lehet, bontsuk fel önálló (tag)monda-

tokra, mert így az olvasó könnyebben fel tudja fogni közlésünk tartalmát! 

Vö. beálló melléknévi igenév használata | befejezett melléknévi igenév használata 

 

folyat – folytat L. -at, -et; -tat, -tet igeképző 

 

folyik 

Átvitt értelemben vmely cselekvés folyamatos voltának érzékeltetésére szolgál: ~ a 

megbeszélés, az építkezés; a tatarozás alatt a kiszolgálás zavartalanul ~. 

A ~ igéből és -ás v. -és képzős névszóból álló szerkezetek nem hibásak, de amikor csak 

lehet, helyettesítsük őket egyszerű igealakkal: ~ a tanácskozás = tanácskoznak; ~ a 

szántás = szántanak. Csak olyankor tartsuk meg a ~ igével alkotott körülírást, ha annak 

tartalmát nem tudjuk egyetlen szóba sűríteni. Pl. jó ütemben folyik az őszi mélyszántás, a 

lakótelepi rekonstrukció. Az efféle kifejezéseket nem nélkülözheti se a sajtó-, se a közéleti 

nyelv. 

 

folyó hó, folyó év 

A hivatalos levelezés nélkülözhetetlen elemei. Általában rövidítve: f. hó 18-án; f. évi 

kiadásaink; stb. Elébük olykor odakívánkoznék a határozott névelő (a f. hó…; a f. év…), 

de ez a hivatali gyakorlatban – részben idegen hatásra – végképp lekopott, s ma már nem 

érdemes erőltetni. A természetes élőbeszédben a f. hó, f. év(i) nemigen használható; 

helyettük ezekkel éljünk: e hó, ez a hónap, ebben a hónapban; ez (az) év, ebben az évben; 

stb. 

 

folytán 

Okhatározói értelmű névutó. A vmiből folyik ’ered, következik’ szemléleti alapján jött 

létre, s bár helyességét régebben kétségbe vonták, ma már nem kifogásoljuk a használatát. 

Hivatalos hangulata miatt azonban nem akármilyen stílusú szövegbe illik bele. Pl. az ennek 

~ kifejezést köznyelvi beszédben v. nem hivatalos írásban nemigen alkalmazzuk, hanem 

ezekkel a rövidebb kötőszókkal pótoljuk: így, ezért, emiatt, tehát stb. Ha határozóragos v. 

régebbi, hagyományos névutós megoldás is lehetséges, inkább ezt válasszuk! Pl.: 

betegsége ~ sokat hiányzott = betegsége miatt; tüdőbaj ~ halt meg = tüdőbajban; a 

vezetőség javaslata ~ = javaslatára; eredményei ~ többször is kitüntették = eredményeiért. 

 

folytat  terjengős kifejezésekben 

A folytat ige eredetileg vmely cselekvésnek a tovább végzésére, ill. újrakezdésére utal, de a 

hivatali zsargonban – és ennek hatására hovatovább a köznyelvben is – pusztán a 

tevékenység folyamatosságát fejezi ki. E szószaporító szerkezeteket, melyekben a lényeget 

hordozó, többnyire -ás, -és v. -at, -et képzős névszói elem mellett a folytat ige szinte 

segédszói szerepre van kárhoztatva, általában jól helyettesíthetjük egyszerű igealakkal. Pl. 

tanácskozás(oka)t, tárgyalás(oka)t folytat = tanácskozik, tárgyal; levelezést folytat vkivel 

= levelez. De ha ez nem lehetséges, akkor is próbáljuk meg vmilyen kevésbé hivatalos ízű 



szókapcsolattal pótolni: aknamunkát folytat vki, vmi ellen = aknamunkát végez, áskálódik; 

hadműveleteket folytat = hadműveleteket hajt végre. 

 

fonál – fonal 

Mind a két alakváltozat helyes, bár újabban a fonal a gyakoribb, sőt némelyik 

összetételben, pl. a vezérfonal-ban, már csak ezzel találkozhatunk. Más összetett 

szavakban viszont ingadozik a nyelvhasználat: fonálfestés v. fonalfestés; fésűsfonál v. 

fésűsfonal. Mivel a toldalékos alakok jó részében a fonál á-ja amúgy is a-ra változik (pl. 

fonalat, fonala, fonalas), ez a kettősség nem okoz zavart. 

fonetikus írásmód L. helyesírásunk alapelvei 

 

fór 

A német vor- igekötő átvételével keletkezett ~ főnév csak a bizalmas élőbeszédben, ill. az 

argóban használatos, különösen ezekben a kifejezésekben: ~t ad vkinek, ~ban van, ~ja van 

vkivel szemben. A sportnyelv nem hivatalos változatában előfordul még az ember~ 

összetétel is. Mindegyikben jól helyettesíthető a magyar előny szóval: adok egy bástya 

előnyt!; másfél perc előnyben van; emberelőny (a kézi- és vízilabdában, a jégkorongban). 

Emiatt a német eredetű ~ szó a kevésbé igényes nyelvhasználatból is egyre inkább 

kiszorul. 

 

fordít  határozója 

A fordít ’idegen nyelvű szöveget tolmácsol, szóban v. írásban átültet’ igéhez 

hagyományosan -ról, -ről, ill. -ra, -re ragos állandó határozók kapcsolódnak: németről 

magyarra, magyarról németre fordít. A forrásnyelv megjelöléséhez azonban újabban 

inkább a -ból, -ből ragot fűzik hozzá, talán azért, mert sokszor vmilyen könyvből 

fordítanak. Ha a fordítás vmely harmadik nyelvnek a közbeiktatásával történik, akkor 

valóban ez a pontos és helyes (pl. az indiai meséket angolból fordította magyarra), de ma 

már a többi esetben is a -ból, -ből ragos határozó a gyakoribb. Különösen akkor, ha nem 

alkalmi, egyszeri tevékenységről van szó, hanem arról, hogy vki rendszeresen, 

hivatásszerűen űzi a fordítást. Tehát: lefordította a levelet magyarról franciára; de: 

franciából, angolból, oroszból fordít. 

 

forgalomba hoz 

Német mintájú kifejezés (vö. in Umlauf bringen), de már régóta meghonosodott, 

idegenszerűsége nem bántó. Helyette tömörebb: forgalmaz, esetleg kibocsát (pénzt, 

kötvényt). 

 

forgatókönyv 

Átvitt értelemben sajtónyelvi divatszóvá vált: a puccsok hagyományos ~e szerint; a 

tanácskozás, a tárgyalás, az értekezlet ~e. E szóhasználat kialakulásához hozzájárulhatott, 

hogy a ~ főnévnek filmgyári jelentésén kívül ilyen értelme is van: ’nyilvános rendezvény 

menetét rögzítő tervezet’, pl. a doktori vita ~e. 

 

forma 

1. A sportnyelvben szakszóként használják: jó v. rossz Iban van; Iban, ill. In kívül van; 

Iba lendül; stb. E tömör és megszokott kifejezéseket ne hibáztassuk, mert egy kissé mást 



jelentenek, mint a helyettük ajánlható jó erőben van, jó az erőnléte, ill. nincs jó erőben stb. 

Az újabban divatozó, átvitt értelmű hozza a Iját, a legjobb Iját hozza szókapcsolattal 

viszont csak a bizalmas élőbeszédben éljünk (v. ott se!). 

2. Képzőszerű utótagként egybeírjuk alaptagjával, ha az egyszerű szó v. legfeljebb négy 

szótagból álló összetétel: ilyen~, olyan~, más~, magam~; barlang~ (üreg), asztal~ 

(bútordarab); ötvenéves~ (férfi). Ha az alaptag négy szótagnál hosszabb v. tulajdonnév, a ~ 

utótagot kötőjellel kapcsoljuk hozzá: korcsolyacipő-~ (lábbeli), Deák Ferenc-~ (politikus). 

3. Latinos származékai a tudományos és szakmai nyelvhasználatban gyakoriak: 

formális, formáció, formátum, formalitás, formula stb. Olykor pótolhatók magyar képzőjű 

v. magyar szóval: formai, formaság, ill. alak, alakzat stb. 

L. még: alak – forma 

 

Forma–1 – Formula–1 

A gyorsasági autós-világbajnokság nemzetközi nevében az angol formula főnév szerepel. 

Ez magyarra egyaránt fordítható a forma és a formula szóval. Mivel azonban a 

versenysorozat neve nálunk Forma–1 alakban honosodott meg, s a forma egy árnyalattal 

magyarosabb is, mint a formula, ezt támogatjuk az újabban terjedő Formula–1-gyel 

szemben. Az idegenszerű sorrend ellen nem tehetünk semmit, ezt a Szputnyik–1, Apollo–

11 típus erősen bevéste a nyelvi köztudatba. Melléknévi származéka: forma–1-es, ill. 

formula–1-es (verseny). A nagy kezdőbetű megőrzése az -i képzős alakokban helyesírási 

hiba! 

 

formális 

E latin eredetű melléknevet újabban (az angol formal hatására) ’hivatalos’ értelemben is 

használják, pl. ~ megbeszélés. Ez azonban a ~ szónak ’külsőséges, csak a látszat kedvéért 

történő’ jelentése miatt félreértésre adhat alkalmat. Jobb tehát ilyenkor a magyar hivatalos 

jelzőt alkalmazni. Vö. informális 

 

forog vmi körül 

Nem magyartalanok a hivatali és a közéleti nyelvnek ezek a kifejezései: a vita a határidő 

körül forog; a beszélgetés akörül forgott, hogy… Mivel azonban körülményesek, s a mai 

nyelvhasználat amúgy is kevésbé gyakran él velük, régies hangulatúvá kezdenek válni. 

Helyettük gyakoribbak: a vita a határidőről folyik; a beszélgetés arról folyt v. a 

beszélgetésnek az volt a tárgya, hogy… 

 

forró 

A szó belseji hosszú r a nyelvjárási(as) kiejtésben megrövidül, miközben – mintegy ennek 

pótlására – az első szótag magánhangzója megnyúlik: [fóró]. Ez a kiejtés a választékos 

köznyelvben kerülendő! 

A ~ üdvözlet(tel), ~ köszönet, barátság, lelkesedés típusú jelzős szerkezetek orosz 

hatásra, a gorjacsij melléknév szó szerinti fordításával keletkeztek. A magyar ~ szó ilyen 

összefüggésben túlzón, modorosan hat, ezért helyette a következő hagyományosabb 

kifejezéseket ajánljuk: szíves v. szívélyes üdvözlet(tel); szíves, szívélyes v. igaz barátság; 

kitörő lelkesedés; szívből jövő köszönet; stb. 

 

forrpont – forráspont 



A nyelvújítási eredetű forrpont összetételt ma már csak átvitt értelemben használjuk: az 

indulat, a szenvedély forrponton van, forrpontra jut, azaz ’eléri legmagasabb fokát’. 

Konkrét jelentésben: forráspont, pl. a folyadék forráspontja. 

 

fotel – fotőj 

Francia eredetű főnév. Két alakváltozata közül a fotőj áll közelebb az eredetihez (fauteuil), 

de a fotel vált köznyelvivé. A fotőj formát a mai nyelvérzék már szinte finomkodónak ítéli. 

A fotel toldalékolása ingadozik: fotelek – fotelok; fotelben – fotelban; stb. Mind a magas, 

mind a mély végződések elfogadhatók, bár a hangzásbeli változatosság a mélyek mellett 

szól. 

 

fotó – foto- 

A görög elemekből alkotott fotográfia nemzetközi szóból rövidült magyar fotó ’fénykép’ 

szó végén hosszú ó-t ejtünk és írunk. A ’fénnyel kapcsolatos’ értelmű foto- szóelemben 

(szóösszetételi előtagban) viszont mind a két o rövid. Ezért kell kétféleképp írni a 

fotóamatőr, fotócikk, fotókiállítás, fotóriporter, ill. a fotocella, fotokópia, fotoszintézis 

szavakat. 

Ne csak helyesírásukra ügyeljünk, hanem alkalomadtán próbáljuk magyarítani is őket: 

fotó = fénykép; fotós = fényképész; fotografál = fényképez; fotóriport = kép- v. képes 

riport; stb. 

 

foyer 

Francia eredetű idegen szó: ’középület, különösen színház előcsarnoka’. Megtartotta 

eredeti írásmódját (ez is mutatja, hogy nem honosodott meg igazán, csak a műveltebbek – 

finomkodó – szavaként élt). Kiejtése: [foajé] v. [foájé], rövid á-val. Mivel a szó végi 

mássalhangzót nem ejtjük ki, (mindig mély hangú) toldalékait kötőjellel fűzzük hozzá: a ~-

ban várlak. Fokozatosan kiszorul a használatból, helyét átveszi két jó magyar megfelelője, 

az előcsarnok és a társalgó. 

 

föd L. fed – föd 

 

föderáció – federáció 

Latin eredetű nemzetközi szó: ’szövetség, szövetkezés, szövetségi rendszerű állam’. A 

magyar írásmód kettőssége a latin foederatio kétféle olvasatára, valamint a világnyelvek 

közötti eltérésre vezethető vissza (a németben ö, az angolban és a franciában e hangzik 

ezen a helyen). Nyelvünk hangrendjének a federáció alak felelne meg jobban (a másik 

változat ui. egyaránt tartalmaz ajakkerekítéses és ajakréses magas magánhangzót). Ennek 

ellenére az újabb írásgyakorlatban s a szótárakban is a föderáció került fölénybe. Ugyanígy 

a származékokban: föderatív, föderális, föderalizmus, föderalista. Ezek helyett nem 

szakszövegben lehetőleg magyar megfelelőiket használjuk! 

 

fő – fől 

A fő ige töve a nyelvjárási(as), ill. a bizalmas-pongyola nyelvhasználatban egy l hanggal 

bővül: hagy főljön még az a krumpli!; majd megfőlök ebben a hőségben. A köznyelvben 

azonban csak így ragozható: fövök, fősz, fő; fövünk, főtök, főnek; felszólító módban: főjön; 

múlt időben: főtt. 

 



főként, főképp, főképpen – főleg 

E határozószók közül az első három választékos, kissé régies, ezért inkább csak az írott 

nyelvben fordul elő. A főleg viszont beszédben is, írásban is korlátozás nélkül használható. 

A főként szóval csak olyankor éljünk, amikor nem téveszthető össze a fő főnév -ként ragos 

alakjával! 

 

-földe  végű helynév +  -i  képző L. -i képző -falva, -halma, -háza, -földe, -telke stb. végű 

helynevekhez 

 

földrajzi nevek helyesírása 

A földrajzi nevek írásának szabályait az AkH.11 173–184. pontja tartalmazza. E szabályok 

közül itt csak a fontosabbakat ismertetjük. 

A földrajzi nevek egy része egyelemű: Európa, Afrika, Svájc, Mátra, Tisza, Balaton stb. 

Melléknévi származékukat úgy képezzük, hogy az -i képzőt kötőjel nélkül egybeírjuk 

velük. E származék mindig kis kezdőbetűs: európai, afrikai, svájci, mátrai, tiszai, balatoni 

stb. 

Az i végű ország- és városnevek -i képzős származékában csak egy i-t írunk és ejtünk: 

Mali – (a) mali (kormány); Helsinki – (a) helsinki (városháza); stb. Ha azonban az írott 

névalak y-ra végződik, ez az egybevonás nem történik meg: Vichy – vichyi (ejtsd: visii). 

Ha a név ún. néma (ki nem ejtendő) betű(k)re végződik, az -i képzőt kötőjellel 

kapcsoljuk hozzá. Ügyeljünk arra, hogy a kezdőbetű ekkor is kicsivé válik: Lille, de lille-i; 

Bruges, de bruges-i. (Ezzel szemben New York és New York-i; Karlovy Vary és Karlovy 

Vary-i, tehát a két szóból álló idegen név elemei a melléknévképző előtt is megőrzik 

eredeti nagy kezdőbetűjüket.) 

A többelemű földrajzi nevek közül egybeírjuk az ország, föld, alföld, part utótagú 

országneveket, továbbá a tájnevek egy részét: Magyarország, Svédország; Szváziföld, 

Németalföld, Elefántcsontpart; Matyóföld, Mátyusföld, Bükkalja stb. A melléknévképző 

előtt nincs kötőjel, a származék kisbetűs: magyarországi stb. 

Szintén egybeírjuk a többelemű magyar nyelvű helységneveket s általában a 

településrészek nevét: Budapest, Balatonakarattya; Angyalföld, Árpádföld; Gellérthegy, 

Rózsadomb, Margitsziget (mint budapesti városrésznevek!). Az -i képzős származék 

ugyanúgy alakul, mint az előző csoportban: budapesti stb. 

Kötőjellel írjuk a földrajzi nevet, ha utótagja a patak, tó, sziget, hegy, árok, dűlő, tenger 

stb. földrajzi köznév. Pl.: Gyöngyös-patak, Velencei-tó (de Fertő tó, l. később!), Margit-

sziget (mint szigetnév), Gellért-hegy (mint hegynév), Ördög-árok, Mariana-árok, Duna-

dűlő, Földközi-tenger. 

Az -i képzőt kötőjel nélkül egybeírjuk az utótaggal. Ha az előtag köznév, a melléknévi 

származékban elveszíti nagybetűsségét: Szabadság-hegy, de szabadság-hegyi. Köznévnek 

tekintendők a melléknevek, még a tulajdonnévből képzettek is: Földközi-tenger, földközi-

tengeri; Velencei-tó, velencei-tavi. Ha viszont tulajdonnév az előtag, megőrzi nagy 

kezdőbetűjét: János-hegy, János-hegyi; Kaszpi-tenger, Kaszpi-tengeri. A tulajdonnévi 

előtag állhat két különírt elemből is, pl. József Attila-lakótelep. Melléknévi származéka: 

József Attila-lakótelepi. 

Fordított esetben, amikor az utótag a tulajdonnév, s az előtag a köznév, szintén kötőjelet 

alkalmazunk, de a melléknévi származékban mindkét tag kisbetűssé válik: Öreg-Duna – 

öreg-dunai; Új-Zéland – új-zélandi; Kelet-Németország – kelet-németországi (mint 

földrajzi fogalom). 



Kötőjellel írjuk a közös vasútállomások és a közigazgatásilag összekapcsolt telepü-

lés(rész)ek nevét, pl. Keszőhidegkút-Gyönk, Győr-Ménfőcsanak. Melléknévi származékuk 

kisbetűs: keszőhidegkút-gyönki (vasútállomás), győr-ménfőcsanaki (iskola). 

A többtagú megyeneveket is kötőjellel írjuk: Hajdú-Bihar (megye), Szabolcs-Szatmár-

Bereg (megye). Az -i képzős alak: Hajdú-Bihar megyei, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, 

de hajdú-bihari (lakosság), szabolcs-szatmár-beregi (választási eredmények). 

A tól-ig viszonyt nagykötőjellel érzékeltetjük: a Budapest–Bécs autópálya, a Moszkva–

Szentpétervár távolság stb. Melléknévi származékukban kis kezdőbetűssé válnak: a 

budapest–bécsi autópálya, a moszkva–szentpétervári utazás, a győr–sopron–ebenfurti 

vasúttal stb. A csatornák nevében – a földrajzi köznév előtt – kis kötőjel is van: Duna–

Majna–Rajna-csatorna (melléknévként: Duna–Majna–Rajna-csatornai). Ha a kettős 

előtag nem tulajdonnévi, az -i képzős származékban mindegyik tag kis kezdőbetűssé válik: 

Német–Lengyel-alföld, de német–lengyel-alföldi. 

A különírt elemekből álló földrajzi nevek elsősorban (mai, ill. történelmi) államnevek: 

Magyar Köztársaság, Amerikai Egyesült Államok, Uruguay Keleti Köztársaság; Római 

Birodalom, Brit Nemzetközösség; stb. Az -i képzős származékban a tulajdonnévi elem 

megtartja nagy kezdőbetűjét, a köznévi nem: magyar köztársasági, amerikai egyesült 

államokbeli, Uruguay keleti köztársasági; római birodalmi, brit nemzetközösségi; stb. 

Különírjuk továbbá a megye, állam, grófság stb. utótagú országrészneveket: Pest megye, 

Connecticut állam, Suffolk grófság stb. A tulajdonnévi elem a melléknévi származékban is 

megőrzi nagybetűsségét: Pest megyei, Connecticut állami, Suffolk grófsági stb. 

A közterületek nevében az utca, út, tér, körtér, köz, lépcső, híd stb. köznévi elemet 

különírjuk az előtte álló névrész(ek)től: Andrássy út, Bartók Béla út, Garibaldi utca, 

Bihari János utca, Klauzál tér, Ybl Miklós tér, Móricz Zsigmond körtér, Kodály körönd, 

Balta köz, Sion lépcső, Margit híd stb. Az -i képzős származékokban a különírt első ele-

m(ek) nagybetűs(ek) marad(nak), akár tulajdonnévi, akár köznévi jellegű(ek): Andrássy 

úti, Nádor utcai, Móricz Zsigmond körtéri; Margit hídi. Ha azonban a híd utótag vmely 

(folyó)víznek a hídját jelenti, azaz birtokviszonyban van a tulajdonnévi elemmel, ahhoz 

kötőjellel kapcsolódik: Duna-híd, Zagyva-híd, a lisszaboni Tejo-híd stb. 

Egyelemű földrajzi nevekhez – magyarázó céllal – olykor hozzákapcsolnak vmely 

földrajzi köznevet; ez azonban nem része a tulajdonképpeni névnek. Az efféle alakulatokat 

mindig különírjuk: Győr város, Budapest főváros, Bükk hegység, Fertő tó, Szahara sivatag 

stb. Melléknévi származékukban megtartják korábbi nagy, ill. kis kezdőbetűjüket: Győr 

városi, Budapest fővárosi, Bükk hegységi, Fertő tói v. tavi, Szahara sivatagi stb. 

L. még: -i képző i végű helynevekhez | -i képző ó, ő végű helynevekhez | -i képző -

falva, -halma, -háza, -földe, -telke stb. végű helynevekhez 

 

földrajzi nevek helyhatározói ragjai 

A földrészek nevéhez -ban, -ben stb. határozóragok járulnak: Európában, Afrikában stb. 

(kivétel: az Antarktiszon; ugyanígy: az Arktiszon). Idegen országok és külföldi települések 

nevéhez is belviszonyragok kapcsolódnak, pl. Dániában, Londonban, Pekingben (de a 

magyar helynevek ragozási szabályai szerint: Bécsújhelyen, Újvidéken, sőt – ennek 

mintájára – Novi Sadon). 

A hazai helynevek egy részét ugyanígy -ban, -ben stb. raggal formáljuk határozóvá. 

Ilyenek pl. a megyenevek (Borsodban, Somogyban stb.), a hegységek és erdőségek neve (a 

Mátrában, a Börzsönyben stb.), továbbá a város- és községnevek egy része (Sopronban, 

Komáromban, Egerben, Tihanyban stb.). Más településneveink viszont -n, -on, -en, -ön 



stb. külviszonyragokat vesznek fel (Makón, Gyulán stb., valamint a halom, hegy, hely, 

patak, sziget, vár, várad utótagúak). Néhány – főleg egy szótagú – városnév a régies -t, -tt 

helyhatározóragot is felveheti (Győrött, Mórott, Vácott, továbbá a -vár végűek, mint 

Kaposvárt, Kolozsvárt). 

A részletes szabályokat a Nyelvművelő kézikönyv I. kötete (675–677) és Ferenczy Géza 

Magyarán c. könyve (140–142) közli. Vitás esetekben a helybeli nyelvszokás az irányadó. 

Helynévragozásunknak ez a sokfélesége a magyarul tanulóknak nehézséget okoz, 

viszont lehetővé teszi, hogy pusztán a határozóraggal különbséget tudjunk tenni város- és 

megyenevek, ill. szigetek és országok neve között: Szolnokon (= a városban), de 

Szolnokban (= a megyében); Izlandon, Grenadán (= a szigeten), de Izlandban, Grenadában 

(= az országban). 

 

fölösleg – felesleg 

Mindkét változat helyes, de szótáraink a fölösleg-et részesítik előnyben, talán a fölös ’több 

a kelleténél’ és a feles (a fél melléknévi alakja) különbsége miatt, másrészt mert amúgy is 

túl sok e hangot tartalmaz a beszédünk. Ugyanígy inkább fölösleges, mint felesleges! 

 

fölött 

Magas hangú alakváltozata: felett. A két változat használatát elsősorban a jóhangzás 

követelménye befolyásolja. Ha a szövegkörnyezetben sok az e hang, inkább a ~ alakkal 

éljünk! 

A ~ névutó a vele ellátott névszóban megjelölt helynél, mértéknél, átvitt értelmű 

szintnél magasabbra utal, az alatt ellentéteként: a város ~ (felhők gyülekeznek); húszezer 

Ft ~ (a pénzküldemény csak személyesen vehető át); környezete ~ (áll erkölcsileg); stb. 

Néhány igéhez állandó határozóként (vonzatként) kapcsolódik a ~ névutós névszó, pl. 

őrködik vki, vmi ~; gyászbeszédet tart vki ~. A felett alakváltozat is köznyelvi, de az ö 

hangzós a gyakoribb. 

A német über elöljárószó mintájára jó néhány olyan kifejezésben is előfordul a ~ 

névutó, melyekben magyarosabb lenne vmely ragos névszót v. más névutót használni: 

aggódik, bánkódik vmi ~ = vmin, vmi miatt; csodálkozik, mosolyog vmi ~ = vmin; határoz 

vmi ~ = vmiről, vmiben v. vmi felől; tanácskozik vmi ~ = vmiről. Nem magyartalan viszont 

ez a vonzat: ítélkezik vki, vmi ~, mert összhangban van nyelvünk szemléletével (vö. pálcát 

tör vki ~). 

 

fölöttébb 

Kissé régies határozószó: ’nagyon’. A választékos beszélt nyelvben is előfordul: a 

vendéglátás ~ szívélyes volt. Alakváltozatai: felettébb, fölötte v. ritkán felette. Rokon 

értelmű megfelelői: igen, nagyon, különösen, rendkívül, továbbá a szintén enyhén régies 

szerfölött és kivált(képpen). Túl gyakori használata modorosság, de stíluselemként érdemes 

megőrizni. 

 

fő  melléknév és főnév 

Főnévként: ’ember, személy’. Számjelző utáni főnévi jelzőként többnyire fölösleges: 3 fő 

bérelszámolót, 10 fő segédmunkást felveszünk. Elég ennyi: 3 bérelszámolót, 10 

segédmunkást. Nem hibás viszont, csak hivatalos ízű ez a forma: jelen van 18 fő. 



Melléknévként: ’elsőrendű, vezető, (leg)fontos(abb)’. Jelzett szavától különírjuk: ez a fő 

feladat; a fő nehézség az, hogy… Az al-, mellék- előtag ellentéteként azonban egybe kell 

írni az utána álló főnévvel: főorvos, főigazgató, főkönyvelő, főszereplő stb. 

főnév fokozása 

Néhány főnevet – a melléknevek, határozatlan számnevek stb. mintájára – fokozhatunk is, 

s ennek meghatározott stílusértéke van. 

A fokozható főnevek egyik típusába olyan főnevek tartoznak, amelyek 

melléknévszerűen is használhatók: emberebb ember; rókább a rókánál; legszamarabb, 

legkutyább (természetű). 

Másik csoportjuk egyes szám 3. személyű birtokos személyjeles, személyek v. dolgok 

viszonyított helyzetű részeit jelentő főnevekből áll: a fa legtetején, a hegy legcsúcsán, a 

céltábla legközepébe, a dolog leglényege stb. 

Egyéb főnevek fokozása csak az írói és a reklámnyelvben képzelhető el, sajátosan erős 

stílushatással: „A téma az ő legtémább témája lehetett” (Szerb A.: A Pendragon-legenda); 

a legcsokoládébb (hirdetési szlogen). 

 

főnévi igenév használata 

1. Felszólítás, parancs kifejezésére sokszor idegenszerű, ill. udvariatlan, rideg: felállni!, 

leülni!, beszállni! stb. Általában magyarosabb helyette a megfelelő felszólító módú 

igealak: álljanak v. álljatok fel!; üljenek v. üljetek le!; szálljanak v. szálljatok be! Egy 

fokkal még az ilyen értelmű, mondatszói értékű főnév is jobb: beszállás! 

Németesség ez a gyakran hallható vendéglői felszólítás is: fizetni! (vö. zahlen!; zahlen, 

bitte!). Ez valójában szándékot fejez ki: fizetek!, fizetnék! v. fizetni szeretnék! 

Nem germanizmus, hanem belső fejlemény az efféle kihagyásos szerkesztésmód: fiúk, 

reggelizni! (Tulajdonképp: …, gyertek reggelizni!) Ez tehát nem kifogásolható. 

2. A főnévi igenévvel alkotott szerkezetek – pl. szeret sétálni; ne engedd így 

hazamenni!; „… állni látszék az idő” (Petőfi: Füstbe ment terv) – többnyire jól szolgálják 

a tömörítést, s noha megvan a többé-kevésbé pontos latin v. német megfelelőjük, nem 

magyartalanok v. hibásak. Olykor azonban gördülékenyebb helyettük (s a beszélt nyelvben 

természetesebb is) az önálló (tag)mondat: kérjük a rendre ügyelni! = kérjük, ügyeljen(ek) a 

rendre!; szükségesnek tartom leszögezni = szükséges, hogy leszögezzem. 

 

főnévi igenév személyjelezése 

Sajátos vonása nyelvünknek, hogy a kell, lehet, szabad, szükséges, fölösleges stb. 

állítmányok főnévi igenévi alanya a cselekvő személyének kifejezésére személyjeleket ve-

het fel: meg kell mondanom; nem szabad elfelejtened; fölösleges hangoztatnia; stb. 

Személytelen közlés v. kérés esetén viszont nem kap személyjelet a főnévi igenév: 

hajózni szükséges; mit van mit tenni; Amit a hegyen hallani (Liszt zeneművének címe). 

Ha így kétértelmű lenne kijelentésünk, tegyük ki a személyjelet a főnévi igenévre! Pl. 

Józsinak vissza kell adni a kabátot = Józsinak vissza kell adnia a kabátot (vki másnak), ill. 

Józsinak vissza kell adnom, adnod stb. a (nálam, nálad stb. lévő) kabátot. 

 

főnök 

Munkahelyi vezető megszólításaként és említéseként enyhén bizalmas: ~, kiugorhatok egy 

órácskára vásárolni?; a ~ ma nincs bent. Újabban megszólítási nehézségek áthidalására 

ismeretlen férfi, különösen bolti eladó, szerelő, gépkocsivezető megszólításaként is 

használatos: (kedves) ~ (úr), félretenné ezt holnap délutánig?; ~, csöpög a vízcsap, 



megnézné?; indulhatunk, ~! Idősebb férfiak megszólításaként sokszor udvariatlan: hol 

találom, ~, a 26-os busz végállomását?; siessen, ~, mások is fel akarnak szállni! Effajta 

használatát ne terjesszük! Helyette rendelkezésünkre áll a semlegesen udvarias, senkit sem 

sértő uram. 

 

förgeteg – fergeteg 

A választékos, enyhén régies förgeteg ’heves (szél)vihar, zivatar’ főnévnek van fergeteg 

alakváltozata is; ez kissé népies. Származéka, a fergeteges melléknév átvitt értelemben 

sajtónyelvi divatszó: fergeteges sikere volt; fergeteges támadásokat vezet. A förgeteges 

ritkább, holott változatosabb hangzása miatt stilisztikailag ez lenne a jobb. 

 

förtelem – fertelem 

Az irodalmi nyelvben az ö hangzós változat a gyakoribb; a fertelem kissé régies. A 

melléknévi származék is kettős alakú: förtelmes – fertelmes. Az e hang gyakoriságának 

csökkentése végett mindkét alakpárból az előbbit, az ö magánhangzót tartalmazót ajánljuk. 

 

föveny – fövény 

A föveny a köznyelvi alak; a fövény kissé régies. Összetételekben is inkább az e hangzós 

változat a szokásos: fövenypart, fövenysáv, fövenyfürdő. 1984 óta azonban ismét 

kétféleképpen is írható, azaz e-vel is, é-vel is. 

 

franchise [frencsájz] 

Angol eredetű jogi és gazdasági szakszó: ’szabadalmi v. egyéb jog átengedése különleges 

szerződéssel’. Magyar megfelelője egyelőre nincs, mert a mentesség, mentelmi jog, 

privilégium stb. nem pontosan ugyanezt jelenti. Megőrizte eredeti írásmódját. Kiejtés 

szerinti írását nem is kell erőltetni, mert talán még sikerül magyarítani, pl. a rendszerbérlet 

összetétellel. 

 

frank 

Két ilyen alakú idegen szavunk is van: 1. ’germán törzs’; 2. ’Franciaországban és néhány 

más országban használatos pénznem’. Utóbbi jelentésében szokták franciásan [fran]-nak, 

sőt orrhangú magánhangzóval [fră]-nak is ejteni, ez azonban magyar beszédben 

szükségtelen modorosság. 

 

frazeológiai idegenszerűségek 

A frazeológiai, tehát az állandó szókapcsolatokban, szólásokban megnyilvánuló 

idegenszerűségek nyelvtanilag három csoportba sorolhatók: 1. igés kifejezések (pl. jól néz 

ki; veszi magának a fáradságot v. a bátorságot); 2. határozós kifejezések (pl. ez egyenesen 

felháborító; kimondottan ellenszenves); 3. jelzős kifejezések (pl. magas kort ért meg; átütő 

sikert arat). 

Jó néhány szólásunkat idegen nyelvből, különösen a németből vettük át: itt van a kutya 

elásva v. eltemetve; tű(t) a szénakazalban; stb. Ezek közül csak azokat helyteleníthetjük, 

amelyek nincsenek összhangban a magyar szemlélettel, pl. orrot kap (vö. eine Nase 

bekommen), nagy szemeket csinál (vö. große Augen machen). Jó magyarsággal, bár nem 

képszerűen: megfeddik, összeszidják, ill. csodálkozik, megrökönyödik (persze kereshetünk 

helyettük vmilyen szemléletes szólást is, pl. sóbálvánnyá vált v. földbe gyökerezett a lába 

a csodálkozástól). 



A jövevény szólások, közmondások, szállóigék (pl. borban az igazság; a pénznek nincs 

szaga; a változatosság gyönyörködtet) helyesen használva gazdagítják nyelvünket, nem 

kell tehát harcolni ellenük. A valóban idegenszerű szókapcsolatokat azonban, hacsak lehet, 

kerüljük, mert ezek az idegen szavaknál is jobban veszélyeztetik a magyar nyelv épségét. 

Ne éljünk tehát efféle ~kel: hosszú képet csinál (vö. er macht ein langes Gesicht); nagy 

súlyt fektet vmire (vö. großes Gewicht auf etw. legen). Ha azonban az idegenszerű 

kifejezés már régóta használatos nyelvünkben, s ezáltal megszokottá vált, nem érdemes 

üldözni. Pl. a mérték utáni szabóság v. a bányászok hagyományos köszöntése, a szerencse 

fel! németesség, de már elég jól beleilleszkedett nyelvünkbe. (Igaz, jobb a mérték szerinti 

szabóság v. rövidebben mértékszabóság, s a bányászok körében is meghonosodott a 

magyaros jó szerencsét! köszönés.) 

Vö. idegenszerűségek 

 

frizsider – fridzsider – hűtő(szekrény) 

Ezt az idegen szót régebben inkább franciásan, frizsider alakban használták; ma az angolos 

fridzsider a gyakoribb. (Valójában a fridzsider álangol szó; a hűtőszekrény angolul 

refrigerator.) 1984 óta a frizsider írásmód a szabályos. 

Voltaképpen egyik idegen szóalakra sincs szükségünk, mert van erre a fogalomra jó 

magyar szavunk, a hűtőszekrény v. röviden hűtő. A régebbi jégszekrény kifejezést pedig 

fenntarthatjuk a nem villanyárammal működő készülék nevéül (ha még van ilyen 

egyáltalán). 

frocliz 

Német eredetű, magyar képzős, csak a bizalmas társalgási nyelvben élő ige. Választékos 

megfelelői: ugrat, bosszant, ingerel, csúfol, zaklat. 

 

fröccsen – freccsen 

Hangutánzó eredetű igék. Ma az ö hangzós változat a gyakoribb. Ugyanígy a szócsalád 

egyéb tagjaiban: fröccsent – freccsent; fröcsköl – frecskel. A fröccsen-ből elvont fröccs 

főnév és összetételei (pl. fröccsöntés, fröccsöntő) már egységesen ö hangúak. Mivel a csak 

nyílt e-t ismerő beszélők ajkán a freccsen stb. szó két e-je egyformán hangzik, csak 

örülhetünk a színesebb hangzású fröccsen stb. előretörésének. 

 

fújódik – fúvódik 

Önállóan ritkán fordul elő. Fel igekötős származéka konkrét értelemben egyaránt lehet j, 

ill. v hangzós: a tehén felfújódott v. felfúvódott a lucernától. Átvitt értelemben viszont csak 

a v-s alak használatos: felfúvódott (= öntelt, önhitt, idegenszerűen beképzelt) alak. 

 

fuldokol – fuldoklik 

A csonka tövű (ikes) változat ma főleg a kijelentő mód, jelen idő, egyes szám 3. (és 1.) 

személyű alakban él: fuldoklik, fuldoklom v. fuldoklok. A ragozási sor többi tagjában 

általában az iktelen teljes tövet használjuk: fuldokolsz, fuldokolna, (ne) fuldokolj! 

 

funkció 

Latin eredetű főnév. Több magyar megfelelője is van: működés, foglalkozás, tisztség, 

hatáskör, feladat, rendeltetés stb. Mivel a közéleti zsargonban túl gyakran fordul elő, 

váltogassuk magyar szinonimáival (min-dig azzal, amelyik a legjobban illik közlésünkbe)! 



Ugyanezt tanácsolhatjuk a ~ képzett származékainak használatára nézve is: funkcionál 

= működik, tevékenykedik; funkcionális = működési (pl. zavar), rendeltetésszerű (pl. 

használat). 

Tudományos szakszóként szükség lehet a ~ szóra és származékaira (funkcionális 

szemlélet, funkcionális stilisztika stb.). A funkcionárius magyar szóval tisztviselő, újabban 

tisztségviselő is. 

 

fura – furcsa 

Azonos eredetű melléknevek (a fúr igéből). A mai köznyelvben a furcsa a gyakoribb; 

ezáltal a fura alakváltozat enyhén régies és népies, olykor választékos stílusszínezetre tett 

szert. 

 

furnér – furnír 

Német eredetű asztalosipari szakszó; magyarul: borítólemez. Furnír alakban vettük át (vö. 

furnieren), s ez a változat a művelt nyelvben ma is él. De köznyelvivé a furnér vált, 

részben talán a népnyelvi funér hatására. 

 

fuserál, fusizik 

Mindkét ige a bizalmas társalgási nyelvnek a szava. Az előbbi inkább csak el igekötős 

alakban él, erősen pejoratív értelemben: elfuserál, azaz elront v. elpocsékol vmit. Ebből a 

tőből alakult, játszi szóképzéssel, a fusizik: ’gyári anyagból és munkaeszközökkel a maga 

hasznára tiltott különmunkát végez’, majd ’engedély nélkül ipart űz’. Az utóbbi 

értelemben a kontárkodik a szokásosabb és a hivatalos kifejezés. A fusizik igéből elvont 

fusi ’ilyen munka’, fusimunka főnév szintén csak a bizalmas stílusba való! 

 

fut 

A ~ igét a bizalmas társalgási nyelv ilyen szókapcsolatokban is használja: a színházban egy 

vígjáték ~; a moziban egy akciófilm ~, azaz van műsoron, ezt játsszák; nagyon ~ ez a fiatal 

színésznő, é. sokat szerepel, népszerű, sikere van. A ~ vkivel helyett az utóbbi időben a jár 

vkivel dívik. De mindkettőnél stílusosabb – bár más hangulatú, s csak a férfi szempontjából 

tekinti a dolgot – az udvarol vkinek. 

 

futball 

Angol eredetű nemzetközi szó (football). Írásképe megmagyarosodott, de az eredeti 

írásmód máig befolyásolja a vulgáris kiejtést: [fodbal], s tovább él a bizalmas származékok 

o hangjában: foci, focizik, focista. A ~-labda összetételben a három l egymás mellé 

kerülése miatt kell kötőjelet írni. 

A ~ szónak van magyar megfelelője, a labdarúgás, s a futballista is lehet labdarúgó, de 

ezeket a magyar kifejezéseket inkább csak a szakirodalom és a sportsajtó használja 

következetesen. A labdarúgás köznyelvi elterjedését nem elsősorban az gátolja, hogy két 

szótaggal hosszabb (bár ez sem előny), hanem az, hogy nem lehet belőle igei származékot 

képezni. Nincs tehát labdarúg igénk, a labdát rúg, rúgja a labdát pedig mást jelent, mint a 

futballozik. 

 

függően vmitől 

Névutószerűen használt ragos igenév. Közéleti nyelvi divatszó, de az élőbeszédben is 

terjed: a napirendet a körülményektől függően alakítjuk ki; az érdeklődéstől függően több 



előadásra is sor kerülhet. Nem hibás ez a szóhasználat, de terjengőssége miatt csak 

módjával éljünk vele. Lehetőleg váltogassuk más névutókkal, névutóféle szavakkal: a 

körülmények szerint; a körülményekhez képest v. mérten; az érdeklődés arányában; az 

érdeklődésnek megfelelően. Ne terjesszük viszont az újabban divatba jött vminek a 

függvényében kifejezést, mert ez még a függően-nél is terjengősebb és modorosabb. 

 

-függő  utótagú melléknevek 

Idegen mintára meghonosodott, de tömörebb kifejezésmódot lehetővé tevő szavak, pl. 

környezetfüggő technológia, kártyafüggő mobiltelefon. Már a beszélt nyelvben, ill. a média 

nyelvében is elterjedtek: ez tanárfüggő, bírófüggő  stb. Ne engedjük azonban 

teljesen háttérbe szorítani a hagyományos, körülíró jellegű megfelelőket 

sem: a környezettől függő technológia; ez a tanár(ok)tól, a bíró(k)tól függ. Nem oldható 

viszont fel határozós szerkezetté a drogfüggő, alkoholfüggő stb. melléknév és főnév. Vö. 

kártyafüggetlen 

 

függ tőle – múlik rajta 

A mai nyelvben a két kifejezés jelentése csaknem azonossá vált: tőle függ, ill. rajta múlik, 

sikerül-e a tervünk. Ezt némelyek még helytelenítik, azzal érvelve, hogy a múlik vmin 

szókapcsolat csak akkor helyes, ha vmi vkinek a mulasztása miatt meghiúsul, azaz rajta 

múlt, hogy nem sikerült a tervünk. Régebben valóban ezt (és csak ezt) jelentette a múlik 

vmin, vkin, ám a jelenkori beszélt és írott nyelvben kibővült a használati köre. Ezért ma 

pozitív jelentésben is alkalmazhatjuk. 

Ha azonban ezzel félreértést kockáztatunk, ne erőltessük, hanem folyamodjunk egyéb 

megoldáshoz! Pl. ebben a sajtónyelvi mondatban: a kapusunkon múlt a győzelem, nem 

egyértelmű, hogy neki köszönhető, avagy, épp ellenkezőleg, őmiatta maradt el. Ilyenkor 

csakugyan ezek a jobbak: a kapusunktól függött, rajta állt v. fordult meg, esetleg neki 

köszönhető a győzelem. Ellenkező esetben pedig: a kapusunk miatt hiúsult meg v. maradt 

el a győzelem. 

Vö. múlik 

 

fül-, orr-, gégeorvos 

A közös utótag jelzéséül e kifejezésnek az első két eleméhez kötőjelet kell illesztenünk. E 

kötőjelek a feliratokról, névjegyekről gyakran lemaradnak, azt a komikus látszatot keltve, 

hogy pl. X. Y. fül, orr és gége(szak)orvos, holott valójában se nem fül, se nem orr, hanem 

a fülnek, az orrnak és a gégének a szakorvosa. A kötőjeleket tehát mindenféle 

elnevezésben gondosan ki kell tennünk: orr-, fül-, gégeosztály; Fül-, Orr-, Gégeklinika stb. 

Az efféle, nem hivatalos használatú, összevont kifejezésekből a vesszők elmaradhatnak: 

fül-orr-gégész, fül-orr-gégészeti osztály. Az utóbbi helyett a fülészet és gégészet, sőt 

jelentéssűrítéssel a puszta fülészet elnevezés is használható. Az itt működő szakorvos 

rövidebb, enyhén bizalmas neve: fülész v. gégész (de semmiképp sem orrász). 

 

Fülöp-szigeteki  v.  -szigeti L. -szigeteki – -szigeti 

 

fütyül – fütyöl 



Hangutánzó eredetű igék. A fütyül a köznyelvi, a fütyöl kissé régies és népies. (A 

helyesírási szabályzatban 1984 óta csak a fütyül változat szerepel.) A melléknévi igenévi 

alak egyaránt lehet fütyülő és fütyölő, de főnévként csak fütyülő. 

  



G 
gagyizik, gagyi 

A régi tolvajnyelvben a gagyi főnév ’gyűrű’-t jelentett, a gagyista ’gyűrűdobó’ (aki 

rézgyűrűt dob el az utcán, és a megtalálótól hallgatás fejében pénzt követel). Innen ered a 

későbbi argónak gagyizik, gagyizó ’hamis aranytárgyakkal üzletel(ő)’ szava. Ebből vonta 

el a mai beszélt nyelv a gagyi ’hamis, talmi, értéktelen’ melléknevet. Főként a 

sajtónyelvben dívik: gagyi újságcikk, műsor(szám) stb., sőt filmcímben is: Gagyi lovag. 

Olykor már főnévként is használatos: [Mi megy a tévében? –] Valami gagyi. Csak a 

bizalmas stílusba való! 

 

galuska – haluska 

Szláv eredetű ételnév; g-s változatát a lengyelből, a h kezdetűt a szlovákból vettük át. Ma a 

galuska a köznyelvi alak, a haluska ehhez képest tájnyelvi ízű (pl. Mikszáthnak a Haluska 

Jánosokról szóló karcolatában). A két alakváltozat között némi jelentéskülönbség is 

kialakult: a haluska krumplis, a galuska krumpli nélkül készített ételt jelent. 

 

gané – ganéj – ganaj 

A három változat közül leginkább a ganéj számít köznyelvinek, bár választékosabb stílusú 

szövegben ezt sem igen írják le. A gané és a ganaj népies; a tájnyelvben van ganyé is. De 

csak: ganajtúró bogár! 

 

Ganz 

Ganz Ábrahámnak, a hazai vasöntészet megteremtőjének vezetéknevében és a róla 

elnevezett üzemek nevében a z-t – németesen – c-nek kell ejteni: [ganc]. A [ganz] betűejtés 

műveletlenségre vall, kerülendő! De ne essünk az ellenkező végletbe se: a rövid á-val való 

ejtés már modorosság! 

 

gardedám 

Francia elemekből alkotott, de a franciában nem használatos, valójában az ausztriai 

németben keletkezett összetett szó: ’fiatal leányt kísérő, rá felügyelő, általában idősebb 

nő’. A fogalommal együtt a szó is elavult, már nem használatos. 

 

gardrób 

Német közvetítéssel átvett francia szó. A ~ forma mellett él még az eredetihez közelebb 

álló [gárdrob] ejtés is, az első szótagban rövid á-val. Többféle jelentésének megfelelően a 

következő magyar szavakkal, szókapcsolatokkal helyettesíthetjük: ruhásszekrény, esetleg 

beépített szekrény; öltözőszoba, ruhatároló szoba; ruhatár (nyilvános helyen, ill. ’vkinek a 

ruhakészlete’ értelemben). 

 

gargarizál – gargalizál 

A gargarizál a köznyelvi; a másik változat ritkább. Nem teljesen pontos magyar 

megfelelője: öblöget (a gargarizálás a toroköblítésnek egy bizonyos módját jelenti). 



 

garmada – garmad 

E szláv eredetű főnevünk eredeti és helyes alakja: garmada. Jelentése a régi nyelvben: 

’gabonából rakott halom, kupac’. Később a köznyelvben jobbára csak ebben a ragos 

alakjában élt: garmadával, azaz ’nagy mennyiségben’. A rag előtti magánhangzót birtokos 

személyjelnek vélve ebből vonták el a garmad alakot: könyvek, iratok garmada hevert az 

asztalon. A választékos nyelvhasználatban azonban csak így helyes: garmadája. 

 

Garnier  kiejtése L. idegen márkanevek kiejtése 

 

garnírung – köret – körítés 

A német eredetű garnírung főnevet a vendéglői szaknyelv a köret szóval magyarította. Ez 

már a mindennapi beszélt nyelvből is kezdi kiszorítani. Az ugyanilyen jelentésű körítés-t a 

bizalmas élőbeszéd átvitt értelemben is alkalmazza, rendszerint gúnyosan: a nagy körítés 

(é. leplezés, álcázás, köntörfalazás) ellenére rögtön tudtam, mit akar. 

 

garzon 

A francia garçon ’fiú; ifjabb, nőtlen férfi; pincér’ főnévnek az átvétele. Második 

szótagjában ma jobbára z hangot ejtünk, s így is írjuk. Eredeti értelmében már alig 

használják, jelzőként viszont gyakori, különösen a ~lakás összetételben. Ráértéssel maga a 

~ szó is jelenthet ilyen lakást. 

 

gatter 

Német eredetű mesterségszó: ’rács; keretes fűrész’. Ez a szó rejlik a népies zsalugáter 

főnév utótagjában. E helyett mondhatunk rövidebben zsalu-t is, mert ugyanaz az értelmük: 

’szétnyitható ablakredőny’. 

 

-gazdag  utótagú melléknevek 

A színgazdag (é. színben gazdag) típusú jelöletlen határozós összetételek a német -reich 

utótagú melléknevek (pl. farbenreich) tükörfordításaként, ill. mintájára keletkeztek. 

Némelyikükre, tömörsége és pontossága miatt, különösen szakszövegben szükség lehet: 

részletgazdag (ábrázolás), halgazdag (élővíz) stb., de gyakori használatuk idegenszerűvé 

teszi a stílust. Ezért lehetőleg pótoljuk őket a magyarosabb vmiben gazdag szerkezettel: 

részlet(ek)ben gazdag, halban gazdag, C-vitaminban gazdag (étel); eseményekben gazdag 

(hétvége). 

 

gazdaságtalan 

Újszerű, de szabályos képzésű melléknév a gazdaságos ellentéteként (vö. barátságos – 

barátságtalan; igazságos – igazságtalan; stb.). Tömörsége és nyomatékossága miatt a 

szak- és közéleti nyelvből csaknem kiszorította a nem gazdaságos körülírást. De a 

köznyelvben – és különösen a bizalmasabb szóhasználatban – még ez utóbbi a gyakoribb. 

 

gazdasszony – gazdaasszony 

A gazda + asszony összetétel egymás mellé került két a hangja a kiejtésben egybeolvadt, s 

ma már a gazdasszony forma hat természetesebben. Ugyanígy keletkezett a népies, 

bizalmas, elavulóban levő gazduram megszólítás is. 

 



gazsulál 

Francia eredetű, de német közvetítéssel átvett, magyar képzőjű ige. Bizalmas és pejoratív 

hangulata miatt csak meghatározott környezetben alkalmazható. Semlegesen köznyelvi 

magyar megfelelői: hízeleg, (érdekből) kedveskedik; választékosabban: kedvét keresi 

vkinek; képszerűen: nyalja a talpát. A ~ ige eredetibb gazsulíroz változata elavult. 

 

gebin, gebines 

Német, pontosabban bajor-osztrák eredetű, bizalmas hangulatú, elavulóban levő szavak: 

’szabadkasszás elszámolású kisebb bolt v. üzlet’, ill. ’ennek vezetője, üzemeltetője’ (a 

német Gewinn ’nyereség, haszon’ főnév osztrákosan ejtett alakjából). Melléknévként is: 

gebines üzlet. E megjelölések sohasem váltak hivatalossá, hivatalos megfelelőik ezek 

voltak: önelszámoló v. szabadkasszás (üzlet). Az újabb vállalkozási formák (pl. a 

szerződéses üzlet) kialakulásával a gebin(es) már a rendszerváltozás előtt kiszorult a 

használatból. 

 

gemkapocs – gémkapocs 

A gemkapocs elnevezés az angol Gem paper clips ’Drágakő papírkapocs’ márkanévből 

keletkezett betűejtéssel és részleges fordítással az 1920-as években. A gémkapocs változat 

a gem- v. gëm- előtag finomkodó hosszabban ejtésével, esetleg népetimológiával (a gém 

madárnév beleértésével) jött létre. A két alakváltozat közül a gemkapocs van szótározva. 

Nevezik iratkapocs-nak is. 

 

generál-  előtagú összetételek 

Németből félig lefordított, ill. ilyenek mintájára keletkezett főnevek. Egy részüknek nincs 

jó magyar megfelelője: generálbasszus (a zenében), generálszósz ’általános ételízesítő’, 

átvitt értelemben ’frázisoktól hemzsegő, üres beszéd’. A generáljavítás helyett viszont 

bátran ajánlhatjuk a magyar fő- v. nagyjavítás-t. 

 

generáljavít 

Elvonás a generáljavítás főnévből (vö. gépír, gyorsír, nagytakarít stb.). A szaknyelvben – 

rövidsége miatt – el kell fogadni. Választékosabb szövegben azonban helyettesítsük 

körülírással: generáljavítást, magyar szóval fő- v. nagyjavítást végez. 

 

Genova – Génua 

A kikötőváros olasz neve: Genova, de a magyar hagyományban él a németes Génua alak 

is. Ezt azonban ma már csak történelmi vonatkozásban használhatjuk, pl. A génuai lázadás 

(Ács Tivadar könyve); a génuai ’Kolumbusz Kristóf’. Vö. Mantova – Mantua | Padova – 

Pádua 

 

gentleman 

Ennek az angol főnévnek nincs pontos magyar megfelelője. A vele jelölt fogalmat csak 

körülírással tudnánk kifejezni: mintaszerűen viselkedő, lovagias, becsületére kényes 

úriember. Ezért magyar beszédben is a ~ szót használjuk, [dzsentlmen] v. angolosabban 

[dzsëntlmen] alakban. Sajátos hangulatát azáltal is őrzi, hogy ma is az eredeti alakjában 

írjuk. 

 

gépír 



A gépírás, gépíró főnévből elvont ~ ige már gyökeret vert, nem érdemes helyteleníteni. De 

általában természetesebb helyette a gépen v. géppel ír kifejezés, ill. az egyszerű gépel. 

 

gerencsér – gelencsér – gölöncsér 

Szláv eredetű foglalkozásnév, köznyelvi szóval fazekas. A három változat közül az első az 

eredeti s aránylag a leggyakoribb; az ö hangzós csak a tájnyelvben él. Ma már inkább csak 

családnévként fordulnak elő. 

 

gerle – gerlice – gilice 

A gerle a köznyelvi; a másik kettő népies. Ez utóbbiakat átvitt értelemben, (fiatal) nők 

kedveskedő megszólításaként is használták a népies és bizalmas beszédben: gerlicém! v. 

gilicém!, azaz kedvesem! 

 

germanizmusok 

Az utóbbi fél évszázadban a korábbihoz képest erősen csökkent a német nyelv hatása a 

magyarra. A németességek egy része a nyelvművelő munka eredményeként kiszorult a 

használatból, más részük (főleg a nyelvújítási tükörfordítások, pl. jármű, gyufa) 

meghonosodott, teljes értékű magyar szóvá vált. 

A kiejtésben már ritka a főként német eredetű rövid á, pl. az akadémia, bagatell 

szavakban. A palóc nyelvjárási rövid á-k természetesen nem idegenszerűek, s az idegen 

nevek kimondásakor is elhangzik a rövid á, pl. Mozart. 

Egyre kevésbé érezzük idegenszerűnek a következő német mintájú szavakat, 

szókapcsolatokat, de vannak magyaros szinonimáik, ezért inkább ezeket ajánljuk: 

beképzelt (eingebildet) = önhitt, rátarti, elbizakodott; messzemenő (weitgehend) = 

jelentékeny, hatékony, nyomós, fontos; feltétlenül (unbedingt) = bizonyosan, okvetlen(ül); 

ki van zárva (ausgeschlossen) = lehetetlen(ség); nem létezik (existiert nicht) = olyan nincs, 

lehetetlen; mondd már! (sag schon!) = mit bánom én!, hát aztán?! 

Kerülendő idegenszerűség a német szenvedő szerkezet átvétele ott, ahol a magyar 

cselekvő igét kíván: a vendégek jól ki lesznek szolgálva (die Gäste werden gut bedient), 

helyesebben: a vendégeket jól kiszolgálják. 

Éppily idegen a magyar nyelvtől a határozott névelő elhagyása (pl. címzett ismeretlen) és a 

túlbonyolított mondatszerkesztés (pl. lebontat helyett intézkedik a bontás elrendelése 

tárgyában). 

Nem érdemes viszont kárhoztatni az olyan képes kifejezéseket, szólásokat, 

közmondásokat, amelyek a németben is megvannak ugyan (esetleg onnan is vettük át), de 

nincsenek ellentétben nyelvünk szemléletével: szerepet játszik, előtérbe lép, háttérben 

marad; itt van a kutya elásva v. eltemetve; leesett a tantusz v. a húszfilléres stb. 

 

gibic L. kibic – gibic 

 

gím – gímszarvas 

A gím főnév korábbi jelentése: ’nőstényszarvas, szarvastehén’, pl. „Elejtették már a hímet 

– / Üldözik a szarvas-gímet” (Arany: Rege a csodaszarvasról). A nyelvújítás korától a 

szarvasfaj neve (nemtől függetlenül): gímszarvas. Az ebből rövidült gím szót – eredeti 

jelentését nem ismerve – újabban a hím szarvasra is alkalmazzák. Ez azonban pontatlan 

szóhasználat, igényes szövegben kerülendő. 

 



gimnazista 

Ez a köznyelvi alakja; a gimnázista régies, irodalmias. 

 

Gina 

Vajda János szerelmének neveként a Georgina rövidülése, helyes kiejtése: [gina]. Mai 

olasz keresztnévként (pl. Gina Lollobrigida nevében) olaszosan, [dzsína] v. [dzsina] 

alakban kell ejteni. 

 

girbegörbe – girbegurba 

Vagylagos változatok, bár az utóbbi kissé gyakoribb. 

 

gitter 

A műhelyzsargon német eredetű szava. A választékos szaknyelvben és a köznyelvben: 

rács. 

 

gitt – kitt 

A köznyelvi gitt: ’ablaküveg rögzítésére, tömítésre használt gyurmaszerű anyag’; a 

szaknyelvi kitt: ’felületkezelésre, sima felület kialakítására való tapasztóanyag’. 

 

glazúr 

Német eredetű vulgáris szó. Jó magyar megfelelői: máz, bevonat. 

 

gleichni 

Német eredetű vulgáris szaknyelvi szó. Kiejtése: [glejhni]. Magyar megfelelői: a 

választékos, ritka falegyen, továbbá a tető-, koszorú- v. emeletszint. 

 

glóbusz – glóbus 

Latin eredetű főnév: ’(föld)gömb, (föld)golyó’. A glóbusz változat a köznyelvi, a glóbus 

régies, kiszorulóban van. A gömb alakú tartályban végződő modern kis víztorony neve pl. 

csak hidroglóbusz lehet (nem pedig -glóbus). 

 

gmk 

A gazdasági munkaközösség rövidítését csupa kisbetűvel, pont nélkül írjuk. Kiejtve: 

[géemká]. A toldalékok kötőjellel kapcsolódnak hozzá: ~-k, ~-t, ~-ja, ~-ban stb. Az újabb 

változások nyomán a fogalom is, a betűszó is eltűnőben van. 

 

gobelin 

Személynévi eredetű nemzetközi szó: ’kézzel szőtt, vmit ábrázoló faliszőnyeg’, ill. ’ezt 

utánzó hímzés’. A művelt beszédben franciás kiejtéssel terjedt el: [goblen]. A [gobelin] 

betűejtés kerülendő! Megfontolandónak tartjuk magyaros írásmódjának engedélyezését 

(goblen), ami megszilárdítaná a helyes kiejtést. 

 

gondatlan emberölés 

A gondatlan melléknév jelentése: ’felületes, nem gondos’, pl. ebben: gondatlan ápolás, 

gondatlan felügyelet. Az ÉKsz. új kiadása a jogtudomány, az igazságszolgáltatás 

nyelvhasználatára való utalással feltünteti ezt a jelentést is: ’gondatlanságból elkövetett’, 

pl. bűntett. Lehet, sőt valószínű, hogy a jogi-jogászi nyelvben ez a fajta használat nem 



okoz félreértést, a köznyelvben azonban zavaró, sőt szinte abszurdnak tetsző gondatlan 

emberölés-ről, még inkább gondatlanul elkövetett emberölés-ről olvasni. Ez a forma a jogi 

nyelvben járatlan ember számára azt sugallja, hogy az emberölést gondosan, gondosabban 

kellett volna végrehajtani! 

Ha már a jogi szaknyelvben nem lehet ezen változtatni, arra mindenképpen ajánlatos 

törekedniük az igazságügy területén dolgozóknak (ügyészeknek, bíráknak, ügyvédeknek 

stb.), hogy az avatatlannak (is) szóló határozatok, vádiratok, indítványok stb. 

indokolásában az esetleg félreérthető szakkifejezéseket mindig tegyék egyértelművé 

azáltal, hogy ott némiképp hosszabban, de pontosabban is megfogalmazzák, ami e nélkül 

képtelenséget sugall. Pl. a gondatlanul elkövetett emberölés v. veszélyeztetés helyett – v. 

mellett – éljenek a gondatlanságból elkövetett (v. gondatlanságból eredő) emberölés, 

veszélyeztetés kifejezéssel (is). 

 

gondatlan – gondtalan 

Különbözik a jelentésük! A gondatlan: ’hanyag, rendetlen’, a gondtalan: ’gond nélküli, 

nyugalmas, derűs’. 

 

gondol 

A ~ igét néhány állandó szókapcsolatban a határozott tárggyal nem bővített főnévi igenévi 

tárgy mellett is tárgyasan ragozzuk: célszerűnek, hasznosnak, helyesnek, illőnek, 

kívánatosnak, szükségesnek, tanácsosnak stb. ~ta ezt v. azt tenni. Pl.: ajánlatosnak ~ták 

együtt felvonulni. 

 

gondolkodik – gondolkozik 

Mindkét alak helyes, de a gondolkodik választékosabb. Használatuk csak -n, -on, -en, -ön 

v. -ról, -ről ragos határozóval magyaros, tehát gondolkodik – gondolkozik vmin v. vmiről, 

nem pedig vmi fölött (ez utóbbi németes!). 

 

gondozásában – kiadásában – szerkesztésében 

Könyvek, sajtótermékek közzétevőjét megjelölő kifejezések. A vmely kiadó gondozásában 

(jelent meg) forma kissé modoros, de általa elkerülhetjük a vmely kiadó kiadásában 

tőismétlést. A másik kettő tárgyszerűbb, de mindegyiknél jobb közvetlenül megnevezni azt 

a személyt, aki a szerkesztést, a sajtó alá rendezést, a szöveggondozást stb. végezte: a 

kötetet X. Y. szerkesztette, adta ki; a szöveget Z. gondozta. 

 

gondviselő 

Hivatali nyelvi szóként: ’kiskorú felügyeletét (hivatalból) ellátó személy’. Elvonás a 

gondviselés főnévből. Rendszerint ebben a kifejezésben: a szülő vagy ~ aláírása. 

Gondvisel igénk valójában nincs is; ezt így fejezzük ki: gondot visel vkire, gondját viseli 

vkinek. 

 

gorilla 

A bizalmas-tréfás élőbeszédben és a sajtónyelvben: ’titkosrendőr, biztonsági ember, 

személyi testőr’, pl. az államfőt egy csapat ~ vette körül; az ajtó elé egy állig felfegyverzett 

It állítottak. Hivatalos szövegben – sajátos hangulata miatt – nem használható. 

 

gótikus – gotikus 



A hosszú ó-s változat a megszokott, de a művészettörténeti szaknyelvben a gotikus is él, az 

sem hibás. 

 

göböly 

Népnyelvi szó: ’hizlalt ökör’. Nem tévesztendő össze a bögöly-lyel (’nagy, csípős 

légyfajta’). 

 

göngyöleg – göngyölet 

A göngyöleg köznyelvi szó: ’tekercs, összegöngyölt dolog’. A göngyölet főnév csak a 

kereskedelem szaknyelvében él: ’árucikk csomagolása, burkolata’ (láda, hordó, zsák stb.). 

Pontatlan szóhasználattal ez utóbbit is nevezik göngyöleg-nek. 

 

gönnol 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú ige. Jó magyar megfelelői: szán, kíván vkinek 

vmit; nem irigyli, nem sajnálja tőle. 

 

gör-  előtagú összetételek 

A gördül, gördít, görget stb. igékből német mintára elvont tövű nyelvújítási szók jórészt 

elavultak. Közülük már csak a görkorcsolya él, ill. az ennek párjaként újonnan megalkotott 

gördeszka. Ezeket nem érdemes hibáztatni. A görpikoló helyett ma már a zsúrkocsi, a 

görredőny helyett egyszerűen a redőny, roló használatos. 

 

görögkeleti – görög katolikus 

A görögkeleti melléknevet egybe kell írni, pl. a görögkeleti egyházak. E helyett újabban 

inkább az ortodox megjelölés használatos. A görög katolikus ’görög szertartású katolikus’-

t jelent, ezért két szóba kell írni. Vö. ortodox 

 

Göttingen – Göttinga 

Az előbbi a ma is használt eredeti német névalak; a latinos végződésű Göttinga alaknak 

nálunk nagy hagyománya van, de már kissé régiesen hat. 

 

grádics – garádics 

Latin eredetű, népies és régies szó: ’lépcső’. A két változat közül a garádics az erősebben 

nyelvjárásias. 

 

-grád  utótag földrajzi nevekben 

A volt Szovjetunió helyneveiben és a kissé megmagyarosodott Belgrád városnévben á-val, 

más délszláv helynevekben a-val írjuk. Ha előtagja maga is felismerhető név, az összetételi 

határon választjuk el (pl. Volgo-grád, a korábbi Lenin-grád, Tito-grad), ha nem, 

szótagolva (pl. a horvátországi Novig-rad). A néhány ilyen végű, szláv eredetű magyar 

helynevet is szótagolva választjuk el: Csong-rád, Vi-seg-rád. 

 

gramm, -gram 

A tömeg mértékegységének neveként két m-mel írjuk: gramm; összetételeiben is: 

dekagramm, kilogramm. Elválasztásuk: de-ka-gramm, ki-lo-gramm. 

A -gram összetételi utótag jelentése: ’írás(mű), rajz, görbe’. Ezt egy m-mel kell írni: 

autogram, diagram, monogram, program stb. Elválasztásuk: au-tog-ram stb. 



 

gramofon 

Görög elemekből alkotott, angol–német eredetű főnév. Úgy ejtjük, ahogy írjuk; a [grama-

fon] ejtés durva hiba! A mai nyelvből kiszorította magyar megfelelője, a lemezjátszó. Csak 

a régi típusú (felhúzós, tölcséres) készülék neveként bukkan fel olykor a ~ szó. 

 

grapefruit 

Angol összetett szó; helyes kiejtése [grépfrút]. Ma már írhatjuk magyarosan is, grépfrút 

alakban. Vannak jó magyar megfelelői is: citrancs, kesernye, de ezek nem terjedtek el 

szélesebb körben. 

 

grasszál 

Latin eredetű, bizalmas-pejoratív hangulatú ige: ’hencegve, pöffeszkedve jár-kel, 

viselkedik’, ill. ’hatalmaskodik, garázdálkodik’. Csak kivételesen, stílusbeli okból lehet rá 

szükségünk; egyébként a magyar megfelelőket használjuk! 

 

grátisz 

Latin eredetű, bizalmas hangulatú szó. Jó magyar megfelelői: ingyen, díjtalanul, fizetség v. 

ellenszolgáltatás nélkül. 

 

grill 

Angol eredetű nemzetközi szó. Nálunk korábban ’éjszakai (táncos) szórakozóhely’ 

értelemben terjedt el, ez a használata azonban eltűnőben van. Ma összetételi előtagként 

roston v. villamos készülékben való hússütésre utal. A sütőeszköz neve: ~sütő; az így 

készített étel: ~hús, ~csirke, ~étel. Már van igei származéka is, a grillez ’grillsütőben húst 

süt’. Újabb fejlemény, hogy elvonással ~-nek nevezik a sütőt is: vedd ki a húst a ~ből! 

 

gríz 

Német eredetű, de meghonosodott főnév. Magyar megfelelője: (búza)dara. Összetételi 

tagként is egyaránt jó a tejbe~ meg a tejbedara. 

 

gróf 

Főnemesi cím; a báró-nál magasabb, a herceg-nél alacsonyabb rangot jelöl. Idegen hatásra 

a magyarban is inkább a név előtt áll: ~ Széchenyi István, jóllehet a magyarban a rang, a 

foglalkozás a név után szokott állni: Árpád vezér, Csaba királyfi, Mátyás király, József 

főherceg, Gábor diák stb. Ennélfogva a Széchenyi István ~ sorrend is jó, sőt ez a 

magyarosabb! 

 

groteszk 

Olasz eredetű nemzetközi szó. Jó magyar megfelelői: nevetségesen furcsa, különös, torz. A 

szaknyelvekben nem nélkülözhető: az irodalomban sajátos látásmódot és műfajt, a 

nyomdászatban betűtípust jelöl. 

 

gründol 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris és enyhén pejoratív hangulatú ige. Magyarul: alapít, 

létesít. 

 



guillotine 

Francia tulajdonnévből alakult nemzetközi szó, a francia forradalom alatt bevezetett 

kivégzőeszköz neve. Helyes kiejtése: [gijotin]. Toldalékai mély hangúak, kötőjellel 

kapcsolódnak hozzá: ~-ok, ~-nal stb. Régies és népies magyar megfelelője: nyaktiló. 

 

gukker L. kukker – gukker 

 

gúnyolódik  határozója 

Állandó határozója -n, -on, -en, -ön ragos: gúnyolódik a főnökén, az emberi 

gyarlóságokon. A fölött névutós vonzat idegenszerű, kerülendő! 

 

gúnyos stílus 

Minden közlés értékelés, a gúnyos is. Tárgyát nevetségessé téve ítéli el. A méltatlan, 

igazságtalan, a gyöngét, az ártatlant sértő gúny általában bizalmas, vulgáris, pongyola, 

durva. De tévedés a választékos stílust a semlegessel, a szürkével azonosítani! Ami a 

közösség (a társadalom, a népek, az emberiség) mércéjével és számára káros, sérelmes, 

romboló, értékpusztító, az a választékos stílus szintjén is megérdemli az erősebb – noha 

útszéli hangtól mentes – gúnyt, azt, hogy pejoratív módon tegyék nevetségessé. 

Az az újságíró, aki a megtámadott, védekező gyöngét és az indokolatlanul támadót 

egyaránt állásfoglalás nélkül inti önmérsékletre, az nem higgadt bölcs, hanem elvtelen 

kibic, akár választékos a szövege, akár nem. Az a közéleti szónok, aki követeli, hogy 

csökkentsék az inflációt, gondoskodjanak a nagycsaládosokról meg a kisnyugdíjasokról, 

nem humanista, hanem föltalálja a csőben a lyukat, Kossuth-díjat érdemel a spanyolviasz 

fölfedezéséért. Az a külpolitikus, aki gépiesen elítéli az önállósulási törekvéseket, a 

„szeparatizmust”, nem mérlegelve, hogy az illető népközösségnek mennyire különül el a 

nyelve, kultúrája, hagyományai, életmódja, vallása az uralkodó nemzetétől, az 

választékosan is csak politikai mameluk, hamis szavú és/vagy tollú szajkó. 

Semmiféle szöveg nem mintaszerű, amelyben nincs összhang a közlésre váró értelmi és 

érzelmi tartalom, valamint a mondanivaló nyelvi megformálása, megfogalmazása között. 

 

gurtni 

Német eredetű műhelynyelvi szó. Jó magyar megfelelői: heveder, szíj, pánt, tartószalag. 

 

gusztus, gusztál 

A gusztus latin eredetű, jellegzetes hangulatú és jelentésárnyalatú idegen szó; nem mindig 

helyettesíthető a magyar ízlés-sel. Pl. gusztusa van vmire: ’kedve, étvágya támadt rá, 

megkívánta’. A belőle képzett gusztál ige erősen bizalmas: ’érdeklődve, kedvtelve nézeget, 

méricskél, vizsgálgat vmit v. vkit’. 

 

gusztusos – guszta – gusztiőz 

A gusztusos ’étvágygerjesztő, kívánatos’ melléknév csonkított guszta alakja főleg nők és 

fiatalok bizalmas beszédében fordul elő. Pl. jaj, de guszta kis kabátod van, drágám! A 

francia képzőjű, finomkodó gusztiőz kiveszőben van. Mindkettőt csak a bizalmas stílusban 

használhatjuk! 

 

gúzs – guzsaly 



Hasonló alakú, de eltérő jelentésű szavak. A gúzs: ’ágból, szalmából v. kenderből csavart 

kötél’, innen a gúzsba köt kifejezés. A guzsaly: ’a kender kézi fonásához használt eszköz’. 

gügye 
A népnyelvi gyüge hangátvetéssel keletkezett változata: ’ügyefogyott, féleszű, ostoba, 

mafla’. Erősen bizalmas és gúnyos hangulata miatt csak a bizalmas-családias beszélt 

nyelvben használható. 

  



Gy 
gyakorlatilag 

A mai beszélt nyelvnek egyik leggyakoribb, divatos töltelékszava. Ilyen szerepében 

kerüljük, csak az elméletileg ellentéteként alkalmazzuk! 

 

gyakorol  terjengős kifejezésekben 

Egy részüket jól helyettesíthetjük egyszerű igével: bírálatot, ellenőrzést, irányítást 

gyakorol vmi fölött = bírál, ellenőriz, irányít vmit; felügyeletet gyakorol vmi fölött = 

felügyel vmire. 

Ha a gyakorol igéhez kapcsolódó névszónak jelzője is van, más szerkezethez kell 

folyamodnunk: nagy befolyást gyakorol vmire = nagy befolyása van v. nagy a befolyása v. 

nagy befolyással van vmire. 

Néhány ilyen kifejezésnek nincs tömör szinonimája: önkritikát, közkegyelmet, hatalmat, 

igazságszolgáltatást gyakorol. De ilyenkor is választhatunk egyéb nyelvi megoldást: 

kritizálja v. bírálja önmagát, saját magát; közkegyelmet ad, hirdet (meg v. ki); él a 

hatalmával; végzi az igazságszolgáltatást; igazságot szolgáltat. 

 

gyanakodik – gyanakszik 

A d-s tövű változat az általános, az sz-esnek csak kijelentő módú alakjai vannak. Az ige 

származékaiban a v-s tő sem ritka: gyanakvó, gyanakvás. 

 

gyanánt 

A kissé választékos ~ névutó jelentését csak körülírással tudjuk megadni: ’úgy, mintha az 

volna’. Pl. a gyúródeszkát használta rajztábla ~. Ne használjuk puszta helyettesítés 

kifejezésére: cukor ~ sót tett a teájába; helyesen: cukor helyett. Nem alkalmas 

állapotleírásra sem: eladó ~ alkalmazták; jobb így: eladóként v. mint eladót. 

 

gyapjú 

Ragozásában ma már a szótári tőváltozat a gyakoribb, főleg a tárgyragos alakban: ~t, 

ritkábban gyapjat. A birtokos személyjeles alakok jelentése a tőtől függ: a birkának gyapja 

van, a kereskedőnek ~ja. Melléknévi származéka: gyapjas (haj) v. gyapjús (zsák). Vö. élő 

gyapjú 

 

gyed 

Újabb mozaikszó: ’gyermekgondozási díj’. Kisbetűkkel, pont nélkül írjuk. Toldalékai 

kötőjel nélkül kapcsolódnak hozzá: ~en van. 

 

gyenge – gyönge 

Vagylagos változatok. Ha a szövegkörnyezet sok e hangot tartalmaz, a gyönge alakot 

válasszuk! Az e–ö kettősség a képzett származékokban is megvan: gyengeség – 

gyöngeség; gyengéd – gyöngéd; gyengít – gyöngít; gyengül – gyöngül; gyengélkedik – 

gyöngélkedik; stb. Ezek közül az e hangzósak a gyakoribbak. 



 

-gyenge  utótagú melléknevek 

Az akarat-, ideg-, jellemgyenge stb. összetételek alighanem német mintára keletkeztek (vö. 

willenschwach stb.), bár lehetnek az akarat-, ideg-, jellemgyengeség-ből stb. elvont alakok 

is. Ma már kevésbé érzik rajtuk az idegenszerűség, de ne feledkezzünk meg ezekről a 

hagyományos szerkezetekről se: gyenge akaratú, idegzetű, jellemű. 

 

gyere, gyerünk, gyertek 

Beszélt nyelvi formákból egyre inkább semlegesen köznyelvivé válnak. Velük szemben a 

jöjj, jöjjetek választékos, a jövel, jer, jerünk pedig régies. 

 

gyerek – gyermek 

A beszélt nyelv inkább a gyerek változatot használja (hogy vannak a gyerekek?), az írott 

nyelv, különösen a hivatali, a tudományos és a sajtónyelv szinte kizárólag a gyermek-et 

(gyermekbútor, gyermekbetegség, gyermekhalandóság, a XX. század gyermeke). Így ez 

utóbbi forma kissé választékossá vált. A kelet-magyarországi és az erdélyi táji 

köznyelvben azonban inkább a gyermek használatos, ezért ez ott nem választékos, hanem 

semlegesen köznyelvi. 

A fenti stíluskülönbség határozza meg, hogy a kisgyerek v. a kisgyermek, a 

gyerekcipőben v. a gyermekcipőben (jár vmi) stb. változatot választjuk-e. 

A gyermekes ’olyan (személy), akinek gyermeke van’ melléknév azonban nem 

cserélhető fel a gyerekes ’éretlen’ szóval, s más a gyermekjáték ’gyermeknek való játék’, 

mint a gyerekjáték ’olyan dolog, amit nagyon könnyű elvégezni’. 

 

gyes 

Köznyelvivé vált mozaikszó: ’gyermekgondozási segély’. Kisbetűkkel, pont nélkül írjuk. 

Toldalékai kötőjel nélkül kapcsolódnak hozzá: ~re ment, ~en van. 

 

gyógyász, gyógyászat 

A gyógyít igéből elvont gyógy- tőből képzett nyelvújítási eredetű szakszavak. A 

hibáztatások ellenére elterjedtek, főleg összetételekben: bel-, bőr-, gyermekgyógyász(at) 

stb. Melléknévi származék: gyógyászati (segédeszköz). 

 

gyógy-  előtagú összetételek 

A gyógyít-ból elvont előtagú nyelvújítási összetételek. Bár német tükörfordítások, hamar 

meghonosodtak, fölösleges helyteleníteni őket. A leggyakoribbak: gyógyáru, gyógybor, 

gyógyforrás, gyógyfű, gyógyfürdő, gyógyhatás, gyógy-idegenforgalom, gyógyintézet, 

gyógyír (főleg átvitt értelemben), gyógykenőcs, gyógykezelés, gyógymód, gyógynövény, 

gyógypedagógia és -pedagógus, gyógyszálló, gyógyszer(tár), gyógytea, gyógytestnevelés, 

gyógytorna, gyógyvíz. Mindegyik szükséges, nem idegenszerű főnév. 

 

gyógykezel 

A gyógykezelés főnévből elvont, szükséges és meghonosodott ige: öt évig ~ték 

gerincsérvvel. Olykor azonban elegendő a puszta kezel v. az általánosabb jelentésű gyógyít. 

A kúrál ’ua.’ bizalmas. 

 

gyomorideg 



Az igénytelenebb beszélt nyelvben fordul elő, jobbára csak a ~e van kifejezésben. 

Helyesen: gyomoridegessége. Vö. tiszta ideg vagyok 

 

gyomorra műtötték L. műt 

 

gyorsfagyaszt 

A gyorsfagyasztás főnévből elvont ige. Csak ritkán használatos. Igenévi alakja, a 

gyorsfagyasztott (gyümölcs, étel stb.) viszont gyakori, elfogadható szó. 

 

gyorsír 

A gyorsírás, gyorsíró főnevekből elvont ige: nemcsak gépírni, ~ni is tud. Csak szűk 

körben használt, de ott szükséges, hibátlan szó. 

 

gyors – sebes 

A gyors melléknév egyaránt vonatkozhat mozgásra, cselekvésre, folyamatra, történésre, 

ennek módjára, (időbeli) lefolyására, valamint a cselekvő lényre v. tárgyra: gyors futás, 

beszéd, munka, fejlődés, gondolkodás, siker, ütem; gyors futó, ló, autó. 

A sebes melléknév általában a gyorsaságnak még nagyobb fokát fejezi ki, a gyors-hoz 

képest kissé választékosabb módon. Elsősorban mozgásra, hirtelen bekövetkező v. 

végbemenő eseményre vonatkozik: sebes futás, folyó, vihar, zápor. De a vasúti 

közlekedésben ez a sebességfokozati rend alakult ki: személy-, sebes-, gyorsvonat. 

Rövidebben, főnévként: pesti gyors; honnan indul a kiskunlacházi sebes? 

E jelentésviszony érvényesül a gyorsaság és a sebesség származékokban is. A fizika 

műszava (’egységnyi idő alatt megtett út’) és a gépjárművek sebességfokozata csak 

sebesség lehet (sebességbe kapcsol; harmadik stb. sebesség). 

 

Győrött – Győrben L. -t, -tt helyhatározórag 

 

gyötör 

A rövidebb, hangzóhiányos tő szerepel a következő alakjaiban: gyötrök, gyötröd, gyötri, 

gyötrünk, gyötritek; gyötrik; gyötrő. Máskor viszont a teljes tő használatos: ~sz, ~tök, 

~nek; ~tem stb.; ~nék stb.; ~j(él), ~jetek; ~ni; (el)gyötört. 

 

győz(edelmeskedik)  határozója 

A győzedelmeskedik magyarosabb -n, -on, -en, -ön ragos, mint fölött névutós határozóval, 

bár ez utóbbi sem helytelen, sőt ez a megszokottabb: Hunyadi János győzedelmeskedett a 

török(ök) felett v. választékosabban a török(ök)ön. A győz vkin helyett ma általánosabb a 

legyőz vkit. Szintén kifogástalan az ellen névutó: a kurucok győztek a labancok ellen; a 

magyar csapat győzött a luxemburgiak ellen. 

 

gyú-  előtagú összetételek 

A német Zünd- előtagú összetett szavak mintájára keletkeztek a gyújt igéből elvont gyú- 

tőből, pl. gyúanyag, gyúelegy, gyúpont. A mai nyelvben ezek helyett a gyújtóanyag, -elegy, 

-pont szavakkal élünk. Csak a gyufa maradt használatban, s ebben is megrövidült az ú. 

 

gyújt 

Kiejtve lehet [gyujt] is, de írva csak hosszú ú-val szabályos. 



 

gyúr 

Újabban – tárgy nélkül – ebben a jelentésben is: ’izomzatát fejleszti’, ill. ’edz, testépítést 

végez’. Ez egyelőre bizalmas szóhasználatnak számít, de idővel köznyelvivé válhat. Pl. 

lejár ~ni a konditerembe. A fejleszteni, formálni kívánt testrész, testtáj -ra, -re ragos 

állandó határozóként kapcsolódik a ~ igéhez: karra v. a karjára, hasra v. a hasára, 

combra v. a combjára ~. Vö. kigyúrt 

 

gyúró – masszőr 

A sportnyelv magyarítása idején a francia eredetű masszőr szó helyett a magyar gyúró-t 

kezdték használni ebben a szűkebb jelentésben: ’sportolókat masszírozó, izomzatukat és 

kisebb sérüléseiket kezelő szakember’. A fürdői masszőr pedig megtartotta idegen nevét. 

Ma a sportnyelvben is feléledt az idegen szó; a magyar gyúró kezd háttérbe szorulni. (Ezt 

sajnálatosnak tartjuk.) Vö. masszázs, masszőr, masszőz 

 

gyűjt 

Kiejtve [gyüjt] alakban is. A gyűt népies. 

 

gyülekezési hely 

Tömörebben: gyülekezőhely (éppúgy, mint ezekben: irányítószám, beszállókártya stb.). 

 

gyűl – gyűlik 

Ingadozó ikes ige; eredetileg iktelen volt (pl. gyűl a nép); az -ik újabb fejleményként járult 

hozzá. A gyűlik a seb és a meggyűlik a baja vkivel kifejezésekben azonban már csak ikes 

lehet. 

 

gyűrtelenít 

Szokatlan képzésű ige: ’nem gyűrődővé tesz’. A jelentés nem következik világosan a szó 

elemeiből. Mégis elterjedt a textilipar szaknyelvében, sőt melléknévi származéka, a 

gyűrtelenített (anyag, kelme) a köznyelvben is ismeretes. 

 

gyűszű 

Mindkét ű-je hosszú! 

  



H 
h L. h-féle hangjaink 

 

ha 

Leggyakrabban feltételes kötőszó: ~ lehet, még ma intézd el! Főmondati utalószava az 

akkor, nem pedig a kevésbé magyaros úgy. Ne használjuk helyette a hivatali nyelvi, 

modoroskodó amennyiben-t! 

Időhatározói kötőszóként is helyes: ~ kisüt a nap, emelkedik a hőmérséklet. A beszélt 

nyelvben újabban feltételes jelentéstartalmú alanyi v. tárgyi mellékmondat élén is szerepel: 

az a jó v. azt szeretem, ~ nem vagyok egyedül. 

A hogy~ változat kissé lazábbá teszi a mondatot: hogy~ lehet, halasszuk holnapra! Ez 

csak a beszélt nyelvben kifogástalan. Vö. hogyha – hogy ha 

A ~ párosan használva, különösen ’akár’ jelentésben rendszerint hangsúlyos: ~ akarod, 

~ nem (akarod), velünk jössz!; ~ tetszik, ~ nem (tetszik), ez az igazság! 

 

habozik – habzik 

Alakjuk és jelentésük mára elkülönült egymástól. A habozik: ’ingadozik, 

bizonytalankodik’, a habzik: ’habossá, ill. habbá válik’, pl. habzik a patak vize; habzik a 

szája. 

 

hacsak egy mód van rá 

Terjengős, igénytelen nyelvi klisé. Inkább: hacsak lehet(séges), ha(csak) van rá mód. 

 

hacsak – ha csak 

A hacsak kötőszó nyomósított ’ha’: hacsak teheti, eljön. A ha csak jelentése: ’ha csupán’, 

pl. ha csak ennyit kínál érte, nem adom el. 

 

hacsaknem – hacsak nem 

’Legföljebb’ jelentésben egybeírjuk: nem érek talajt, hacsaknem lábujjhegyen. De 

különírjuk, ha a nem hangsúlyos: nem fogadom el, hacsak nem szorulok rá. 

 

hadarás 

A ~t a beszédhibák között szokták számon tartani, holott többnyire nem egyéb rossz 

szokásnál, helytelen beidegződésnél. Napjaink felgyorsult élettempója is kedvez a hadaró 

beszéd divatjának, sőt e divatot közéleti szereplők (pl. politikusok) példája is ösztönzi. 

Valójában a ~ nem teszi lehetővé, hogy adott időtartam alatt több információt 

közöljünk, mert a felgyorsított beszédszakaszok között aránylag hosszabb szüneteket kell 

tartanunk, így végeredményben legfeljebb ugyanannyit tudunk elmondani, mint ha 

normális tempóban beszélnénk. Ezenkívül a hadaró beszéd artikulációs pontatlanságokat 

(torz hangképzést, szótagelnyelést stb.) is okoz. Igyekezzünk tehát kerülni, főleg a 

nyilvánosság előtti beszédben! 

 



hadd 

A ~ módosítószó a hagyd igealakból ered. Elsősorban felszólító és óhajtó mondatokat 

vezet be. Ezeknek sajátos jelentéstartalmuk van: engedelemkérés, ráhagyás, nyomatékos 

rábeszélés, általában vmilyen akaratnyilvánítás. A ~ után álló igealak mindig felszólító 

módú, gyakrabban 1., ritkábban 3. személyű. Az előbbiek óhajt fejeznek ki: ~ menjek én 

is!; ~ menjünk mi is! Az utóbbiak ráhagyó értelműek: ~ csinálja (csinálják), amit 

akar(nak)! 

A bizalmas-pongyola beszédben a ~ sokszor [hagy] alakban hangzik: hagy nézzem v. 

nézzük meg! Ez igényes, gondos beszédbe nem való. A hagyd felszólító módú igealak 

helyett ejtett ~ (pl. ~ a csodába v. csudába!) bizalmas és népies. Az eredetileg népies 

haddelhadd kifejezés ma inkább választékosnak számít: lesz még v. lesz itt haddelhadd! 

 

hadd ne 

Egy idő óta divatos a tagadó alakú felszólító és óhajtó mondatokat így kezdeni: ~ 

soroljam; ~ folytassam; ~ vegyem ki! A beszélt nyelvben nem hibáztatható, de túl gyakran 

használva modoros. 

 

hagy 

A vele alkotott terjengős kifejezéseket lehetőleg helyettesítsük tömörebb megfelelőikkel: 

említés nélkül ~ vkit, vmit = nem említ (meg), mellőz; figyelmen kívül ~ vkit, vmit = nem 

figyel, nem ügyel vkire, vmire; nem törődik vkivel, vmivel; nem vesz figyelembe v. 

tekintetbe vkit, vmit. A figyelmen kívül ~ ráadásul német mintájú kifejezés (außer acht 

lassen), bár idegenszerűsége már kevésbé érezhető. 

 

hagyján 

Állítmányi szerepű határozószó: ’az még nem olyan nagy baj…; nem az a 

legfontosabb…’, utána ellentétes tagmondat. Pl. az még ~, hogy lusta, de szemtelen is. 

Kiejtése: [haggyán]. Inkább csak a bizalmas beszélt nyelvben fordul elő. 

 

hagyományos írásmód  L. helyesírásunk alapelvei 

 

hajadonfőtt – hajadonfővel 

Jelentésük: ’födetlen fővel’. Mind a két változat köznyelvi, de a hajadonfőtt a régies -tt 

helyhatározórag miatt kissé választékosabb és régiesebb. 

 

hajdan – hajdanán – hajdanában 

Mindegyik választékos és irodalmias: ’a (nagyon) régi múltban’, ill. ’vmikor régen, néhány 

évtizeddel ezelőtt’. A hajdanta változat kihalt. 

 

hajlamos – hajlandó 

Közös eredetű melléknevek, de jelentésük ma már nem azonos. A hajlamos: ’olyan, 

akinek hajlama van vmire’, pl. hajlamos a meghűlésre, a sértődésre. A hajlandó: ’olyan, 

aki készséget mutat vminek a megtételére v. vmilyen magatartásra’, pl. hajlandó 

megcsinálni vmit; nem hajlandó beleegyezni a feltételekbe. 

 

hajol – hajlik 



A hajol ige cselekvő értelmű: ’görbült testtartást vesz fel’, a hajlik visszaható jelentésű: 

’ívelt alakúvá görbül’. Mivel e jelentések igen közel állnak egymáshoz, a két ige csak az 

egyes szám 3. személyben különül el; a hajlik többi alakja jobbára már iktelen ragozású. 

 

hajt 

Eredetileg tárgyas ige (pl. lovat ~; ~ja az embereket, a munkát), de ’motoros járművel 

halad’ jelentésben tárgyatlanná vált, pl. gyorsan ~. 

 

hákli, háklis 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú szavak. Választékos magyar megfelelőik: 

rigolya, szeszély, bolondéria, vkinek a bogara, ill. akadékoskodó, bogaras, rigolyás, 

szeszélyes, finnyás. 

 

hakni 

Német eredetű főnév, a színházi zsargon szava: ’színész, előadóművész alkalmi fellépése, 

rendszerint igénytelen műsorral’. Nincs pontos magyar megfelelője. Igei származéka: 

haknizik ’haknin vesz részt’. Mindkét szó bizalmas-vulgáris hangulatú, rosszalló 

mellékértelmű. 

 

háládatlan L. hálátlan – háládatlan 

 

haláli 

Bizalmas, túlzó jelzőként beszélt nyelvi, különösen diáknyelvi divatszó: ~ ötlet, ~ a 

szerelésed, ~an v. ~ jól néz ki. 

 

hálapénz 

A borravaló szinonimája a beteg-orvos kapcsolatban. Másutt ritka. Finomkodó idegen 

szóval: paraszolvencia. 

halász – halászik 

Kijelentő mód, jelen idő, egyes szám 3. személyben ikes, többi alakjában rendszerint 

iktelen ige. 

 

halászlé – hallé – halleves 

A halászlé a köznyelvi, a másik kettő enyhén szaknyelvi. A konyhai nyelvben a halleves: 

’paprika nélküli halászlé’, a hallé pedig ’halhús nélküli (maradék) halászlé’. 

 

hálátlan – háládatlan 

A hálátlan a köznyelvi alak; a háládatlan régies és népies, olykor választékos hatású. 

 

halavány, halovány L. halvány – halavány, halovány 

 

haldokol – haldoklik 

A csonka tövű (ikes) változat ma főleg a kijelentő mód, jelen idő, egyes szám 3. (és 1.) 

személyű alakban él. A ragozási sor többi tagjában általában az iktelen teljes tövet 

használjuk: haldokolt, haldokolna stb. 

 

hallássérült 



Szépítő, egyben hivatalos ízű melléknév és főnév a köznyelvi süket, ill. az orvosi nyelvi 

siket helyett, a mozgássérült mintájára. 

 

hallatszik – hallik – hallszik 

A hallatszik a köznyelvi: ’vmilyen hang hallható, vmit hallani lehet’. A vele azonos 

jelentésű hallik és hallszik régies, népies, irodalmias, bár újabban föléledt a használatuk. 

 

hallgat 

Kiejtve [halgat] is, de írva csak két l-lel szabályos. Nem helytelen ebben a szerkezetben 

sem: vmilyen névre ~, pl. a macska a Cirmi névre ~ott. 

 

hallgatólag – hallgatólagosan 

Nagyjából megegyezik a jelentésük. Nincs tehát szükség a hosszabb, hivatalos ízű 

változatra. Ennek ellenére erősen terjed: hallgatólagosan megegyeztek az összegben, az 

utód személyében stb. 

 

hall  ige kettős tárggyal 

Bár vannak idegen nyelvi mintái, párhuzamai, nem magyartalan a hall állítmány alá 

rendelt kettős tárgy: hallom a lányt énekelni. Persze ez is jó, alárendeléssel: hallom, hogy a 

lány énekel. Sokszor azonban a hall + főnévi igeneves szerkezet a természetesebb: sosem 

hallottam Callast énekelni (ti. élőben). Ilyenkor nem mondhatjuk: sosem hallottam, hogy 

C. énekel. 

 

halló 

A ~ mondatszót úgy ejtsük, ahogy írjuk! Rövid l-lel és/v. rövid á-val való ejtése 

pongyolaság, ill. modorosság. Leginkább telefonbeszélgetésben használjuk, üdvözlő, 

figyelemfelhívó v. a kapcsolat meglétét ellenőrző szóként. Nem cserélhető fel az erősen 

terjedő, bizalmas heló köszönésformával (l. ott is). 

 

-halma  végű helynév  + -i  képző  L. -i képző -falva, -halma, -háza, -földe, -telke stb. 

végű helynevekhez 

 

halmozott mondatrészek ragozása és névutózása 

A halmozott mondatrészek és értelmezős szerkezetek azonos toldalékai és névutói 

ismétlődésükkel monotonná tehetik szövegünk hangzását. Az egyhangúságot olykor a 

toldalékok, névutók elhagyásával lehet oldani. 

A névutók ismétlését általában kerüljük: a ház és a garázs mögött (nem pedig: a ház 

mögött és a garázs mögött). Értelmezős szerkezetben is: P. A., az együttes frontembere 

miatt. 

A tárgy, a határozók, a birtokos jelző ragját csak egy-két típusban lehet elhagyni. Pl. 

néhány egységnek vett mennyiségtani, mérték-, idő-, értékjelölő stb. kifejezésben: három 

egész tizennégy századot; öt és félhez; a + c-vel; egy kiló húsz dekát; három év hat 

hónapra; harmincöt (forint) ötvenért; kettő húszkor; szeptember-októberben. 

Egyszerűsítve toldalékoljuk a címeket és a szakmai kifejezéseket: az Élet és 

Irodalomban; magyar nyelv és irodalomból (ha azonban hangsúlyozni kívánjuk, hogy két 

külön tantárgyról van szó: magyar nyelvből és irodalomból); a Balaton és vidékének 

(időjárása). Némely kifejezést vagylagosan toldalékolunk: egyet és mást v. egy és mást (de 



egyben-másban ’némely dologban, bizonyos vonatkozásban’, egyre-másra 

’rendszertelenül ismétlődve’). 

Az értelmezős szerkezetű címzésben mindkét tagra ki kell tenni az azonos ragot, mert 

így szabályos: Kovács Ferenc úrnak, tanszékvezető egyetemi tanárnak. De gördülékenyebb 

így: Kovács Ferenc tanszékvezető egyetemi tanárnak v. tanár úrnak. 

Zavaró a raghiány az effélékben: X. Y. segédmunkás és öt társát letartóztatták. 

Helyesen: X. Y. segédmunkást és öt társát v. X. Y. segédmunkást öt társával együtt 

letartóztatták. 

 

halott L. holttest – hulla – halott 

 

haluska L. galuska – haluska 

 

halvány – halavány, halovány 

A halvány a köznyelvi; a másik kettő régies, népies v. irodalmias. 

 

hamarabb – hamarább – hamarébb 

A szabályosan illeszkedő hamarabb, hamarább a választékosabb, de a kissé népies és 

bizalmas hangulatú hamarébb sem helytelen (ez talán az arrább – arrébb, hátrább – 

hátrébb analógiájára keletkezett). 

 

hamis L. ál – hamis 

 

hámlik 

Felszólító módú és határozói igenévi alakja nehezen képezhető, ritka. Ilyenkor a teljes 

tőváltozathoz járul a toldalék: úgy kell csinálni, hogy le ne hámoljon a vakolat; le van 

hámolva a bőre. 

hamu 

Aszerint, hogy a birtokos személyjel melyik tőváltozathoz kapcsolódik, mást-mást jelent: a 

tábortűz, a cigaretta ~ja, de vkinek a hamvai; hamvába holt; se híre, se hamva. 

 

handout L. kiosztmány 

 

hanem 

Nemcsak v. nem csupán után enyhe ellentétet, szembeállítást fejez ki: nemcsak hétköznap 

dolgozik, ~ hétvégén is. 

Más esetben kizáró ellentétes kötőszóként szerepel: nem ma utazik el, ~ holnap. 

Olykor el is maradhat a ~. Ilyenkor beszédben szünet, írásban vmely írásjel pótolja. Pl. 

ne a főpróbán: az előadáson vágd ki a magas cét! Néha azonban, különösen írásban, 

félreérthető lehet így a mondat: nem Zsuzsa, a felesége telefonált. Helyesebb tehát kitenni 

a ~ kötőszót: nem Zsuzsa, ~ a felesége telefonált. 

Ha erősebb az ellentét, a ~ kötőszót felválthatja a de: nemcsak a bánat, de a váratlan 

nagy öröm is okozhat sírógörcsöt. Enyhe ellentét v. megszorítás kifejezésére azonban ne 

használjuk a de kötőszót: nem sárgára, de fehérre festette; helyesebben: nem sárgára, ~ 

fehérre. 

 

hangerő 



A beszélő ugyanazt a hangot kisebb v. nagyobb erővel is kiejtheti. A ~ a beszélőszervek 

izmainak működésétől függ. A változtatható ~t nyomatéknak is nevezzük. Ez az alapja a 

hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagok megkülönböztetésének. 

Míg a hangsúly és a nyomaték rendszerint egy-egy szótagra korlátozódik, a ~váltás 

egész szakaszokat emelhet ki. A mondathangsúlyos szakasznak általában nagyobb a 

hangereje, ez különbözteti meg a kevésbé lényeges mondanivalót hordozó, ill. közbevetett 

részektől. Ez utóbbiakat kisebb ~vel ejtjük. 

 

hangkapcsolatok, hangkiesés L. beszédhangok kapcsolódása 

hanglejtés 

A beszédbeli hangmagasság változását, a beszéd dallamát magyar szakszóval ~nek, idegen 

szóval intonáció-nak nevezzük. A viszonylag állandó magasságú beszédhangnak is 

különböző lehet a fekvése: magas, mély v. közepes. A hangfekvés egyénenként, sőt az 

egyén lelkiállapota, beszédhelyzete szerint is változik. 

A ~, más szóval dallammenet iránya háromféle lehet: lebegő (a hang magassága 

nagyjából egy szinten marad), ereszkedő (ha egyre lejjebb száll) és emelkedő (ha egyre 

magasabb lesz). A hirtelen ereszkedő ~t eső-nek, a hirtelen emelkedőt szökő-nek is 

mondhatjuk. 

Beszédünk többnyire közepes fekvésben hangzik. A hangsúlyos szótagot vmivel 

magasabban ejtjük ki, mint a többit. Mondathangsúly után rendszerint nagyobb a dallam 

esése. 

A magyar kijelentő mondat ~e általában a végén ereszkedő. Ritkábban azonban a 

kérdés, a felkiáltás, a felszólítás is lehet ilyen dallamú. A magyar ~ bonyolult rendszerét 

részletesen kifejti és ábrákkal is szemlélteti a Nyelvművelő kézikönyv I. kötetének 

megfelelő szócikke (Bp. l980., 755–84). Ugyanitt a gyakoribb hanglejtési hibákról is 

olvashatunk. 

A leginkább terjedő hanglejtési hiba manapság az ereszkedő végű mondatok utolsó 

szótagjának elnyújtása, mely legtöbbször a hangmagasság indokolatlan felcsúszásával, a 

hang „felkapásával” jár együtt. 

 

hangrend L. magánhangzó-illeszkedés 

 

hangrövidülés idegen szavakban 

Közkeletű idegen szavaink nagy részében a szótő hosszú magánhangzója bizonyos idegen 

eredetű képzők (pl. -ikus, -ista, -itás, -izál, -izmus) előtt megrövidül: krízis – kritikus; típus 

– tipizál; hérosz – heroikus, heroizmus; kolléga – kollegina, kollegiális, kollegialitás; 

kultúra – kulturális, kulturált; túra – turista, turisztika; szimfónia – szimfonikus; 

monopólium – monopolizál, monopolisztikus; fátum – fatalista, fatalizmus; mágnes – 

magnetikus, magnetizál; stb. Egyes idegen szavakban nincs meg ez a váltakozás: esztétika, 

esztéta, esztétikus, esztétizál; utópia, utópista, utópisztikus; stb. Minderről részletesebben l. 

az AkH.11 28. és 206. pontját, valamint szótárunk egyes cikkeit. 

 

hangsúly 

A ~ bizonyos szótagokra eső hangerőtöbblet, egy-egy szótagnak a környezőkhöz képest 

nagyobb hangerővel való kiejtése. A nagyobb hangerővel ejtett, kiemelkedő nyomatékú 

szótagot hangsúlyos-nak, az átlagos erejű többit hangsúlytalan-nak nevezzük. 

Beszélhetünk szó~ról, szakasz~ról és mondat~ról. 



1. Szó~ 

A magyar beszédben a szövegkörnyezettől és a közlés szándékától függően bármely szó 

lehet hangsúlyos is, hangsúlytalan is. A ~ tehát nem szerves alkotórésze a szónak. 

A hangsúlyos magyar szónak mindig az első szótagja főhangsúlyos (pl. tegnap, holnap, 

miniszterelnök), kivéve a mellérendelő összetételek egy részét (pl. oda-vissza, tenyeres-

talpas, boldog-boldogtalan). Néhány indulatszó, erős érzelmi nyomatékkal ejtve, a végén 

hangsúlyos: nono!; ohó! 

Kisebb, alig észrevehető ~t kap hosszabb egyszerű szavakban különösen az ötödik, a 

kilencedik és általában minden páratlan szótag, összetett szavakban pedig az utótag első 

szótagja. Ez a mellék~, pl. rettenetes, lehetetlen, főtitkárhelyettes. 

Terjedő hiba, hogy az összetétel második tagjára fő~ kerül: állásfoglalás, 

legfelkapottabb, amekkora stb. Az ilyen hangsúlyozás idegenszerűvé teheti beszédünket. 

Csak az érzelmileg erősen színezett közlésben engedhető meg, kivételképpen, az effajta ~: 

ez felháborító! 

2. Szakasz~ 

Beszédünkben nem minden szó kap ~t. Mondatainkat a hangsúlyozás kisebb 

egységekre, ún. szakaszokra bontja. A szakasz a hangsúlyozás alapegysége: hangsúlyos 

szótaggal kezdődik, s a következő hangsúlyos szótagig tart. A mondat annyi szakaszra 

oszlik, ahány hangsúlyos szótag van benne. E ~nak szakasz~ a neve. Pl.: a közértbe ment | 

kenyeret venni; „Sötét a | város, | ráfeküdt az | éj” (Petőfi: Az apostol). A mondat elején 

álló hangsúlytalan rész a szakaszelőző: a | szomszédban lakom. 

Gyakori hiba – különösen nyilatkozatokban –, hogy a szövegnek mindegyik szavát 

nyomatékkal ejti a beszélő. Ez elfedi a valóban hangsúlyos elemeket: ahol ui. minden ki 

van emelve, ott semmi sincs kiemelve. Ráadásul ez az eljárás szaggatottá, töredezetté teszi 

beszédünket. 

Ügyeljünk arra is, hogy ne törjük ketté az értelmi egységet, ne bontsuk meg a 

természetes hangsúlyozási szakaszt. Pl.: azzal magyarázta a történteket; jól hangsúlyozva: 

azzal magyarázta… 

Újabb jelenség, hogy kiegészítendő kérdésekben a szakasz~ a kérdőszóról az utána álló 

állítmányra csúszik át. Ezt is elsősorban a közéleti nyelvben, a nyilvános beszédben 

tapasztalhatjuk: mit jelent ez a magánvállalkozók számára?; mi motiválja a fiatalokat? (egy 

rádióriporter kérdései). De már felbukkan a társalgási nyelvben is, pl. mikor rendel az 

orvos? Mindezekben a mondatokban a szakasz~ a kérdőszóra esik, tehát így kell őket 

kimondani: mit jelent…?; mi motiválja…?; mikor rendel…? 

Kerüljük a szakaszelőző névelő hangsúlyozását, pl. a per során a védelem cáfolta a 

vádakat; a Moszkva tér következik… Ha nincs rá különös ok, a határozott névelő nem kap 

külön ~t. 

3. Mondat~ 

Ha a mondat vmelyik szakasz~a a többinél erősebb nyomatékot kap, mondathangsúllyá 

válik: ez volt a legelőnyösebb ajánlat, ezért ezt fogadták el. Egy mondatnak lehet több 

mondathangsúlyos része is: ha nem megy békésen, megtesszük erőszakkal. A 

mondathangsúlyos mondatok neve: nyomatékos mondat. Vannak nyomatéktalan mondatok 

is; ezekben csak szakasz~ok találhatók. Pl.: „Józsiás a bor vérpirosságában meglátta 

Leonóra szenvedélyes szerelmét” (Krúdy: Hét Bagoly). 

Ügyeljünk rá, hogy ahol szükséges, legyen meg a mondathangsúlynyi nyomaték, s ne 

hangsúlyozzuk a mondat utolsó szótagját (ez idegenszerűség, ill. keleti nyelvjárási vonás). 



4. Végül néhány általános megállapítás a hangsúlyos és a hangsúlytalan szavakról. 

Többnyire hangsúlyos a kérdő névmás, a határozószó, a tagadó- és tiltószók, az indulatszó. 

Hangsúlytalanok a névelők, a névutók és a legtöbb kötőszó. Kivétel némelyik páros 

kötőszó, de hangsúlyosságuk csak vagylagos (pl. akár …, akár; vagy …, vagy; sem …, 

sem). 

 

hangsúly és szórend 

Beszéd közben a mondanivaló lényegét a hangsúllyal és a szórenddel emelhetjük ki. E két 

jelenség összefüggéséről röviden a következőket állapíthatjuk meg. 

A nyomatéktalan mondatnak két típusa van. Az elbeszélő, leíró mondat rendszerint az 

állítmánnyal kezdődik, utána következik az alany, majd a többi mondatrész, mindegyik 

nagyjából egyenlő hangsúllyal: beköszöntött a tél; jön a villamos; szép a virágos rét 

tavasszal. 

Az objektív v. szubjektív tényközlést kifejező mondat gyakran az alannyal kezdődik, 

ezután jön az állítmány és a további mondatrészek: a csónak megbillent; a kislány kiszaladt 

a szobából. 

A nyomatékos mondatban a mondathangsúlyos szó rendszerint az állítmány előtt áll, 

míg annak legszorosabb tartozéka (pl. igekötő, vonzatszerű határozószó) az állítmány 

mögé kerül: ma este nem hétkor, hanem hatkor kezdik el az előadást; kivel mentél 

vendégségbe tegnap délután? 

Ha a mondathangsúly az állítmányon van, akkor vele kezdjük v. végezzük a mondatot: 

voltunk tegnap színházban; ablakát a szemben levő házból reggel óta figyeljük. 

Általában az újnak számító elem kapjon mondathangsúlyt. Fogalmazáskor elsősorban 

arra ügyeljünk, hogy mondataink jól hangsúlyozhatók legyenek, vagyis szórendjükkel arra 

késztessék a hangosan v. némán olvasót, hogy ugyanazt hangsúlyozza, tehát ugyanazt 

tekintse bennük fontosnak, amit mi is lényeges közlésnek szántunk. 

L. még: szórend 

 

hangszerel 

A hangszer főnévből képzett szaknyelvi ige: ’(zeneművet) hangszer(ek)re átír’. 

 

hangszigetel 

A hangszigetelés főnévből elvont, szükséges ige. Szaknyelvi jellege elhalványult, már köz-

nyelvinek tekinthető. 

 

hangszimbolika 

Régebben annak az elméletnek volt a neve, amely a nyelv hangjainak bizonyos jelentést 

tulajdonít. Napjainkra már bebizonyosodott, hogy ez az elgondolás velejéig tudomány-

talan. Kialakultak viszont olyan korszerű vizsgálatok, amelyek valóban képesek kimutatni 

s felnagyítva elénk vetíteni a hangok kifejezőerejét. Újabban ezeket a kutatási ered-

ményeket is a ~ körébe sorolják. 

Az ilyen értelemben vett ~ legtermészetesebben a hangutánzó és a hang(ulat)festő 

szavakban érvényesül. A nyelvi hang felidézheti a szóval jelölt tartalmat: kopácsol, 

rikácsol, csacsog, sziszeg, ill. bandukol, mereng. 

A szépirodalom, kivált a líra, szívesen hasznosítja az egyes szavak hangsorában rejlő 

hangtani jellegzetességeket, pl. azt, hogy a sok zöngés hang kellemesebb v. szelídebb 

tartalmat sugall, ellentétben a zöngétlen mássalhangzókkal, amelyek általában durvább, 



keményebb képzeteket keltenek. A hangok kapcsolódása is sok kifejezési, árnyalási 

lehetőséget kínál. Kosztolányi (pl. Ilona című ismert versében), Tóth Árpád és mások is 

éltek a ~ által nyújtott lehetőségekkel. 

 

hangszín 

A relatív ~ a beszédhangok, különösen a magánhangzók jellegzetes színezetének 

egymáshoz való viszonya. Az egyes beszédhangokat relatív ~ük alapján különböztetjük 

meg egymástól. Ezért a beszélőnek tisztán, jól felismerhetően kell az egyes hangokat 

kiejtenie. 

Az abszolút ~ a hangképzésnek az egyes emberre sajátosan jellemző módja; az 

embereket fel lehet ismerni abszolút ~ükről. Ez azonban érzelmek hatására megváltozhat, s 

szándékosan is változtatható (pl. amikor a színész, a parodista vmely sajátos beszédmódot 

utánoz). A mindennapi nyelvi érintkezésben azonban mindenkinek törekednie kell 

természetes hangszínének megőrzésére. 

 

hangulatfestő, hangutánzó szavak L. szóhangulat 

 

hányas – hanyas 

A választékos köznyelvben inkább az első használatos. A származékokban is az á hangzós 

változat a gyakoribb: hányadik, hányadszor, hányan stb. A hanyas, hanyadik, hanyadszor 

stb. főleg a beszélt köznyelvben fordul elő, ott is elsősorban a bizalmas nyelvhasználatban. 

 

hány – mennyi 

A beszélt nyelvben gyakran pontatlanul használják őket. A hány kérdő névmással 

megszámlálható mértékegységek, tárgyak, személyek felől érdeklődhetünk: hány kiló 

(liter, darab, személy stb.)? A mennyi kérdő névmással meg nem számlálható dolgok felől, 

ill. csak úgy általánosságban tudakozódunk: mennyi szilva termett az idén?; mennyi időt 

szánsz rá? Hibás tehát az ilyen kérdés: mennyi pohárral ivott? Helyesen: hány pohárral? 

 

happy hours 

Az angol ~ kifejezés jelentése: ’az az időszak, amelyben egy vendéglő, ritkábban üzlet 

árengedményt ad’ (szó szerint: ’boldog órák’). Minthogy ez az értelme egyelőre kevéssé 

ismeretes a hazai vendég, ill. vevő előtt, célszerű magyarul is feltüntetni: árengedmény v. 

csökkentett árak … órától … óráig. 

 

hapsi 

Argónyelvi szó: ’ember, férfi’. Talán a jiddis eredetű haver ’barát, cimbora’ főnévből 

alakult. Kicsinyítő képzővel is: hapsikám. Mindezek csak a bizalmas-vulgáris stílusban 

használhatók. 

 

hardver 

Angol eredetű számítástechnikai szakszó (hardware): ’a számítógép kézzelfogható, 

anyagi, állandó része (alapgép, monitor, billentyűzet stb.)’, szemben a nem kézzelfogható, 

szellemi természetű, változtatható résszel, a szoftver-rel. Mivel nem sikerült rá rövid és 

pontos magyar megfelelőt találni, a magyar szaknyelv az angol szót alkalmazza, egy idő 

óta kiejtés szerinti írásmóddal. Olykor azonban jó helyette a magyar számítógép v. röviden 

gép. Vö. szoftver 



 

harmadfél 

Régies és ritka vegyes törtszámnév: ’két és fél’. A harmad előtag a harmadik sorszámnév 

régies alakja: ’a harmadik már nem egész, csupán fél’. Vö. negyedfél | ötödfél 

 

harmadfű 

Régies és népies melléknév: ’harmadik évében levő’; különösen ebben az állandó 

szókapcsolatban: ~ csikó. 

 

hármónk, hármótok 

Népnyelvi eredetű, de újabban választékosnak minősülő szóalakok: ’mi hárman’, ill. ’ti 

hárman’. A köznyelvben: hármunk, hármatok. 

 

hasonlít – hasonít 

Azonos tőből erednek, de alakjuk és jelentésük elkülönült. A hasonlít: ’hasonló vkihez, 

vmihez v. vkire, vmire’, ill. ’összehasonlít vkivel, vmivel’, pl. fiam az anyjához v. az 

anyjára hasonlít; Petőfi a költőt lángoszlophoz hasonlítja. A hasonít ritkább, inkább csak a 

választékos stílusban él: ’vmihez hasonlóvá tesz’, pl. a „kapdos” szóban a d magához 

hasonítja a p-t. 

hasonlító határozó ragja L. -nál, -nél – -tól, -től hasonlító határozói ragok 

 

hasonlító összetételek L. határozós összetételek 

 

hasonlít vkihez, vmihez – vkire, vmire 

A régi nyelvben a hasonlít mellett csak a -hoz, -hez, -höz ragos állandó határozó volt 

használatban. Az irodalmi nyelvben ma is ez a gyakoribb. De a beszélt nyelvben régóta él 

a -ra, -re ragos vonzat is. Ma már a hasonlít vkire, vmire szinte vagylagos változatnak 

tekinthető. A hasonló melléknév viszont csak -hoz, -hez, -höz ragos vonzattal használható. 

 

hasonulás L. beszédhangok kapcsolódása 

 

használ  határozója 

’Bizonyos célra alkalmaz, igénybe vesz vkit, vmit’ jelentésben többféle határozói vonzata 

is lehet: -ként; -ul, -ül; -nak, -nek ragos, ritkábban gyanánt névutós, pl. orvosságként, 

orvosságul, orvosságnak, orvosság gyanánt használ vmilyen szert. L. még: alkalmaz – 

használ 

 

hasznosul 

A hasznosít ige visszaható értelmű párjaként alakult ki az utóbbi időben a gazdasági 

szaknyelvben: a befektetés hamar v. jól ~ (vö. épít – épül; készít – készül; stb.). Szabályos 

képzésű, de egyelőre szokatlan hangzású szó. A választékos stílusban jobb nála a hasznot 

hajt, hoz v. ígér kifejezés: a befektetés hamar hoz v. hajt hasznot; a befektetés jó v. sok 

hasznot ígér. 

 

hasznot hoz L. hoz 

 

hasztalan – haszontalan 



Ügyeljünk használatukra, mert jelentésük nem teljesen azonos! A hasztalan: 

’eredménytelen, hiábavaló’, pl. hasztalan időtöltés, hasztalan kísérlet. Ragtalan v. ragos 

határozóként ’hiába’ értelmű: hasztalan(ul) próbáltam elérni. A haszontalan jelentése: 

’értéktelen (dolog), semmirekellő, mihaszna (ember)’, pl. haszontalan időtöltés; 

haszontalan kölyke! Mint láthatjuk, olykor fölcserélhetők egymással (hasztalan v. 

haszontalan időtöltés, igyekezet stb.), de többnyire v. csak az egyik, v. csak a másik illik 

bele tökéletesen a szövegbe. 

 

határidő 

A ~ főnév az időtartamot a végpont megjelölésével adja meg: vmit ~re v. ~n belül 

végeznek el. A köznyelvben így természetes és általános. Csak a hivatali nyelvben fordul 

elő a ~ben elkészül, hajtsák végre ~ben! vonzat. A ~ben értelme itt: ’határidőn belül’. A -

ben ragos forma terjesztésében közrejátszhatott az időben, a kellő időben, idejében formák 

ragja is. Egyelőre azonban csakis a ~re meg a ~n belül (elkészül) tekinthető köznyelvinek. 

 

határozatlan mennyiségek körülírása 

Az egypár (ember, darab stb.) kifejezést ma már nem kárhoztatjuk, de szinonimája, a 

néhány választékosabb. A körülbelül, mintegy, úgy stb. mellé csak kerek szám illik: 

körülbelül, mintegy v. úgy ötvenen lehettek. Sután hat viszont a körülbelül stb. 58-an 

lehettek forma. Az idestova jobbára nagyobb időszakra vonatkozik: idestova tíz éve nem 

találkoztunk. Nemigen mondjuk viszont, hogy idestova két napja nem láttam. A 

nyomatékosító több mint kifejezésben a kötőszó elé nem teszünk vesszőt: már több mint 

harminc éve házasok; ez több mint szemtelenség! 

 

határozatlan névelő L. egy IV. | egy névelő + a, az | egy névelő jelző és jelzett szó között | 

egy névelő időhatározó előtt | egy névelő mértékjelölő kifejezés előtt | egy névelő névszói 

állítmány előtt | egy névelő tulajdonnév előtt 

 

határozói egyeztetés 

A bizonyos állapotban lételt, vmilyen állapotba jutást, vminek v. vmilyennek mondást, 

látást, látszást kifejező ún. állapotféle határozók egyeztetése csak részben függ attól, hogy 

egyes számú v. többes számú szóra értjük-e őket. 

A főnévi határozók körében gyakori a tisztán alaki egyeztetés: munkatársamnak 

tekintem őt; munkatársaimnak tekintem őket. Többes számú szóra is inkább egyes számban 

vonatkoztatjuk azonban az elvont v. összefoglaló jelentésű, az anyag- v. gyűjtőnévi, 

továbbá a mennyiségjelzős határozót: a kifogásokat ne higgye puszta bosszantásnak, 

kellemetlenkedésnek; a magasból az utca zajai csak mormogásnak tetszettek; az elnökség 

új tagjává (v. tagjaivá) Kovácsot és Pintért választották. Szólásokban, hagyományos 

kifejezésekben mindenképp az egyes számú határozó az ízesebb: beállnak katonának 

(nem: katonáknak); mivé (nem: mikké) lettetek? 

A melléknévi szófajú határozót több személynek v. dolognak a tulajdonságára is inkább 

egyes számban vonatkoztatjuk: lakályossá akarja tenni a szobákat; az újítások 

használhatónak látszanak. Pontoskodó lenne így, ha nem is helytelen: lakályosakká, 

használhatóknak. 

 

határozói igenév és létige szerkezete 



A be van festve, nyitva volt típusú szerkezeteket régebben összességükben idegenszerűnek 

vélték. Némelyik ilyen alak valóban német mintájú, de tudnunk kell, hogy e kifejezésmód 

nyelvünkben igen régóta megvan, használata a népnyelvben és az irodalmi nyelvben is 

gyakori. Pl.: „Be van az én szűröm ujja kötve…”; „Zöldre van a rácsos kapu festve…” 

(népdal); „Be van fejezve a nagy mű, igen” (Madách: Az ember tragédiája). 

E szerkezet helyességének megítélésében a legfontosabb szempont a funkció: milyen 

szerepet tölt be, milyen kifejezésbeli haszna, többlete van a ragos igealakkal szemben? 

Ha magát a cselekvést, történést akarjuk kifejezni, inkább a ragos igét használjuk: 

megírta a levelet, becsukták az ablakot. Ezzel szemben a levél meg van írva, az ablak be 

van csukva szerkezetek a cselekvés, történés befejezettsége következtében létrejött 

állapotra, helyzetre utalnak. 

A határozói igenév + létige szerkezet legfontosabb funkciói: 

1. a megváltozott állapot jelölése: el van apadva, meg van rémülve; 

2. a cselekvés eredményének jelölése: a levél meg van írva; az ebéd tálalva van (nem 

ajánlatos viszont a tárgyatlan igével alkotott szerkezet: szállásról gondoskodva van; 

helyesen: gondoskodunk v. gondoskodtunk); 

3. személytelenség kifejezésére, amikor a cselekvő személye ismeretlen, nem fontos, v. 

nem akarjuk megjelölni: a tétel ezzel be van bizonyítva; a tiszteletdíj még nincs kiutalva 

(helytelen viszont ez a szerkezet, ha közvetlen megszólítás helyett áll: itt lesz elfogyasztva 

a sütemény?; helyesen és udvariasan: itt fogyasztja el v. itt tetszik elfogyasztani?); 

4. a cselekvés intenzitásának kiemelésére: amit én megcsinálok, az meg van csinálva!; 

5. tömörítő kifejezésekben, állandó v. szólásszerű kapcsolatokban: adva van egy összeg, 

egy A pont stb. 

Némelyik határozói igeneves szerkezet helyessége bizonytalan v. vitatható. Ilyen pl. az 

el van utazva forma. A beszélt nyelvben (bizalmas-pongyola stíluselemként) elfogadható, 

az írott nyelvben ezekkel helyettesíthetjük: elutazott, nincs itthon, távol v. úton van. 

Ne alkossunk igeneves állítmányi szerkezeteket a tudatos cselekvést, mozgást, 

helyváltoztatást jelentő tárgyatlan igékkel: fel van mászva; le van ülve, fekve stb. 

Gyakran helytelenek a lett és a lesz igealakkal alkotott szerkezetek, mivel ezek nem 

statikus állapotot fejeznek ki, mint a van és a volt, hanem beálló változást, történést. Ezért 

az ilyenek sérthetik nyelvérzékünket: a kalap föl lett téve a fogasra; legyen nyugodt, be 

lesz mutatva a miniszternek! Helyette: a kalapot föltették a fogasra; …, bemutatják a 

miniszternek! 

Gyakori hiba, hogy a határozói igeneves szerkezetek használatában bizonytalanok 

inkább a -t, -tt képzős (befejezett) melléknévi igenevet alkalmazzák állítmányként: a tétel 

bizonyított; vmihez minden feltétel adott; stb. Jó magyarsággal: a tétel bizonyítva van v. be 

van bizonyítva; vmihez minden feltétel adva van. Vö. befejezett melléknévi igenév 

használata 5. 

 

határozói igenév használata 

A határozói igenevet úgy képezzük, hogy az ige tövéhez -va, -ve képzőt kapcsolunk (a -

ván, -vén képző ritka, választékos, egyhén régies). 

A határozói igenév vmely cselekvést v. történést mód- v. állapothatározói 

körülményként fejez ki. Több határozói igenév határozószóvá, ill. névutóvá vált: sülve-

főve, játszva ’könnyedén’; úgyszólván, nyilván; (egy nap) múlva, (mostantól) fogva; stb. 

A határozói igenév használatának fontosabb nyelvhelyességi tudnivalói: 



1. Lehetőleg kerüljük az olyan kétértelmű mondatszerkezetet, amelyből nem derül ki, 

hogy a határozói igenév az alanyra v. a tárgyra vonatkozik-e. Pl.: Sírva hagytam ott a 

gyereket az iskola kapujában. A sírva állapothatározó ebben a mondatban éppúgy 

vonatkozhat énrám, az alanyra, mint a gyerekre, a mondat tárgyára. Ilyenkor a határozói 

igeneves szerkezet helyett jobb, mert egyértelműbb, az összetett mondat: Sírtam, amikor 

otthagytam a gyereket az iskola kapujában, ill. A gyerek sírt, amikor otthagytam az iskola 

kapujában. 

2. A határozói igenév és az -ó, -ő képzős melléknévi igenév -n ragos alakja olykor 

fölcserélhető egymással, pl. aggódva v. aggódó(a)n lessük a híreket. Általában azonban az 

a „munkamegosztás” köztük, hogy a határozói igenév inkább fizikai v. mozgásbeli 

helyzetre utal, míg a ragos melléknévi igenév testi-lelki folyamatot, állapotot jelöl. Pl.: 

leverve (a jelzőkarót) – leverően (hatott rá a rossz hír); megadva (tartozását) – megadóan 

(tekintett a férfira). Kisebb, inkább stílus-, mint jelentésbeli különbség van ezek között: 

biztatva – biztató(a)n; kérve – kérőn; pirulva – pirulón. 

A határozói igenév váltakozhat a befejezett melléknévi igenév -n ragos alakjával is: 

gyógyultan v. meggyógyulva (távozott a kórházból); mosottan v. (ki)mosva (adja vissza a 

ruhát); stb. Mind a kettő helyes, de van köztük némi jelentéskülönbség. 

3. Rövid, tárgyilagos közlésben, feliratokon stb. a határozói igenév mellől elmaradhat a 

létigei állítmány: Elintézve!; Ajánlva; Nyitva 8-tól l2-ig; Vasárnap zárva. A bizalmas-

tréfás beszédben is, igei állítmány helyett: Értve? (= érted?) – Értve! (= értem). Ez azonban 

a választékos stílusba nem való. 

4. A határozói igenév + létigés szerkezetek helyett (az alaptalan hibáztatás hatására is) 

újabban terjedőben van a befejezett melléknévi igenév állítmányi használata: a jegy kezelt, 

a kérdés (nem) megoldott. Erről l. még: befejezett melléknévi igenév használata 5. | 

határozói igenév és létige szerkezete 

 

határozós összetételek 

A ~ közül nyelvhelyességi szempontból főleg azok érdemelnek figyelmet, amelyeknek 

határozója nem jelölt, mint az észrevesz, kézhezvétel, semmirekellő összetételek első tagja, 

hanem jelöletlen. Ez utóbbiak egyik csoportját az jellemzi, hogy ha másféle szerkezetű 

kifejezéssé akarjuk őket átalakítani, akkor az előtagból önálló ragos v. névutós alakot kell 

formálnunk. Pl.: fényérzékeny, igényjogosult(ság), jogfosztott, szélvédett, vízbő – 

átalakítva: fényre v. fény iránt érzékeny, igényre jogosult(ság), jogtól fosztott, széltől 

védett, vízben bő. Nagy általánosságban azt mondhatjuk róluk, hogy az ilyenfajta jelöletlen 

~ nem hibásak. Bár jó néhány idegen mintára keletkezett (pl. szolgálatkész < német 

dienstbereit; hitelképes < német kreditfähig), elterjedésük előnyös a beszélő közösség 

számára, s az idegen hatástól függetlenül is létrejöhettek volna, ill. létre is jöttek. 

Vannak azonban a jelöletlen ~ között más típusúak is, s nem mindegyik típus tekinthető 

nyereségnek. Az ún. hasonlító összetételek – noha közülük is sok megy vissza idegen 

mintára – általában szintén kifogástalanok, sőt érzékletesek, szemléletesek is: hófehér (= 

fehér, mint a hó), hajszálvékony, tükörsima, vérvörös stb. De nemigen örülhetünk azoknak, 

amelyek v. nem elég szemléletesek, nem elég világos szerkezetűek (pl. piactartós cipő, 

vákuumcsomagolt áru), v. egy másik, jobb szót szorítanának ki a használatból (pl. a német 

geistreich tükörszava, a szellemdús fölösleges, hiszen van helyette jó magyar szavunk, a 

szellemes). A fizetőképes-, tárgyalóképes-, ütőképes-féle, tehát a fizetőképesség, 

tárgyalóképesség stb. összetett főnevekből elvont melléknevek sem válnak díszére a mai 



magyar nyelvnek (fizetőre, tárgyalóra, ütőre képes?), de mivel jó néhány már elterjedt, 

legfeljebb arra vigyázhatunk, hogy kellő ok nélkül ne szaporítsuk a számukat. 

 

határozószói személyjelezés 

Ha a határozószót vmelyik nyelvtani személyhez akarjuk viszonyítani, birtokos 

személyjellel látjuk el. Az így létrejött személyjeles határozószók a személyes névmás 

határozóragos v. névutós alakjaiul szolgálnak: én, te, ő stb. + -vel = velem, veled, vele stb.; 

én, te, ő stb. + -től = tőlem, tőled, tőle stb.; én, te, ő stb. + után = utánam, utánad, utána 

stb. Eléjük a személyes névmást a mai nyelvben csak akkor tesszük ki, ha nyomósítani 

kívánjuk őket: énvelem akarsz elbánni?!; őtőle kértem, nem (pedig) tetőled. 

Az egyes szám 3. személyű alakból ma már többnyire elmarad a birtokos személyjel: 

alá(ja), felé(je), belé(je) stb. De a pontosságra való törekvés jegyében találkozni ezekkel is: 

tedd alája!; feléje se néz a rokonainak; egészen beléje bolondult. A -ja, -je személyjel 

kitétele különösen akkor indokolt, ha a rövid alak egybeesik a névutóval: menj elé! 

(inkább: eléje!); közeledik felé (inkább: feléje). A nekije, nekijük viszont nyelvjárási ízű, a 

köznyelvben nem használható. 

Néha gondot okoz a személyjel és a határozórag sorrendje, pl. elibém v. elémbe. A mai 

köznyelvi forma az elém. Az elémbe, elédbe stb. kissé nehézkes alakok. Erősen nyelvjárási 

a közibénk, közibétek. A köznyelvben: közénk, közétek. 

határozószók fokozása 

Néhány határozószó középfokú alakja a hová? és a hol? kérdésre is válaszolhat. A ki, be, 

le, föl középfoka elsősorban vhová irányulást fejez ki: kijjebb, beljebb, lejjebb, följebb, 

tehát a hová? kérdésre ad választ: húzódjunk kijjebb, engedjen beljebb, hiába megyünk 

lejjebb vagy följebb. De olykor válaszolhatunk így hol? kérdésre is: beljebb már nem volt 

üres hely; lejjebb meleg van, följebb hűvös az idő. A felsőfokú alakok is használhatók 

mind a két szerepben. Pl. a legbeljebb és a legföljebb egyaránt válaszolhat a hol? és a 

hová? kérdésre. 

A kinn, benn, lenn, fenn határozószónak a tájnyelvben elterjedtek – de csak a hol? 

kérdésre adott válaszként – ezek az alakjai: kintebb, lentebb, (leg)bentebb, (leg)föntebb. A 

köznyelvben azonban felsőfokú értelemben inkább a legbelül, legfölül alakokat használjuk. 

 

határozott névelő L. a, az névelő 

 

hát-  előtagú összetételek 

A hátcsigolya, hátgerinc, háttámla, hátuszony stb. összetételben a hát- előtag birtokos 

jelző: ’a hát csigolyája’ stb. Ezek helyességét soha nem vitatták. Ezzel szemben a hátlap, 

hátoldal, hátország, háttér, hátvéd stb. szavakat, melyekben a hát- előtag ’hátsó’ értelmű, 

régebbi nyelvművelőink németesnek minősítették, és emiatt hibáztatták. Mai felfogásunk 

szerint ezek az összetételek sem helytelenek, mert alkotásmódjuk nem sérti nyelvünk 

szabályait. Nagy részüket amúgy sem tudnánk mással pótolni: a hátoldal, hátlap esetleg 

lehetne hátsó oldal, hátsó lap, a hátország, a háttér és a hátvéd azonban nem oldható fel 

jelzős szerkezetté. Némelyiket mégis ajánlatos mellőznünk, de nem nyelvtani, hanem 

stilisztikai okból. Pl. a hivatali nyelvi hátirányban helyett a köznyelvben ez a természetes: 

hátrafelé v. visszafelé. 

 

-ható, -hető  képzős igenevek 



A ~ jelzőként való használata nagyon gyakori s többnyire kifogástalan is: ehető gomba; az 

itt látható festmény. A tárgyatlan igéből képzettek ritkábbak, és a mai nyelvérzék számára 

egy kissé mesterkéltek is: 3-tól 5 évig terjedhető szabadságvesztés, mindenkivel 

megtörténhető baleset. Néhányuk mégis gyökeret vert: beköltözhető lakás, éghető anyag, a 

tőle telhető jóindulattal. 

A tárgyas igéből képzett ~ állítmányként akkor kifogástalanok, ha a kijelentés általános 

érvényű, személytelen jellegű: a javítás megvárható; az összeg június 1-jétől vehető fel; ez 

a folt, sajnos, nem vehető ki. Akkor viszont, ha mondatunknak valóságos, néven nevezhető 

cselekvője van, ne fogalmazzunk ilyen személytelenül, hanem alkalmazzunk a cselekvő 

személyére is utaló ragozott igei állítmányt! Pl. ezek helyett: kívánsága nem teljesíthető; 

kérelme a titkárságon benyújtható, stílusosabbak ezek: kívánságát nem tudom v. nem 

tudjuk teljesíteni; kérelmét a titkárságon nyújthatja v. nyújtsa be. 

L. még: kötőhangzó szófaj-megkülönböztető szerepe | nem megengedhető – nem 

engedhető meg – meg nem engedhető 

 

ható ige 

A It az igetőhöz kapcsolt -hat, -het képzővel képezzük. Az alapigével megnevezett 

cselekvés lehetőségének kifejezésére szolgál: írhat, mehet, felrakhat, ültethet, mosakodhat 

stb. 

Az ikes igék ható alakja a köznyelvben ma többnyire iktelen: ehet, ihat, alhat. Az 

ehetik, ihatik, alhatik forma régies, választékos. 

A csuklik típusú igék ható származékaiban gondot okozhat a mássalhangzó-torlódás: 

özönlhet, elfajzhat, kitüremlhet stb. Ezt v. feloldjuk ejtéskönnyítő magánhangzóval: 

özönölhet, elfajozhat, kitüremelhet stb., v. körülírással helyettesítjük: lehet, hogy özönlik, 

elfajzik, kitüremlik stb. 

Újabban – főként idegen hatásra – gyakran kiszorítják a It a különféle körülírások, pl. a 

bír, tud, lehet, szabad stb. igével, ill. az alkalmas, képes, lehetséges stb. melléknévvel. A 

hivatali nyelvben gyakoriak az efféle terjengős kifejezések: lehetősége, módja van …-ni, 

módjában áll …-ni. Ezek sem helytelenek, de ügyeljünk arra, hogy jelentésük nem teljesen 

azonos a megfelelő Iével. Pl.: kérdésére nem válaszolhatok (mert nincs rá 

felhatalmazásom) – nem tudok válaszolni (mert nem ismerem a választ); nem mehetek el 

(mert nem érek rá) – nem bírok elmenni (mert fáj a lábam) – nem szabad elmennem (mert 

megtiltották). 

 

hátrább – hátrébb 

A hátrább a szabályos alak, a hátrébb kissé bizalmas és népies. 

 

hátralék – hátrálék 

Bár a nyelvújítók hátralét formában alkották meg, a járulék, nehezék mintájára idővel 

hátralék lett belőle. A népnyelvben – a hátrál ige hatására – hátrálék változata is 

kifejlődött. Ez terjedőben van, de a köznyelvi alakhoz képest egyelőre bizalmas-pongyola 

és népies. 

 

hátravan – visszavan 



A hátravan igének népies visszavan változata újabban a köznyelvben, pl. a 

sportközvetítések nyelvében is terjed: öt perc van vissza a félidőből. A választékos 

stílusban azonban a hátravan formát részesítsük előnyben! 

 

hátsó gondolat 

Német tükörkifejezés (vö. Hintergedanke), de nem ellentétes a magyar szemlélettel. 

Váltogassuk ezekkel: rejtett, titkos v. titkolt gondolat. 

 

havasigyopár 

Egy szóba kell írni, mert benne a havasi melléknév nem alkalomszerűen kapcsolódik a 

gyopár főnévhez (mint ezekben: havasi kunyhó, legelő, kirándulás), hanem a kettő együtt 

nemzetségnevet alkot. Az ilyen jelzős fajneveket azonban két szóba írjuk, pl. havasi here. 

 

haver 

Jiddis eredetű argónyelvi szó: ’barát, cimbora’. Toldalékolása ingadozik: ~ral v. ~rel; ~ja 

v. ~je. Csak a bizalmas-vulgáris stílusban használatos. 

 

-háza  végű helynév +  -i  képző L. -i képző -falva, -halma, -háza, -földe, -telke stb. végű 

helynevekhez 

 

házi 

E melléknevet olyankor, amikor a jelző és a jelzett szó együttes jelentése más, mint az 

előtag és az utótag jelentésének összege, egybeírjuk jelzett szavával: ~barát, ~gazda, 

~orvos, ~rend, ~szőttes. Alkalmi jelzőként azonban külön: ~ dolgozat, ~ koszt, ~ ruha. 

Olykor az egybe-, ill. különírás értelmi különbséget jelez: a ~munka = háztartási munka, a 

~ munka = otthon végzett munka; a ~kolbász kolbászfajta, a ~ kolbász otthoni készítésű 

kolbász. 

 

házilagos 

Hivatali nyelvi divatszó: ’otthon végzett’, ill. ’saját erővel végzett’, pl. ~ kivitelezés. 

Elvontabb jelentésben: ~ eljárás, módszer(ek). A köznyelvben többnyire elég a házi 

melléknév. A módhatározói értelmű ~an még inkább hivatali nyelvi ízű. A köznyelvben 

jobb: házilag. 

 

házon kívül van 

A hivatali zsargon állandó szókapcsolata. Német mintára keletkezett, de már nem érezni 

rajta az idegenszerűséget. Váltogassuk szinonimáival: nincs itt, távol van; már elment; 

nincs a hivatalban v. a munkahelyén. 

 

HBO  kiejtése, névelője 

A filmeket sugárzó televíziócsatorna angol nevének HBO (= Home Box Office) rövidítése 

Magyarországon angolos kiejtéssel terjedt el: [é(j)cs-bi-ó] v. [é(j)cs-bí-ó]. Magyaros [há-

bé-ó] ejtése egyelőre ritka. Az angolos ejtés miatt a betűszó elé az névelő kerül, ami 

írásban zavaróan hat: az HBO műsora. Emiatt is jobb lenne magyarosan ejteni: a HBO [a 

há-bé-ó] műsora. 

 

head-set 



Ennek az angol szakkifejezésnek – jelentése: ’fülhallgató és mikrofon egybeépítve’ – 

egyelőre nincs jó magyar megfelelője. Esetleg: mikrofonos fülhallgató v. fülhallgatós 

mikrofon, de mind a kettő négyszer olyan hosszú, mint az angol eredeti. Angolosan írjuk, 

mind gyakrabban egybe is: headset. Kiejtése: [het-szet] v. [heccet]. Kiejtés szerinti írását 

nem javasoljuk, inkább magyarítani kellene. 

 

héber L. izraelita – zsidó – héber 

 

hébér – hévér 

Német eredetű tájszó: ’borszívó, lopó’. A hévér változat jelenthet ’kézi emelőgép’-et is. 

Köznyelvi megfelelőik: lopó, ill. emelő. 

 

hecc, heccel 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú szavak. A hecc főnévnek több választékos 

szinonimája is van; az írott nyelvben és igényes beszédben ezekkel éljünk: ugratás, móka, 

csíny(tevés); pejoratív mellékízzel: hajsza, uszítás; felfújt dolog; kavarodás, cirkusz. 

Egykor ’állatviadal’-t is jelentett, de ez az értelme elavult. A heccel ige választékosabb 

megfelelői: ugrat, bosszant, ingerel, hergel, dühít; bujtogat, izgat, lázít, uszít. 

 

hecsedli – hecserli 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú főnév. A hecsedli változat sokkal gyakoribb. 

Jó magyar megfelelői: csipke (növény és termés), csipkebogyó (termés), csipkelekvár; 

kissé finomkodóan: csipkeíz. 

 

hegeszt, heged 

A [heggeszt, hegged] ejtés népies; írásban durva hiba a g megkettőzése. A heged igéből 

elvont heg főnév hasonult ragos alakjaiban viszont csakugyan két g-t kell írnunk: heggel, 

heggé. 

 

hegyezi a fülét 

Német eredetű, de meghonosodott, szemléletes kifejezés: ’nagyon figyel’. A köznyelvben 

bízvást használhatjuk, választékos, hivatalos, tudományos szövegbe azonban nem való. 

 

hegymenet, völgymenet 

A közlekedési szaknyelv német tükörszavai (vö. Bergfahrt, Talfahrt): ’(folyón v. 

emelkedőn) felfelé, ill. lefelé való haladás’. Pl. a hajó, a fogaskerekű, a sikló, a 

mozgólépcső hegymenetben, ill. völgymenetben közlekedik. A köznyelvben azonban 

pontoskodón hatnának; ott elég a fölfelé, ill. a lefelé. 

 

héj – haj 

A héj változat a köznyelvi: az alma, a narancs, a krumpli, a tojás stb. héja; a haj ebben az 

értelemben tájnyelvi: kenyérhaj, fahajas kalács, hajában főtt krumpli. Ez csupán alakilag 

esik egybe ’a fejbőrt borító vékony szálak összességé’-t jelentő haj főnévvel. 

 

hektika 



Görög–latin eredetű, kiveszőben levő népnyelvi szó: ’tüdőbaj, sorvadás’ v. ’erős, kínzó 

köhögés’. Ritkább alakváltozatai: heptika, heftika. Melléknévi származéka a hektikás 

’hektikában, azaz tüdőbajban v. erős köhögésben szenvedő’. Népies, kiveszőben levő szó. 

 

hektikus – hektikás 

A hektikus melléknév görög–latin eredetű, de napjainkban az angol hectic átvételeként 

kezdett terjedni a közéleti nyelvben és a sajtóban: a bizottság hektikus hangulatban ült 

össze; hektikus viszonyok; ezekben a hektikus napokban v. időkben. Magyar megfelelői: 

zaklatott, nyugtalan, ideges. 

Ne tévesszük össze a – vele egyébként etimológiailag összefüggő – hektikás 

melléknévvel! 

 

hekus 

Német eredetű argószó: ’rendőr’, régebben ’detektív’ is. Csak a bizalmas-vulgáris 

élőbeszédben fogadható el. 

 

heló 

A ~ köszönésforma divatja az ifjúsági nyelv újabb fejleménye. Angol hatást tükröz (vö. 

halloo, hello), de angol-amerikai eredetijétől eltérően nemcsak köszöntésül, hanem 

elköszönésül is használatos. Reméljük, hogy nem szorítja ki teljesen a szervusz-t és társait, 

mert ez szegényítené nyelvünket. L. még: halló 

 

Helsinki 

A finn főváros nevét így ejtjük ki helyesen: [helszinki]. A hagyományos [helzinki] ejtés 

németes, ma enyhén bizalmas-pongyola hatású. A melléknévi származékban csak egy i-t 

ejtünk és írunk: a helsinki opera. 

 

helyesírásunk alapelvei 

A magyar helyesírás betűíró jellegű: legkisebb egységei hangokat jelölő betűk (nem pedig 

szó- v. szótagjelek, mint a kínai, a japán stb. íráséi). 

Helyesírásunk a latin betűs írások egyike, mivel a sajátos magyar ábécé a latin ábécén 

alapul, annak elemeiből jött létre. 

A magyar helyesírás hangjelölő: betűi rendszerint a szavakban, 

szóelemekben valóban kiejtett hangokat tükrözik (más nyelvekben, pl. az angolban a 

betűkép nagymértékben különbözhet a kiejtett hangsortól). 

Írásunkban általában ragaszkodunk a szóelemek feltüntetéséhez. A tulajdonneveket 

sajátos szabályok szerint írjuk. A külön-, ill. egybeírás által meg tudjuk különböztetni a 

szókapcsolatokat az összetételektől. Mindez a magyar helyesírásnak ún. értelemtükröző 

jelleget ad. 

Néhány szó írásában – olykor a fenti alapelvek ellenében is – a hagyomány érvényesül. 

Ez indokolja pl. a j és az ly kettősségének fenntartását, noha e két betűnk lényegében 

ugyanazt a hangot jelöli. 

Végeredményben tehát a magyar helyesírás a következő alapelvekre épül: kiejtés 

(fonetika), szóelemzés (etimológia), hagyomány; továbbá érvényesül az egyszerűsítés 

kívánalma (pl. rozzsal, tollal) és az analógia ereje (pl. hímnemű, nőnemű, ezért 

semlegesnemű). 

 



helyet ad – helyt ad 

Konkrét jelentésben: helyet ad, pl. helyet ad a buszon a terhes anyának, az idősebbeknek. 

A helyt ad átvitt értelmű: a bíróság helyt adott a fellebbezésnek; helyt ad a panasznak, a 

kifogásnak, a kérésnek stb. Ez utóbbinak jó szinonimája az elfogad, olykor a figyelembe v. 

tekintetbe vesz. 

 

helyez  terjengős kifejezésekben 

A helyez igével alkotott szószerkezetek egy részében az igének konkrét, valóságos értelme 

van. Ezeket – pl. állásba, előtérbe, köz(ép)pontba, letétbe helyez – nem kifogásolhatjuk. 

Amikor azonban a helyez átvitt értelmű, a kifejezés gyakran idegenszerű; ezeket 

tanácsos tömör és magyaros igei állítmánnyal helyettesíteni. Pl.: bizalmát, hitét, reményét 

vkibe helyezi = bízik, hisz, reménykedik vkiben; ellenőrzés alá helyez = ellenőriz; 

érvényen, hatályon kívül helyez = érvénytelenít, hatálytalanít, eltöröl, visszavon; 

folyamatba helyez = elkezd, el- v. megindít; zár alá helyez = zárol, lefoglal. 

 

helyiség – helység 

A helyiség: ’vmely épületnek v. lakásnak elkülönített része’, pl. a lakás öt helyiségből áll: 

szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha és vécé. A hasonló hangzású helység: ’település’, pl. 

a (kis)város, a község, a falu, a tanya közös néven helység. A pongyola beszédben a két 

főnév keveredik; különösen az gyakori, hogy ’helyiség’ értelemben is a helység szót 

alkalmazzák. A helyes szóhasználat szerint Csaroda v. Tác egyaránt helység, ezek viszont 

csakis i-vel jók: mellékhelyiség, kerthelyiség, pincehelyiség; hivatali helyiség. A két szó 

fölcserélése élőszóban is hiba, írásban azonban okvetlenül kerülendő! 

 

helyt ad L. helyet ad – helyt ad 

 

helyzet 

A köznyelvi társalgásnak és a beszélt hivatali nyelvnek egyaránt divatos szava. A 

megfelelő helyen alkalmazva szükséges és hasznos nyelvi eszköz, némely kifejezésben 

azonban bizalmas-vulgáris hatású: mi a ~?; ez a nagy ~; stb. Helyette a színezetlen 

köznyelvben ezeket ajánlhatjuk: mi újság?; így áll a dolog; stb. 

Számos sportnyelvi szókapcsolatban is előfordul: ~be kerül; ~be hoz vkit; kihagyja, 

elpuskázza, kihasználja a ~et. 

Több összetételnek is tagja a ~ főnév: ~jelentés, ~felismerés, ~kihasználás; kényszer~, 

test~, világ~, gól~, lövő~, matt~. Ezek nem kifogásolhatók. Olykor azonban vitatható a 

használata, pl. ziccer~; értékesíti v. belövi a ~et. A sakkjátékbeli patt~, sakk-matt ~ átvitt 

értelemben sajtónyelvi kifejezés: patt~ alakult ki; sakk-matt ~be kerül. E divatos 

sablonokat csak mértékkel alkalmazzuk, mivel szinte közhellyé váltak. 

 

helyzetbe hoz 

Eredetileg sportnyelvi kifejezés: ’játékostársának gólhelyzetet teremt’. Átvitt értelemben: 

’vkit előnyös helyzetbe juttat, kedvezmény(ek)ben részesít’. Ez utóbbi jelentésében a 

sajtónyelvnek is gyakori eleme, némi bizalmas stílusszínezettel. Egy kissé terjengős is, de 

nem mindig tudjuk mással pótolni. 

 

Hemingway 



A nagy amerikai író nevét magyar beszédben [hemingvé], pontosabb angolsággal 

[hemingvéj] alakban ejtjük ki. Toldalékai magas hangúak, és közvetlenül 

kapcsolódnak hozzá: ~ről, ~jel stb. Melléknévi származéka: hemingwayi (tömörség). 

 

hendikep 

Angol eredetű nemzetközi szó: ’(lóversenyen) az esélyeket kiegyenlítő többletsúly’, átvitt 

értelemben ’akadály, hátrány’. Már magyarosan írandó, nem pedig eredeti handicap 

alakjában. A jelentésbeli kettősség (’előny’, ill. ’hátrány’) miatt sokszor célszerű magyar 

szóval helyettesíteni: ~et ad vkinek = előnyt ad; ~pel indul = hátránnyal. 

 

hentes 

Eredetileg csak a sertés vágásával, húsának feldolgozásával foglalkozó mesterembert 

jelentette, szemben a mészáros-sal, aki más állatok (szarvasmarha, juh, ló) levágásából és 

árusításából élt. 

A mai nyelvhasználatban a ~ a húsfeldolgozó üzemek, ill. a húsboltok szakképzett 

dolgozóinak foglalkozásneve. Összetételi előtagként is szükséges és helyes: ~áru, ~üzlet, 

~(áru)bolt. Jelentésük: ’a hentes(ek) áruja, üzlete, boltja’. Nem állja meg a helyét az az 

okoskodó érvelés, hogy a ~üzlet-ben henteseket árulnak, ezért az ilyen összetett szó 

félreérthető és kerülendő. 

Pejoratív mellékízzel a bizonyos munkát rosszul végző személyt is nevezhetjük ~-nek: 

ez a sebész, fogorvos stb. valóságos ~. 

Vö. mészáros 

 

hepaj 

Ismeretlen eredetű argószó: ’mulatság; zűrzavar, összevisszaság; veszekedés, verekedés’. 

Csak a bizalmas-vulgáris stílusban fogadható el. Az utóbbi időben amúgy is háttérbe 

szorította a muri, majd a buli főnév. 

 

hepciáskodik 

Bizalmas-népies, ill. bizalmas-vulgáris ige, de e stílusrétegekben is ritkul a használata. 

Köznyelvi megfelelői: kötekedik, akadékoskodik; folyton beleköt vkibe. Alapszava, a 

’kötekedő, izgága’ jelentésű, bizalmas-vulgáris hepciás melléknév egészen ritka, 

kiveszőben van. 

 

heptika, heftika L. hektika 

 

Héraklész L. Herkules – Héraklész 

 

herceg 

Főnemesi származást, a báró-nál, a gróf-nál és az őrgróf-nál is magasabb rangot jelöl. A 

név előtt v. a név után egyaránt előfordul: ~ Esterházy Pál, ill. Esterházy Pál ~ (az utóbbi 

sorrend a magyaros). 

 

hercig 

Német eredetű, bizalmas-családias hangulatú melléknév. Használata ritkulóban van, 

inkább csak az idősebb városi nők beszédében fordul elő. Köznyelvi megfelelői: aranyos, 

helyes, kedves. 



 

herél 

A hímek ivartalanítását jelentő ige; gyakran ki igekötővel. Egyes nyelvjárásokban a 

nőstény állat ivartalanítását v. azt is jelenti. A bizalmas-vulgáris, bizalmas-tréfás 

beszédben általában durva. Vö. miskárol 

 

Herkules – Héraklész 

A rendkívüli erejű mondai hős, félisten neve a görög mitológiában Héraklész, latinosan 

Hercules, magyarosan ejtve és írva Herkules. Átvitt értelemben csak ez utóbbival 

élhetünk: herkulesi erő, termet; ez a férfi valóságos Herkules. Toldalékai magas hangúak. 

A Héraklész formához viszont inkább mély hangú toldalékok járulnak: Héraklészról, 

Héraklésszal stb. 

 

hermetikus 

Görög–latin eredetű melléknév: ’légmentesen elzárt; titkos’ (Hermész isten nevéből). 

Rendszerint ebben a kifejezésben: ~an elzár; magyar szóval: légmentesen. A ~ tan(ok), 

tanítás(ok) szókapcsolatban is van jó magyar megfelelője, a titkos. A latinos hermetice 

határozói alakot kerüljük! Helyette jobb a hermetikusan, még jobb a magyar légmentesen. 

 

heroikus 

Görög–latin eredetű melléknév. Jó magyar megfelelői: hősi(es), bátor. Mivel 

választékosabb, mint magyar szinonimái, olykor szükségünk lehet rá. Pl. a ~ tett, ~ 

küzdelem erőteljesebb kifejezés, mint a bátor tett, hősi(es) küzdelem. 

hérosz 

Görög eredetű főnév. A mitológiában: ’félisten’; a választékos stílusban: ’rendkívüli hős’. 

Jelentése és hangulata nem teljesen azonos a hős szóéval, ezért nem mindig 

helyettesíthetik egymást. 

 

hervad 

Az argóban és az ifjúsági nyelvben ’kedvét veszti, elszáll a jókedve’ jelentésben is. 

Gyakran igekötővel: le~. A maga helyén képszerű, de a választékos stílusba nem való. L. 

még: lehervaszt 

 

hétvég 

Az angol eredetű víkend jó magyar megfelelője. Birtokos személyjeles alakját (~e) olykor 

összetévesztik a hét vége birtokos szerkezettel. A ~(e) időszakot, a hét vége időbeli határt 

jelent. Más tehát az esős ~e (szombat–vasárnap esik), mint az esős hét vége (egész héten 

esett). Az -i képzős alakokat is ennek megfelelően képezzük: hétvégi ház, hétvégi jegy, 

hétvégi vonat stb., de hét végi jelentés, hét végi szolgálat stb. Vö. víkend 

 

HÉV – hév 

A HÉV a Helyi Érdekű Vasút tulajdonnévből alkotott betűszó. A köznyelvben köznévként 

is él: ’a HÉV járata, szerelvénye, kocsija’. Ezért idővel kis kezdőbetűssé is válhat (a közért 

mintájára): hévvel utazik; naponta másfél órát ülök a héven. Ezt azonban hátráltatja a hév 

’hevesség, szenvedélyesség’ főnévvel való alaki egybeesés veszélye. Ma még ez az 

írásmód a szabályos: HÉV-vel v. (a) HÉV-en utazik. 

 



hévíz L. hő – hév 

 

hexameter – hexaméter 

Ennek a görög–latin eredetű verstani szakszónak az előbbi, az ékezet nélküli a szabályos 

írásmódja; a másik csak beszélt nyelvi változat. Ejtése: [hegzameter], ritkábban 

[hekszameter]. Elválasztása: he-xa-me-ter. 

 

hexensussz 

Német eredetű, bizalmas jellegű orvosi szó: ’ágyéki izomzsába’. Magyar szóval izom- v. 

derékzsába, orvosi szakszóval: lumbágó. Elválasztása: he-xen-sussz. 

 

hézagpótló 

Sajtónyelvi divatszó: ’a maga területén vmely hiányt megszüntető (dolog, különösen 

szakkönyv)’. Alighanem a hézagtöltő és a hiánypótló melléknév keveredésével jött létre. 

Már meggyökerezett, de a választékos stílusban jobb helyette a hiánypótló (mű, alkotás) 

jelző. 

 

hezitál 

Latin eredetű, kissé bizalmas és népies ízű ige. Választékos magyar megfelelői: habozik, 

tétovázik. A hezitáció nyelvészeti szakszó: ’beszéd közbeni meg-megállás, 

bizonytalankodás’. 

 

h-féle hangjaink 

1. A gégefőben képzett „puha” magyar [h] hang csak szó(tag) elején hangzik. 

2. Szó és szótag végén gyakran nem hangzik a h betű: cseh, düh, juh, méh, pléh, rüh; 

hasonlóan a régies tulajdonnevekben: Kacsoh, Oláh. Néma a h a régies írásmódú nevek gh, 

th betűkapcsolataiban: Balogh, Horváth, Kossuth, Tóth; továbbá az effélékben: Rhédey, 

Shvoy. 

3. Szó és szótag végén a h a nyelv és a felső szájpadlás keményebb v. lágyabb része 

közötti résben képződik: ah, bolyh, doh, ihlet, potroh, sah, MÉH. A németben ezt a hangot 

ch jelöli. Gyakran mi is így írjuk: barkochba, pech, München, technika stb. Máskor j a jele, 

pl. a kapj, rakj, lopj végén. 

4. A néma h-val végződő szavakban magánhangzóval kezdődő toldalék v. kötőhangzó 

előtt már hangzik e mássalhangzó: céhek, csehül, méhet; utótag előtt vagylagosan: 

[cseország] v. [csehország], [juakol] v. [juhakol]. 

5. A h végűek toldalékai közül a -val, -vel és a -vá, -vé rag v-je a néma h után 

megmarad: csehvé [csevé], juhval [juval], a hangzó h-hoz viszont hasonul: potrohhal, 

sahhá. Az ingadozó kiejtésű szavaknak ily módon kétféle ragos alakjuk is lehet: dühvel 

[düvel], ill. dühhel. 

L. még: ch kiejtése, elválasztása 

 

hí L. hív – hí 

 

hiánycikk 

A német Mangelware tükörfordítása, de idegenszerűségét már nem érezzük. Kereskedelmi 

szakszóból köznyelvi szóvá vált. A helyette ajánlott hiányzó, kifogyott, nem v. ritkán 

kapható (áru)cikk kifejezés nem tudja helyettesíteni, mert a ~ jelentéstartalmában benne 



van ’az üzletekből rendszeresen hiányzó, nehezen megszerezhető’ mozzanat is. A ~-

gazdálkodás összetétel közgazdasági szakszó. Csak hosszú körülírással lehetne pótolni, 

ezért nem kifogásolhatjuk a használatát. 

 

hiányosság 

Az elmúlt korszak mozgalmi zsargonjának és sajtónyelvének divatos szava. Eredeti 

jelentése: ’vmely tárgynak, dolognak hiányos volta’. Ennek kiterjesztésével ’hiány, 

fogyatékosság, mulasztás, hiba’ stb. értelemben használták. Ebben az orosz nyedosztatok 

’ua.’ főnév hatása is közrejátszhatott. A mai közéleti nyelvben kevésbé gyakori. Helyette 

az őszintébb és pontosabb hiba, hiány, fogyatkozás, fogyatékosság, mulasztás, 

rendellenesség stb. szinonimákat alkalmazhatjuk. 

 

hibát csinál L. csinál 

 

hibát vét L. vét 

 

hibázik – hibádzik 

A hibáz(ik) ’hibát követ el’ a köznyelvben iktelenül is, ikesen is használatos, de az ikes 

változat terjedőben van a másik rovására. Népnyelvi jelentése: ’vmiből hiányzik’, pl. 

hibázik a nyájból. Ebben a jelentésében mindig ikes alakú. 

A hibádzik másodlagos alakváltozat (vö. pelyhezik – pelyhedzik stb.). Ezt csak 

’hiányzik’ értelemben használhatjuk: hibádzik belőle vagy öt darab; tíz forint hibádzik a 

kenőcs árából. 

 

hideg vérű – hidegvérű 

A hideg vérű állat szakkifejezésben külön kell írni, pl. a hüllők hideg vérű állatok 

(szembeállítva a meleg vérű állatokkal, pl. az emlősökkel). De egybeírjuk az átvitt értelmű 

hidegvérű ’rendíthetetlenül nyugodt, higgadt’ melléknevet, sőt a ’nyugodt vérmérsékletű, 

lassú mozgású (állat)’ jelentésű hidegvérű szót is: a mecklenburgi hidegvérű ló (szemben a 

melegvérű arabs telivérrel). 

 

hidrogén 

Toldalékolása ingadozik: ~ban v. ~ben, ~nal v. ~nel, de a magas hangú változatok kezdik 

kiszorítani a mélyeket. 

 

hidroglóbusz 

A ’gömb alakú tartályban végződő (kisebb) víztorony’ nevét sz-szel mondjuk és írjuk (de 

vö. glóbusz – glóbus). A görög–latin elemekből alkotott szakszó helyett ajánlották a tömör 

és kifejező gömbkút összetételt, de ez, sajnos, nem terjedt el. 

 

hieroglif – hieroglifa 

Görög eredetű szó: ’óegyiptomi írásjel’, átvitt értelemben ’kibetűzhetetlen írás; rejtvény, 

talány’. Főnévként mindkét változatban használható, de a latinos végződésű hieroglifa a 

gyakoribb. Jelzőként viszont csak a rövidebb alak fordul elő: hieroglif írás. 

 

higiénia – higiéné 



Görög eredetű főnév. A két változat közül a latinos(ított) végződésű higiénia a 

hagyományosabb és gyakoribb. Jelentése tudományos szóként: ’egészségtan, 

egészségügy’. A köznyelvben inkább ’(a betegség, fertőzés megelőzését célzó) tisztaság’ 

értelemben él, pl. ügyel a testi higiéniá(já)ra. A mentálhigiéné újabb orvosi szakszó: ’lelki 

egészségügy’. Ez csak ebben a görögös alakban használatos. A melléknévi származékban 

nem rövidül meg az é: higiénikus, újabban higiénés is. Kerüljük a pongyola [higénia], 

[higénikus] ejtést! 

 

higgye – higyje L. hisz ige ragozása 

 

hindi – hindu L. ind – indus – indiai – hindi – hindu 

 

hiper- 

Görög eredetű összetételi előtag; az utána álló szóval jelölt fogalomnak a 

nagymértékűségét, ill. túlzott voltát fejezi ki: hipertónia, hiperszenzibilis stb. Ezek a 

szavak inkább csak tudományos szövegekben és a választékos stílusban fordulnak elő. (Az 

orvosi szaknyelvben még él a hyper- írásmód is.) A köznyelvben magyar megfelelőikkel 

helyettesítsük őket: magas vérnyomás, túlérzékeny stb. 

 

hiperkorrekció, hiperkorrekt alakok L. túlhelyesbítés 

 

hipo- 

Görög eredetű összetételi előtag; az utána álló szóval jelölt fogalomnak a kismértékűségét, 

a kívánatostól elmaradó voltát jelöli: hipofunkció, hipotónia stb. Jobbára tudományos 

nyelvi, különösen orvosi szavak (itt hypo- alakban is). A köznyelvben jobbak a magyar 

megfelelők: csökkent működés, alacsony vérnyomás stb. 

 

hírhedt – hírhedett 

Eredeti jelentése: ’híres’, pl. „Hírhedett zenésze a világnak…” (Vörösmarty: Liszt 

Ferenchez). A XIX. század második felétől pejoratív jelentéstartalmat kapott, s ma már 

csak ’rossz hírű’ értelemben használatos: hírhedt gonosztevő; a hírhedt „tanulmány” 

felkorbácsolta az indulatokat. A hírhedt a köznyelvi alak, a hírhedett elavult (Jókainál 

még: Egy hírhedett kalandor a tizenhetedik századból; regénycím). 

 

hírközegek L. média 

 

hírül sem 

Népnyelvi kifejezés: ’távolról sem, korántsem’. Színezőelemként köznyelvi szövegben is 

használható, pl. a hazai csapat ~ játszik jól. Mivel megőrizte erős táji ízét, a választékos 

stílusba nem illik bele. 

 

história 

A latin historia ’történelem, történet, elbeszélés’ főnevet magyar szóként ó-val és s-sel 

ejtjük és írjuk. A bizalmas köznyelvben rosszalló mellékíze is lehet: micsoda ~!; szép kis 

~! 



A származékokban az ó megrövidül: historizmus, historizál, historikus. Ez utóbbi 

főnévként régies: ’történetíró, történész’; melléknévként szaknyelvi jellegű: ’történeti 

hűségre törekvő’, pl. historikus előadásmód (a zenében). 

 

hiszen 

Magyarázó tagmondatok kötőszava (a hiszem igealakból): jól ismerem, ~ tizenkét évig 

jártunk egy osztályba. A rövidült hisz változat enyhén bizalmas, de – főleg ritmikai 

okokból – az írott nyelvben is előfordul. Hiányjellel való írása (hisz’) régiesség, mai 

szövegben modorosság. Az iszen, isz stb. változat bizalmas-népies és bizalmas-családias 

jellegű, ezért igényesebb közlésben nem használható. 

 

hisz  ige ragozása 

A hisz ige töve az sz-es és v-s változatú igetövek közé tartozik (mindössze hét ilyen igénk 

van: tesz, vesz, lesz, eszik, iszik, hisz, visz). Ezekben a felszólító módot rendhagyóan egy gy 

elem jelöli (tégy – tegyél, végy – vegyél stb.). A hisz ige még ezekhez képest is sajátos 

ragozású, mert benne ez a gy megnyúlik: higgy neki!; ne higgyétek, amit mond! Más igék 

analógiájára felbukkan a higyj, higyjétek (vö. hagyj, hagyjátok) írásmód is, ez azonban a 

mai szabályok szerint helyesírási hiba. 

 

hisztéria 

Görög–latin eredetű főnév; szűkebb értelemben orvosi szakszó: ’kórosan megnövekedett 

érzékenység okozta idegrendszeri megbetegedés’, a köznyelvben: ’fegyelmezetlen 

idegesség, az önuralom hiánya’, pl. háborús ~. Származékaiban általában megmarad az é: 

hisztériás, hisztériázik, hisztérikus, hisztérika. A hiszterika változat bizalmas-pongyola, 

beszélt nyelvi. A hisztériázik ige a bizalmas szóhasználatban hisztizik-ké rövidült, s ebből 

vonódott el a hiszti főnév. Mindezek a szavak csak a bizalmas-családias stílusban 

használhatók. 

 

hiteles 

Korábban csak tárgyak, fogalmak jelzőjeként fordult elő: ~ másolat, azaz ’hitelesített’; ~ 

állítás, (hír)forrás, tehát ’hitelt érdemlő, megbízható’. Az 1980-as évek végén sajtónyelvi 

divatszó volt ebben a kifejezésben: ~ politikus, vagyis olyan, aki a közvélemény (illetve 

annak formálói) szerint nem kompromittálta magát a pártállam időszakában, ezért rá lehet 

bízni az ország vezetését. A mai közéleti nyelvben már kevésbé használják. 

 

hitelképes L. határozós összetételek | -képes utótagú összetételek 

 

hites 

A hivatali nyelvben ’vmely szakmai tevékenység, feladat(kör) ellátására felesküdött’, pl. ~ 

tolmács, ~ könyvvizsgáló. A népnyelvben és a választékos irodalmi nyelvben ’törvényes 

(házasfél)’: ~ ura, ~ felesége vkinek. Főnévként elavult: vkinek a hitese ’törvényes 

házastársa, hitvese’. 

 

hitves 

Választékos, kissé irodalmias jellegű főnév: ’feleség’. A mai beszédben finomkodóan hat, 

legfeljebb bizalmas-tréfás módon használhatjuk: kérdezd meg (a) ~edet, ráértek-e szombat 

délután! 



 

hív 

Minden toldalékos alakjában hosszú az í: ~ok, ~j(ál), ~na; ~ott, menjünk korcsolyázni. 

Származékainak többségében is megmarad a hosszú í: hívó, hívott, hívandó (pl. a szám 8 

órakor hívandó); hívhat, hívat; hívás; hívatlan; stb. Némelyik származékában azonban 

megrövidül, pl. hivatkozik, hivatal, hivatás, hivatott (pl. vezetésre hivatott személyiség). L. 

még: hivatás – hívatás | hivatott – hívatott | hív – hí 

 

hivatali nyelv 

A demokratikus közélet teljes kibontakozásáig a hivatalnokok mint az elidegenedett 

hatalom képviselői közlik döntéseiket a nekik alárendelt ügyfelekkel, a hatalom megszabta 

körülmények között, az érvényes jogszabályok alapján. A ~ forrása a szabatos jogi 

szaknyelv, ez azonban magán viseli mind idegen (latin és német) eredetének, mind 

belsőleg kialakult rossz hagyományainak nyomait, s lassabban változik, mint maga a 

közélet. 

A ~ – egyrészt idegen hagyományt követve, másrészt szabatosságra törekedve – 

általában hosszú, bonyolult mondatokat sző, s a lényeget gyakran a legvégére hagyja: Az 

előirányzatok összeállításánál az olyan szemlélet érvényesülését, amely csak a feladatok 

növekedését, ezek kiadási, bér- és létszámkihatását veszi számításba, és a megszűnő vagy 

már a korszerű követelményeknek meg nem felelő feladatok elhagyását figyelmen kívül 

hagyja, meg kell szüntetni. Az efféle szövegek javításakor nem érhetjük be a sallangok 

eltávolításával, hanem oldanunk, egyszerűsítenünk kell a mondatszerkezetet is. Akár úgy, 

hogy több önálló mondatra tagoljuk, akár úgy, hogy a bonyulultan bővített igeneves 

szerkezeteket mellékmondatokká alakítjuk át. Fontos az is, hogy a szórend ne 

megnehezítse, hanem könnyítse a megértést. Pl. így: Meg kell szüntetni azt a szemléletet, 

amely az előirányzatok összeállításakor csak a feladatok növekedését stb. veszi számításba, 

s figyelmen kívül hagyja a megszűnő, elhagyható feladatokat. 

A ~ régies és nehézkes szókincséből könnyen kiiktathatjuk az olyan kötőszókat, mint az 

ennélfogva (= ezért, tehát), minélfogva (benne hibás alárendelés is; helyesen: tehát), 

mindamellett, mindazonáltal (= mégis, azonban), miszerint (= hogy v. amely szerint). 

Sajnos, nemcsak a ~ben éktelenkednek, de itt különösképpen gyakoriak az idegenszerű 

és/v. fölösleges igekötők (pl. átbeszél, kitárgyal, lerendez) és a terjengős kifejezések 

(ezekről l. külön szócikkeinket!). 

A ~ főbb nyelvtani hibái: 1. a határozott névelő elhagyása (tanú előadása szerint; 

vádlott tagadja; helyesen: a tanú…, a vádlott…); 2. határozórag helyett ragos főnévből 

alakult névutóféle elemek (alapján, céljából, érdekében, kifolyólag, tárgyában, 

tekintetében, vonatkozásában stb.) használata; 3. egyes magyar névutók magyartalan, ill. 

fölös alkalmazása (postázzuk a minisztérium felé; a sajtón keresztül hozzuk 

nyilvánosságra; ilyen feltételek mellett); 4. idegenszerű főnévi igeneves szerkezetek 

(kérjük a beszállást befejezni, az átépítést engedélyezni stb.; oldottabban: kérjük, fejezzék 

be…; kérjük, engedélyezzék…). 5. kirívóan zsargonízű a hivatkozott rendelet meg a 

vonatkozó jogszabály(ok) jelzős szerkezet; a ~ben is így a jó, a választékos köznyelv 

szabályai szerint: az említett v. idézett rendelet; az erre vonatkozó jogszabály(ok). 

Ma már a jogszabályok egy részét is, a hivatalos nyomtatványok, űrlapok szövegét is 

átnézi nyelvi szakértő. A régi idegenszerű hivatali zsargon azonban még sokszor gátolja a 

stílusbeli demokratizálódást. Tovább kell javulnia közéletünk nyelvi kultúrájának, s a jog 

alkotóinak is jóval alaposabb nyelvhelyességi képzést kellene kapniuk. Az ügyfelekben 



pedig legyen nagyobb önbizalom! Ne igyekezzenek hasonulni a bürokratikus zsargonhoz, 

hiszen ettől még nem lesz nagyobb az esélyük ügyük sikerre vitelére. Csak így (felülről és 

alulról egyszerre) változtatható meg a mai nehézkes ~. 

Vö. közéleti nyelv | szaknyelvek 

 

hivatás – hívatás 

A rövid i-vel írandó hivatás főnév jelentése: ’elhivatottság vmely pálya iránt’ (pl. hivatást 

érez vmi iránt), ill. ’az ennek alapján választott és gyakorolt foglalkozás’ (pl. orvosi 

hivatás). A ritkán használt hívatás a hívat igéből képzett cselekvésnév: az orvosnak 

beteghez hívatása; a papnak haldoklóhoz hívatása; a pincér, a szobalány hívatása; a 

telefonszám hívatása. Ezt hosszú í-vel kell írni. 

 

hivatott – hívatott 

A rövid i-vel írandó hivatott melléknév jelentése: ’olyan (személy), akinek vmely feladat 

ellátására megvannak a kellő hajlamai, adottságai’, pl. a nép hivatott képviselői, vezetői. A 

hívatott a hívat műveltető ige múlt idejű alakja: hívatott a főnök. Ebben hosszú í-t ejtünk és 

írunk. 

 

hivatott vmire – hivatva van vmire 

Állítmányként mindkettő helyes, elfogadható: nagy dolgokra hivatott v. nagy dolgokra van 

hivatva. Az utóbbi a hagyományos forma, de mindinkább háttérbe szorul a befejezett 

melléknévi igenévi megoldással szemben. Ennek következtében választékos, sőt enyhén 

régies zamatot kezd kapni. 

 

híves – hűvös – hűs 

Ma a hűvös a köznyelvi; a híves elavult, a hűs választékos, irodalmias. Ez utóbbi 

erősebben érzékelteti a hűvösség kellemes voltát. Melléknévként is, főnévként is 

használhatók: hűvös v. hűs árnyék; letelepedtünk a fák hűsében v. hűvösében. Az argóban: 

hűvösön van = börtönben ül. 

 

hív – hí 

Egyazon igének két változata. Ma a hív a köznyelvi, a hí népies, de régebben a 

szépirodalom nyelvében is általános volt. Pl. „Talpra, magyar, hí a haza” (Petőfi: Nemzeti 

dal). A hív ige határozói igenévi alakját a hí tőváltozatból képezzük: híva, de nem 

helytelen az újabban gyakoribbá váló hívva alak sem. Vö. hív 

 

hív – hű 

A hű a köznyelvi alak; a hív kiveszőben van, csak régi irodalmi alkotásokban fordul elő, 

pl. „Hív jobbágyitoknak felszentelt hóhéri” (Batsányi: A franciaországi változásokra). De 

a hű néhány toldalékát ma is inkább a hív- melléktőhöz kapcsoljuk: hívek 

meggyőződésükhöz; híven az igazsághoz; az ügy leghívebb támogatói stb. A terjedőben 

levő hűek, hűen, (leg)hűbb alakok sem hibásak, de kevésbé választékosak. Főnévként 

jobbára birtokos személyjellel használatos: vminek a híve. Vallási szóként él a kissé régies, 

választékos hívek, pl. a hívek adakoznak a templom újjáépítésére. Vö. betűhív – betűhű 

 

hívő 



A mai helyesírási szabályzat a hisz igének ezt a származékát a köznyelvi kiejtéshez 

igazodva vmennyi szófaji értékében hosszú í-vel íratja: a semmiben sem ~ ember 

(melléknévi igenév); könnyen ~ ember könnyen is csalódik (melléknév); a ~k már 

gyülekeznek a misére (főnév). 

 

hobbi 

Az angol hobby ’vesszőparipa, szenvedély, kedvenc időtöltés’ szót már magyarosan írjuk. 

Több jó magyar megfelelője is van: időtöltés, kedvtelés, mulatság, szenvedély, szórakozás. 

Mivel azonban a ~ főnév mindezt a tartalmat magába sűríti, nem kifogásolhatjuk a 

használatát. Divatszó voltát az is mutatja, hogy számos összetétel is keletkezett vele: 

~autó, ~bolt, ~kerékpár, ~kert stb. 

 

hobbinyelvek 

A kedvtelésből űzött testi és/v. szellemi foglalatosságok szó- és kifejezéskincsét újabban ~ 

néven foglalják össze. Részleges fedésben vannak a sportnyelvvel, némelyik szaknyelvvel 

(pl. a rádióamatőrökével), sőt a tudományos, az ifjúsági és a diáknyelvvel is. Pl. a snúrozás 

még inkább diák- v. gyermeknyelvi, ugyanakkor hobbinyelvi is. Az ultizás nyelve egyrészt 

hobbinyelv ugyan, másrészt azonban népies, bizalmas, olykor bizalmas-családias, máskor 

durva, vulgáris, sőt trágár is lehet. A ~ tele vannak idegen v. idegenszerű szavakkal, 

kifejezésekkel (pl. a horgászok racsni-ja v. a gombfocizók slecá-ja). Olykor maga a 

tevékenység is külföldi eredetű (pl. a bridzs). 

A ~ párhuzamos idegen és magyar szavainak versengésében mi természetesen a magyar 

szókat pártoljuk: a bridzs nyelvében a gábli helyett a villá-t (jelentése: ’ász és dáma, ill. 

király és bubi egy kézben’), a sakknyelvben a rosál-lal szemben a sáncol-t. Idővel a 

~eknek is kialakul egy alacsonyabb, zsargonszerű és egy magasabb, szakmaibb jellegű 

szintje. Így az említett racsni, sleca mellett használatos a berregő meg a nyomópálca is. 

Minél szűkebb kört érint egy-egy hobbinyelv, annál kevésbé lehetünk szigorúak idegen 

elemeivel szemben. De itt is törekedjünk a bizonytalan jelentésű hobbiszó helyett az 

egyértelműre, s a társas kedvtelések szóhasználatából is szorítsuk ki a pongyola és a durva 

kifejezéseket! 

Természetes dolog, hogy a hobbik űzése közben magasabb hullámokat vetnek az 

érzelmek, indulatok. Szélmalomharc volna tehát hadakoznunk a labdajátékok ilyen 

kiszólásai ellen: kétbalkezes, kétballábas, lőcslábú, lyukas kezű v. markú, szemüveget a 

bírónak! stb. A sakkozók nyelvéből is kiirthatatlan a bődületes elnézés kifejezés v. a 

játékba beleszólni akaró szemlélőnek címzett kibic, kuss! 

Nemcsak magasabb nyelvi, hanem magasabb magatartási szintre is emelkednek 

azonban mindazok, akik őszinte lelkesedésükben is tekintettel vannak játékbeli ellenfeleik 

érzékenységére. 

L. még: csoportnyelvek | sportnyelv | szaknyelvek 

 

hóbelevanc 

Pejoratív mellékértelmű, bizalmas-családias v. bizalmas-vulgáris hangulatú, ismeretlen 

eredetű főnév: ’holmi, cókmók’. Igényesebb közlésben lehetőleg kerülendő! 

 

hobó 



Amerikai angol eredetű argószó: ’alkalmi munkából élő, kallódó ember; csavargó’. Ma az 

ifjúság nyelvében egy bizonyos felfogást valló s ahhoz életvitelében, öltözködésében, 

zenei ízlésében is alkalmazkodó (fiatal) embert jelent, rosszalló mellékíz nélkül. 

 

hogy 

Az egyik leggyakrabban használt alárendelő kötőszó. A mellékmondat élén áll, eléje 

vesszőt teszünk: közelebb hajolt hozzá, ~ jobban megnézze; nem tudom, ~ mit akar; 

megmondta, ~ hol és mikor találkozunk. Sokszor el is hagyható, különösen olyankor, ha 

kérdő névmás v. határozószó áll utána: nem tudom, (~) mit akar; megmondta, (~) hol és 

mikor találkozunk. 

Az az állítás, hogy nem kezdhetünk vele mondatot, nem egyéb nyelvhelyességi ba-

bonánál. Az előrevetett mellékmondat elé éppenséggel kötelező kitenni: ~ nem kezdhetünk 

vele mondatot, (az) nem egyéb nyelvhelyességi babonánál. 

Az azonban kétségtelen, hogy túl gyakori előfordulásával egyhangúvá teheti a stílust, 

ezért csak ott alkalmazzuk, ahol okvetlenül szükség van rá. 

A hogyan kérdő határozószó rövidült alakja előtt – a jobb hangzás végett – csaknem 

mindig elhagyjuk: azt sem kérdezte, hogy vagyok (nem pedig: ~ hogy vagyok). 

Érzelmileg színezett mellékmondatban v. nyomatékos állítás kifejezésére elkerülhet a 

tagmondat éléről: még ~ én?; nemcsak ~ szép, hanem okos is. Ilyenkor nem kell eléje 

vesszőt tenni. 

 

hogyha – hogy ha 

A beszélt nyelvben a ha feltételes kötőszó gyakran hogyha alakban fordul elő. Ezt mindig 

egybeírjuk: hogyha nem tetszik, itt is hagyhatod. Amikor azonban a hogy után álló ha 

kötőszónak önálló mondattani funkciója van – ti. külön (közbeékelt) tagmondatot vezet be 

–, különírjuk őket: elvárom, hogy (akkor,) ha kapsz valamit, köszönd is meg. 

 

hogy, hogy nem – hogyhogy nem 

Az első szókapcsolatban mind a két hogy hangsúlyos. Jelentése: ’nem tudom, hogyan; 

valahogyan’. Pl. hogy, hogy nem, elkerülték egymást. Az egybeírt változat meglepetést, 

meghökkenést, méltatlankodást fejez ki. Ebben csak az első hogy hangsúlyos: hogyhogy 

nem láttad? 

 

hogyishívják 

A beszédtöltelékül is szolgáló hogy is hívják? mondat a bizalmas-családias stílusban 

főnévvé tömörült: ’vmi, különösen vmilyen (apróbb) tárgy’. Ilyenkor egybeírjuk: add csak 

ide azt a ~ot! Eredeti szerepében (kérdésként) viszont természetesen tagonként külön kell 

írni: hogy is hívják (azt az embert)? 

 

hogyne – hogy ne 

Egybeírva nyomatékos igenlést fejez ki; utána az állítmány mindig feltételes módú: hogyne 

akarnám! Különírva célhatározói mellékmondatot vezet be; ilyenkor felszólító módú 

igealak követi: hallgattam, hogy ne ingereljem. Árnyalatnyi értelmi különbséggel ezt így is 

mondhatjuk: … nehogy ingereljem. 

 

hogysem L. semhogy – hogysem 

 



hóhányó 

Bizalmas hangulatú főnév és melléknév: ’szélhámosságra hajlamos (személy)’. Pejoratív 

jellege csökkenőben van, jelentése kezd eltolódni a ’könnyelmű, megbízhatatlan’ irányába: 

nagy ~ az öreg; itt volt az a ~ öcséd. 

 

hóka 

Népnyelvi melléknév és főnév: ’homlokán fehér foltot viselő (ló v. szarvasmarha)’. Mel-

léknévként emberre is: olyan ~ (= sápadt) vagy, menj többet friss levegőre! 

 

hokedli 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú főnév: ’támla nélküli, négylábú konyhaszék’. 

Toldalékai magasak is, mélyek is lehetnek: ~ről v. ~ról stb. A népnyelvben van hokerli, 

hokkerli alakváltozata is. Az igényesebb stílusban jól helyettesítheti a magyar (konyhai) 

ülőke. 

hoki 

Angol eredetű nemzetközi szó, a jégkorong, ill. a gyeplabda bizalmas elnevezése a beszélt 

sportnyelvben. Összetételekben is: jég~, gyep~, ill. ~csapat, ~kapus. Az írott sportnyelv a 

fenti magyar megfelelőivel helyettesíti. 

 

hol 

Kérdő határozószóként: ’melyik helyen?’, pl. ~ van az órám? Vonatkozó mellékmondat 

élén, ’ahol’ jelentésben kissé régies és választékos: ott, ~ születtem. Párosan használva 

kötőszószerű: ~ jön, ~ nem; ~ az apja néz be, ~ az anyja. Ilyenkor jelentése: ’néha …, 

néha; olykor …, olykor’. 

 

hól 

Német eredetű szabászati szakszó. Magyar megfelelője, a szemberánc nem terjedt el. 

Melléknévi származéka, a hólos szintén nélkülözhetetlen a szaknyelvben, pl. hólos 

szoknya. 

 

hold – Hold 

Csillagászati tulajdonnévként nagy kezdőbetűs: a Hold több mint 384 000 km távolságban 

kering a Föld körül. Egyébként kisbetűvel írjuk: süt a hold; még fenn van a hold, pedig 

már süt a nap; a holdat felhők takarják. Összetételi előtagként szintén kis kezdőbetűs: 

holdfény, holdfogyatkozás, holdkomp, holdutazás, holdvilág; félhold, telihold. 

 

holland – hollandi – hollandus 

A népnév mai alakja: holland; a másik két változat régies és népies. A hollandi az ország 

régi Holland nevéből, magyar -i képzővel. Csak néhány állandó szókapcsolatban maradt 

meg: bolygó hollandi, repülő hollandi (vitorlásfajta); hollandi anya (a műszaki nyelvben). 

A latinos(ított) végződésű hollandus jobbára főnévi értékben élt: ’holland férfi’. 

A nyelv neve szintén holland. Ennek Belgiumban beszélt, kismértékben elkülönült 

változata a flamand. 

’Hollandiában levő, onnan származó’ értelemben ma a hollandiai melléknevet 

használjuk. 

 

holtbiztos 



Kissé bizalmas hangulatú, beszélt nyelvi szó: ’teljesen biztos’. A német todsicher 

tükörfordítása, akárcsak a holtfáradt (todmüde) és a halottsápadt (tod- v. totenblaß). Mivel 

nem idegen a magyar szemlélettől sem, bátran használhatjuk. Van holtbizonyos változata 

is, ez azonban igen ritka. 

 

holttest – hulla – halott 

Főként hangulati, stílusárnyalatbeli különbség van köztük. A holttest tárgyilagos, semleges 

megjelölés: ’emberi tetem’. A hulla ehhez képest durva, kegyeletsértő, legfeljebb a 

hivatalos nyelvben használatos: ’emberi holttest mint (igazságügyi) vizsgálat tárgya’ (vö. 

hullakamra, -mosó, -rabló, -rablás). Átvitt értelemben a ’jogosan megvetett ember’ is 

lehet erkölcsi hulla. A bizalmas-tréfás stílusban egy időben divatozott ez a kiszólás: (tiszta 

v. tisztára) hulla vagyok, azaz ’nagyon fáradt, holtfáradt’. 

A halott főnévben a már nem élő személynek a képzete az uralkodó. Hangulata 

általában semleges, de a szövegkörnyezettől függően lehet választékos is: a nemzet nagy 

halottja. A holt főnév jobbára többes számú, irodalmias hangulatú: élők és holtak. A tetem 

kimúlt állatra is vonatkozhat, emberi holttestről szólva hivatalos v. régies. Összetételei 

(holttetem, tetemnéző) elavultak. A dög főnév konkrét értelemben ’állati hulla’. Emberre 

vonatkoztatva durván sértő, az indulatos beszéd jellegzetes eleme: te dög!; ronda dög. 

 

homályosság 

A ~ olykor szándékos, pl. művészi v. politikai célból (a cenzúra kijátszására). Többnyire 

azonban közönséges pongyolaság, fogalmazási hiba. 

A ~ többféle módon ronthatja a megértést. Az időviszonyokat zavarja össze az ún. 

álalárendelés: súlyosbodott a beteg állapota, akit kórházba szállítottak. Világosabban: 

súlyosbodott a kórházba szállított beteg állapota. Ha viszont előbb súlyosbodott az 

állapota, s utána szállították kórházba, ez a megoldás a félreérthetetlen: súlyosbodott az 

állapota, ezért kórházba szállították. 

Elvétve rákényszerülünk többszörös alárendelésre is: minél többszörösre, annál 

nehezebb lesz értelmezni közleményünket. Ezért még a tudományos nyelvben is meg kell 

próbálnunk több külön mondatra bontani a – gyakran idegenszerű hatású, a németre v. a 

latinra emlékeztető – többszörösen alárendelt mondatszerkezeteket. 

Homályossá tehetik a mondanivalót a különböző funkciójú azonos ragok, pl. a kell ige 

mellett: Jánosnak át kell adnia az üzenetet Annának. Helyette jobb így fogalmazni: János 

köteles átadni v. Jánosnak az a dolga, hogy átadja az üzenetet Annának. 

A zárt ë-t nem használva sokszor kétértelmű a műveltető igék múlt ideje: sejtette, 

festette (ha cselekvő: sejtëtte, fëstëtte, ha műveltető: sejtette, fëstette). Ilyenkor mindig 

tegyük egyértelművé a közlést, de ne az első t betű megkettőzésével, mert ez helyesírási 

hiba: sejttette, festtette. 

A köznyelvben egyébként is vannak kétértelmű igék, pl. vki kiíratja magát. 

Betegállományba akar kerülni, v. ellenkezőleg: meggyógyult, és munkára jelentkezik? A 

szabatosság itt előbbrevaló a tömörségnél, át kell alakítani a mondatot. V. így: betegsége 

miatt táppénzre v. táppénzes állományba megy; v. így: betegségéből felgyógyulva 

munkába áll, munkára jelentkezik. 

 

homeopátia – homöopátia 

A görög homoiopathia ’hasonszenvi gyógymód’ orvosi szakszót latin helyesírással vettük 

át (homoeopathia), de idővel – nem orvosi nyelvi szövegekben – magyarosan kezdték írni, 



előbb homöopátia, később homeopátia alakban. Ma az utóbbi írásmód a szabályos, s így is 

kell ejteni; a homöopátia kiejtés finomkodóan hat. 

 

home-page L. honlap 

 

homlokterében áll vminek 

A német mintájú előtérben v. vminek az előterében áll helyett ajánlott sajtónyelvi 

kifejezés: ezekben a hetekben a koalíciós tárgyalások állnak az érdeklődés v. a figyelem 

homlokterében. Mozzanatos értelemben éppilyen jó a vminek a homlokterébe kerül forma. 

Túl gyakori használatuk azonban modorosság! Egyszerűbb szinonimáik: vmi a 

legfontosabb, legérdekesebb, leginkább jelentős esemény; vmi az érdeklődés 

középpontjában van; vmi a figyelem középpontjába kerül. 

 

homonima, homonim – homonímia 

Görög–latin eredetű szaknyelvi szavak. A homonima és a homonim i-je a kiejtésben 

gyakran megnyúlik: [homoníma], [homoním]. A homonímia pedig így is írandó, hosszú í-

vel. Vannak jó magyar megfelelőik: azonos alakú (szó), azonosalakúság. A nyelvészetben 

mégis inkább az idegen szavak használatosak, mert az ’alakilag azonos’ értelmen felül az 

’etimológiailag össze nem függő’ jelentésmozzanatot is tartalmazzák. 

 

hóna alá nyúl vkinek 

Német mintájú, bizalmas hangulatú kifejezés. Kevésbé szemléletes, de semleges, ill. 

választékos szinonimái: (meg)segít, támogat, pártfogol, pártol vkit; segít vkin v. vkinek; 

segítséget ad v. nyújt vkinek. Legjobb megfelelője azonban a hasonló szemléleti alapú 

felkarol vkit. Ha pedig nem embernek, hanem vmely ügynek a támogatásáról van szó, csak 

ez utóbbiakat alkalmazhatjuk. 

 

honlap 

Informatikai szakszó, az angol home-page ’internetes adatállomány, tájékoztató anyag, ill. 

annak kezdő oldala’ sikeres magyarítása: rajta van az intézet ~ján; le lehet tölteni a 

minisztérium ~járól. A szintén javasolt otthonlap, ottlap nem terjedt el. Vö. weblap 

 

honorál, honorárium 

Latin eredetű, inkább a választékos stílusban élő szavak. Használatuk olykor finomkodó v. 

szükségtelen. Árnyalt magyar megfelelőik: (munkát) megjutalmaz, megfizet, díjaz; 

(érdemet) elismer, értékel, méltányol; (szívességet) meghálál, viszonoz; ill. (főleg szellemi 

munkáért fizetett) tiszteletdíj v. szerzői díj. 

 

honvéd 

A ~ főnév összetétel volta még nem homályosult el, ezért toldalékai magas hangrendűek: 

~ek, ~et, honvédség stb. A sportegyesület nevét azonban már sokan egyszerű szónak érzik, 

ezért ebben terjed a mély hangú toldalékolás: a Honvédban sportol; a Ferencváros 

megverte a Budapest Honvédot; stb. 

 

hord-  előtagú összetételek 

Legtöbbjük német tükörkifejezés. A köznyelvben csak a hordágy főnév nélkülözhetetlen, a 

hordszék régies, ma alig használt szó. Csak a szaknyelvekben él a hordfelület, 



hordtávolság stb. A sajtónyelvben gyakori horderő, nagy horderejű (esemény, döntés stb.) 

helyett magyarosabbak, bár szintén papírízűek: jelentőség, fontosság, ill. (igen) jelentős, 

(nagyon) fontos, nagy hatású, fontosságú, jelentőségű. 

 

hosszat 

Régebben (talán az alatt mintájára v. a szó belseji hosszú mássalhangzó hatására) két t-vel 

írták, s jobbára így is ejtették. Ma a ~ alak a szabályos. A ~ névutó, ezért külön kell írni az 

előtte álló főnévtől: utca ~, órák ~, öt óra ~ stb. Kivétel a nap~ határozószó; ebben 

egybeírjuk előtagjával. 

 

hossz 

Francia eredetű tőzsdei szakszó: ’emelkedő árfolyam, árfolyam-emelkedés’. Régóta 

magyarosan írjuk. Bár a ~ szóalak valójában hibás ejtést rögzít (az eredetiben: hausse 

[ossz]), el kell fogadnunk, mert így gyökerezett meg. Vö. bessz 

hossz-  elemű összetételek 

A ’hosszúság’ jelentésű hossz- előtagot a nyelvújítók vonták el a vminek a hossza, 

hosszában szavakból. Elő- és utótagként egyaránt szükséges és kifogástalan: hosszméret, 

hosszmetszet, hossztengely; hossz-szelvény, hossz-számítás; fejhossz, hullámhossz, 

orrhossz, testhossz. 

 

hosszú képet csinál 

Németből fordított, a magyar szemlélettel össze nem férő kifejezés. Helyettesítsük ma-

gyaros megfelelőivel: megnyúlik a képe v. az orra; leesik az álla, elhűl vmitől, keserves 

képet v. arcot vág. 

 

hosszú orral távozik 

Német mintájú, a régebbi társalgási nyelvben divatos szólás. Magyaros és szintén 

szemléletes megfelelői: lógó orral, fejét lógatva, lehorgasztott fejjel távozik. Egyéb 

szinonimák: csalódottan, szomorúan, leforrázva, szégyenkezve stb. 

 

hotdog 

Angol eredetű főnév (hot dog v. hot-dog, szó szerint ’forró kutya’, valójában ’kiflibe v. 

más péksüteménybe töltött főtt virsli’). Sokáig keresték jó magyar megfelelőjét (bundás 

virsli, bundás, vifli stb.), de egyik sem terjedt el. A ~ szót a magyarban így ejtjük: 

[hoddog]. Minden egyéb – angolosabb – ejtése magyar beszédben modorosság. 

 

hotel 

Francia eredetű nemzetközi szó: ’jól felszerelt, sokféle szolgáltatást is nyújtó nagyobb 

szálloda’. A kisebb, egyszerűbb szállodák neveként inkább a szálló v. a szálloda 

megjelölést használjuk! 

 

hova – hová 

Mind a két alak köznyelvi (hova v. hová tetted az újságot?; nem tudta, hova v. hová legyen 

a csodálkozástól), de a hová változat egy árnyalattal választékosabb. A szépirodalom 

nyelvében is egyaránt használatosak: Honnan és hová? (Arany; verscím); „Te hova 

készülsz?” (Móricz: Pillangó). Összetételi tagként is vagylagosak: akárhova v. akárhová, 

valahova v. valahová. De csak -hova előtaggal: hovatartozás, hovatovább. 



 

hoz 

Részben a német bringen hatására a ~ igével sok szókapcsolat alakult nyelvünkben. Ezek 

egy része természetes, kifogástalan forma: napfényre, nyilvánosságra ~ vmit; szóba ~; 

világra ~; stb. 

Megszokott, elfogadott kifejezés a kissé választékos áldozatot ~ vkiért, vmiért; 

gyalázatot, szégyent ~ vkire v. vkinek a fejére. A műszaki nyelvben meggyökerezett, de a 

köznyelvben is él a lendületbe ~ vmit. Ezek általában nem pótolhatók egyszerű igealakkal; 

egy kissé mást jelent, s hangulatilag is elütő az áldoz vkire, vmire; meggyaláz, 

megszégyenít vkit; lendít v. meglendít. 

Nehezen helyettesíthető mással a jogi és hivatali nyelvi ítéletet, rendeletet, törvényt ~ v. 

a kereskedelmi nyelvi forgalomba ~. 

Nem hibáztatható a hasznot ~ vkinek és a zavarba ~ vkit szókapcsolat sem, bár olykor 

természetesebb a tömör hasznos vkinek; megzavar, meglep vkit, ill. a színesebb hasznot 

hajt vkinek, zavarba ejt vkit. Régóta meghonosodott a német in Mode bringen tükör-

fordításaként keletkezett divatba ~ vmit. Váltogassuk szinonimáival: divattá v. divatossá 

tesz. 

Mindenképpen kerüljük viszont a mesterkélt és idegenszerű jó karba ~, ~za a formáját, 

a tervet stb. formákat! Helyettük ezeket a magyaros és pontos szinonimákat ajánlhatjuk: 

meg- v. kijavít; jó erőben v. formában van; teljesíti a tervet. 

Kerüljük a ~ igével alkotott terjengős és idegenszerű kifejezéseket, pl. javaslatba, 

levonásba ~ vmit. Ezeket a hivatali nyelvben is jól helyettesítik az egyszerű igealakok: 

javasol, levon. Egy árnyalattal elfogadhatóbbak (s nem is mindig pótolhatók egyetlen 

igével) az összhangba ~ vmit vmivel és a tudomására ~ vkinek vmit. De a választékos 

stílusban használjuk inkább az összehangol vmit vmivel; összhangot teremt vkik, vmik 

között; tudat vkivel vmit; értesít vkit vmiről formákat! 

A ~ igét tartalmazó állandósult szókapcsolatok közül általánosan elterjedtek és 

elfogadottak az alábbiak: vmilyen állapotba ~ vkit, vmit; döntést, határozatot, szabályt, 

végzést ~ vmiben, vmiről; dühbe, indulatba, méregbe, rémületbe ~ vkit; eszméletre ~ vkit; 

emlékezetébe ~ vkinek vmit; gyanúba ~ vkit; izgalomba, lázba, tűzbe ~ vkit; kissé népies és 

pejoratív a hírbe ~ vkit; szaknyelvi az izzásba, lengésbe, mozgásba, rezgésbe ~ vmit. Ne 

feledkezzünk azonban meg a következő egyszerű igékről, ill. színesebb v. értelmileg 

árnyaltabb megfelelőkről: vmilyenné tesz, vmilyen állapotba juttat vkit, vmit; dönt, határoz 

vmiben, vmiről; eldönt, elrendel, szabályoz vmit; feldühít, fel- v. megmérgesít, megrémít 

vkit; eszméletre térít vkit; emlékezetébe idéz, eszébe juttat vkinek vmit; gyanúba fog, vesz v. 

kever vkit; meggyanúsít vkit vmivel; felizgat, feltüzel vkit; (rossz) hírbe kever vkit; (fel)izzít, 

(meg)lendít, (meg)mozgat vmit. Még a nélkülözhetetlennek látszó rendbe ~ vmit helyett is 

folyamodhatunk ilyen szinonimákhoz: rendbe tesz, elintéz, ki- v. megjavít. 

L. még: hoz – visz 

 

-hoz, -hez, -höz  rag 

Főleg vkinek, vminek a közelébe jutást, vkivel, vmivel való kapcsolatba kerülést fejez ki: 

az erdőhöz értek; egyél a húshoz kenyeret is!; stb. 

Az utóbbi másfél században kitágult a használati köre. Elvontabb jelentéseiben gyakran 

kissé idegenszerű: a főosztályhoz vették fel; már nem kapott jegyet a János vitézhez 

(inkább: a főosztályra, a János vitézre v. -be). Nem pártolhatjuk célt jelölő határozói 

használatát sem: ilyen nagy építkezéshez (jobb: építkezésre) nincs elég pénzünk. 



A szükséges, szükségtelen; hű, hűtlen stb. mellett mint az állandó határozó ragja 

természetesen kifogástalan: az étel elkészítéséhez a következők szükségesek; hű a férjéhez, 

egy eszméhez; stb. 

A két magas hangú ragváltozat közül ajakréses véghangzójú szóhoz a -hez, 

ajakkerekítéseshez a -höz kapcsolódik: pengéhez, de kendőhöz. A nyelvjárások egy 

részében azonban megvan a pengéhöz típusú ragozás is. Ez újabban (pl. rádióriporterek 

beszéde révén) szélesebb körben is terjed: a magyar csapat eredményéhöz még annyit…; 

sőt így is, vegyes toldalékolással: ehhez a teljesítményhöz nincs mit hozzátenni. Az effajta, 

népies ízű ragozás a maga helyén (a nyelvjárásias v. regionális köznyelvi beszédben) 

természetesen nem kifogásolható, a választékos köznyelvbe, így a rádió, a televízió 

nyelvébe azonban nem való! 

 

hoz – visz 

A hoz általában közelítést, a visz távolítást érzékeltet: magával hoz – magával visz; pénzt 

hoz a postás – pénzt visz a postára; asszonyt hoz a házhoz – asszonyt ne vigyetek arra a 

veszélyes helyre!; hírül hoz – hírül visz; stb. 

Ez az alapja a behozatal és a bevitel főnév árnyalatnyi jelentéskülönbségének is: a mi 

déligyümölcs-behozatalunk valamivel kisebb volt, mint nyugati szomszédunk -bevitele. 

Ügyeljünk a két szó használatbeli különbségére, ne engedjünk a hoz divatjának! Pl.: a 

nyáron meglátogatlak, s hozom a kislányomat is. Logikusabb így: … s viszem a 

kislányomat is. (Bár a hallgató nézőpontjához igazodó hozom sem hibás!) 

 

hozzáállás 

Közéleti és sajtónyelvi divatszó: ’vmivel kapcsolatos magatartás, vélemény; vmihez való 

(érzelmi) viszony’, pl. a kérdéshez, az ügyhöz való ~a; (nem) jó a ~a a munkához. 

Semmitmondó volta miatt kerüljük! Helyette fogalmazzuk meg világosan, miféle 

magatartásról, kapcsolatról van szó: a kérdésről való véleménye, a kérdésben elfoglalt 

álláspontja; az ügy iránti rokonszenve, az üggyel szembeni ellenszenve; jó v. rossz a 

munkaerkölcse. 

 

hozzá – neki 

Néhány ige mindkét igekötővel használható, lényegében azonos jelentésben, bár némi 

stílusbeli eltéréssel: hozzá- v. nekilát; hozzá- v. nekikészül; hozzá- v. nekitámaszt. 

Ügyeljünk arra, hogy a párhuzamos használat ne okozzon vonzatkeveredést! A hozzá- 

igekötős ige után csak -hoz, -hez, -höz, a neki- igekötős ige után csak -nak, -nek ragos 

határozó állhat: hozzálát az ebédhez, de nekilát az ebédnek; hozzákészül az ugráshoz, de 

nekikészül az ugrásnak; hozzátámasztja a kerékpárt a falhoz, de nekitámasztja a kerékpárt 

a falnak. 

E két igekötő a jobb hangzás és a tömörség érdekében olykor el is hagyható: nem tudok 

most a levélíráshoz (hozzá)fogni; a károkhoz (hozzá)járult még az is, hogy… Nem szokott 

viszont megrövidülni a következő néhány igekötős ige: hozzámér, hozzásegít, hozzá- v. 

nekiáll, hozzákészül, hozzákezd. 

 

hozsanna – hozsánna 

Az előbbi a köznyelvi változat; az utóbbi választékos, régies: „Hozsánna néked, új isten, 

hozsánna!” (Tóth Á.: Az új isten). 

 



hő – hév 

A hő főnevet inkább konkrét, a hév változatot inkább átvitt jelentésben használjuk: 

párolgási hő, a vegyület olvadási hője, ill. szónoki hév, a szenvedély heve (de a választékos 

stílusban él ez is: a nap heve). 

Összetételi tagként többnyire a hő használatos: hőfok, hőforrás, hőhullám, hőmérő; 

fajhő. A hév csupán néhány régies alakban fordul elő: hévforrás, hévíz (ebben az egymás 

mellé került két v összevonódott!). 

Melléknévként a választékos, átvitt értelmű hő a gyakoribb: hő vágy, hőn szeretett 

hitvesem. A hév melléknév régies: hév szerelem. 

 

hőkezel 

Elvonás a hőkezelés főnévből. Befejezett melléknévi igenévi származéka: hőkezelt (áru, 

élelmiszer stb.). Inkább szaknyelvi szavak, de a köznyelvbe is átkerültek. 

hölgy 

Idegen nő udvarias megszólításaként újból terjedőben van. Jobbára birtokos személyjellel: 

~em!; parancsoljanak, ~eim!; ~eim és uraim! Személyjel nélkül – a hanglejtéstől függően 

– udvarias is, gúnyosan bántó is lehet: a ~ következik!; a ~ legalább öt perccel később jött, 

mint én! 

Nem megszólításként főként ’(érett, csinos, ill. elegáns) nő’ jelentésben használatos: a 

kislányod már igazi ~. A sajtónyelvben olykor szükségtelenül v. stílustalanul élnek vele: a 

magyar ~ek 3–0-ra győztek; a gyilkos ~et a helyszínen őrizetbe vették. Mind a két 

mondatban a semleges nő szó lett volna a jobb. 

L. még: megszólítás 

 

hörghurut 

Az orvosi nyelv nyelvújítási eredetű szakszava: ’a hörgők gyulladásos megbetegedése’. Az 

előtagot a hörgő melléknévi igenévből, ill. főnévből vonták el. Más a légcsőhurut: ’a 

légcső heveny gyulladása’. 

 

hőszigetel 

Elvonás a hőszigetelés főnévből. Műszaki nyelvi szakszó, de a köznyelvben is felbukkan: 

~tük az ablakokat. 

 

Hugó – Hugo 

A keresztnevet hosszú ó-val ejtjük és írjuk. A nagy francia író családnevében viszont csak 

a toldalékok előtt nyúlik meg az o: Victor Hugo [ügó], Hugót, Hugóval. 

 

hulla L. holttest – hulla – halott 

 

hull – esik L. esik – hull 

 

hull – hullik 

A hullik ún. álikes ige: -ik végződése másodlagos fejlemény, ezért az egyes szám 3. 

személyének kivételével mindig iktelenül ragozzuk: hullok (nem pedig hullom). 

A hull és a hullik alak között némi használatbeli különbség fejlődött ki: a hó, az 

elsárgult falevél inkább hull; térdre hull vki v. vmi előtt; de az embernek a haja, az 



állatnak a szőre inkább hullik. ’Tömegesen pusztul’ értelemben is az ikes változat a 

gyakoribb: hullik, mint ősszel a légy. 

 

humanitárius 

Latin gyökerű nemzetközi szó, az újabb politikai és diplomáciai nyelv gyakori szava: ~ 

akció, segítség(nyújtás), ~ meggondolásból. Magyar szóval: emberbaráti, emberiességi. 

Újabban az angol humanitarian ’ua.’ átvételeként is terjed, magyar megfelelőinek 

rovására. A sajtóban egy idő óta gyakori a ~ katasztrófa szókapcsolat: ’olyan háborús 

esemény, amely emberek tömeges erőszakos halálát, hajléktalanná válását, lakóhelyükről 

való elűzését stb. vonja maga után’. Ez a – szintén angol mintát követő – szóhasználat 

azonban nyilvánvalóan ellentmond a ~ fő jelentésének, ezért helyette az emberi, tömeges v. 

lakossági katasztrófa kifejezést ajánljuk. 

 

humánpolitika 

A latin–görög elemekből alkotott humánpolitika elsősorban hivatali nyelvi szó: ’a 

munkáltatónak a munkavállalók alkalmazásával, bérezésével stb. kapcsolatos 

tevékenysége’. Melléknévi származéka is gyakori: humánpolitikai osztály, munkatárs. 

Részben megfelel a korábbi személyzeti (munka), személyzetis fogalmának. Vö. 

személyzeti, személyzetis 

 

humánus – humán 

A latin eredetű humánus melléknévnek pontos és stílusos magyar megfelelői az emberi, 

emberies, emberséges. 

A németesen csonkult humán alak csak néhány, részben régies állandósult 

szókapcsolatban él: humán tudományok, (tan)tárgyak (pl. irodalom, történelem, nyelvek), 

humán gimnázium, osztály (elsősorban ilyen tárgyakat oktató gimnázium, osztály). 

Egybeírjuk utótagjával az ilyen összetételekben: humánbiológia, humángenetika, újabban 

humánpolitika is. Ezekben ’az emberrel kapcsolatos, az emberre vonatkozó’ a jelentése. 

 

humoreszk 

Latin–német eredetű idegen szó, az irodalom- és zenetudomány nélkülözhetetlen 

szakszava. Toldalékai magas hangúak: ~ek, ~je, ~kel stb. 

 

humusz 

E latin eredetű, de teljesen magyarrá vált főnév első szótagjában rövid u-t írunk, bár van 

[húmusz] ejtése is, s ez sem hibás. 

 

hun 

A ~ két azonos alakú szónak a nyelvi jele: 1. népnévként ejthető [hún]-nak is, de írva csak 

rövid u-val szabályos; a hunn változat elavult (vö. Ady: Hunn, új legenda; verscím); 2. a 

hol kérdőszó nyelvjárási alakja: ~ (van) a dohány, öcskös? 

 

hungarika – hungarikum 

A hungarika főnév a latin hungaricus ’magyarországi’ melléknév semlegesnemű alakjának 

többes száma; korábban inkább latinosan, c-vel írták: hungarica. Jelentése: ’magyar v. 

magyar vonatkozású, nem Magyarországon megjelent könyv, nyomtatvány’, tágabb 

értelemben ’minden ilyen történelmi, irodalmi, természeti stb. emlék, érték’. Erre a 



fogalomra találóbb lett volna a hungarikum elnevezés, de a XX. század elején (Apponyi 

Sándor könyvének hatására) a hungarika terjedt el. Ezt többes számban is használják (a 

többes szám kettős jelölésével a későbbi médiák szóalakra emlékeztető módon): a könyvtár 

gyűjti a hungarikákat. Minthogy azonban ez a szóhasználat a szakmai gyakorlatban 

évtizedek óta meggyökerezett, nem kifogásolhatjuk. 

A hungarikum az utóbbi időben ebben a jelentésben is használatos: ’ellenőrzött 

minőségű, hagyományos magyar termék’, pl. a tokaji bor és a kalocsai fűszerpaprika igazi 

hungarikumok. A sajtónyelv ennél tágabb, ’magyar sajátosság’ értelemben is kezdi 

alkalmazni: A polgárőr hungarikum. Ez az utóbbi használat, bár pálcát törni felette talán 

túlzás volna, nem látszik célszerűnek. Végül pedig a magyar hungarikum kifejezés 

tautológia, ennélfogva okvetlenül kerülendő. 

 

húsvét 

Elhomályosult szóösszetétel, ezért toldalékai mély hangúak: ~ok, ~ot, ~ja, ~ra stb. 

 

húsz 

Vagylagos a kiejtése ezekben a toldalékos alakokban: ~at [huszat v. húszat], ~an [huszan 

v. húszan], húszas [huszas v. húszas]. Inkább hosszú ú hangzik ezekben: ~nak, ~on, 

hússzor. Néhány származékában megrövidül az ú: huszonegy stb., huszonéves; huszad, 

huszadik. Vö. tíz 

 

huszonéves L. tizenéves 

 

húz 

Legtöbb származékában hosszú marad az ú: húzó, húzás, húzat (ige), húzgál, húzódik, 

húzódozik, húzódzkodik. De megrövidült az ú ezekben: huzal, huzat (főnév), huzavona; 

huzakodik, huzigál. 

A bizalmas stílusban gyakran használják köznyelvi v. választékos kifejezések helyett: ~ 

vkit (igényesebben: bosszant, ingerel, hergel, ugrat); nagy fizetést, jövedelmet ~ (inkább: 

nagy a fizetése, a jövedelme; jól keres). Az argóban: ~z (már) innen! = menj innen! 

Igekötővel is: el~ ’(gyorsan) elmegy’. 

 

húz – von 

Rokon értelmű igék, de a húz-nak tágabb a jelentésköre: vizet húz, falat húz, húzza vkinek a 

haját, húzza az időt, a rokonaihoz húz stb. A von jelentése szűkebb, olykor régies v. 

hivatalos: gyászba von, fátyolt von vmire, büntetést von maga után, magára vonja vkinek a 

haragját, felelősségre von, kétségbe von stb. 

Azokban a kifejezésekben, melyekben mind a két ige használható, a von igét tartalmazó 

változat általában kissé választékosabb, ill. régiesebb: partra húzza v. vonja a csónakot; 

szorosabbra húzza v. vonja a hurkot vki, vmi körül; felhúzza v. felvonja a zászlót; kihúzza 

v. kivonja kardját; összehúzza v. összevonja a szemöldökét. 

 

hű L. hív – hű 

 

hűl 

Legtöbb származékában megmarad a hosszú ű: hűlő, hűlt, hűlés, el~, ki~, le~. De 

megrövidül ebben az igében: hüledezik. 



 

-hű  utótagú melléknevek 

Bár legtöbbjük németből való tükörfordítás, már elfogadjuk ezt a típust: élethű, elvhű (vö. 

lebenstreu, prinzipienstreu), korhű, természethű (vö. zeitgetreu, naturgetreu). A betűhű, ill. 

ennek régies, választékos betűhív változata, valamint a szöveghű (kiadás stb.) azonban a 

német mintától függetlenül is létrejöhetett. 

 

hűvös – hűs
 
L. híves – hűvös – hűs  



I, Í 
icike-picike – icinke-picinke – icinyke-picinyke 

Mind a három változat köznyelvi; az első a leggyakoribb. Kötőjellel kell írni őket, mert 

elő- és utótagjukhoz is kapcsolódik képző. 

 

idead – odaad 

A beszélő felé irányuló mozgást az ide igekötős igével fejezzük ki: add ide az újságot! Ha 

viszont 3. személy felé irányul a cselekvés, az add oda! forma a helyes: add oda (neki v. 

nekik) az újságot! 

Gyermekek beszédében gyakori, hogy – a gyakran hallott add oda! felszólítás hatására 

– akkor is ezt az alakot használják, amikor saját maguknak kérnek vmit: add oda a labdát, 

a mackót! Helyesen: add ide (nekem) a labdát, a mackót! 

Vö. oda – ide 

 

ideális – idealista L. -ális, -alista, -alizmus 

 

idebenn – idebe 

Az első a köznyelvi; a másik népies, ill. pongyola. 

 

ide figyelj(en)! 

Különírjuk, mert az ide itt határozószó: ~(, ne pedig oda)! Túl gyakori, gépiessé vált 

használata pongyolaság és udvariatlanság. Vö. figyelni! – figyelem! – figyelj! 

 

ideg L. tiszta ideg vagyok 

 

idegeire megy vmi 

Idegenszerű szókapcsolat; a beszélt nyelvben igen elterjedt. A választékos stílusban 

ezekkel a szinonimáival helyettesíthetjük: vmi nagyon ingerli, bosszantja, (fel)idegesíti; 

megviseli, tönkreteszi az idegeit; vmi vkinek rendkívül zavaró, bosszantó, esetleg idegőrlő, 

idegtépő, elviselhetetlen. 

 

idegen képzők 

Nagyobb számú képzett idegen szó meghonosodásával a szóvégnek képző mivolta 

nyilvánvalóvá válik, s a képzőt más idegen, sőt magyar szavakhoz is hozzákapcsolják. Az 

~ nyelvhelyességi megítélésének legfőbb szempontja: van-e szükségünk a vele alkotott 

szavakra, ad-e vmi újat, vmi többletet a magyar képzőkhöz képest? 

A leggyakoribb ~, szófaj szerinti csoportosításban: 

1. Főnévképzők: 

-ista: a leggyakoribb idegen eredetű főnévképző; egyaránt járulhat magyar és idegen 

alapszóhoz: humanista, idealista, mazochista, rasszista; biciklista, egyetemista, fradista, 



zongorista; személynévből ’az illető személy híve, követője’ jelentésű származékot képez, 

rendszerint pejoratív mellékízzel: hitlerista, sztálinista, horthysta, csurkista; 

-izmus: a képzett szó általában vmilyen irányzatot, mozgalmat jelöl: dadaizmus, 

futurizmus, fasizmus; magyar szóhoz, névhez ritkábban kapcsolódik: bicsérdizmus, 

erdélyizmus; 

-(á)ció: agitáció, gesztikuláció; jól helyettesíti a magyar -ás, -és képző: agitálás, 

gesztikulálás; 

-(t)órium: laboratórium, szanatórium; magyar alapszóhoz is, népies és régies 

hangulattal: dorgatórium, pipatórium, szilvórium; 

-itás: agresszivitás, brutalitás, naivitás; éljünk magyar megfelelőikkel is: erőszakosság, 

kegyetlenség, gyermetegség; 

-ia: história, komédia, mánia; ennek hatására: butélia, patália; 

-id: görög eredetű képző, főleg idegen vegyületneveket képez: karbid, klorid, szulfid; de 

más szerepű is lehet: romboid. 

2. Melléknévképzők: 

A latin eredetű melléknévképzők közül ezek a leggyakoribbak: 

-ikus: esztétikus, harmonikus, leszbikus, mikroszkopikus; egy részük főnévvé vált: 

fizikus, patikus, technikus stb.; 

-ális: ideális, formális, monumentális, szezonális; hacsak lehet, éljünk magyar 

megfelelőikkel, pl. ideális = eszményi; szezonális = idényjellegű. 

3. Igeképzők: 

-izál (latin): galvanizál, modernizál, pasztörizál, privatizál; lehetőleg helyettesítsük őket 

magyar képzős származékkal: galvánoz, pasztőröz, ill. magyar szinonimával: korszerűsít, 

magánosít; 

-íroz: a német -ieren végződésből alakult: markíroz, studíroz, szortíroz, treníroz stb. (az 

alapige sokszor francia eredetű); a választékos stílusban jobbak a magyar megfelelők: 

színlel, tanulmányoz, osztályoz, edz stb.; főleg azokat az -íroz képzős igéket kerüljük, 

melyeknek van magyar képzős változatuk: bevagoníroz = bevagonoz; profilíroz = 

profiloz; 

-fikál: kodifikál, purifikál, trafikál; általában vannak jó magyar megfelelőik: törvénybe 

iktat v. foglal, megtisztít, cimborál v. tereferél; egyetlen ilyen képzős magyar igénk van, a 

bizalmas sétafikál, sétifikál; 

4. Határozószó-képzők: 

-e: csak latin (eredetű) melléknevekhez járul: abszolúte, negatíve, pozitíve, objektíve; -n 

ragos határozóval magyaríthatók: teljesen, tökéletesen; negatívan v. nemlegesen, 

tagadóan; pozitívan v. igenlően, támogatóan; objektívan v. tárgyilagosan, tárgyszerűen, 

elfogulatlanul; 

-ice: a latin -icus végű melléknevekből képez határozószót: praktice, teoretice, 

hermetice; magyar végződéssel: praktikusan, teoretikusan, hermetikusan; magyar 

megfelelővel még jobb: a gyakorlatban, elméletben, légmentesen; az -ice végű idegen 

szavak mintájára néhány tréfás magyar határozószó is keletkezett: elméletice, gyakorlatice, 

telefonice; a választékos köznyelvben azonban csak így: elméletben v. elméletileg; a 

gyakorlatban v. gyakorlatilag; telefonon. 

Vö. abszolúte | fakultatív | konkrét | negatív | negatíve | objektív | operatív, operatíve | 

párhuzamos képzések | pozitív | pozitíve 

 

idegen márkanevek kiejtése 



Az idegen neveket a magyarban (néhány kivételt, mint Eiffel, Verne, leszámítva) az átadó 

nyelvbeli kiejtést megközelítő módon kell kimondani. Nem kivételek ez alól a 

követelmény alól a márkanevek sem, sőt mivel ezek jogi védettséget is élveznek, még 

inkább törekedni kell helyes kiejtésükre. Meglepő tehát, hogy az utóbbi időben több idegen 

márkanevet is sorozatosan helytelenül ejtenek ki, mégpedig többnyire olyan televíziós 

reklámfilmekben, amelyeknek szinkronja Magyarországon készült, feltehetőleg a megren-

delő cég alapos felügyelete nélkül. Ez elsősorban nem nyelvhelyességi, hanem gazdasági 

és reklámetikai kérdés, de a hibásan ejtett idegen nevek végső soron műveletlenséget 

terjesztenek, ennélfogva a mi könyvünk sem hagyhatja említetlenül őket. 

A leggyakrabban elhibázott kiejtésű idegen márkanevek a következők: Dreher [dréher], 

helyesen: [dréer]; Garnier [garnier v. garnyier], helyesen: [garnyié]; Suchard [szusár], 

helyesen: [szüsár], Mitsubishi [micsubisi], helyesen: [micubisi]. Természetesen nem a 

magyar nyelvművelők feladata, hogy a fenti és az egyéb idegen nevek kiejtését 

ellenőrizzék, de felhívjuk rá a figyelmet, mert a hibák nem csupán az illető cégek 

hírnevének, hanem a magyar közönség műveltségi színvonalának is árthatnak. 

 

idegen nevek átírása 

A latin betűs írású nyelvek neveit magyar szövegben lehetőleg pontosan, eredeti írásképük 

szerint tüntessük fel, pl. Shakespeare (a XIX. században még gyakori Shakspere, 

Shakspeare írásmód ma durva helyesírási hibának számítana). Ez általánosságban 

vonatkozik a magyar ábécéből hiányzó, többnyire mellékjeles betűkre is, pl. Dvořák, 

Moličre; François Mitterrand; Gdańsk, Łódź, Iaşi. Ha erre nincs meg a technikai lehetőség 

– pl. a nyomdának nincs ilyen betűje – inkább hagyjuk el a mellékjelet (Dvorák, Moliere, 

Gdansk stb.), de ne próbálkozzunk a latin betűs név „átírásával” (pl. Dvorzsák), mert ez 

szabálytalan és helytelen írásmód. (A latin és cirill ábécét egyaránt használó szerb nyelv 

neveit azonban átírhatjuk; egyaránt helyes tehát a Draskovics, Milosevics, ill. a Drašković, 

Milošević írásmód.) 

A nem latin betűs írású nyelvek neveit (személy- és földrajzi neveket, intézményneveket 

stb.) a magyar ábécé betűivel írjuk át, lehetőleg a forrásnyelvből (AkH.11 202. c) pont). Az 

átíráskor az idegen hangsort (pl. a kínai esetében) v. az idegen betű- és hangsort 

együttvéve (pl. a görög, az arab, az orosz esetében) nyelvenként szabályozott módon 

helyettesítjük a nekik többé-kevésbé megfelelő magyar betűkkel: Platón, Kaváfisz, 

Kadhafi, Nyekraszov stb. 

A betűírásos nyelvek neveit kétféleképpen írhatjuk át: v. úgy, hogy minden 

betűjegyüket külön magyar betűvel írjuk át (ez az ún. transzliteráció), v. úgy, hogy a 

ténylegesen elhangzó névformát, hangsort igyekszünk a magunk ábécéjének betűivel 

lejegyezni (ezt az eljárást transzkripció-nak nevezzük). A gyakorlatban mind a két 

szempontot figyelembe kell venni, gyakran kompromisszumot kötve a kiejtés szerinti 

átírás (transzkripció) és a betűhív átírás (transzliteráció) kívánalmai között. Tökéletesen 

kielégítő megoldás általában nem érhető el, de a nem tudományos írásbeliségben (sajtó, 

tankönyvek, ismeretterjesztő irodalom, film- és képfeliratok stb.) nem is ez a cél, hanem 

az, hogy az idegen név a magyar ajkú olvasó számára minél könnyebben kiejthető, leírható 

és megjegyezhető legyen. 

A magyarra átírt névalaknak három követelménynek kell eleget tennie: 1. illeszkedjék 

be minél jobban a magyar helyesírás rendszerébe; 2. ne okozzon a magyar 

nyelvhasználónak kiejtési és helyesírási nehézségeket; 3. ne torzítsa el az 

elkerülhetetlennél jobban az idegen névalakot. 



A fontosabb nem latin betűs írású idegen nyelvek névátírási szabályait a következő 

kiadványok tartalmazzák: Keleti nevek magyar helyesírása. Főszerk. Ligeti Lajos. Bp. 

1981.; A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. Az újgörög nevek magyar 

helyesírása. Főszerk. Hadrovics László. Bp. 1985.; A kínai nevek és szavak magyar 

átírása. Összeállította Csongor Barnabás és Ferenczy Mária. Bp. 1993. (Valamennyi az 

Akadémiai Kiadónál jelent meg.) 

Vö. idegen szavak, nevek kiejtése, helyesírása 

 

idegen szavak 

Szókincsünket rendszeresen gazdagítjuk vmely idegen nyelvből való kölcsönzéssel. A 

magyar nyelvben sok idegen (török, szláv, latin, német stb.) eredetű jövevényszó van. A 

széles körben elterjedt, fontos fogalmat jelölő és gyakran használt kölcsönszavak annyira 

meghonosodtak, hogy szinte az ősi szókincshez tartozónak érezzük őket. Ezek ellen 

fölösleges és káros küzdeni. 

Nem hibáztatható az idegen szavak használata akkor sem, ha az idegen szó és magyar 

megfelelője között jelentésbeli, hangulati v. stilisztikai különbség fejlődött ki. Kissé más 

pl. az arrogáns, mint a szemtelen, pimasz, pökhendi; s nem teljesen azonos az ármádia a 

hadsereg-gel, a piktor a festő-vel, a tabu a tilalom-mal. 

A tudomány szókincsében sok az idegen elem, kivált a legújabb tudományágakéban. Ha 

magát a tudásanyagot is idegenből kaptuk, ez érthető is, célszerű is, hiszen a nemzetközi 

megértést szolgálja. Be kell azonban ismernünk, hogy azonos tudományon belül v. közeli 

tudományágakban is többértelmű egy-egy idegen szó (pl. szimbólum, reprezentál, 

realizmus, transzcendens, dialektikus). A szakszövegek íróinak v. esetenként fel kell 

tüntetniük, milyen értelemben alkalmazzák a kétes jelentésű idegen szót, v. meg kell 

találniuk a félreérthetetlen, közszói eredetű magyar megfelelőt. Itthon dolgozó és magyar 

közönségnek író kutatónak kevés joga van ahhoz, hogy idegenszerű új szakszavakat 

alkosson, még ha számít is az idegen nyelvre való fordításra. Itthon beszéljen és írjon 

magyarul! 

Ismeretterjesztő művekben, tankönyvekben, egyetemi és főiskolai jegyzetekben élesen 

elítéljük a fölösleges idegen szavak használatát, különösen azonnali értelmezés nélkül. 

Ezzel szemben a szépíró – stíluseszközként, környezet- v. jellemfestő elemként – bátran 

használhat idegen szókat. Sokszor a mű tárgya, a szereplők foglalkozása is erre készteti az 

írót. 

Az idegen elemek öncélú használata azonban egyértelműen káros, mert megnehezíti a 

gondolatok cseréjét, a nyelvi érintkezést, kiszorítja helyükből a rokon értelmű magyar 

megfelelőket, s ezáltal elszürkíti a nyelvet, olykor még szótévesztést is okozhat (pl. adap-

tál – adoptál; propagál – proponál). 

Nagyon fontos mérlegelni az idegen szó használatakor, hogy kihez és miről beszélünk, 

írunk. Szűkebb szakmai körnek szóló műben bátrabban élhetünk idegen kifejezésekkel, de 

minél inkább szélesedik hallgatóink, olvasóink köre, annál erősebben kell törekednünk a 

közérthetőségre. 

 

idegen szavak, nevek kiejtése, helyesírása 

A közkeletű idegen szavakat általában magyarosan írjuk, pl. abszolút, relatív; funkció, 

kalkuláció, magnetofon, rádió, televízió. A h hangértékű ch-t nem írjuk át: mechanikus, 

technika, orchidea, jacht, Richárd. A q (qu)-ból viszont kv lesz: antikvárium, kvartett, 

kvintett, rekviem. Az x-et v. megtartjuk, v. ksz-szel, esetleg gz-vel írjuk át: fix, oxigén, taxi; 



boksz, bokszer, bukszus; egzisztencia, egzotikus. Idegen eredetű keresztneveinkben 

megmarad az x: Alexa, Xavér, Xénia, Maxim (orosz név átírásában azonban Makszim). 

A ch-ra és x-re végződő szavak -val, -vel és -vá, -vé ragos alakjaiban a rag hasonult 

mássalhangzóját h-val, ill. sz-szel írjuk: almanachhal, pechhel, krachhá; Bachhal, 

Zürichhel (de Madáchcsal, mert a ch hangértéke itt cs!); bóraxszal, kódexszel, paradoxszá. 

L. még: ch kiejtése, elválasztása | -val, -vel rag 

Az idegen földrajzi nevek egy része magyaros alakban honosodott meg: Európa, 

Ausztrália; Dánia, Kanada; Bécs, Párizs, Moszkva; Pó, Rajna; Himalája, Kaukázus; stb. 

Némely régi és újabb személynevet magyaros ejtése szerint használunk: Herkules, 

Jézus, Krőzus, Kopernikusz, Lenin. A régebbi nyelvszokás szerint az ismertebb személyek 

nevét magyarosított keresztnévvel és magyar sorrendben, azaz mintegy lefordítva 

használták: May Károly, Tolsztoj Leó, Verne Gyula, Meinl Gyula stb. Az újabb felfogás 

szerint lehetőleg meg kell őrizni a név eredeti alakját: Karl May, Lev Tolsztoj, Jules Verne, 

Julius Meinl stb. 

A nem közkeletű latin betűs idegen szavakat, a neveket, a kifejezéseket és a mondatokat 

az eredeti helyesírás szerint írjuk le: franchise, know-how; Shakespeare, Moličre, Gdańsk; 

conditio sine qua non; anch’io sono pittore. 

A ragokat, jeleket általában közvetlenül, kötőjel nélkül kapcsoljuk hozzá a tőhöz: 

Londonban, Mahlerrel, Byrontól. A tő végi a, e, o a legtöbb toldalék előtt á-vá, é-vé, ó-vá 

nyúlik: Barcelonában, Petrarcának; Goethének, Leccéig; Boccacciót, Giottóé. Három 

azonos betű közé, ill. hangérték nélküli (ún. néma) betű(k) után kötőjelet teszünk: Grimm-

mel, Mann-nak, Scott-tól; Cannes-ban, Voltaire-rel, Versailles-ig. 

A képzőket az egyelemű v. kötőjellel írt tulajdonnévhez közvetlenül kapcsoljuk: berni, 

wagneri, monte-carlói. De: voltaire-iánus, rousseau-i, mert a tő néma betűre, ill. szokatlan 

betűkapcsolatra végződik. A két v. több különírt elemű tulajdonnevek esetében úgy járunk 

el, hogy a nagy kezdőbetűket megtartjuk, s az utolsó elemhez kötőjellel fűzzük hozzá a 

képzőt: Walter Scott-os (romantika), Rio de Janeiró-i, Frankfurt am Main-i. L. még: -i 

képző i végű helynevekhez 

Az eredeti helyesírással nyelvünkbe kerülő idegen szavak, nevek kiejtésére nézve azt az 

általános tanácsot adhatjuk, hogy óvakodjunk mind a két szélsőségtől, tehát a betűejtéstől 

éppúgy, mint az eredeti ejtésmódnak tudálékos, pontoskodó utánzásától. Pl. a híres lengyel 

politikus nevét magyar beszédben ne ejtsük se [valézá]-nak, se [ßaßenszá]-nak; a 

viszonylag legjobb a kettő közötti [valensza] alak. Az egyes vitatott v. kétséges kiejtésű 

neveket, szavakat szótárunk külön cikkekben tárgyalja. 

A nem latin betűs írású nyelvekből átvett neveket fonetikusan (kiejtés szerint) írjuk, pl. 

Szókratész, Borogyin, Kobajasi Kenicsiró, Csao Ce-jang. Újabban nálunk is gyökeret 

vertek a különféle nemzetközi átírási rendszerek, pl. a japán neveknek a Hepburn-féle v. a 

kínai neveknek a pinyin átírás szerint való írása: Kobayashi Ken-Ichiro, Zhao Ziyang. Ezek 

sem helyteleníthetők, de ügyeljünk arra, hogy egyazon szövegben egyfajta átírást 

alkalmazzunk, tehát ne váltogassuk a magyaros-fonetikus és a nemzetközi átírás szerinti 

alakokat! 

Vö. idegen nevek átírása 

 

idegenszerűségek 

Idegenszerűség (barbarizmus) tágabban értelmezve minden olyan nyelvi kifejezőeszköz, 

amely nem az adott nyelv sajátos, belső, történetileg kialakult törvényeit, hanem egy más, 



idegen nyelvéit tükrözi. Így a mai magyarban idegenszerűségnek tekintendő pl. a német 

sag schon (= mondd már, ugyan már, hát aztán) kifejezés v. az angol shop ’üzlet’ szó. 

Szűkebb értelemben idegenszerűség a magyarban minden olyan kifejezés, amely 

magyar elemekből áll ugyan, de idegen mintára, idegen gondolkodásmódot követve jött 

létre. Idegenszerűség pl. a született igenév a férjes asszony -né képzős asszonyneve és 

leánykori neve között: Nagy Jánosné, született Kiss Róza. Hasonlóképpen idegenszerűség 

– s emiatt kerülendő is! – az egy határozatlan névelő az efféle mondatokban: Kovács egy 

kiváló szervező. Magyarosan: Kovács kiváló szervező. 

Idegenszerű formák az elmúlt századokban előbb főleg a latinból, majd a németből 

kerültek át a magyarba. A II. világháború után egy ideig az orosz nyelv hatása érvényesült 

erőteljesebben (pl. ugyanakkor ’viszont’; öntevékeny ’műkedvelő’). Az 1980-as évektől 

egyre növekszik az angol nyelv befolyása. 

Az idegenszerű szavak, kifejezésmódok megítélésében a kor nyelvi igényeinek és 

gyakorlatának ismeretében, előítéletek nélkül kell dönteni. 

L. még: germanizmusok | frazeológiai idegenszerűségek | latinizmusok 

 

-idegen  utótagú melléknevek 

Német mintára keletkeztek (vö. -fremd), de meghonosodtak, pl. életidegen, osztályidegen. 

Ezek jelöletlen határozós összetételek (’az élettől idegen’). Más szerkezetű és eredetű a 

jelzős vadidegen. 

 

idegenvezet 

Mesterkélten szaknyelvi, ill. tréfás elvonás az idegenvezető, idegenvezetés főnévből: egész 

nyáron ~ett. A választékos stílusban jobb körülírni: egész nyáron idegeneket vezetett v. 

külföldieket kalauzolt v. idegenvezető volt (vhol). 

 

ideggyenge 

Német mintájú melléknév (vö. nervenschwach). Eléggé elterjedt, s tömörsége miatt 

hasznos is. De választékosabb ez: gyenge idegzetű. 

 

idei év 

A hivatali szóhasználatban divatozó, de a köznyelvbe is belekerült terjengős szókapcsolat: 

az ~ jobb terméseredményeket hozott; az ~ben növeljük a kivitelt. Egyszerűbben: (ez) az 

év, ill. ebben az évben v. még tömörebben: (az) idén. Vö. tavaly 

 

ideiglenes – időleges 

Ne tévesszük össze ezt a két melléknevet, bár jelentésük hasonló. Az ideiglenes: ’átmeneti, 

nem végleges’, pl. ideiglenes kormány. Az időleges: ’rövid ideig tartó’, pl. időleges 

árleszállítás. A pongyola ejtésben az ideiglenes szó második i hangja gyakran kiesik: 

[ideglenes]. Választékos, különösen pedig nyilvános beszédben mindegyik 

magánhangzóját világosan ki kell mondani: [i-de-ig-le-nes]. 

 

idejekorán 

E választékos határozószó mai jelentése: ’még a kellő időben, jókor’; pl. ~ figyelmeztetett a 

fenyegető veszélyre. Korábbi jelentése: ’korán, idő előtt’. Ebben az értelemben ne 

használjuk, mert félreértést okozhat, pl. Vaszilij Suksin, az ~ elhunyt orosz író (a sajtóból). 

Az író természetesen nem ’épp idejében’, hanem ’korán, időnek előtte’ halt meg. 



 

idekinn – idekint – ideki 

Az idekinn és az idekint egyaránt köznyelvi, de az előbbi kissé választékosabb. Az ideki 

népies, ill. bizalmas-pongyola alak. Az idekünn régies, irodalmias. 

 

idén – az idén 

A névelős forma a választékosabb, de a másik sem helytelen. L. még: a, az névelő 

időhatározó előtt 

 

ide – oda L. idead – odaad | oda – ide 

 

idevalósi L. -si képző 

 

idézőjelek használata 

Az idézőjel elsőrendű funkciója a szó szerinti (egyenes) idézet jelölése. Az idézet kezdetén 

alul, a végén felül van a helye, pl. „A mindenséget vágyom versbe venni” – írta Babits. Az 

idézeten belüli idézetet csúcsos idézőjellel különböztetjük meg (a magyar csúcsos idézőjel 

csúcsával a szó teste felé mutat): Petőfi ezt írta apjáról: „Szemében »mesterségem« / Most 

is nagy szálka még”. 

Az idézőjel másik – újabban terjedő – szerepe a gúnyos, rosszalló, ill. megkérdőjelezett 

szóhasználat jelzése: a vitában alkalmazott „érvektől” a sértett nyolc napon túl gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. Az idézőjel túl gyakori használata modorossá teszi a stílust, s 

olykor értelemzavaró is lehet. Pl. ha egy hirdetésben „tartós” cipőt ajánlanak (tehát a 

tartós jelzőt idézőjelbe teszik, s ezzel ellenkezőjére fordítják a jelentését; hiszen ami 

„tartós”, az valójában éppen nem az). 

 

idéztem példa 

A választékos, ünnepélyes stílusban még előfordulnak olyan szavak, melyeknek 

személyjelei a tárgyas igei személyragokhoz hasonlítanak, de mondatbeli szerepük a 

melléknévi igenevekére emlékeztet: a szónok idézte mondás; a levélíró kifogásolta eljárás; 

stb. 

Az ún. igenévi-igei személyjelezésnek teljes alaksora van: (az én) idéztem (példa), (a te) 

idézted (példa), (a szerző) idézte példa; (a mi) idéztük (példa), (a ti) idéztétek (példa); a 

többes szám 3. személyű alak csak akkor fordulhat elő, ha a hozzá tartozó alany nincs 

megnevezve: az idézték példa, de a szerzők idézte példa. Valójában csak az egyes szám 3. 

személyű idézte alak használatos; a többi régies, sőt modoros hatást kelt. 

E tömör szerkezet egyre inkább kiszorul a köznyelvből. Helyét személyjeles 

határozószóból és befejezett melléknévi igenévből álló szókapcsolat, ill. alárendelt 

összetett mondat foglalja el: az idéztem példa = a tőlem v. általam idézett példa; a példa, 

amelyet idéztem. 

L. még: igenévi-igei személyjelezés 

 

időálló – időtálló 

Az időálló melléknév jelöletlen tárgyas összetétel (olyasmi, ami állja az időt), vö. fagyálló, 

tűzálló. Ez a régebbi, a hagyományos és választékos forma. Az időtálló változatban a tárgy 

jelölve van; ez újabb keletű, terjedőben levő alak. A MHSz. mindkettőt elfogadja: időálló 



és időtálló. A különírt időt álló forma, pl. időt álló alkotás viszont már szabálytalannak 

minősül. L. még: -álló utótagú összetételek 

 

időben – idejében 

Határozószóvá váló ragos főnevek: ’épp jókor, amikor kell’; pl. időben v. idejében szólok; 

időben v. idejében meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket. Régebbi nyelvművelőink 

csak az idejében formát tartották kifogástalannak. Valójában mind a kettő helyes, csak 

más-más bővebb szókapcsolatból van elvonva: a kellő időben > időben; a maga idejében > 

idejében. 

 

időjós 

A televízióban szereplő meteorológusoknak ez a sajtónyelvi elnevezése fokozatosan 

elvesztette tréfás, sőt gúnyos mellékértelmét: a népszerű ~ a közönség egyik kedvencévé 

vált. Persze csak a bizalmas stílusban nevezhetjük a meteorológust ~-nak! 

 

időleges L. ideiglenes – időleges 

 

idősebb – idősb 

Az idősebb a köznyelvi, az idősb régies. Személymegkülönböztető névelemként csakis a 

név előtt állhat: idősebb v. idősb (rövidítve: id.) Szász Károly. Aláírásban, névsorban, 

névjegyen, feliraton nagy kezdőbetűs: Id., egyébként: id. Olykor az alapfokú idős 

melléknév is feltűnik ebben a szerepben, de ez pongyolaság, kerülendő! 

 

időszámításunk előtt(i), után(i), szerint(i) L. i. e., i. u., i. sz. – Kr. e., Kr. u. 

 

időtálló – időálló L. időálló – időtálló 

 

időz – időzik 

Ingadozó ikes ige. Egyes szám 3. személyben gyakoribb az ikes változat: szívesen időzik a 

szabadban. Igekötővel viszont inkább iktelen: órákig elidőz akváriuma előtt, a halakat 

figyelve. 

 

id.  szórendi helye L. idősebb – idősb 

 

i. e., i. u., i. sz. – Kr. e., Kr. u. 

A hagyományos Kr. e., Kr. u. (= Krisztus [születése] előtt[i], után[i]) rövidítéseket az 

1950-es évek elejétől az i. e., i. u. (= időszámításunk [kezdete] előtt[i], után[i]) rövidítések 

váltották fel a történettudományi munkákban, tankönyvekben stb. Később az i. u. formát 

logikátlannak bélyegezték (mert csak az ’időszámítás[unk] után[i]’ feloldását vették 

figyelembe), s helyette az i. sz. (= időszámításunk szerint[i]) jelölésmódot vezették be. 

Ma sokan arra törekednek, hogy a fentiek mellőzésével újból a Kr. e., Kr. u. forma 

váljon általánossá, sőt hivatalossá. Ez meggondolandó törekvés, amely ellen nemcsak a 

több évtizedes hazai írásgyakorlat szól, hanem a nyugati keresztény országok gyakorlata is 

(pl. a franciában békésen megfér egymás mellett az av. J.-C. [= avant Jésus-Christ] és az 

av. n. č. [= avant notre čre], az olaszban az avanti Cristo és az avanti la nostra era v. 

cronologia). Ráadásul Krisztus születésének feltehető éve mai ismereteink szerint nem is 

esik egybe időszámításunk kezdetével. Így semmiképp sem volna helyes – a korábbi 



időszak erőszakolt változtatását ellenkező előjellel megismételve – egyik pillanatról a 

másikra száműzni a megszokott i. e., i. sz. jelölést. 

 

ifiasszony, ifiúr 

Régies és népies megszólítások, ill. megjelölések. Mai megfelelőik: fiatalasszony, fiatalúr. 

 

ifjabb – ifjú 

Az apjával azonos nevű fiú megkülönböztetésére mindkét alak használatos, de a középfokú 

ifjabb pontosabban jelöli a névviselő életkorától független nemzedéki viszonyt. Ezért jobb 

pl. az ifjabb Bartók Béla, mint az ifjú Bartók Béla forma. Rövidítésük: ifj.; aláírásban, 

névsorban, névjegyen, feliraton: Ifj. Mindig a név előtt áll. 

 

ifjúsági nyelv 

Az ~ sajátos rétegnyelv, mely elsősorban szókincsében különbözik a köznyelvtől és a többi 

csoportnyelvtől. Elemeit sok helyről meríti, pl. a régi argóból (alma, almás ’nincs’), a 

katonai szakzsargonból (dekkol ’vár’), a városi vulgáris nyelvhasználatból (muter ’anya’, 

fater ’apa’), a korábbi diáknyelvből (diri ’igazgató’). De saját maga is alkot új szavakat, 

szójelentéseket: rémtan ’mértan’, leég ’felsül’ v. ’elfogy a pénze’. 

Az ~ nagy része idővel belekerül a társalgási nyelvbe, s közben az új nemzedékek új 

meg új nyelvváltozatokat alakítanak ki a maguk használatára. 

E nyelvváltozatok a maguk helyén, a bizalmas társalgásban kamatoztathatják legjobban 

színességüket, képszerű voltukat, fanyar szellemességüket, szókimondásukat. Pl. csőbe húz 

’megtéveszt, becsap’; olajra lép ’megszökik, eltűnik’; elhúzza a csíkot ’ua.’; ötujjú villa 

’kéz’; kétlábú kirakat ’feltűnően öltözött nő’; tupírozott szappantartó ’kisméretű, olcsó 

autó’. De bármilyen ötletesek is, emelkedett gondolatok, magasztos érzelmek kifejezésére 

nem alkalmasak. Durva, trágár, idegenszerű elemeiket pedig következetesen hibáztatnunk 

és kerülnünk kell! 

Vö.: argó | bizalmas stílus | csoportnyelvek | diáknyelv | durva stílus | társalgási stílus | 

trágárság | vulgáris stílus 

 

igazándiból 

E korábban inkább csak a népies beszédben előforduló határozószószerű ragos melléknév 

újabban a művelt köznyelvben és a sajtóban is terjed. Mint a stílust színező elemet nem 

helytelenítjük, de rendszeres használata modoros benyomást kelt, mert finomkodó és 

terjengős. Helyette általában jobb az igazában, valójában. Van igazándibul változata is; ez 

tájnyelvi ízű, a köznyelvben nem fordul elő. 

 

igazán – igazában 

Az igazán a köznyelvi, az igazában enyhén népies. Jelentésük is eltérő: ’csakugyan, 

valóban’, ill. ’valójában, lényegében, tulajdonképpen’. Nyomatékos használatban mind a 

kettő jelentheti ezt: ’alaposan’. 

igazat ad vkinek 

Német mintájú, de meggyökerezett kifejezés. Nehéz másképp kifejezni: elismeri vkinek az 

igazát, esetleg egyetért vkivel vmiben. 

 

igaz – igazi – valódi 



Rokon értelmű melléknevek. Az igaz főbb jelentései: ’a valóságnak megfelelő, a tények 

összefüggéseit híven tükröző’ (állítás, beszéd); ’őszinte’ (érzés); ’becsületes’ (ember, ügy). 

Igazi az, aki v. ami a rá jellemző vonásokat teljességükben és szembetűnően mutatja, pl. 

igazi férfi, nő, barát; igazi szerelem. A valódi melléknév azt fejezi ki, hogy vki, vmi 

valóban az, aminek látszik v. tartják, pl. valódi szervező, valódi gyémánt. Ez utóbbi 

értelemben azonban az igazi is használható: igazi (= született) szervező, igazi (= nem 

hamis) gyémánt. Ugyanígy az igazi barát is lehet választékosan igaz barát. Vagyis e 

három szó tartalma nagymértékben fedi egymást; hogy melyiket választjuk közülük, az 

függ a szövegkörnyezettől is. 

 

igazolási – igazoló 

Az igazolási eljárás, jelentés, iratok stb. szókapcsolatban a jelző cselekvő viszonyt, ill. 

vmire való alkalmasságot fejez ki, ezért jobb helyette a rövidebb igazoló alak: igazoló 

eljárás stb. 

 

igazság 

Köznyelvi kiejtése: [igasság]. Az [igasz-ság] ejtés pontoskodó, szükségtelen. 

 

igei állítmány – névszói állítmány 

Az igei állítmány személyhez kötve, dinamikusan fejezi ki a közlendőt, a névszói 

állítmány elvontan, statikusan. A maga helyén mind a kettő kifogástalan lehet, de 

ügyeljünk, hogy ne vigyük túlzásba a névszói (nominális) kifejezésmódot. Ez különösen a 

tudományos és a közéleti stílusban harapózott el, pl. megengedhetetlen a 

csoportérdekeknek a társadalom kárára való érvényesítése. Természetes magyarsággal: ne 

tűrjük (v. ne engedjük), hogy a csoportérdekek a társadalom kárára érvényesüljenek. A 

terpeszkedő kifejezéseknél viszont még a névszói állítmányok is jobbak. Pl. ehelyett: a 

Duna Magyarország északnyugati határát képezi, írjuk ezt: a Duna Magyarország 

északnyugati határa. 

 

igekötők használata 

1. A magyar igekötők határozószókból alakultak ki. Meghatározásukban a különféle 

nyelvtanok eltérnek egymástól. Az akadémiai helyesírási szabályzat tételesen felsorolja 

őket: abba-, agyon-, alá-, át-, be-, bele-, benn-, egybe-, el-, ellen-, elő-, előre-, fel- v. föl-, 

félbe-, félre-, felül- v. fölül-, fenn- v. fönn-, hátra-, haza-, helyre-, hozzá-, ide-, keresztül-, 

ketté-, ki-, körül-, közbe-, közre-, külön-, le-, meg-, mellé-, neki-, oda-, össze-, rá-, rajta-, 

széjjel-, szembe-, szerte-, szét-, tele-, tova-, tovább-, tönkre-, túl-, újjá-, újra-, utána-, 

végbe-, végig-, vissza-. A sor azonban nincsen lezárva, mert újabbak is keletkezhetnek. 

2. Az igekötők nyelvhelyességi kérdései 

Számos ige mellett sokan hibáztatják, fölöslegesnek tartják az igekötőt: (be)biztosít, 

(ki)értesít, (ki)kézbesít, (le)fedez, (le)kezel, (le)rendez, (le)szerződik stb. Idegen igék 

esetében olykor zavaró a szóvegyülés: beinvesztál (invesztál v. befektet), kiexportál (ex-

portál v. kivisz). Idegenszerű (németes) az igekötő az ilyenekben: átbeszél, beszüntet, 

kitárgyal. 

A leggyakoribb igekötők, a be-, ki-, le- főleg a meg- rovására terjeszkednek: beindít, 

bejósol, kitárgyal, lebüntet (helyesebben: megindít, megjósol, megtárgyal, megbüntet). 

Némely esetben logikátlan az igekötő használata: feloltja a villanyt (inkább: felgyújtja v. 

meggyújtja); kicsukja v. kizárja az ajtót (helyesen: kinyitja); szétragad vmi (= szétválik). 



Máskor az igekötő hiánya a zavaró. Pl. aki hivatalból bonyolítja az ügyet, az üzletet, az 

valójában lebonyolítja; a jogi nyelvi tartási szerződés jó magyarsággal eltartási szerződés. 

Az úgy tűnik… szerkezetben azonban már nem tekinthető hibának a fel igekötő hiánya. 

L. még: át | be igekötő | el igekötő | fel igekötő | ki igekötő | le igekötő | meg igekötő | 

össze | vissza 

 

igenév L. beálló melléknévi igenév használata | befejezett melléknévi igenév használata | 

folyamatos melléknévi igenév használata | főnévi igenév használata | főnévi igenév 

személyjelezése | határozói igenév és létige szerkezete | határozói igenév használata 

 

igenévi-igei személyjelezés 

A jelzői szerepű igenévi-igei szóalakot a következőképpen toldalékoljuk: az én idéztem 

mondás, a te idézted mondás, az ő (v. a szerző) idézte mondás; a mi idéztük mondás, a ti 

idéztétek mondás, az ők (v. a szerzők) idézte mondás. Az alany akár el is maradhat: az 

idéztem, idézted stb. mondás. 

Ezt a szerkezetet az elmúlt századokban íróink gyakran használták. Divatját tömörsége 

is fokozta: az (én) idéztem mondás = az a mondás, amelyet én idéztem. Az egyes szám 3. 

személyű alak sok esetben összetétellé vált: hófödte, madárlátta, ördögadta, szélfútta, 

vízmosta stb. 

Ha az alany a magam, magad, maga  stb. visszaható névmás, az igenévi -

igei jelző mindig -a, -e személyjelet kap: a magam festette kép (nem pedig: a magam 

festettem kép). 

Az ~ jelentősége az utóbbi fél évszázadban meglehetősen csökkent. Inkább csak egyes 

számban használatos, s ott is régiesnek, irodalmiasnak számít. Mindinkább felváltja az 

általam stb. személyjeles határozószóval alakult szerkezet: az (én) idéztem mondás = az 

általam idézett mondás. 

L. még: idéztem példa 

 

igényel 

A hivatali és a kereskedelmi nyelvben szükséges szakszó: lakást, jegyet ~. A választékos 

stílusban, különösen a sajtónyelvben azonban lehetőleg kerüljük: ez részletesebb indoklást 

~ (szebben: kíván). Máskor jó szinonimái ezek: kér, kíván, követel vmit; jár neki vmi; 

ajánlatos, kell, kívánatos, szükséges vmihez vmi. 

 

igényes 

Hirdetésekben szépítő, olykor álcázó értelmű: ~nek eladó (é. olyan személynek, akinek 

anyagi képességei arányban vannak igényeivel, tehát jómódú, gazdag). Az ~ vevő tehát 

egyszersmind tehetős vevő is. Ennek hatására az ~ melléknevet tárgy, dolog, áru stb. 

jelzőjeként is használják: ~ telek, hétvégi ház, videó, sőt ~ kivitel(ben állítják színpadra), ~ 

feldolgozás. Ez azonban pongyolaság; helyette keressük meg az odaillő jelzőt: értékes, 

szép, jó fekvésű, kiváló teljesítményű, pazar, fényes, fényűző, gondos, alapos stb. 

 

igényjogosult 

Németből való tükörfordítás (vö. anspruchsberechtigt), de jól beleillik jelöletlen határozós 

összetételeink sorába. Ma már inkább főnévként használatos: az ~ak ez év december 31-ig 

adhatják be kérelmüket. 

 



ígér 

Köznyelvi ejtése ingadozik: [igér] v. [ígér], de írva csak hosszú í-vel szabályos. Ugyanígy 

származékaiban: ígérget, ígérkezik, ígéret, ígéretes, ígérvény. 

 

ígérvény 

Szabályos képzésű hivatali nyelvi szakszó. Tömörsége miatt nemigen helyettesíthető 

mással. 

 

-ig  határozórag 

Általában vmilyen tér- v. időbeli határt jelöl meg: az állomásig taxival megyünk; este 10-ig 

itthon legyetek! Olykor félreérthető, kivált ha távolabbi időhatárt állapít meg, pl. szerdáig 

zárva. Nem egyértelmű, hogy szerdán még zárva van-e, v. már nyitva. Az előbbi 

értelmezés az elterjedtebb: szerdáig = ’még szerdán is’. Ezt érdemes lenne jogszabályban 

is rögzíteni! 

 

így(en) – imígy – imigyen 

Az így a köznyelvi; az ígyen régies, népies, az imígy és az imigyen régies, irodalmias. 

Ügyeljünk rá, hogy az imigyen szót két rövid i-vel kell írni (kiejtve [imígyen] alakban is 

él). 

 

így igaz 

Divatos kiszólás egyetértés kifejezésére. Nem idegenszerű (az angol that’s true szó szerinti 

megfelelője valójában ez volna: az igaz), de sokszor elég helyette csupán ennyi: igaz v. 

igen. 

 

ihar L. juhar – ihar – jávor 

 

ihász L. juhász – ihász 

 

ihlet 

Kiejtett alakjában a h nyelvháttal képzett réshang, hasonlóan a technika főnév ch-val írt 

hangjához. 

 

-i  képző becéző-kicsinyítő használata 

Korábban a gyermeknyelvre volt jellemző mint az ún. játszi szóképzés egyik fajtája, pl. 

csoki ’csokoládé’, fagyi ’fagylalt’, suli ’iskola’, isi ’ua.’, diri ’direktor, (iskola)igazgató’. 

Idővel azonban a felnőtt korosztály bizalmas beszélt nyelvében is gyakorivá vált: szabi 

’szabadság’, randi ’randevú’, süti ’sütemény’, vacsi ’vacsora’, tizi ’tizenegyes (a 

labdarúgásban)’ stb. Napjainkban piaci és utcai árusok, büfék stb. feliratain írják a 

rövidség kedvéért v. egyéb okból „becézve” a következő szavakat: ubi ’uborka’, pari 

’paradicsom’, sali ’saláta’, sertéspöri ’sertéspörkölt’, nyaki ’nyakkendő’ stb. Ez néha az 

ízléstelenségig, sőt a kegyeletsértésig fajulhat, pl. „Árusítás a ravinál”, azaz a 

ravatalozónál. A nyelvi infantilizmusnak (gyermetegségnek) ezek a megnyilvánulásai 

joggal sérthetik az emberek ízlését, ezért lehetőleg kerüljük őket! A csoki-, suli-féle igazi 

gyermeknyelvi szavakra ez természetesen nem vonatkozik. 

 

-i  képző  -falva, -halma, -háza, -földe, -telke  stb. végű helynevekhez 



A hagyományos nyelvszokás szerint a birtokos személyjeles földrajzi név végső a, e 

hangja az -i képző előtt kiesik: Albertfalva + -i = albertfalvi; Pannonhalma + -i = 

pannonhalmi; Nyíregyháza + -i = nyíregyházi; Gutorfölde + -i = gutorföldi; Bánhida + -i 

= bánhidi; Jánostelke + -i = jánostelki. Hasonlóképpen ezekben: Bali szigete + -i = Bali 

szigeti; Duna mente + -i = Duna menti. 

Ma azonban egyre gyakoribb a teljes, a név végi magánhangzót megőrző alak: 

albertfalvai, mátraházai stb. Ennek oka az a törekvés, hogy egyértelműen vissza lehessen 

állítani a helynév eredeti alakját. A kevésbé ismert nevek hangzóhiányos származékai 

ugyanis félreértést okozhatnak. Pl. a szabadegyházi melléknévből nemcsak a (helyes) 

Szabadegyháza alapalak következhet, hanem a (téves) Szabadegyház is (vö. veresegyházi – 

Veresegyház). Ezért terjed, különösen a hivatalos használatban a szabadegyházai típusú 

képzés. 

Ezzel szemben az Erzsébet királyné útja típusú utcanevek -i képzős alakjaként a 

szabályos, de kellemetlen hangzású E. királyné útjai helyett terjedőben van az E. királyné 

úti forma. 

 

-i  képző  i  végű helynevekhez 

Az -i melléknévképzőt az egyelemű v. egybeírt földrajzi nevek végén levő i betűvel 

egyetlen i-vé vonjuk össze: Balatonalmádi + -i = balatonalmádi (nyaralás); Budakeszi + -i 

= budakeszi (tüdőszanatórium); Ercsi + -i = ercsi (cukorgyár); Helsinki + -i = helsinki 

(olimpia); Pompeji + -i = pompeji (ásatások). 

Az y-ra végződő idegen helynevek melléknévi származékában viszont ki kell írnunk az -

i képzőt: a vichyi [visi(j)i] kormány; a Karlovy Vary-i gyógyforrások. 

 

-i  képző keltezésben 

Ha a március tizenötödike típusú, birtokos szerkezet alakú keltezéshez -i melléknévképzőt 

fűzünk, a birtokos személyjel magánhangzója hagyományosan kiesik: március tizenötödike 

+ -i = március tizenötödiki. 

A mai nyelvszokás szerint e magánhangzó már nem mindig marad el; egyre gyakoribb a 

március tizenötödikei forma. Egyelőre azonban az e nélküli változat tekintendő 

szabályosnak és kívánatosnak. Hasonlóképp az év eleji formához képest pongyola a terjedő 

év elejei. De vannak olyan dátumok, melyeknek -i képzős alakját már szinte mindenki az 

újabb szokás szerint képezi: május elsejei (munkaszünet), nem pedig május elseji. Idővel a 

bővebb forma általánossá és szabályossá válhat. 

Az 1838-i (árvíz) típusú -i képzős mellékneveket így mondjuk ki: ezernyolcszáz-

harmincnyolcadiki. A betűejtés ízű „ezernyolcszázharmincnyolci” formát okvetlenül 

kerüljük! 

 

-i  képző  ó, ő  végű helynevekhez 

A régi nyelvben a név végi ó az -i képző előtt a-vá, az ő pedig e-vé változott: Brassó + -i = 

brassai; Liptó + -i = liptai; Makó + -i = makai; Küküllő + -i = küküllei; stb. Ma már 

inkább a változatlan tőhöz járul az -i képző (mert ez felel meg annak a követelménynek, 

hogy az alapalakot egyértelműen helyre lehessen állítani): brassói, liptói, makói, küküllői 

stb. A hagyományos alakok azonban tovább élnek az állandó szókapcsolatokban és a 

vezetéknevekben: kállai (nem pedig kállói) kettős; Brassai, Liptai, Makai stb. 

tulajdonnevek. 

 



ikes és iktelen ragozás 

Az ikes ragozás szabályos használata egyre inkább a kijelentő mód jelen idejének egyes 

szám 3. személyére korlátozódik: eszik, fázik, mászik, hazudik stb. A beszélt köznyelvben 

egyes szám 1. személyben terjedőben vannak a szabálytalan (mert iktelen ragozású) 

alakok: eszek az eszem helyett, fázok a fázom helyett. Ehhez hozzájárul az ikes ragozás 

bonyolultsága (pl. az, hogy az ikes igének látszó mászik, hazudik szabályos 1. személyű 

alakja nem mászom, hazudom, hanem mászok, hazudok; ezek ugyanis ún. nem állandó ikes 

igék, csak 3. személyű alakjuk ikes). 

Az ikes ragozás fennmaradása ellen hat az is, hogy a nyelvjárások többsége és az 

alacsonyabb szintű beszélt nyelv nemigen ismeri (ezért nevezte Simonyi Zsigmond „úri 

igeragozás”-nak). Még leginkább a művelt, választékos nyelvhasználatban és az írott 

nyelvben tartja magát, de ebből is visszaszorulóban van. A nyelvérzék elbizonytalanodását 

mutatja, hogy már évtizedekkel ezelőtt tiltakozást keltett a „Ne ugorjék mozgó 

villamosra!” plakátfelirat (tehát a felszólító módban már szokatlannak, hibásnak tetszett a 

szabályos ikes alak, az ugorjék). 

Az ikes ragozás szabályos használatát csak a tiszta és állandó ikes igék kijelentő 

módjában kívánhatjuk meg: látszom, látszol, látszik; viseltetem, viseltetel, viseltetik; 

vitatkozom, vitatkozol, vitatkozik; eszem, eszel, eszik; iszom, alszom, dolgozom, lakom stb. 

Az ikes és iktelen igealakok alkalmazásában még a művelt ember nyelvérzéke is el-

elbizonytalanodik. De érdemes számon tartanunk a bomló ikes rendszer teremtette 

alakpárok eltérő stílusértékét: aludj! (határozott felszólítás) – aludjál! (kevésbé szigorú 

kérés); egyen már! (köznyelvi) – egyék má’! (népies). Aki pedig szenvedő ige használatára 

vállalkozik, annak okvetlenül tudnia kell ikesen ragozni: engedtessék meg…; hallgattassék 

meg a másik fél is! 

 

illeszkedés L. magánhangzó-illeszkedés 

 

illető 

Eredetileg az illet ige folyamatos melléknévi igeneve: ’érintő’, majd ’vmire, vkire 

vonatkozó’. Melléknévként: ’az éppen szóban forgó’, pl. az ~ vállalat csődöt jelentett; az ~ 

férfi már többször is telefonált. Jelzett szavától önállósulva főnévi értékben is: az ~ (’az a 

személy, akiről az előbb beszéltem’) az előszobában vár. A bizalmas-vulgáris beszédben: 

’valaki; egy ember’, pl. keresett egy ~. Ezt az ésszerűtlen szóhasználatot a választékos 

köznyelvben okvetlenül kerüljük! 

 

illetőleg – illetve – illetően 

Helyreigazításra, pontosításra az illetőleg és az illetve kötőszó egyaránt használható: a 

munkálatok, illetőleg (v. illetve) a vizsgálatok még nem fejeződtek be. A gyakran helyettük 

álló ill. rövidítés amúgy is egybemossa a két rokon értelmű szót: a szülő, ill. gondviselő 

aláírása. Némelyek ebben a szerepben az illetőleg formát részesítik előnyben, s az illetve 

szót csupán az illet ige határozói igeneveként alkalmazzák: szomszédait durva sértésekkel 

illetve elrohant. 

Az illetőleg-nek a hivatali nyelvben sajátos, névutószerű funkciója is van: a kinevezést 

illetőleg még nem döntöttek (egyszerűbben: a kinevezésről). 

Mivel az illetőleg és az illetve kötőszó egyaránt kifejezhet kapcsolatos és választó 

viszonyt (e tekintetben a modern és/vagy formára emlékeztet), használata olykor félreértést 

okozhat. Ilyenkor helyettesítsük más, egyértelműbb kötőszóval: ügyfeleinket júliusban és 



augusztusban, sajnos, nem fogadhatjuk; vendégeinknek szállást másod- vagy 

harmadosztályú szállodákban foglalunk. 

A ’rá vonatkozóan’ jelentésű, névutói szerepű illetően határozószó a hivatali zsargon 

körülményeskedő szava: az erőmű megépítését illetően még nem tudok nyilatkozni. 

Tömörebben: az erőmű megépítéséről… 

 

illik 

Csak a 3. személyben kap ikes toldalékot, egyébként iktelenül ragozzuk: illek, illesz (az 

illel népies és régies), ~. Felszólító alakjai (illjek, illjél stb.) kissé nehézkesek. Ha 

szükséges, keressünk helyettük vmi gördülékenyebb megoldást. Pl.: szeretném, hogy a 

megemlékezés illjen az évfordulóhoz; inkább: illő legyen. L. még: csuklik típusú igék 

ragozása | ikes és iktelen ragozás 

 

illusztris 

Latin eredetű melléknév, a társalgási stílus kedvelt szava, olykor némi finomkodó 

mellékízzel: ~ társaság gyűlt össze; az ~ vendéget maga az igazgató köszöntötte. Több 

teljes értékű magyar megfelelője is van: híres, neves, jeles, kitűnő, kiváló. Inkább ezekkel 

éljünk! 

 

illuzórikus – illuzórius 

A latin eredetű illúzió alapszó ú-ja a képzett származékokban megrövidül: illuzionista, 

illuzionizmus, illuzórikus v. illuzórius. Az utóbbi változatok közül az illuzórius az 

eredetibb, de ma ez a ritkább. Magyar megfelelőik sokszor kifejezőbbek: hiú, hiábavaló; 

csalóka, délibábos, megvalósíthatatlan; kétes, kétséges; látszólagos, képzeletbeli. Inkább 

ezek közül válasszunk! 

 

ilyetén – olyatén 

Az ilyetén választékos, enyhén régies hatású melléknévi mutató névmás, jelentése: ’ilyen’. 

Pl. az események ilyetén alakulása miatt a látogatás elmarad. Az ilyeténképpen alak ragos 

névmási határozószó: ilyeténképpen (= így, ekképpen, ilyenképpen) nem utazhatunk 

hozzátok. Az ilyetén mély hangú párja a távolabbra mutató olyatén. E szavak lassú 

elavulását jelzi, hogy a távolra mutató alak elírásként már ebben a formában is előfordul: 

olyatán (az ilyen – olyan mintájára). Csak az igen választékos, ünnepélyes stílusban 

alkalmazhatjuk, ügyelve azonban a mély hangú alak pontosságára. 

 

ily – ilyen 

A köznyelvi ilyen-hez képest az ily régies, választékos. Csak néhány állandó 

szókapcsolatban fordul elő: ily esetben, ily módon, ily célú (beruházás) stb. A XIX. 

században hiányjellel írták: ily’; mai szövegben ez régiesség, túl gyakran alkalmazva 

modorosság. 

A beszélt nyelvben a tárgyrag általában a rövidebb alakhoz kapcsolódik: ne mondj 

ilyet!; ilyet még nem hallottam! Ám a mai nyelvérzék az ilyet formát nem az ily tárgyragos 

alakjának, hanem az ilyent bizalmas-pongyola ejtésének tekinti. Ezért írásban mind 

gyakoribb a kissé nehézkes ilyent alak. 

Állítmányként csak az ilyen használható: ő már csak ilyen. 

A közelre mutató melléknévi névmás további régies, irodalmias változatai: ilyes(féle, -

forma), ilyetén (l. külön). 



Vö. oly – olyan 

 

image – imázs 

Az image főnév az angolban és a franciában egyaránt megvan, de az angolban [imidzs]-

nek, a franciában pedig [imázs]-nak ejtik. Alapjelentése: ’kép’; átvitt értelemben: ’az a 

kép, amely egy emberről v. egy intézményről a közvéleményben kialakul, ill. amelyet az 

illető személy v. cég saját magáról kialakítani igyekszik’. 

Magyar nyelvi környezetben írása is, ejtése is nehézségeket okozhat. Egyelőre a 

korábban átvett, ezért nagyobb hagyományú franciás változat a gyakoribb: a vállalat 

imázsa, országimázs. 

Megpróbálták elterjeszteni helyette a hírkép v. a közkép összetételt, egyelőre 

sikertelenül. Olykor pótolhatná a magyar arculat szó is: a vállalat, az ország arculata. 

Máskor azonban nem; furcsa lenne azt mondani pl., hogy vkinek hozzátartozik az 

arculatához a fekete fűzős bakancs. 

 

imént – az imént L. a, az névelő időhatározók előtt 

 

ím, íme – imigyen 

Az ím mondatszó származékainak egy részében hosszú marad az í: íme, ímhol, ímmel-

ámmal (kiejtve gyakran [imhol], [immel-ámmal] is), másokban azonban megrövidül: 

imígy, imigyen, immár stb. 

 

immár – immáron 

Mindkettő erősen választékos, az utóbbi régies is. Csak a szónoki nyelvben és az 

emelkedett publicisztikában fordulnak elő: immár(on) 1100 év telt el a honfoglalás óta. 

 

-impex  utótagú mozaikszavak 

Az import és az export első betűiből alakult -impex a külkereskedelmi vállalatok rövidített 

nevének utótagjaként használatos. A bizalmas szóhasználatban önállósulva is: valami 

impexnél dolgozik. 

Az így alakult mozaikszavakat nagy kezdőbetűvel s utána kisbetűkkel írjuk: Lignimpex 

(előtagja a latin lignum ’fahasáb, faanyag’ szóra utal); Mineralimpex (a latin eredetű 

mineráliák ’ásványok’ nyomán); Terimpex (a Ter- előtag a magyar termény főnév első 

szótagja); stb. 

 

implementál 

Latin gyökerű, de újabban az angol implement ’végrehajt, keresztülvisz, teljesít’ 

fordításaként is terjedő ige. Főként a közéleti nyelvben és a sajtóban divatozik. Magyarul: 

megvalósít, a gyakorlatba átültet. Nem szakmai szövegben inkább ezeket a közérthető 

magyar megfelelőit használjuk helyette! 

 

import 

Latin–angol eredetű nemzetközi szó; van jó magyar megfelelője, a behozatal. Mivel 

azonban ’külföldről behozott áru’-t is jelent, továbbá összetételekben is gyakori, sőt 

származékai is vannak (~áru; importál, importőr stb.), általában nem nélkülözhetjük. Vö. 

export 

 



impresszárió 

Olasz eredetű idegen szó: ’hangversenyrendező; előadóművész fellépéseit megszervező, 

gazdasági ügyeit intéző személy’. Szócsaládjának újabban feltűnő tagjait (impresszál, 

impresszálás, az általunk impresszált művész), bár idegenszerűek és modorosak, nem 

könnyű magyar szóval helyettesíteni, mert a megszervez nem a művészre, hanem az 

előadásra, előadókörútra vonatkozik, s a szerződtet(és) is mást jelent. 

 

impresszió 

Latin eredetű idegen szó: ’benyomás, hatás’. A tudomány nyelvében elfogadható 

(esztétika, orvostudomány stb.), a köznyelvben azonban használjuk helyette a magyar 

megfelelőket. Pl. mély ~t gyakorolt rá = mély benyomást, nagy hatást gyakorolt rá, keltett 

benne; az az ~m = úgy érzem, gondolom, hiszem, sejtem, vélem; azt az ~t kelti = olyannak 

látszik, tetszik, azt a látszatot kelti. 

Származékai egy részében – idegen képzők előtt – megrövidül az ó: impresszionizmus, 

impresszionista, impresszionál. 

 

indexál – indexel 

Latin tövű, magyar képzőjű közgazdasági szakszó: ’bért, nyugdíjat stb. az infláció mértéke 

szerint kiegészít’. Nincs magyar megfelelője. A két változat közül az indexel a szabályos 

hangrendileg. Az autósnyelvi indexel ’irányjelzést ad’ igével való azonosalakúsága nem 

zavaró. 

 

indián nyár 

Az angol Indian summer ’napos, meleg (kora) őszi időszak’ szó szerinti fordítása. 

Hagyományos magyarsággal: vénasszonyok nyara. Aki ezt vmilyen okból, pl. rosszul 

értelmezett tapintatból, nem kívánja használni, és helyette az ~ kifejezéshez folyamodik, az 

sem hibázik, csak idegenszerűen, modorosan fejezi ki magát. 

 

ind – indus – indiai – hindi – hindu 

Az ind ma inkább melléknév: ind nyelv, ind népek. Főnévként ritka, legfeljebb többes 

számban: az indek ’ind személyek’. Ilyen szófaji értékben kevésbé régies az indus. Az 

indiai melléknév személyre, népre vonatkoztatva tágabb értelmű az ind-nél: összefoglalóan 

jelöl minden Indiában élő lakost, ill. nemzetiséget. 

A hindi melléknév és főnév India legnagyobb indoeurópai nyelvét, a hatalmas ország 

hivatalos nyelvét jelöli. Hindu azonban csak az a hindi-t beszélők közül, aki a hinduizmus 

vallásának (a brahmanizmus indiai válfajának) követője. 

Vö. holland – hollandi – hollandus 

 

indít  terjengős kifejezésekben 

Főleg a hivatali és a sajtónyelvben élő kifejezések: eljárást, keresetet, vizsgálatot indít vki 

ellen. Csak ritkán helyettesíthetők egyszerű igealakkal: pert indít vki, vmi ellen = beperel 

vkit, vmit. 

 

indok, indokol, indoklás 

Az indok főnév nyelvújítás kori összevonás az indító ok kifejezésből. Származékai a jogi 

és a hivatali nyelv szakszavai, de köznyelvi használatuk és értelmük is van: indokol, 

indoklás v. indokolás. Ezek helyett a mindennapi nyelvben semlegesebb a megokol(ás), 



magyaráz(at). Az indok és az indok(o)lás nem mindig cserélhető fel egymással. Az előbbi: 

’ok, érv’, az utóbbi: ’magyarázat’. Pl. minden indok nélkül nekiugrott és felpofozta; az 

ítélet indoklása több mint egy órát vett igénybe. 

 

indul  terjengős kifejezésekben 

A vminek indul természetes kifejezésforma, pl. hízásnak, romlásnak indul. Ebben a 

szerepében az indul csak a kezd igével helyettesíthető: hízni, romlani kezd. Némelyik ilyen 

kifejezés azonban egyszerűsíthető: futásnak indul = nekiiramodik, esetleg megfutamodik. 

 

infarktus 

Latin elemekből alkotott orvosi szakszó: ’érelzáródás (és ennek következtében fellépő 

részleges szívizomelhalás)’. A köznyelvben is elterjedt, főleg a szív~ összetételben. Olykor 

helyettesítheti a magyar szívroham, szívgörcs. 

 

influenza 

Olasz eredetű betegségnév; a beszélt nyelvben is általánossá vált, bár gyakran hibás, torz 

alakban: [infulenza], sőt [infulencia]. Az eredetihez hívebb, a képzés helye szerinti 

hasonulást tükröző [influenca], [influendza] változatok ritkák, emiatt keresetten hatnak. Az 

~ szó ma a művelt köznyelvben is jobbára úgy hangzik, ahogyan leírjuk. 

 

informális 

Az angol informal ’nem hivatalos, fesztelen’ melléknév fordításaként került a hazai 

közéleti és sajtónyelvbe; korábban csak ellentéte, a latin eredetű formális volt ismeretes a 

magyarban. Zavaró lehet az informál igéhez való hasonlósága, pl. az ~ megbeszélés-ről azt 

hihetik, hogy ott vmiről informálni, tájékoztatni fogják a résztvevőket. Ezért még hivatali 

nyelvi szövegkörnyezetben is inkább a következő magyar megfelelőivel éljünk: nem 

hivatalos, kötetlen, fesztelen. Olykor a spontán (jellegű) is jó rá, pl. a szociológiában ~ 

kapcsolatok = spontán (jellegű) v. spontán módon kialakuló kapcsolatok. A bizalmasabb 

sajtónyelvben az ~ tárgyalás, ~ kormányülés helyett terjed a szellemes-szemléletes 

nyakkendő nélküli tárgyalás, kormányülés kifejezés is. 

 

ingerencia 

Latin eredetű idegen szó: ’befolyás, hatáskör’. A régi hivatali és sajtónyelv szava. A 

magyar inger főnév hatására tréfásan ilyen értelemben is használják: It érez vmire. 

 

ing – inog L. inog – ing 

 

ingyenbe(n) – ingyenért – ingyért 

A cserébe(n), ajándékba stb. mintájára a népies beszédben él az ingyenbe ad, ingyenben 

van (neki) kifejezés is. A pénzért és az ingyen vegyülésével keletkezett az ingyenért 

(rövidülve: ingyért) ad v. kap vmit. A művelt nyelvhasználatban az ingyen határozószót 

nem ragozzuk: ingyen adtam, ingyen jutottam hozzá. 

 

ingyenes zöldszám L. zöldszám 

 

iniciálé – iniciále 



Latin eredetű idegen szó: ’díszes kezdőbetű’. Az előbbi a szabályos írott alakja, de a 

beszélt nyelvben csaknem ugyanilyen gyakori az iniciále forma is. 

 

injekció 

Latin eredetű orvosi szakszó, de a köznyelvben is széles körben elterjedt. Művelt ejtése: 

[innyekci(j)ó]. Az [inyekci(j)ó] ejtés pongyola, az [inekció] bántóan hibás. A magyar 

megfelelőként ajánlott oltás nem honosodott meg. Ez ma csakis ’(fertőző betegség ellen 

adott) védőoltás’ jelentésben él. 

 

inkább L. kétszeres fokozás | körülírt fokozás 

 

inkább ne(m) – kevésbé 

Tagadó körülírt fokozásra alkalmatlan, suta az inkább ne(m); a helyes alak a kevésbé. Hi-

bás tehát ez: az új berendezés annál inkább nem gazdaságos, minél rövidebb ideig 

üzemeltetjük. Helyesen: … annál kevésbé gazdaságos, minél… Tiltó mondatban: minél 

több az alkalmatok a henyélésre, annál inkább ne legyetek lusták (= annál kevésbé 

legyetek lusták)! L. még: annál is inkább | körülírt fokozás | leginkább nem – legkevésbé 

 

inkognitó 

Olasz eredetű idegen szó. Főnévként: ’vki rangjának, kilétének eltitkolása; fedőnév, álnév’. 

Pl. kínosan ügyel ~jára; felfedte ~ját. Határozószóként: ’ismeretlenül, rangrejtve’. Pl. ~ 

utazik. Ebben a szerepében – idegenszerűsége miatt – kerülendő; amúgy is kiveszőben van. 

Helyette ma az ~ban utazik, ~ban lakott a szállóban stb. formát használjuk. Választékos, 

enyhén régies hangulatú szó. Kitűnő magyarítása, a rangrejtve nem terjedt el széles 

körben, nem tudta kiszorítani. 

 

innen – innét – innentől 

A köznyelvben az innen az általánosabb; az innét ritkább, népies. Az innentől bizalmas-

pongyola, terjengős forma, de ’ettől a helytől; ettől az időtől (fogva)’ jelentésben 

elfogadható: innentől már a mi telkünkön járunk; innentől (kezdve) egy perc nyugta sem 

volt. Az innet népies, az innejd, innejt tájnyelvi. 

 

innováció 

Latin elemekből alkotott idegen szó, az újabb gazdasági és közéleti nyelv divatszava: 

’vminek a megújítása, ill. a megújított dolog, eljárás stb., az azt lehetővé tevő szervezeti 

feltételekkel, intézményrendszerrel, anyagi-műszaki alapokkal együtt’. Pl.: a nehézipar, a 

mezőgazdaság ~ja; az ~ fejlesztése fontos gazdasági érdek. Nincs pontos magyar 

megfelelője; a helyette ajánlott újítás főnév jóval szűkebb értelmű. Ha azonban valóban 

csupán újítás-ról van szó, nem pedig ~-ról, természetesen a magyar kifejezéssel éljünk! 

 

inog – ing 

E két azonos tövű ige alaki és jelentésbeli elkülönülése a XX. században alakult ki: az inog 

főleg azt jelenti, hogy vmely rögzített tárgy (pl. építmény) billeg, ide-oda mozog, az ing 

pedig elsősorban azt, hogy vmely felfüggesztett tárgy (pl. hinta, csillár) lengő mozgást 

végez, fel-alá leng. Ügyeljünk e jelentésüknek megfelelő pontos használatukra! 

 

instant 



Az ~ kávé, ~ kakaó, ~ leves kifejezések az angol ~ coffee ’vízben oldódó kávépor’ és társai 

átvételével kerültek hozzánk. Az angolban ’sürgős, azonnali’ jelentésű ~ melléknév 

kiejtése a magyar beszédben egyelőre ingadozást mutat a németes [instant] és az 

angolosabb [insztant] között. Ez a bizonytalanság is amellett szól, hogy ne siessünk az 

angol mintájú elnevezések meghonosításával. Az ~ kávé eddig inkább neszkávé v. neszkafé 

volt (a svájci Nestlé gyár Nescafé nevű terméke nyomán), de lehetne akár gyorskávé is. 

Ugyanígy az ~ kakaó, ~ leves lehetne magyarul gyorskakaó, gyorsleves. Ezt támogathatná, 

hogy már évtizedek óta van nyelvünkben gyorsétterem, gyorsbüfé, gyorsfalatozó ’olyan 

étterem, büfé, falatozó, amelyben gyorsan lehet étkezni, ahol gyorsan kiszolgálják a 

vendéget’. 

 

intellektuel L. entellektüel – intellektuel 

 

interjú 

Angol eredetű nemzetközi szó (interview). A mai köznyelvben [interjú] alakban ejtjük, s 

így is írjuk. Az eredetihez közelebb álló intervjú írás- és ejtésváltozat nem vert gyökeret. 

De (hihetőleg ennek hatására) a (meg)interjúvol igei származékba belekerült egy v – ha 

nem is oda, ahol az angolban van. 

 

internacionálé 

Latin elemekből alkotott szó. Történelmi fogalomként: ’munkáspártok nemzetközi 

egyesülése’. Címként nagy kezdőbetűs: végül elénekelték az Internacionálét. A 

köznyelvben él az [internacionále] ejtésváltozat is; ez kevésbé igényes. 

 

internet 

E nagy fontosságú nemzetközi szó eredetileg márkanév volt, ennek megfelelően nagy 

kezdőbetűvel írták (a magyarban is). Idővel azonban köznévvé vált, ezért kis kezdőbetűs 

írása a szabályos. Már több származékszava is van: internetezik, ill. ~kávézó, ~-hozzáférés. 

Jó magyar megfelelője a világháló v. röviden háló, de ebből nem lehet igét képezni. Ennek 

ellenére váltogassuk az ~ szóval! 

 

intéz 

A hivatali nyelvben gyakoriak az ~ igével alkotott tárgyas szószerkezetek: beszédet, 

felhívást, figyelmeztetést, kérdést, kérést, levelet, táviratot, tiltakozást, üdvözletet stb. ~ 

vkihez, vmihez; rohamot, támadást ~ vki, vmi ellen. E választékos, hivatali nyelvi ízű 

kifejezések általában könnyen helyettesíthetők egyszerű igével, bár a két változat között 

van némi jelentésbeli és főleg stiláris különbség. Pl.: beszédet ~ v. beszél az 

egybegyűltekhez; felhívást ~ a dolgozókhoz v. felhívja a dolgozókat vmire; figyelmeztetést 

~ az igazgatóhoz v. figyelmezteti az igazgatót; kérdést ~ az előadóhoz v. megkérdezi az 

előadót; rohamot, támadást ~ vki, vmi ellen v. megrohamoz, (meg)támad vkit, vmit; stb. Az 

(üdvözlő, tiltakozó) táviratot ~ vkihez, vmihez helyett azonban nem élhetünk a puszta 

táviratoz vkinek, vminek formával. De kifogástalan az egyszerűbb s mégis hivatalos jellegű 

táviratot küld. 

intézménynevek írása 

Az intézmények nevének minden elemét nagybetűvel kezdjük, kivéve az és kötőszót és az 

a, az névelőt. Ha azonban az intézménynév névelővel kezdődik, ez is nagybetűs: A Szép 

Magyar Nyelvért Alapítvány. 



Az -i (v. -beli) képzős származékokban csak a tulajdonnévi v. ezzel egyenértékű 

elem(ek) nagy kezdőbetűjét tartjuk meg, a többit kisbetűvel írjuk: Magyar Tudományos 

Akadémia – magyar tudományos akadémiai v. akadémiabeli; Környezetvédelmi 

Minisztérium – környezetvédelmi minisztériumi; József Attila Színház – József Attila 

színházi; Országos Széchényi Könyvtár – országos Széchényi könyvtári; stb. 

Ha az -i képzős földrajzi név szerves része az intézménynévnek, ez is nagy kezdőbetűs: 

Mátraszentimrei Általános Iskola. De nem hivatalos használatban természetesen így is jó: 

a mátraszentimrei általános iskolába jár. 

A teljes, hivatalos nevek helyett használt formák írásakor a következőkre kell ügyelni: 

a) A Nemzeti Színház, Szeged típusú teljes név helyett használt Szegedi Nemzeti Színház 

névben az -i képzős elemet az intézménynév részének tekintjük, ezért nagybetűvel 

kezdjük. De nyilvánvalóan alkalmi a jelző ebben: a szegedi Móra Ferenc Múzeum, ezért itt 

a szegedi szót kis kezdőbetűvel írjuk. 

b) A teljes intézménynév helyett sokszor annak rövidített változatát alkalmazzuk. Ha e 

rövidítés az intézménynév egyedítő eleméből v. elemeiből alakult, megtartjuk a név-

elem(ek) nagy kezdőbetűjét: a Medicorban dolgozik, az Eötvös Lorándon tanul. Az 

intézménytípust jelentő névelemből alakult rövidítést azonban akkor is kisbetűvel kezdjük, 

amikor egy bizonyos intézményre vonatkozik: József Attila Gimnázium, de: a gimnázium 

tanári kara megbeszélést tartott. 

c) Az intézményen belüli egységek (főosztályok, osztályok, csoportok, üzemrészek, 

telephelyek stb.) nevét kis kezdőbetűvel írjuk: az Oktatási Minisztérium nemzetiségi 

főosztálya, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének nyelvművelő 

osztálya és közönségszolgálata stb. 

d) Az alárendelt viszonyban levő intézményt jelölő birtokos szerkezetből lehetőleg ne 

hagyjuk el a határozott névelőt és a birtokos jelzőt, pl. a Magyar Tudományos Akadémia 

Nyelvtudományi Intézete. De cégtáblán, bélyegzőn, levélpapíron, névjegyen ez a megoldás 

is elfogadható: 

Magyar Tudományos Akadémia 

Nyelvtudományi Intézet 

e) A pályaudvarok, repülőterek, mozik, éttermek, üzletek, fürdők, temetők stb. 

intézménynévszerű megjelölésében csak a tulajdonnévi (v. annak megfelelő) tagot írjuk 

nagy kezdőbetűvel: Nyugati pályaudvar, Ferihegyi repülőtér, Uránia filmszínház, 

Kárpátia étterem, Ádám–Éva ruházati bolt, Lukács fürdő, Kerepesi temető stb. Az -i v. -

beli képzős származékokban megtartjuk az alapalak írásmódját: Ferihegyi repülőtéri, 

Uránia filmszínházi, Kárpátia éttermi stb. 

f) A rendszeresen ismétlődő eseménysorozatok, kiállítások, vásárok stb. nevét az 

intézményekével azonos módon írjuk: Budapesti Tavaszi Fesztivál, Szegedi Ünnepi 

Játékok, Budapesti Nemzetközi Vásár stb. De kis kezdőbetűkkel: portugál filmhét, sőt a 

magyar nyelv hete! 

 

intonáció 

Latin elemekből alkotott idegen szó. Nyelvészeti szakszóként: ’hanglejtés’. Ebben a 

jelentésben használjuk magyar megfelelőjét! Tágabb értelme: a hangsúly, a beszédtempó 

és a szünet együttese, a beszéd prozódiai elemei. Nem tudományos szóhasználatban jól 

pótolhatja a hangfekvés, hangvétel v. hanghordozás. A zenében: hangadás, (be)hangolás. 

 

invesztál 



Latin eredetű, magyar képzőjű közgazdasági szakszó. Mind szak-, mind köznyelvi 

szövegben jól helyettesíthetik magyar megfelelői, a befektet, beruház. Ugyanígy a szakmai 

zsargon és a sajtónyelv invesztíció szava sem jelent mást v. többet, mint a befektetés, 

beruházás. 

Az ~ ige önmagában is befejezett értelmű, nem szükséges tehát ennek jelzésére 

igekötővel is ellátni: be~, bele~. Ezek az igealakok a választékos stílusban kerülendők! 

 

ion – ión, jón 

Hasonló alakú, de különböző eredetű és jelentésű szavak. Célszerű őket írásmódjukkal is 

megkülönböztetni. A görög–angol eredetű ion: ’villamos töltést hordozó anyagi 

részecske’. Származékaiban is rövid o-val: ionizál, ionizáció, ionizátor, ionoszféra, ill. 

ionfelhő, ionrakéta, ionsugár stb. Az ókori görög törzs neve háromféle alakban is 

előfordul: ion, ión, jón. Közülük a jón formát használjuk, hogy minél inkább 

megkülönböztessük a másik szótól. Tehát népnévként: a jónok; jelzőként: jón dialektus, 

jón oszlopfő stb. 

 

ipse 

A latin ~ [ipsze] ’ő maga’ névmásból eredő főnév: ’ember, férfi’. Magyar szóként s-sel 

ejtjük és írjuk. Csak a bizalmas beszélt nyelvben használható! 

 

iránt 

Eredeti valóságos irányt jelölő szerepe a köznyelvben megszűnt; ennek emlékét csupán a 

torony~ ’egyenesen előre’ határozószó őrzi. 

Átvitt értelemben főleg barátságos érzések irányulását fejezi ki: baráti érzésekkel viseltetik 

vki ~; barátságot, szerelmet, vonzalmat stb. érez vki ~; érdeklődik vki v. vmi ~. A negatív 

érzelmekkel kapcsolatban inkább az ellen, szemben névutót használjuk. 

A hivatali és közéleti zsargonban az ~ névutóval alkotott kifejezések sokszor jó, tömör 

határozóragos alakok helyét bitorolják: lelkesedik vmi ~ (= vmiért); jogot formál vmi ~ (= 

vmire); gondoskodik vki, vmi ~ (= vkiről, vmiről); vágyódik vmi ~ (= vmire). A ragoknak 

névutóval való fölcserélése a bürokratizálódásnak a nyelvi tünete! 

Vö. szemben 

 

irányában, irányából 

Eredeti jelentésében mindkettő helyes: a folyó irányából tompa dörrenések hallatszottak; a 

határ irányában menekültünk. Újabban, különösen a hivatali zsargonban, elvontabb irány 

jelölésére is, névutószerűen: az iskolák irányában (helyesen: az iskoláknak) már elküldtük 

az útmutatót; az érdekeltek irányából (inkább: az érdekeltektől) még semmilyen 

visszajelzés sem érkezett. 

 

irányba – irányban 

Egyaránt helyes, csak kissé eltérő szemléleten alapul: déli irányba v. irányban halad, 

hajózik stb. Máskor viszont – az állítmánytól és a szövegkörnyezettől függően – v. csak az 

egyik, v. csak a másik változat kifogástalan: déli irányban szárazföld(et látok)!, ill. déli 

irányba fordítja a hajó orrát. 

 

irányt vesz 



Bár pontos német mintája van (Richtung nehmen), valóságos helyi értelemben megfelel a 

magyar szemléletnek is: a hajó a kikötő felé vette az irányt; északnak veszi az irányt; 

töprengései más irányt vettek. Az átvitt értelmű ~ vmire viszont oroszból való 

tükörfordítás, az egykori mozgalmi zsargon jellegzetes eleme: a vállalat kollektívája ~ a 

selejt felszámolására. Körülményessége és idegenszerű volta miatt ne éljünk vele! (Amúgy 

is kiveszőben van.) Tömören, természetes magyarsággal: … felszámolja a selejtet; 

megkezdi a selejt felszámolását; törekszik, igyekszik felszámolni a selejtet. 

 

irigy 

Köznyelvi kiejtése: [irigy] v. [irígy], de írva csak két rövid i-vel szabályos: ~. Ugyanígy a 

származékokban: irigység, irigyel, irigykedik, irigylés(re méltó) stb. 

 

irigyel  vonzata 

Hagyományosan vkitől irigyelünk vmit, pl. irigylem (tőle) az eszét. Jó ez is: irigyel vkit, pl. 

nem irigylem (őt). Újabban (egy kissé a németre emlékeztetően) meghonosodott az irigyel 

vkit vmiért vonzat is: irigylem (őt) az eszéért. Ez sem helytelen. 

 

irodalmi(as) stílus 

A szépirodalmi nyelvnek, különösen a XIX. század irodalmának bizonyos szavai, 

kifejezései felbukkannak mai, nem szépirodalmi szövegekben is, pl. felleg (a felhő helyett), 

hitves (a feleség helyett), kikelet (a tavasz helyett); e sártekén (= ezen a földön, földgolyón 

v. világon); az Úr segedelmével (= segítségével); a tudás szövétneke (= fáklyája, fénye, 

világa); keblére ölel vkit (= megölel); írmagja (= nyoma) sem marad vminek; stb. 

Az efféle emelkedetten választékos, fennkölt szóhasználat olykor helyénvaló lehet, pl. a 

szónoki nyelvben v. a nemes publicisztikában. Egyebütt azonban mesterkélten hat, 

dagályossá teszi a stílust. A beszélt nyelvben pedig semmiképp sem alkalmazható a 

nevetségessé válás kockázata nélkül! 

Vö. szépirodalmi nyelv és stílus | szónoki, előadói stílus | választékosság 

 

irodalmi nyelv 

A nemzeti nyelv irányító fő típusa, főleg írásban. De még a művelt köznyelvvel szemben is 

van tere a beszélt ~nek. 

Nyelvünk először írásban egységesült néhány főbb regionális nyelv és nyelvjárásterület 

sajátságait ötvözve úgy, hogy benne szűk körre szorultak az ingadozások, a 

vagylagosságok. Az ~ a nemzet tulajdona, átfogja az egész magyarságot mint a 

gondolatközlés és érintkezés eszközrendszere. 

Bár ma is gazdagodhat táji forrásokból, inkább belső törvényei szerint fejlődik: alkot új 

szavakat (főleg összetétellel, ritkábban képzéssel), fogad be és honosít jövevénnyé idegen 

szókat, másokat idegenszerűnek tartva meg. Az ~ nyit igazán teret az országos méretű 

nyelvtani és jelentéstani változásoknak. Röviden: leginkább benne nyilvánul meg a nyelvi 

norma, különösen szigorúbb, feszesebb írott változatában. 

Az ~ nem azonos a mindenkori szépirodalom nyelvével! Bár az írók tekintélyükkel 

kétségtelenül hatnak az ~re, sem művészi alkotásaik szövege, sem értekező prózájuk nem 

üti rá mindenre az ~ pecsétjét. 

Az ~ eredetiségben, színességben kevesebb, érvényességi körében viszont több a 

szépirodalmi nyelvnél. Több is, kevesebb is a köznyelvhez viszonyítva is. Az utóbbinál 



gazdagabb a régies és választékos elemek használatában, de alighanem szegényebb a 

bizalmas, a családias, a tréfás, a gúnyos árnyalatok kifejezésében. 

A nyelvművelők nem szőrszálhasogatásból törekednek az ~ terjesztésére, arra, hogy 

közléseinkben ehhez alkalmazkodjunk. Ez a fő nyelvváltozat, a nemzeti egység 

szükségszerű velejárója. De ez emeli az érintkezés emberi szintjét is, s ez szolgálja 

leghathatósabban a minél tökéletesebb megértést a beszédpartnerek közt. 

A nyelvművelő támogatja, hogy őrizzünk meg minden olyan régiességet, amely még 

árnyalni tudja mondanivalónkat, de értékeli és segíti a hasznos újításokat is, s nem 

zárkózik el attól sem, hogy kimondja: ez v. az az elem, szókapcsolat, nyelvtani forma már 

elveszítette funkcióját, elavult, haszontalan. Az ~hez mérve osztályozza – elterjedtségük, 

hangulatuk, kifejezőértékük és a szövegkörnyezettel való összeférhetőségük szerint – a 

kötött szókapcsolatokat, képszerű szólásokat, közmondásokat stb. A kevésbé 

választékosakat amúgy is kiveti magából e legmagasabb nyelvváltozat, az általánossá 

váltakat, a választékosakat pedig befogadja. A nyelv ítéletét azonban a szakembernek: a 

szótárírónak, a frazeológusnak (= a kötött szókapcsolatok kutatójának) kell 

megfogalmaznia a közönség tájékoztatására. Természetesen úgy, hogy közben óvakodik a 

nyelvhelyességi babonáktól. 

L. még: köznyelv | nyelvhelyességi babonák | nyelvi norma | nyelvjárások | tájnyelv 

 

irodista 

Kiveszőben levő származékszó: ’irodai tisztviselő’. Van vmi pejoratív mellékíze, ezért 

inkább irodai dolgozó-t, tisztviselő-t mondjunk helyette! 

 

iromba 

Eredeti népi jelentése: ’tarka, pettyes, kendermagos’, pl. ~ macska. Újabban ’idomtalanul 

nagy’ értelemben is használják, talán az otromba, goromba melléknevek hatására: 

felragadott egy ~ követ. 

 

irónia, ironikus 

A görög–latin eredetű irónia szó kezdőbetűje rövid i; a népetimológia ízű írónia forma 

hibás, kerülendő. 

A melléknévi származék írott alakjában megrövidül az ó: ironikus. A beszélt nyelvben 

azonban a legmagasabb stílusszinten is vagylagos az [ironikus] és az [irónikus] változat. 

 

Irtis – Irtisz 

A nyugat-szibériai folyó neve helyesen Irtis (s-sel ejtve és írva), de elterjedt az [irtisz] 

kiejtési változat és az Irtisz írásmód is. (A név végi s-et tévedésből latinosan [sz]-nek 

ejtették, majd így is írták.) 

 

irtó 

A fokhatározói szerepű irtóztató melléknévből rövidült diáknyelvi szó: ’nagyon, szerfölött, 

roppantul’, pl. ~ nagy pofont kapott; ~ szép az új táskád. Olykor -ra határozóraggal is: ~ra 

örülök az ajándéknak. Az igényes nyelvhasználat kerüli, s helyette ezeket a semleges 

szinonimákat alkalmazza: igen, nagyon, igazán; színesebben: csudára, észbontóan v. 

észvesztően. 

 

is 



A nemcsak (ne csak) …, hanem v. de páros kötőszót általában hozzátoldó-nyomósító 

szerepű ~ kötőszó kíséri: nemcsak láttam azt az embert, hanem beszéltem ~ vele; ne csak 

kritizáljatok, hanem tegyetek ~ valamit a sikerért! Fokozó-nagyító kifejezések mellett 

azonban el is maradhat: nemcsak a barátaim jöttek el, hanem az osztályból mindenki. 

Tagadó mondatban nem kifogásolható, ha az ~ a tagadószó, ill. a tiltószó után áll: nem ~ 

törődik vele; ne ~ válaszolj! A nem jött el egy lélek ~; ne késlekedj egy percet ~! típusú 

mondatokban ma az ~ helyett a se(m) a szokásosabb: nem jött el egy lélek sem; ne 

késlekedj egy percet se! (Az ~ kötőszó az ilyen mondatokban már régiesnek számít.) Az ~ 

nem, ~ se szerkezetek használata sem, ill. se helyett durva nyelvtani hiba: nem tudott 

rendesen felkészülni, de így ~ nem (helyesen: így sem) okozott csalódást; még napsütéses 

időben ~ ne (helyesen: se) indulj el otthonról esernyő nélkül! 

Igekötős ige kapcsolásakor az ~ az igekötő és az ige között áll: megfeszített erővel 

dolgozott, el ~ készült határidőre a munkával. Tagadó és tiltó szerkezetekben a tagadó-, ill. 

a tiltószó mögé kerül: mozdulatlanul ült, nem ~ pillantott rám; ne ~ olvasd el azt a 

névtelen levelet! Tagmondatok hozzátoldó kapcsolásakor a mondathangsúlyos szó után áll: 

nagy lakodalmat terveznek, engem ~ meghívtak. 

A megengedő ~ szabályosan a teljes nyelvtani állítmányt követi: akármilyen kiváló 

sportoló ~, a vizsgákat neki is le kell tennie; ha lett volna ~ rá pénzem, akkor sem vettem 

volna meg. Az élőbeszédben azonban a megengedő ~ gyakran a hangsúlyos mondatrész 

mögé kerül: ha nem ~ tettem szóvá, azért észrevettem a dolgot. Ha nem okoz félreértést ez 

a szórend, elfogadhatjuk, bár nem igényes, nem választékos. Mindenképpen kerüljük 

azonban az ilyen mondatokat: ha néhány sajtóhiba ~ található benne, szerintem értékes 

könyv. Kifogástalan szórenddel: ha található ~ benne néhány sajtóhiba, … Előfordul ennek 

a hibának az ellenkezője is (a megengedő ~ szabályos szórendjének hatására): a magyar 

játékos akár egyenlíthetett volna ~. A hozzátoldó ~-nek a hangsúlyos szó után van a helye: 

… akár egyenlíthetett ~ volna. 

L. még: hanem | igekötős ige szórendje | kötőszók sorrendi helye | mégis ne(m) – 

mégse(m) | sőt 

 

isi 

Diáknyelvi rövidítés az iskola szóból. A maga stílusrétegében elfogadható. 

 

iskolába jár – iskolára küldik 

A kétféle ragos alak különbsége jelentéskülönbséget fejez ki: a tanköteles korú gyermek 

iskolába jár, a felnőttet iskolára, azaz hosszabb ideig tartó rendszeres tanfolyamra küldik. 

Ez utóbbi kifejezés a társadalmi viszonyok megváltozása miatt elavulóban van, nem 

annyira a tartalma, mint inkább a hangulata miatt. 

 

iskolaév 

A német Schuljahr összetétel fordításaként terjedt el a nyelvújítás korában. Régebbi 

nyelvművelőink hibáztatták, s csak az -i képzős iskolai év használatát fogadták el. Ma már 

nem kifogásoljuk az ~ összetett szót sem, mert jól beleillik jelöletlen határozós és jelzős 

összetételeink sorába. A szintén német mintájú iskolakönyv (vö. Schulbuch) kiveszőben 

van. Ma: tankönyv. 

 

iskola – oskola 

Az iskola a köznyelvi változat; az oskola népies, ill. régies. 



 

iskolapélda 

A német Schulbeispiel főnév tükörfordítása. Jól beleillik jelöletlen birtokos jelzős és 

részeshatározós összetételeink sorába, ezért nem hibáztatjuk. 

 

iskoláz, iskolázott, iskolázatlan 

Mindhárom szó egyaránt használatos a köznyelvben, a népnyelvben és a szaknyelvekben. 

Váltogassuk őket szinonimáikkal: fegyelmez, képez, oktat; képzett, művelt, tanult; 

faragatlan, tanulatlan, tudatlan. 

 

ismer  állandó szókapcsolatokban 

Néhány kifejezésben német mintára alkalmazzuk, általában tagadó alakban: nem ismer 

határt, mértéket, könyörületet stb. Pl. becsvágya nem ismer határt (vö. sein Ehrgeiz kennt 

keine Grenzen). Mivel e választékos szókapcsolatok idegenszerűsége már kevéssé 

érezhető, s a puszta melléknévi megfelelők (határtalan, mértéktelen, könyörtelen stb.) 

stilárisan más jellegűek, nem hibáztathatjuk a használatukat. 

Az ismeri v. érti v. tudja a dörgést (dürgést) szólás jelentése: ’jártas vmiben; jól ismeri 

vminek az elintézési módját’. 

 

ismer – ösmer – esmér 

A mai köznyelvben csak az ismer él. Az ösmer és származékai (ösmert, ösmeretlen, 

ösmerős stb.) enyhén népiesek. A ritkább esmér változat népies és régies. 

 

ismétlés 

A szavak, kifejezések, mondatok ~ének (idegen szóval a tautológiá-nak) lehet fontos 

feladata: nyomatékosíthatunk vele, fokozhatjuk az érzelmi hatást, szolgálhatjuk vele mint 

kapcsolóeszközzel a szöveg részeinek egységét stb. 

A funkció nélküli ~ viszont pongyolaság. Ilyen stílushiba lehet az azonos kötőszók (és, 

de) v. a létige (van) ~e éppúgy, mint a rövidebb-hosszabb kifejezéseké (ilyen és ehhez 

hasonló kérdések). 

A feladat nélküli ~ elkerülésére kínálkozik a rokon értelmű szavak, szókapcsolatok 

gazdag tárháza. Használjuk ki! 

 

-ista, -izmus L. idegen képzők 

 

isten hozott!, isten veled! 

Inkább csak az idősebbek nyelvhasználatában élő ízes, hangulatos 

köszönésformák. Az  előbbit érkező vendég v. családtag üdvözlésére, az 

utóbbit búcsúzáskor használjuk.  

 

isteni(en), istentelen(ül) 

A társalgásban divatos, de a választékos, igényes stílusba nem illő nyomósító, túlzó 

szavak: isteni (volt) az előadás, a vacsora, a frizurád stb.; istentelenül jól éreztük 

magunkat. Ne feledkezzünk meg választékos megfelelőikről: csodás(an), pompás(an), re-

mek(ül); csodálatra méltó(an), bámulatos(an), képrázatos(an), mesés(en) v. mesébe 

illő(en) stb. 

 



isten – Isten 

Tulajdonnévként nagy kezdőbetűvel írjuk: a vallás szerint a világot Isten teremtette. 

Köznévként viszont kis kezdőbetűs: a görög, a római, az egyiptomi istenek. Az állandósult 

szókapcsolatokban és összetételekben is kicsi a kezdőbetű: isten áldjon!; isten bizony!; 

isten ments!; istennyila, istenuccse stb. De természetesen nem ütközik a helyesírási 

szabályokba pl. ezt írni levélzáró formulaként v. jókívánságként: áldjon meg a jó Isten! 

 

i. sz. L. i. e., i. u., i. sz. – Kr. e., Kr. u. 

 

iszonyú(an) 

Az iszonyú melléknevet rövid sz-szel és hosszú ú-val ejtjük, de indulat kifejezésére 

elfogadható az [isszonyú] v. [isszonyu] ejtés is. 

Határozóragos alakja nyomósító szerepű: iszonyúan leégett, iszonyúan piszkos, 

iszonyúan sokan vannak. Erre azonban sokszor a ragtalan alapalak is elegendő: iszonyú 

piszkos, iszonyú sokan. 

 

ítéletet hoz 

A jogi nyelv szakszókincsébe tartozó szükséges kifejezés. Jogi értelemben nem pótolható a 

köznyelvi ítél v. ítélkezik igével. Az ítéletet mond vmiről v. kissé idegenszerűen vmi fölött 

inkább átvitt értelemben használatos: ítéletet mond vkinek a teljesítményéről, munkájáról, 

jelleméről stb. Megint más az ítéletet kimond, pl. a bíróság ítélethozatalra vonul vissza, 

majd kimondja az ítéletet. 

 

ítél  határozója 

Lehetőleg kerüljük az idegenszerű vmi fölött, vmi után ítél szerkezetet! Helyette jobb, mert 

magyarosabb a vmiben, vmiről, vmiből ítél vonzat. Pl. hangjáról v. hangjából ítélve szelíd 

ember lehet. 

 

-ittas  utótagú melléknevek 

Németből való tükörfordítással keletkezett, de választékos, részben irodalmias kifejezések: 

diadal- v. győzelemittas (vö. siegestrunken), örömittas (freudetrunken), szerelemittas 

(liebestrunken). Jól beleillenek jelöletlen határozós összetételeink sorába. 

 

itt  külön- v. egybeírása 

Az itt határozószót általában különírjuk az utána álló szótól: itt felejt, itt hagy, itt marad, az 

itt lakók stb. Egybe kell viszont írni a következőket: ittlét, ittléte; az ittlevők v. ittlévők 

’jelenlevők’. De három szóba: az itt levő v. lévő személyek. Kivételképpen kötőjeles az 

álikerszói itt-(am)ott és (a három t betű egymás mellé kerülése miatt) az itt-tartózkodás. 

 

itt, ott – itten, ottan 

A köznyelvben a rövidebb alakok használatosak; az itten, ottan régies, olykor enyhén 

népies stílushatású: „Szabadság! itten hordozák / Véres zászlóidat” (Vörösmarty: Szózat); 

„Ottan némán, mozdulatlan álltam” (Petőfi: A Tisza); itten állt a házunk; ottan a sarkon 

tessék balra fordulni! 

 

itt van a kutya eltemetve v. elásva 



Németből fordított, de gyakori és meghonosodott szólás. Éljünk magyaros, bár nem 

képszerű megfelelőivel is: itt (van) a baj, a hiba, a bökkenő v. – tréfás gyermeknyelvi 

szóval – a bibi; ez (hát) az oka, a magyarázata, a nyitja a dolognak. Az itt van az eb 

elhantolva tréfás szövegtorzítás, már enyhén közhelyszerű. 

 

i. u. L. i. e., i. u., i. sz. – Kr. e., Kr. u. 

 

i  végű helynevek L. -i képző i végű helynevekhez 

 

ízben 

Már nem határozóragos főnévnek, hanem számhatározó kifejezésére való névutónak 

tekintendő. Számnevek, számnévi névmások után váltakozhat a -szor, -szer, -ször ragos 

alakkal, bár van köztük némi jelentéskülönbség. Az ~ választékos v. hivatalos jelleget 

sugall: az államfő két ~ is megtagadta a kinevezés aláírását. Körülményesebb – és emiatt 

kerülendő – kifejezésmód a számnév (számnévi névmás) + alkalommal szerkezet. Ezt csak 

kivételesen, pl. nyomósításra használjuk: már vagy öt alkalommal szóvá tettem a dolgot, 

de semmi sem történt. 

 

izé 

Bizalmas-pongyola töltelékszó. Főnévi értékben olyan nevet v. szót helyettesít, amelyet 

nem tudunk v. nem akarunk kimondani: találkoztam ~vel; vigyázz, kilátszik az ~d! 

Mondatszóként emlékezetkiesés v. fogalmazási zavar áthidalására szolgál: ~, hogy is 

hívják?; ki is volt, ~, a következő? 

Igei származéka, az izél szintén henye töltelékszó: izél a motor, a lefolyó (kb.: 

’rendellenesen működik’); na, ne izélj már! (= ne okoskodj, ne bolondozz!). 

Gyakran szépítő jellegű, ’szükségét végzi’, ill. ’közösül’ értelemben. Igekötővel is, trágár 

szó helyett: elizél, megizél. 

L. még: beszédtöltelék 

 

izen L. üzen 

 

í-zés 

Számos nyelvjárásunk jellemző hangtani sajátossága. Lényege: az é hangot a szavak egy 

részében í-nek ejtik, pl. szép = szíp; pénz = píz; legény = legíny. Az í-zés főként a 

Tiszántúl középső részének népnyelvére jellemző, de észlelhető a Dunántúl északi 

részének nyelvjárásaiban, valamint egyes szlovákiai magyar nyelvjárásokban is. 

 

ízetlen – íztelen L. íztelen – ízetlen 

 

ízibe(n) 

A beszélt nyelvben [izibe(n)] alakban is. Népies határozószó: ’azonnal, nyomban, rögtön’. 

Bizalmas, tréfás hangulata miatt választékos, hivatalos v. tudományos stílusú szövegben 

nem használható. 

 

ízlés 



Köznyelvi kiejtése ingadozik: [ízlés] v. [izlés]. Különösen átvitt értelemben (’a szép, a 

helyes, az illendő iránti érzék’) terjed a rövid i-vel való ejtés. De írva csak hosszú í-vel 

szabályos: jó az ~e. Ugyanígy a származékokban: ízléses, ízléstelen(ség). 

 

ízletes – ízléses 

Közös eredetű, de különböző jelentésű melléknevek. Az előbbi csak ételre 

vonatkoztatható, az utóbbi olyan tárgyra v. fogalomra, amely jó ízlésre vall: ízletes étel, 

fogás(ok) – ízléses öltözet, viselkedés. 

 

ízlik  felszólító módja L. csuklik típusú igék ragozása 

 

izmus 

A latin eredetű -izmus képzőből önállósult főnév: ’(művészeti, irodalmi v. stílus-) 

irányzat’. Főleg a modern művészeti mozgalmak összefoglaló neveként használják, olykor 

gúnyosan: az ~ok. A maga helyén nem kifogásolható, szükséges kifejezés. 

 

izraelita – zsidó – héber 

Az izraelita választékos, hivatalos szó: vallási hovatartozást jelöl. A héber az írott nyelvre, 

írásra vonatkozik. Modern beszélt és írott formája az ivrit. A köznyelvi zsidó szót – a 

hozzá tapadó bántó mellékíz miatt – csak igen körültekintően használhatjuk. A helyette a 

XIX. század végén enyhítésül ajánlott mózeshitű v. mózesvallású (mai helyesírással: 

Mózes-hitű, Mózes-vallású) melléknév nem terjedt el, sőt napjainkra elavult. – Izrael állam 

lakóinak neve szabályosan: (az) izraeli(ek), valójában azonban csak az ott élő zsidókat 

nevezik így; a lakosság arab nemzetiségű részét az arab v. palesztin népnévvel 

különböztetik meg. 

Az izraelitá-hoz hasonló hangalakú, de mást jelent a régies, történelmi izmaelita: főleg 

kereskedéssel foglalkozó, mohamedán vallású bolgár-török (személy) az Árpád-korban’. 

Ügyeljünk, hogy ne tévesszük össze őket! 

 

íztelen – ízetlen 

E fosztóképzős melléknevek között jelentésmegoszlás alakult ki. Bár ma még mindkét 

változat előfordul ’íz nélküli’, ill. ’kellemetlen ízű’ értelemben, a nyelvi fejlődés útja egyre 

inkább az, hogy konkrét jelentésben a -telen, átvitt értelemben pedig az -etlen képzős 

alakot részesítjük előnyben: a rosszul elkészített étel íztelen, a sértően ízléstelen, illetlen 

tréfa, viselkedés stb. viszont ízetlen. 

 

izzadság – izzadtság 

E két főnevet egyaránt [izzaccság] alakban ejtjük, de eltérően írjuk, mert alaktani 

szerkezetük s értelmük is különböző. 

Ha a -ság képző az izzad igéhez járul, akkor a származék a cselekvés eredményét fejezi ki 

(izzadság ’verejték’); ha viszont az izzadt melléknévi igenévhez kapcsolódik, a képzett szó 

a cselekvő állapotát jelöli (izzadtság ’az az állapot, hogy vki meg van izzadva’). 

Vö. fáradság – fáradtság 

  



J 
ja 

Nyugati nyelvjárásainkban igenlő értelmű mondatszó. Sokan csupán a német ja ’igen’ 

átvételének tekintik, holott származhat a ráhagyó hja indulatszóból is. Választékos 

közlésben igenlésre ne használjuk, de a hja változataként itt is megállja a helyét: ~, 

kedvesem, így nem mehet ez tovább!; ~, te voltál az? 

 

jambus 

Görög–latin eredetű verstani szakszó: ’olyan versláb, amelyben egy rövid szótagot egy 

hosszú követ’. Ma többnyire s hanggal mondjuk, s így is ragozzuk: ~sal, ~sá. A latin 

verstanban azonban ez a forma is él: ~szal, ~szá. 

 

jampec 

Jiddis eredetű, bizalmas hangulatú főnév: ’feltűnősködő, léha fiatalember; divatmajom’. 

Toldalékolása ingadozik: ~cel v. ~cal; jampeces v. jampecos (viselkedés). Újabban 

kiszorul a használatból, csakúgy mint tréfás származéka, a játszi szóképzéssel alakult 

jampi. 

 

jány L. lány – leány 

 

japán – japáni 

A Japán országnév hatására népnévként is a japán terjedt el a régebbi japáni rovására. Ez 

utóbbi mint népnév régies, ritka. ’Japánban levő’ értelemben azonban csak a japáni 

fogadható el, pl. a japáni állatfajok, tűzhányók. 

A [jappán] ejtés vulgáris, kerülendő! 

Vö. argentin – argentínai 

 

jár 

A ~ igével alkotott szerkezetek általában nem terjengősek, ennélfogva nem kifogásoljuk a 

használatukat. Olykor azonban jól helyettesíthetők tömörebb kifejezéssel: 

bajjal, fáradsággal, gonddal ~ vmi = bajos, fáradságos, nehéz vmi; 

eredménnyel, haszonnal, sikerrel ~ vmi = eredménye, haszna, sikere van v. lesz vminek; 

eredményes, hasznos, sikeres vmi; 

izgalommal v. izgalmakkal ~ vmi = izgalma(ka)t okoz, szerez vmi; izgalmas vmi; 

vmilyen tünettel v. tünetekkel ~ vmi = vmilyen tünete(i) van(nak) vminek; vmilyen 

tünete(ke)t okoz vmi. 

 

járat – jártat 

A jár igéből mind -at, mind -tat képzővel alkothatunk műveltető igét. A két származék 

között jelentéskülönbség alakult ki: járatja vkivel az üzleteket, balettra járatja a gyerekét, 

Magyar Nemzetet járat; jártatja a lovat, jártatja a száját. E különbség még nem vált 



általános érvényűvé, de érdemes támogatnunk, mert árnyaltabbá teszi igeképzésünket. L. 

még: -at, -et; -tat, -tet igeképző 

 

járatos – jártas 

Mindkét melléknév jelentése: ’vmit jól ismerő, vmiben gyakorlott’. De vhová vonzata csak 

a (be)járatos-nak van: ’ahol jól ismerik, ahol ő is jól kiismeri magát’. Vmiben vonzata 

viszont mind a kettőnek lehet: járatos v. jártas a filozófiában, a politikában stb. 

’Használatos, dívó’ értelme csak a járatos-nak van: ez a szólás már nem járatos. 

 

jár-  előtagú főnevek 

Nyelvújítás korabeli tükörfordítások. Egy részük meggyökerezett, pl. jármű, járőr, mások 

kiszorultak a használatból, pl. járszalag. Ez utóbbi legfeljebb átvitt értelemben, a vkinek, 

vminek a járszalagjára kerül ’szolgai követésére kényszerül’ kifejezésben fordul elő. 

Konkrét értelemben (’állat vezetésére való szíj’) ma csupán a póráz szó használatos. 

 

járőr 

E szavunk eredeti jelentése: ’katonák v. rendőrök (meghatározott feladattal kiküldött) 

kisebb köteléke’. Ez rendszerint két v. három főből állt. Újabban azonban ’ennek egyik 

tagja’, ill. ’ellenőrzést végző (fegyveres) személy’ jelentésben is használják a ~ szót, 

vagyis akár egyetlen fő is nevezhető ~-nek: megállította egy motoros ~; a ~ igazoltatta, 

majd továbbengedte. Ezt logikus jelentésváltozásnak tekinthetjük, ennélfogva nem is 

hibáztatjuk. 

 

jászol 

A köznyelvben l-lel ejtjük, s így is írjuk. A [jászoj] ejtés népies és régies, a jászoly írásmód 

pedig szabálytalan. 

 

játszik 

Ügyeljünk tárgyas ragozású és felszólító módú alakjainak helyes írásmódjára! Ahol 

hasonult j-t is tartalmaz a toldalék, ott a tő és a toldalék határán hosszú sz-et kell írni: 

játssza, játsszuk, játsszák; játsszam, játsszad (de rövidebben: játszd!), játsszon v. 

(választékosan) játsszék. 

’Vmilyen társas- v. szerencsejátékban részt vesz’ jelentésben többféle határozói vonzata 

is lehet: nagyban v. kicsiben ~; mibe játsszunk?; babba játszunk; de átvitt értelemben: 

(most) nem babra megy a játék. 

A ~ igével alkotott szerkezetek általában kifogástalanok, némelyikük helyett azonban 

tömörebb szinonimát is használhatunk: 

bújócskát, fogócskát ~ = bújócskázik, fogócskázik; 

futballt, röplabdát, teniszt ~ = futballozik, röplabdázik, teniszezik; 

vmilyen szerepet ~: színházi kifejezésként nem hibáztatjuk, de átvitt értelemben – 

elcsépelt volta miatt – olykor helyettesítsük rokon értelmű megfelelőivel (vmilyen szerepe 

van, vmilyen szerepet tölt be vmiben stb.). A tagadó nem ~ szerepet forma helyett is jobbak 

ezek: nem fontos, nem jelentős, nem szükséges; nincs jelentősége; fölösleges; szót sem 

érdemel; semmi(ség) az egész. 

L. még: megjátssza magát 

 

játssza az ártatlant, a meglepettet, az urat 



Német mintára keletkezett kifejezések, de a játszik ige ilyen átvitt értelmű használata 

(’vmilyennek mutatja, tünteti fel magát’) nem mond ellent nyelvünk szemléletének. 

 

javak – jók 

A jó főnév többes száma egyaránt lehet jók és javak, de ügyeljünk jelentéskülönbségükre! 

A jók használati köre kissé tágabb: jók és gonoszok; válogasd ki a jókat!; jóktól kérdezed 

(é. olyanoktól, akik nem tudnak v. nem akarnak válaszolni); jókat alszik, fürdik stb. 

’Emberi szükségletek kielégítésére való tárgyak’ jelentésben ma a javak forma 

használatos: földi v. világi javak; a javak igazságos elosztása; anyagi, szellemi, gazdátlan 

javak. (A javak egyes száma közgazdasági értelemben: jószág!) De átvitt jelentésben, kissé 

régiesen mondhatjuk: nem veti meg a földi jókat. 

 

javasol  +  főnévi igenév 

Vélekedést, akarást, kérést stb. kifejező igék, így a javasol mellett is kissé idegenszerű a 

főnévi igenév: javasolom a tanácskozást berekeszteni; a filmet nem javasolom 

megtekinteni 18 éven aluliaknak. Magyarosabban, gördülékenyen: (azt) javasolom, (hogy) 

rekesszük v. rekesszék be a tanácskozást; a film megtekintését 18 éven aluliaknak nem 

javasolom, esetleg (azt) javasolom, hogy a filmet 18 éven aluliak ne tekint(hes)sék meg. 

 

jávor L. juhar – ihar – jávor 

 

jazz-band 

Bár az angol jazz szót már jó ideje magyaros formában írjuk (l. dzsessz), a ~ (ejtsd: 

[dzsezbend] v. [dzsesszbend]) kifejezés megőrizte idegenes írásképét. Kiejtésének 

megfelelően magas hangú toldalékok járulnak hozzá: ~et, ~del, ~je stb. Helyette inkább: 

dzsesszegyüttes, dzsesszzenekar v. (a kiolvasást megkönnyítő kötőjellel) dzsessz-zenekar. 

 

jégbe hűt 

Amit jégen, jég között tartunk, azt hagyományos kifejezéssel jégbe (nem pedig: jégben) 

hűtjük. Jelzőként is: jégbe hűtött italok. 

 

jegyez 

A ~ igét egy idő óta a sportsajtó is rendszeresen használja ilyen kifejezésekben: gólt, 

válogatottságot stb. ~. Ez minden bizonnyal az angol score ’jegyez, felír’ fordítása útján 

terjedt el, vö. score a goal ’gólt szerez’, goal-scorer ’gólszerző’. A sportnyelvi ~ állítmány 

tárgyának általában mennyiségjelzője van: a válogatottban eddig öt gólt ~; a találkozón 

két gólt jegyző csatár; a kapus 44 válogatottságot ~. Így némi többletfunkciót tölt be 

ezekhez a hagyományosabb megfelelőihez képest: gólt lő, fejel, szerez; 44-szer volt 

válogatott; stb. Legújabban azonban már számnévi jelző nélkül is előfordul: a lövést X. Y. 

jegyzi. A ~ tehát önállósíthatja magát a mennyiség jelölésének képzetétől. 

 

Jékely 

Az y betű hangértéke ebben a családnévben: i. Tehát a nevet így kell helyesen kiejteni: 

[jékeli]. 

 

jelen idejű melléknévi igenév L. folyamatos melléknévi igenév használata 

 



jelenleg – jelen pillanatban – pillanatnyilag 

Főleg a sajtónyelvben burjánzó terjengős határozók. Sokszor jobb helyettük a tömör, 

egyszerű most v. ma. Vö. per pillanat, per ma 

 

jelentékeny L. jelentős – jelentékeny 

 

jelentés – jelentőség 

Az előbbi a jelent igének a származéka, az utóbbi vminek a jelentős voltát jelöli: a jelentés 

nagy jelentőséget tulajdonít az infláció csökkenésének. Ügyeljünk rá, hogy ne cseréljük fel 

e két hasonló alakú szót! 

 

jelentéstapadás L. tapadás 

 

jelentkezik  terjengős kifejezésekben 

Az orvosi nyelv – személytelen fogalmazásra törekedve – sűrűn alkalmazza a jelentkezik 

igét effajta körülírásokban: vhol, vmin (pl. a beteg ízületeiben) fájdalmak, tünetek stb. 

jelentkeznek; az orvosság szedésekor kiütések jelentkeznek, azaz ’tűnnek fel, mutatkoznak, 

kezdődnek’. Nem szaknyelvi környezetben természetesebb így: a beteg fájdalmat érez, 

fájdalmakról panaszkodik; vmilyen tünetek mutatkoznak rajta; az orvosság szedése után a 

betegnek kiütései támadnak v. kiütések mutatkoznak, tűnnek fel rajta, a bőrén, az arcán, a 

hajlataiban. 

Elvont alany mellett a jelentkezik hivatali nyelvi ízű, mesterkélt: a tervteljesítésben 

nehézségek jelentkeztek. Az ilyen mondatot legjobb teljesen átfogalmazni: a terv 

teljesítését nehézségek akadályozták, lassították, gátolták. 

Csúnyán nehézkes és szószaporító szerkezet a jelentkezik igének és vmely -ként ragos 

főnévnek efféle kapcsolata: problémaként, gondként, nehézségként jelentkezik vmi. 

Egyszerűbben: vmi probléma, gond, nehézség; vmi gondot, nehézséget okoz; vmi gonddal, 

nehézséggel jár. 

 

jelentős – jelentékeny 

E két melléknévnek lényegében megegyezik a jelentése: ’(hatásában, következményeiben) 

nagyon fontos’ (pl. jelentős v. jelentékeny esemény); ’tekintélyes, befolyásos’ (pl. jelentős 

v. jelentékeny politikus); ’számottevően nagy’ (pl. jelentős v. jelentékeny összeg). Csak egy 

olyan jelentése van a jelentős melléknévnek, amelyben nem helyettesíthető magától értődő 

könnyedséggel a jelentékeny szóval: ’sajátos, rejtett értelmű’, pl. jelentős pillantást vetett 

szomszédjára. Mindkettő választékos jellegű, egyszersmind azonban elcsépelt is, mivel 

kedvelt és gyakori szavai voltak a közelmúlt mozgalmi zsargonjának és sajtónyelvének. 

Hacsak lehet, keressünk helyettük tartalmasabb, árnyaltabb szinonimát! 

 

jelent  terjengős kifejezésekben 

A jelent igével alkotott terjengős kifejezések elsősorban a hivatali és a sajtónyelvben 

gyakoriak, de mindinkább tért hódítanak a köznyelvben is. Ezekben a szókapcsolatokban 

az ige jóformán tartalmatlanná vált, töltelékszóvá súlytalanodott. 

A legegyszerűbben úgy kerülhetjük el őket, hogy a tárgyat névszói állítmánnyá 

alakítjuk, s a jelent szót elhagyjuk: feladatot, gondot, örömet, veszteséget, gyönyörűséget 

stb. jelent vmi = feladat, gond, öröm, veszteség, gyönyörűség stb. vmi. 



Máskor találóbb szóval, kifejezéssel helyettesítjük a jelent igét: ez sokat jelent (neki) = 

ez (nagyon) fontos (neki); ez semmit sem jelent (neki) = ez egyáltalán nem fontos, semmit 

sem számít (neki); bajt, ráfizetést, vesződséget jelent vmi = bajjal, ráfizetéssel, 

vesződséggel jár. 

 

jelöletlen határozós összetételek L. határozós összetételek 

 

jelöl – jelel 

A két ige alakja és jelentése napjainkra elkülönült, szóhasadás következett be: a jelöl ’vmit 

vmivel mint jellel lát el’, a jelel ’jelbeszéddel, különösen a siketek kézjeleivel közöl’ 

jelentésben használatos, pl. a tartalmi hibákat hullámos aláhúzással jelöli, ill. a képernyő 

bal felső sarkában egy jeltolmács jelel. Összetévesztésük pongyolaságnak tekintendő, mert 

félreértés forrásává válhat. 

 

jelzői értékű hátravetett határozó 

A jelzői értékű határozó hátravetése számos nyelvben megvan. Nincs okunk kárhoztatni a 

rokonaink Cegléden (= ceglédi v. Cegléden élő rokonaink); a kerítés a két telek közt (= a 

két telek közti kerítés) stb. formákat. 

A hátravetés akkor hibás, ha félreértést okozhat, pl. a leírás Új-Zélandról nem érkezett 

meg. E mondat azt is jelentheti, hogy Új-Zélandról, e távoli országból nem érkezett meg a 

várt leírás, de azt is, hogy az Új-Zélandról szóló leírás nem érkezett meg (mondjuk, a 

fordítótól, aki a szomszéd utcában lakik). 

Homályossá többnyire akkor válik mondanivalónk, ha igéből képzett főnév mögé kerül 

a ~. Ilyenkor jobb, ha e határozó a főnév elé kerül, mégpedig úgy, hogy folyamatos 

melléknévi igenévvel kapcsolódik hozzá (l. fenti példánkat). Nem hibás erre a célra a 

szürke, ám hasznos való igenév sem, de ha egyhangúvá tenné szövegünket, keressünk 

helyette színesebb, tartalmasabb megfelelőket! Pl. e helyett: tárgyalás az ukrán 

küldöttséggel, egyaránt jó: az ukrán küldöttséggel való, folytatott, lebonyolított stb. 

tárgyalás. Kerüljük viszont a történő-t és a történt-et, mert üres divatszavak! 

 

jelzős összetételek 

Közülük hajdan hibáztatták a csonkult előtagúakat, pl. boncterem, egyenruha, fegyház, 

lendkerék. Mára meghonosodtak. Nem hibás a Kodály kárhoztatta kultúrház sem! 

Meggyökeresedtek azok is, melyeknek előtagja teljes ige: dughagyma, hordszék, járőr 

stb. A forrpont már inkább átvitt értelmű: forrpontra hevültek a szenvedélyek, de konkrétan 

forráspont. Ingadozik a szóhasználat láthatár és látóhatár, vonzerő és vonzóerő, zárszó és 

zárószó stb. között. 

A főnévi előtagúak győzedelmeskedtek a melléknévi előtagúak fölött a citromfagylalt, 

kávélikőr, csokoládétorta stb. szavakban; a melléknéviek a boroshordó-, levesestál-, 

szemetesvödör-félékben. 

Megmaradt az ingadozás mesekönyv és meséskönyv, verskötet és verseskötet, karszék és 

karosszék közt. Ha e párok tagjainak különbözik a stílusértéke, fogalmazáskor 

mérlegeljük, melyiket válasszuk! 

 

jelzős szerkezetek szórendje 

Az egyszerű minőség- és mennyiségjelző mindig a jelzett szó előtt áll. Nem helyes, mert 

idegenszerű a Hotel Astoria, Hotel Ifjúság a kijelölő jelzőt előre bocsátó Astoria Hotel, 



Ifjúság Hotel (v. Szálló) helyett. Idegenszerű az összevont Expo–92 v. Expo ’92 és az 

Apollo–11, Szojuz–9 típus is; csak tömörségük miatt tűrhetjük meg őket. 

A jelzett szó az őt megelőző több jelző egyikével-másikával szorosabb egységet 

alkothat; ilyenkor nyilván ez kerül közvetlenül eléje, az egységüket szűkítő további 

jelző(k) pedig távolabb, előbbre: két veterán harcos; az Olaszországba vezető két út; a 

gyermekbénulás elleni kötelező védőoltás; a városban lakó minden polgár; Mozart 

halálának 1991-ben ünnepelt 200. évfordulója. E szórend elvétése groteszkké v. 

értelmetlenné, netán téves értelművé teszi közlésünket. Pl. egy rádióhírben ez hangzott el: 

megkoszorúzták a felújított hősi halottak emlékművét. Valójában persze a hősi halottak 

felújított emlékművé-ről volt szó. 

 

jen – yen 

A japán pénznem nevét hol magyarosan írják, hol a nemzetközi átírás szerint. Mivel 

helyesírása egyelőre nincs szabályozva, csak azt tanácsolhatjuk, hogy köznyelvi (nem 

szakmai) szövegben okvetlenül a magyaros írásmóddal éljünk. 

 

jer, jertek – gyere, gyertek 

Beszélt nyelvi, enyhén bizalmas igealakok (választékosan: jöjj, jöjjetek). A jer, jertek 

népies és régies, mindinkább kiszorul a használatból. 

 

jersey L. dzsörzé – dzsörszi 

 

jetski 

Angol eredetű sportnyelvi szó: ’vízi száguldozásra való motorcsónakszerű jármű’, ill. 

’ennek használata mint szabadidősport’. A szó leírása és kiejtése az átlagos magyar 

nyelvhasználónak nehézségeket okozhat. Jó magyar megfelelője lehetne a vízirobogó(zás) 

v. a vízimotor(ozás), a vízisí(zés) mintájára egybeírva. Igei származékát is magyaríthatjuk 

ezekkel: elment jetskizni = vízirobogózni v. vízimotorozni. A rövidség és a divat 

szempontja azonban az angol eredeti mellett szól. 

 

j – ly L. ly 

 

jobban szeretne – jobb szeretne 

Bár az -n, -an, -en rag nélküli melléknevek viszonylag ritkák határozóként, a jobb szeretne 

általánosan elterjedt, s éppoly helyes, mint a határozóragos jobban szeretne. Már Petőfinél 

is előfordul: „Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül” (A puszta, télen). Más igék mellett 

azonban csak a jobban alak használatos erre a célra: ha jobban ismernéd, te is 

megkedvelnéd. 

 

jobb oldal(i) – jobboldal(i) 

Konkrét jelentésben, valóságos irányt jelölve két szóba írjuk: jobb oldalán felesége haladt; 

Magyarországon jobb oldali közlekedés van. Politikai értelemben viszont egybe kell írni: a 

jobboldal került hatalomra; jobboldali politikus, jobboldali pártok. Vö. bal oldal(i) – 

baloldal(i) 

 

jobbra – jobbrább 



A köznyelvi jobbra határozószóhoz csak elvétve teszünk fokjelet: (még) jobbrább 

(húzódik). De természetesebb így: (még) inkább jobbra (húzódik). 

 

jó-  előtagú melléknévi szerkezetek helyesírása és fokozása 

Ha a jó melléknév konkrét jelentésű, általában különírjuk jelzett szavától. Ilyenkor a 

szerkezet első tagját fokozzuk: jó alakú – jobb alakú – legjobb alakú; jó mozgású – jobb 

mozgású – legjobb mozgású; stb. Az összetétellé forrott jóérzésű, jóindulatú, jókedvű stb. 

mellékneveket is inkább így fokozzuk: jobb érzésű, jobb indulatú, jobb kedvű stb. Az átvitt 

értelmű jóképű összetételnek viszont már inkább az utótagja kapja a fokjelet: jóképűbb, 

legjóképűbb. A jófejű ’értelmes’ melléknév fokozása ingadozik: jófejűbb v. jobb fejű; 

legjófejűbb v. legjobb fejű. 

Ügyeljünk azoknak a szópároknak a használatára, melyeknek külön-, ill. egybeírt tagja 

mást-mást jelent: jó szívű (’nem beteg szívű’) – jószívű (’könyörületes’); jó vérű 

(’egészséges vérű’) – jóvérű (’tüzes’). Az előbbiek fokozása: (leg)jobb szívű, (leg)jobb 

vérű; az utóbbiaké: (leg)jószívűbb, (leg)jóvérűbb. 

L. még: kételemű kifejezések fokozása 

 

jogában áll vmi 

Kissé idegenszerű kifejezés. Ezeket ajánlhatjuk helyette: joga vmi; joga van vmihez v. 

vmire. 

 

jogellenes 

Kifogástalan összetétel. A jogi nyelvben csak ez használható: ~ magatartás, viselkedés, 

eljárás stb. De a köznyelvben ne mondjunk le a hagyományos jogtalan, jogtipró szavak 

használatáról se! 

 

jogerős 

A jogi nyelvben nélkülözhetetlen melléknév: ~ határozat; az ítélet (még) nem ~. Bár német 

mintára keletkezett (vö. rechtskräftig), felfogható a magyar jogerő összetétel -s képzős 

származékának is. 

 

jogfosztott 

Jelöletlen határozós összetétel: ’jog(á)tól, jogaitól (meg)fosztott’. Tömörsége miatt el kell 

fogadnunk: a ~ milliók. De természetesen ez is jó: a jogaiktól megfosztott milliók. 

 

jogging 

Ezt az angol főnevet a magyarban rövid és hosszú [g]-vel is ejtik: [dzsoging] v. [dzsog-

ging]. Már írják magyarosan is: dzsoging v. dzsogging, de ezt nem ajánljuk (ingadozó volta 

miatt sem). Jó és elterjedt magyar megfelelője a kocogás. (A szócsalád további tagjai: 

kocog, kocogni, kocogó; összetett szó tagjaként is: kocogócipő stb.) 

A ~ másik jelentése: ’kocogásra alkalmas kényelmes, sportos öltözet’. Ezt gyakorlatilag 

kiszorította a szabadidőruha. A korábbi tréningruha viszont (inkább hangulata, mint 

jelentése miatt) nem alkalmas a ~ helyettesítésére. A bizalmas és gyermeknyelvi 

mackóruha pedig elavult. 

 

joghurt 



Török eredetű nemzetközi szó; hozzánk német közvetítéssel jutott. Eredeti írásmódja: 

yoghurt. Nálunk betűejtéssel, [jokhurt] alakban honosodott meg. A [jogurt] ejtés, bár 

helyesebb, ma finomkodóan hat. 

jogi nyelv L. hivatali nyelv | közéleti nyelv 

 

jogosultság – jogosítvány 

Hivatali nyelvi divatszavak; általában fölösen terpeszkednek a jog, jogkör, engedély stb. 

főnevek helyén: a helyi önkormányzatnak fontos jogosultsága (= joga) az, hogy…; 

magánkereskedői, külkereskedelmi, behajtási jogosítvány (= iparengedély, 

külkereskedelmi jog, export- és importjog, behajtási engedély). 

A közéleti zsargonban a jogosítvány tágabb – s gyakran homályos – értelmű: 

rendelkezik a szükséges jogosítványokkal (= jogokkal, felhatalmazással?). Mivel a szónak 

megmaradt a hagyományos ’gépjárművezetői engedély’ értelme is, célszerű volna 

továbbra is erre használni: megszerezte a jogosítványt; lejárt a jogosítványa. 

 

-jogosult  utótagú összetételek 

Német mintájú tükörszók a hivatali nyelvben: igényjogosult, nyugdíjjogosult. Régóta 

meghonosodtak, a többi jelöletlen határozós, ill. jelentéstömörítő összetétellel együtt. A 

nyugdíjjogosult helyett magyarosabb a nyugdíjra jogosult, de hivatali és jogi szakszóként 

csak az előbbi használható. A tömör igényjogosult ’olyan (személy), akinek vmire jogos 

igénye van’ pedig nem is helyettesíthető mással. 

 

jogtiszta 

Jogi szaknyelvi és sajtónyelvi melléknév, ún. jelentéssűrítő összetétel: ’jogi szempontból, 

jogilag tiszta’, pl. ~ megoldásokat kell alkalmazni. De mind szakszövegben, mind 

újságcikkben jól helyettesíthetik ezek a hagyományosabb megfelelői: jogszerű, nem 

jogsértő, törvényes. 

 

jóízű 

Konkrét és átvitt jelentésben egyaránt egybeírjuk. Fokozásának módjával azonban 

hangsúlyozhatjuk a jelentéskülönbséget: (leg)jobb ízű étel, de (leg)jóízűbb tréfa. L. még: 

kételemű kifejezések fokozása 

 

jók L. javak – jók 

 

jókedv, jókedvű 

A hagyomány alapján mind a főnevet, mind melléknévi származékát egybeírjuk. De a 

főnevet különírhatjuk ezekben: (igen v. nagyon) jó kedve van. A jókedvű melléknév 

azonban mindig egybeírandó! Ugyanígy: rosszkedv – (igen v. nagyon) rossz kedve van – 

rosszkedvű. 

 

jól fekszik vki vhol L. fekszik 

 

jóllehet 

Mondatszerű szerkezetből alakult, választékos stílusú megengedő kötőszó. Egyszerűbb 

megfelelői: bár, noha. 

 



jól néz ki L. kinéz 

 

jól, rosszul jön v. üt ki vmi 

A bizalmas köznyelvben elterjedt, német mintájú kifejezések. Változatosabb megfelelőik: 

(jól) sikerül, ill. rosszul v. nem sikerül vmi; kudarcot vall, sikertelen, eredménytelen; jól v. 

balul üt ki vmi. Vö. jól veszi ki magát 

 

jól szituált 

Végső soron a latin szituáció ’helyzet’ szóra visszamenő, kissé idegenszerű kifejezés: 

’kedvező anyagi helyzetben levő, jó körülmények között élő’. Csak személyre, családra 

szoktuk alkalmazni: ~ egyén, személy, család, úriember stb. Választékos megfelelői: 

jómódú, módos, tehetős, vagyonos. 

 

jól veszi ki magát 

Német mintájú kifejezés, az etw. nimmt sich gut aus szolgai fordítása. Szerencsére már 

kiveszőben van. Helyette magyarosabbak ezek: jól fest, jól mutat. 

 

jómaga 

Nyomatékosságot kifejező, enyhén választékos és bizalmas személyes és visszaható 

névmás. Többnyire egyes szám 1. személyű birtokos személyjeles alakban fordul elő: ~m 

is hallottam róla. Az én helyett mondva udvarias, olykor szerénykedő jellegű. Túl gyakori 

használata azonban modorosság. 

 

jón L. ion – ión, jón 

 

jordán – jordániai 

A közel-keleti arab királyság, Jordánia lakói az országnévből képezett szóval: jordániaiak, 

de terjed a rövidebb, könnyebben ejthető jordán alak is. Ezt számos analógia is támogatja, 

vö. Brazília – brazil; Dánia – dán; stb. Végeredményben mind a kettő helyes, pl. a 

jordániai v. a jordán uralkodó, hadsereg, légitársaság. De földrajzi értelemben csak az 

előbbi a pontos: a jordániai vízkészletek; jordániai (nem pedig: jordán) követségünk 

jelenti. Vö. argentin – argentínai | brazil – brazíliai | palesztin – palesztinai 

 

Jósika 

Az s betű hangértéke ebben a családnévben: zs, ezért helyesen így kell ejteni: [józsika]. 

 

jótáll 

’Erkölcsi és anyagi felelősséget vállal, kezeskedik vkiért’ jelentésben kifogástalan: 

becsületes ember, ~ok érte. A társalgási nyelv ’bizonyos benne, meg van róla győződve’ 

értelemben is használja, némi bizalmas és tréfás árnyalattal. Ezt az igényes beszédben 

kerüljük! 

 

jön 

A ~ a köznyelvi alak; a jő régies, irodalmias; a gyün, gyön népnyelvi. 

A ~ és a megy ige használatában nagy általánosságban a következő szabályszerűség 

érvényesül: a ~ a beszélő v. a beszéd helye felé tartó mozgást jelent, a megy a beszélőtől v. 

a beszéd helyétől távolodó mozgást. Ezért természetesek az ilyen kifejezéspárok: előbb 



hozzánk ~, utána hozzátok megy; a munkahelyéről jött – a munkahelyére megy. 

Hasonlóképpen a feliratokon: Azonnal jövök!, de Hívásra házhoz megyek (jelezve, hogy az 

eladó rövidesen visszatér az üzletbe, ill. hogy a kereskedő a hívónál jelentkezik). 

A közeledés, ill. távolodás szempontján kívül azonban jó néhány egyéb körülmény is 

befolyásolhatja a ~ és a megy közötti választást. Ha ezt kérdezem: nem jöttök szombaton a 

meccsre?, ezzel azt is kifejezésre juttatom, hogy én magam minden bizonnyal kimegyek; 

ha viszont így hangzik a kérdés: nem mentek szombaton a meccsre?, ez azt jelzi, hogy én 

nem megyek, legalábbis még nem döntöttem, hogy kimegyek-e. 

A ~ ige ezenkívül még igen sok jelentésárnyalat kifejezésére alkalmas. Jelentheti, hogy 

vmi vminek a belsejéből fokozatosan kívülre kerül (pl. nem ~ a víz a csapból), továbbá azt, 

hogy vmi úgy kerül vhová, hogy ott érzékelhetővé is lesz (pl. könny ~ a szemébe; nem jött 

szó a szájára v. az ajkára). 

A ~ jelentéstartalma meglehetősen általános, ezért lépten-nyomon használják. Hacsak 

lehet, cseréljük fel színesebb, tartalmasabb rokon értelmű megfelelőre. A ~ igével alkotott 

idegenszerű – főleg németes – kifejezéseket pedig okvetlenül mellőznünk kell; helyettük 

számos magyaros (ráadásul egyszerűbb és ízesebb) szinonima kínálkozik: 

dühbe, izgalomba, méregbe ~ vki = meg- v. feldühödik, dühös lesz, dühbe gurul; 

elragadja az indulat; meg- v. felmérgesedik, elönti a méreg; 

figyelembe, tekintetbe ~ vmi = felmerül, felvetődik; fontos, lényeges, jelentős; 

gyanúba ~ vki, vmi = gyanús(sá) lesz, válik vki, vmi; ráterelődik a gyanú vkire, vmire; 

jókor, jól ~ vkinek vmi = kapóra ~, a legjobbkor történik vmi; 

magához ~ vki = magához tér, eszméletre tér; 

rendbe ~ vki, vmi = jobban lesz, meggyógyul vki; elintéződik, megoldódik vmi; 

tisztába ~ vkivel v. vmivel = átlát vkin, vmin; tisztán lát vmit v. vmiben; belelát vkibe, 

vmibe; ráeszmél vmire. 

 

jövőbeli – jövőbeni 

’A jövőben bekövetkező’ jelentés kifejezésére a -beli képzős jövőbeli a szokásos alak. A -

beni végű melléknevek hatására keletkezett és elterjedt jövőbeni kissé erőltetett s nem is 

szükséges fejlemény. 

 

jövő héten L. a, az névelő hiánya hivatali nyelvi kifejezésekben 

 

jövő idejű melléknévi igenév L. beálló melléknévi igenév használata 

 

jövő – jövendő 

Főnévként is, melléknévként is a jövő a köznyelvi. A választékos jövendő alak elsősorban 

főnévként használatos (bízik a szebb jövendőben), de a költészetben melléknévként is 

előfordul: Évek, ti még jövendő évek (Arany; verscím). 

 

judo L. cselgáncs – dzsúdó 

 

juh 

Szó végén és szó belseji mássalhangzó előtt hagyományosan nem ejtjük ki a h-t: ~ [ju], 

~nak [junak], ~val [juval], ~sajt [jusajt]. De ma már felbukkan a köznyelvben is a [ju¦]-

féle ejtés, pl. ~hodály [ju¦¦odáj]. Sőt összetételek határán magánhangzó előtt is erős a 



váltakozás: ~akol [juakol] v. [juhakol], ~állomány [juállomány] v. [juhállomány]. 

Magánhangzóval kezdődő toldalékok előtt régen is, ma is hangzik a h: ~om, ~ok, juhász. 

Mivel a doh, moh, potroh, sah, Allah végén ma már általános a [¦] hang kiejtése, nem 

érdemes az újabb vagylagos ejtésmódot helytelennek bélyegezni. 

Vö. cseh | méh, MÉH kiejtése, toldalékolása 

 

juhar – ihar – jávor 

Ugyanannak a fafajtának a névváltozatai. A juhar a köznyelvi; a jávor nyelvjárási, némi 

régies, választékos színezettel; az ihar tájnyelvi. 

 

juhász – ihász 

Az előbbi a köznyelvi; az ihász csak a népnyelvben él. Családnévként mind a két változat 

gyakori. 

 

Jurisics 

A ~ családnevet ma kiejtésének megfelelően cs betűvel írjuk; -val ragos alakja: Jurisiccsal. 

A Jurisich írásmód elavult. 

 

juss 

Latin eredetű, ma régies és népies ízű szó; köznyelvi megfelelői: jog, járandóság, 

örökrész. Igei származéka: jussol ’örököl’. 

 

jut, juttat  terjengős kifejezésekben 

Az általános jelentésű jut és juttat ige sok szókapcsolatban és szólásban szerepel. Ezeknek 

a kifejezéseknek a helyességét az dönti el, mennyire érvényesül bennük az ige eredeti, 

konkrét jelentése: ’vhová (el)ér, kerül, vmilyen állapotba hoz’, ill. mennyire csupán 

segédigei szerepű a jut v. a juttat. Pl.: 

Árvaságra, özvegységre jut. Kifogástalanok, de egyszerűbben is lehet: elárvul, 

megözvegyül. 

Egyetértésre, megegyezésre, megállapodásra jut vkivel, vmivel. A hivatali és a 

sajtónyelvben gyakori, helyes formák. Ki tudjuk azonban egyszerűbben is 

fejezni: megegyezik, megállapodik vkivel, vmivel. 

Értésére, tudomására jut(tat) vkinek vmi(t). Kissé hivatali nyelvi ízű, de jó formák. 

Egyszerűbben: értesül róla, megtudja; értesítik róla; értesít vkit vmiről; tudat vmit vkivel. 

Érvényre jut(tat). Szebben: érvényes, megvalósul, érvényesül; érvényesít vmit, érvényt 

szerez vminek, valóra vált vmit. 

Kifejezésre jut(tat). Kerüljük őket, mert németesek! Jobb helyettük az egyszerű ige: 

kifejeződik, megnyilvánul; kifejeznek, kinyilvánítanak vmit, ill. kifejez, kinyilvánít, közöl. 

Vmilyen megállapításra jut vki = megállapít vmit. 

Vmilyen megállapodásra jut(nak) = megállapodik, ill. megállapodnak vmiben. 

Vmilyen meggyőződésre, véleményre jut vki. Főleg a sajtóban használatos, mesterkélt 

formák. Mivel csak körülírással helyettesíthetők (vmilyen meggyőződés, vélemény alakul ki 

vkiben), szükségünk van rájuk. 

  



K 
ká 

Bizalmas-vulgáris betűszó a ’partnereit sűrűn váltogató nő; prostituált’ jelentésű durva szó 

kezdőbetűjéből. Ehhez képest enyhítő, szépítő megjelölésnek számít. 

 

kábé 

A kb. ’körülbelül’ rövidítés kiejtett alakja. Beszédben kissé bizalmas (~ öt percig volt itt), 

írásban bizalmas-pongyola. Vö. körülbelül 

 

kabinet 

Francia eredetű, sokjelentésű idegen szó. Lényegében mindegyik jelentésében van jó 

magyar megfelelője: fülke, benyíló; kormány, minisztertanács; szaktanterem; 

munkaközösség. Csak a kissé bizalmas ~kérdést csinál vmiből kifejezésben nem pótolható 

magyar szóval. 

 

kacsa 

A népnyelvben: kácsa v. ruca. A bizalmas sajtónyelvben: ’szenzációhajhászó, valótlan 

(újság)hír’. Kórházi eszközként: ’fekvő betegnek vizelésre használt csöves edénye’. 

 

kacsingat 

A kacsint ige gyakorító származéka. Beszélt nyelvi változata: kacsintgat. Írásban csak a ~ 

alak használatos. Vö. bólingat | tekinget 

 

Kacsoh Pongrác 

A János vitéz zeneszerzőjének vezetéknevében eredetileg rövid o betű van. A név kiejtése: 

[kacsó]. Ennek hatására előbb a toldalékos alakokban, majd az alapalakban is hosszú ó-t 

kezdtek írni: Kacsóht, Kacsóhval, Kacsóh. A MHSz. szerint ma már a Kacsóh a szabályos 

írásmód. De természetesen nem hibás az eredeti Kacsoh névforma sem. 

 

kadarka 

E délszláv eredetű szőlő-, ill. borfajtanévben a -ka nem kicsinyítő képző. De bizalmas-

tréfás elvonásként előfordul a kadar ’ua.’. 

 

kadencia – kádencia 

E latin eredetű főnév két változata között szóhasadás zajlott le. A kadencia zenei 

szakszóként: ’zárlat, versenymű szólóhangszerének (tétel végi) önálló szólama’. A 

kádencia a régi nyelvben: ’rím’, a népnyelvben: ’csattanós mondás’. 

 

káder 

Francia eredetű főnév. Katonai szakszóként: ’katonai egység állandó állománya’; jó 

magyar megfelelője a keret. Politikai kifejezésként ritkulóban: ’(a hatalom szempontjából) 

politikailag, világnézetileg megbízható, szakmailag képzett dolgozó; szakember’. A 



közelmúlt e zsargonszavának nincs tömör magyar egyenértékese, de már nincs is rá 

szükség. 

Származékai: káderes, részleges megfelelője a személyzetis, hivatalos nevén személyzeti 

előadó v. ügyintéző, legújabban humánpolitikai munkatárs. A ~lap megszűnt, helyette a 

személyi adatokat, végzettséget stb. dokumentáló személyi lap használatos. A (le)káderez 

ige magyarul jellemez, minősít. Átvitt értelemben, tréfás szóként is: lekáderezem az új 

szomszédot, a lányom udvarlóját stb., azaz ’igyekszem minél többet megtudni róla’. 

 

kadét 

Francia–német eredetű főnév az 1945 előtti katonai nyelvben. Magyar szóval: hadapród, 

tisztiiskolás. Alakváltozatai: kadett, kadet. Más az orosz mozaikszói eredetű kadet ’kons-

titucionális (alkotmányos) demokrata párt, ill. ennek tagja’. Összetételben is: kadetpárt. 

 

kaja 

Argónyelvi szó: ’étel, ennivaló’. Elvonás a cigány eredetű kajál ’eszik’ igéből. Csak a 

bizalmas-vulgáris stílusban használható, éppúgy mint származéka, a kajás ’éhes’ 

melléknév. 

 

kajszi 

Bizalmas-népies változata: kajszin. Összetételben is: ~barack. A sárgabarack egyik 

fajtája, szemben pl. a rózsabarack-kal. Vét a szabatosság ellen, aki a ~(barack) szót 

általában a sárgabarack helyett használja! 

 

kakas 

Tájnyelvi változata: kokas. A puskának viszont csak ~-a van. Ugyanígy más átvitt 

jelentéseiben is! 

 

kakofemizmus L. eufemizmus, kakofemizmus 

 

kalán L. kanál 

 

kalarábé L. karalábé – kalarábé 

 

kaláris – kláris 

Latin eredetű, népies hangulatú főnév: ’korall; ebből v. hasonló gyöngyből készült 

nyaklánc, füzér’. Vagylagos változatok, de a kaláris erősebben tájias. 

 

kalbász L. kolbász 

 

kaliba – kalyiba 

Az előbbi a köznyelvi; a kalyiba kissé népies. 

 

kalitka – kalicka 

Az előbbi a köznyelvi; a kalicka kissé népies. A régies és irodalmias kalit a mai nyelvben 

már nem használatos. 

 

kalkulál 



Latin eredetű, magyar képzőjű ige. Közgazdasági, kereskedelmi szakkifejezés, de a 

köznyelv is használja, enyhén bizalmas stílusértékben. Jó magyar megfelelői: (ki)számít 

vmit; számol, számot vet vmivel; számítást, számvetést készít; tervez(get). Igekötővel is: 

bele~, hozzá~, ki~ = bele- v. hozzászámít, kiszámol. A kalkuláció szaknyelvi szóként 

elfogadható, de a köznyelvben jobb a számvetés, számítás. S a (zseb)számológép helyett se 

mondjunk (mini)kalkulátor-t! 

 

kalocsni 

Francia–német eredetű, bizalmas jellegű főnév. Elavulóban van, csakúgy mint változatai, a 

kalucsni, galucsni, galocsni. Ma sárcipő-t írunk és mondunk helyette. 

 

kálvinista – kálomista 

A kálvinista melléknév is köznyelvi, de hivatalosan csak a református kifejezés 

használatos. Választékos sajtónyelvi metaforaként: a kálvinista Róma ’Debrecen’. A kálo-

mista változat bizalmas-népies és enyhén tréfás is; pl. „Egy kálomista pap s Csokonai / 

Egymásnak voltak jó barátai” (Petőfi: Csokonai). 

 

kamásli 

Német eredetű, elavulóban levő főnév. Alakváltozatai: kamásni, gamásni, gamásli. Pontos 

magyar megfelelője: bokavédő; a lábszárvédő mást jelent! 

 

kampány 

Francia eredetű nemzetközi szó: ’idényjellegű, alkalmi, időben körülhatárolt munka, 

mozgalom, küzdelem’. A régi katonai nyelvben: ’hadjárat’. Sokszor állandó jelzővel: 

gyártási ~, választási ~. Általában jól helyettesíthető magyar megfelelőivel: választási ~ = 

választási hadjárat; sajtó~ = sajtóhadjárat; takarékossági ~ = takarékossági mozgalom. A 

~ főnév ma rosszalló jelentésű, pl. a takarékosságot ~nak v. ~feladatnak tekinti (nem pedig 

állandó kötelességnek, teendőnek). A ~szerű melléknév szintén pejoratív, de nehéz magyar 

szóval pótolni. Olykor lehet kérészéletű, gyorsan ellobbanó v. főnévi jelzőként 

szalmaláng. 

 

kampec 

Jiddis eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú szó. Köznyelvi megfelelői: vége (van), odavan, 

elpusztult, tönkrement, (ennek már) befellegzett. Pl. ennek a cipőnek már ~. Mai ifjúsági 

nyelvi változata: kampó. Pl. ez a táska már kampó. Igényesebb közlésben ne használjuk! 

 

kanál 

Némelyik toldalékos alakjában a szótő megrövidül: kanalak, kanalat. Tájnyelvi változatát, 

a hangátvetéses kalán-t a tévémesebeli Kalán néni a gyermekek körében általánosan 

ismertté tette. Szólásokban bizalmas-családias: nagy ~lal eszik ’lakmározik’; bizalmas-

vulgáris: nincs kanala hozzá ’nincs kedve hozzá; nem ért hozzá’; bizalmas-népies v. argó: 

leteszi a kanalat ’meghal’; olykor választékos is: megfojtaná egy ~ vízben ’gyűlöli’. 

 

kanális, kanalizál 

Latin eredetű szavak. A kissé népies kanális  főnév a választékos 

köznyelvben (vízelvezető) csatorna, szennyvízcsatorna . Igei származékának, 

a kanalizál-nak mindegyik jelentésében van pontos és  jó magyar 



megfelelője: 1. csatornáz;  2. levezet, elterel;  3. (bonyodalmat, bajt) elsimít, 

felold, elhárít .  

 

kandidál 

Latin eredetű, magyar képzőjű ige: ’jelöl’, pl. a Magyar Olimpiai Bizottság engem ~ a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói szekciójába (hírlapi nyilatkozatban). 

Az újabb sajtónyelv ’jelölteti magát, pályázik vmire’ jelentésben, tárgyatlan igeként is 

alkalmazza: Tunézia ~ a következő labdarúgó-világbajnokság rendezésére; nem ~ az 

elnöki tisztségre; az Európai Unióba kandidáló országok. Ebben az angol candidate 

country ’vmilyen nagy (sport)eseménynek a megrendezésére a hivatalosan elfogadott 

jelöltek egyikeként pályázó ország’ kifejezésnek a fordítása is közrejátszhatott. 

Mi inkább a mindig félreérthetetlen magyar megfelelőket, a jelöl, ill. a pályázik igét 

ajánljuk. Vö. kvalifikál | regisztrál 

 

kánon 

E görög–latin eredetű idegen szónak egyházjogi és zenei értelmén kívül a választékos 

nyelvhasználatban ilyen jelentése is van: ’szabály, törvény, vminek a zsinórmértéke’. 

Ennek nyomán válhatott divatszóvá az irodalomkritikai zsargonban: vki v. vmi benne van 

v. nincs benne a ~ban, azaz a mértékadó, ízlésformáló irodalmi hagyományban. Ha a 

szónak ezt az értelmét sikerül pontosan meghatározni, szakkifejezéssé válhat, ellenkező 

esetben megmarad stíluselemnek. 

 

kanyarít – kanyarint 

Vagylagos változatok, de a kanyarít gyakoribb: nyakába kanyarította köpönyegét. 

Igekötővel is: odakanyarítja nevét az irat, a szerződés, a levél alá; átvitt értelemben, 

bizalmasan: elkanyarítja (a szót) ’elkáromkodja magát’. 

 

káosz 

Görög–latin eredetű idegen szó. Mitológiai értelemben választékos, irodalmias: ’ősköd, 

ősállapot’. A köznyelvben: ’zűrzavar’. Gyakran pótolható magyar szóval: felfordulás, 

fejetlenség, összevisszaság, rendetlenség, kavarodás; bizalmasan zűr, kalamajka; 

vulgárisan rumli. 

Melléknévi származéka ritka, választékos, irodalmias: kaotikus ’(zűr)zavaros, 

áttekinthetetlen’. 

 

kapacitál 

Latin tövű, magyar képzőjű idegen szó. Magyar megfelelői: rábeszél, unszol vmire; 

bizalmasan noszogat, nógat; választékosan kérlel. 

 

kapacitás 

Latin eredetű főnév. A tudományos és műszaki nyelvben szükséges szakszó, pl. elektromos 

~. Hivatali és sajtónyelvi használata azonban gyakran fölösleges: az iskola, a színház, a 

terem ~a = befogadóképessége; a másológép ~a = teljesítőképessége; gazdasági, pénzügyi 

~ = lehetőség(ek); kiváló mérnöki, műszaki ~ = szaktekintély, szakember; ez meghaladja 

az ő ~át = (szellemi) képességeit, szakértelmét; nincs rá (szabad) ~ = munkaerő, gép; 

nincsenek meg a szükséges feltételek. 

 



kaparint – kaparít 

Vagylagos változatok, de a kaparint gyakoribb: magához kaparintja v. kaparítja a 

vagyont, az örökséget. Főleg igekötővel: megkaparint v. megkaparít vmit. 

 

kapásból 

A bizalmas stílusban: ’habozás, gondolkodás nélkül’, pl. ~ válaszolt. A sportnyelvben: ’a 

labda lekezelése nélkül; egyből’, pl. ~ lő. 

 

kapaszkodik – fogódzkodik 

A kapaszkodik ige alapjelentése: ’vmiben, vkiben erősen megfogódzkodik’. Nem helytelen 

tehát az olykor kifogásolt Tessék kapaszkodni! felirat (járművön) v. a kapaszkodj a 

karomba! felszólítás. 

Átvitt értelemben a kapaszkodik: ’görcsösen törekszik elérni vmit’. Némelyek 

rosszallónak érzik, mások semlegesnek. Képszerűségével beleillik az igényes 

nyelvhasználatba is. A vkinek a szavaiba kapaszkodik kifejezés kevésbé szemléletes, de 

szintén hibátlan köznyelvi forma. 

 

kapatos 

Ingadozik a stílusértéke; a szövegkörnyezettől függően bizalmasnak is, szépítőn 

választékosnak is érezhetjük: ~ ’becsípett, (enyhén) ittas’ emberrel nem érdemes 

vitatkozni. 

 

kapcsán 

Névutószerűen használt ragos főnév. Pontosabban meg nem határozott körülmény 

kifejezésére való: az eset ~ a rendőrség bezáratta a mulatót. Általában kissé hivatali nyelvi 

ízű. Ha lehet, helyettesítsük raggal v. hagyományos névutóval: a merénylet ~ (= a 

merényletről v. a merénylet után) felvett jegyzőkönyv; az utasítás végrehajtása ~ (= 

végrehajtásában v. végrehajtásakor) tapasztalt felületesség. 

 

kapcsolatban 

Valóságos kapcsolatról szólva kifogástalan: rokoni, szerelmi, üzleti ~ van vkivel; a tanú ~ 

áll a vádlottal. Átvitt értelemben, névutószerű használatban is elfogadható: az 

elhangzottakkal ~ nincs több kérdésem. A hivatali és a közéleti nyelvben gyakran 

pótolhatjuk vmilyen egyszerűbb formával: az időponttal ~ (= az időpontra v. időpontul) 

azt javasoljuk, hogy…; felelősséget vállal vmivel ~ (= vmiért). 

 

kapcsolatosan 

Névutószerűen használt, bizonytalan értelmű ragos melléknév, főleg a hivatalos stílusban: 

az ellátással ~ több kifogás hangzott el. Efféle lazább utalásra jobb a kapcsolatban (l. ott). 

A körülmények pontosabb meghatározására alkalmazzunk szabatosabb formát: a 

határidővel ~ (= a határidőről) nem tudtunk megegyezni; X. Y.-nal ~ kilakoltatást 

rendeltek el = elrendelték X. Y. kilakoltatását. 

 

kápé 

A kp. (= készpénz) rövidítés kiejtett alakja. Bizalmas, beszélt nyelvi szó: nincs nálam ~; 

ötvenezer, ~ ’készpénzben’. Írásban legfeljebb a bizalmas levélstílusban fordul elő. 

Egyébként a teljes szóalakkal élünk: készpénzért vette; készpénzzel v. készpénzben fizet. 



 

kap  terjengős kifejezésekben 

Néhány hagyományos kifejezésben hibátlan, sőt ízes: erőre kap, észbe kap, lábra kap, 

szárnyra kap, lóra kap stb. De terjengős, kerülendő ezekben a sajtónyelvi 

szókapcsolatokban: hangot, kifejezést kap vmi. Tömörebben: elhangzik, kifejeződik, 

megnyilvánul vmi. Vmilyen kidolgozást kap vmi = vhogyan kidolgoznak vmit. Rozsdát kap 

vmi = meg- v. berozsdásodik. Az újabban divatozó bizalmas-vulgáris hülyét kap kifejezést 

igényes beszédben ne használjuk! Választékosan: ideges lesz, majd megbolondul. A szagot 

kap ételről szólva bizalmas-pongyola. Néha jó helyette: megbüdösödik, büdös lesz, 

megromlik. A vadászok nyelvében, ’(vadászt, embert) megszimatol’ jelentésben 

kifogástalan: a vad szagot kapott. 

 

kapucíner 

Latin–német eredetű főnév: ’egy kevés tejjel v. tejszínnel kevert feketekávé’. Birtokos 

személyjeles alakja ingadozik: ~e v. ~je. Szűkebb jelentésben – ’egy bizonyos módon 

elkészített feketekávé’ – újból terjed az olasz cappuccino [kap(p)ucsínó] szó is. Vö. 

kapucsínó 

 

kapucni 

Német eredetű, kissé bizalmas-pongyola öltözéknév. Választékosan, magyar szóval: 

csuklya. Származékát, a kapucnis melléknevet is jól helyettesíti a magyar csuklyás (kabát, 

dzseki). 

 

kapucsínó 

Az olaszból átvett cappuccino ’eszpresszókávé tejszínhabbal, csokoládéreszelékkel’ szót a 

MHSz. megjelenése (1999) óta fonetikusan, ~ alakban kell írni, elejét véve ezzel az olasz 

szó leírásában rendszeresen elkövetett hibáknak is. A vele etimológiailag összefüggő, 

német eredetű kapucíner főnevet egyébként már régóta magyarosan írjuk. Vö. kapucíner 

 

kapufa – kapuvas 

A labdajátékok szókincsében megőrződött a kapufa szó annak ellenére, hogy a vele jelölt 

tárgyat egy idő óta inkább fémből készítik (vö. vasbeton talpfa). A jégkorongkapu azonban 

mindig is fémből készült, így ennek részeként a kapuvas elnevezés honosodott meg: a 

korong a kapuvasról pattant vissza a mezőnybe; Ladányi lő – kapuvas! 

 

kaput 

Latin–német eredetű mondatszóként bizalmas-vulgáris: ’vége (van), tönkrement’. Kiejtése 

ingadozó: [kaput] v. [kaputt]. Igényes beszédben kerüljük! – A német eredetű, ’hosszú 

felsőkabát’ értelmű ~ főnév elavult. 

 

karabiner 

Német eredetű főnév: ’fémcsat, amelyre kisebb tárgyakat lehet rögzíteni’. A 

műhelyzsargon és a bizalmas beszélt nyelv szava. Magyar megfelelője, a kampózár nem 

terjedt el. Egyes szám 3. személyű birtokos személyjeles alakjában ingadozás van: ~e v. 

~je. 

 

karaj 



Húsipari és konyhai szakszóként: ’házi emlősnek, főleg sertésnek gerinc melletti húsa’. A 

bizalmas-népies beszédben ’karéj’ jelentésben is: adj egy ~ kenyeret! Vö. karéj 

 

karakter 

Görög eredetű, választékos hangulatú idegen szó: barátom igazi ~; ~ét nem törték meg a 

megpróbáltatások; az ügy ~e még nem világos előttem. Jó magyar megfelelői: jel-

lem(szilárdság), ill. jellemvonás, jelleg(zetesség). Számítástechnikai szakszóként: ’adatok 

ábrázolására szolgáló egyezményes jel (betű v. szám)’. Mértékegységként: ’egy betű- v. 

számjegy megjelenítéséhez elegendő hely’. Pl. az állománynév legfeljebb nyolc ~ 

hosszúságú lehet. 

 

karalábé – kalarábé 

Vagylagos változatok. Helyesírásunk az előbbit szentesítette, de a másik is kifogástalan. 

 

karambol 

Német (végső soron: spanyol) eredetű főnév: ’járművek összeütközése; közlekedési 

baleset’, ill. ’két biliárdgolyó eltalálása; a biliárdjáték egyik fajtája’. A népies-vulgáris [ga-

rambol] ejtés igényes beszédben kerülendő. Igei származéka: karamboloz(ik). 

 

karamell – karamella 

Portugál eredetű, meghonosodott idegen szavak. Jelentésük nem azonos! A karamell: ’a 

cukor hevítésekor keletkező barna színű, jellegzetes szagú anyag’. Összetételekben is: 

karamellízű (cukor), karamellszínű (szövet). A karamella: ’karamellel és tejjel készült 

cukorka’. 

 

karantén 

Francia eredetű idegen szó: quarantaine ’kb. negyven’, innen ’(kb. negyven napi) zár alá 

vétel, elzárás, bezárás, elkülönítés’. Van rá tömör magyar megfelelő, a vesztegzár. Átvitt 

értelemben is ezzel helyettesítsük: ~ba zár = vesztegzár alá vesz, azaz kiközösít. 

 

karburátor 

Latin elemekből alkotott műszaki nyelvi szó: ’szikragyújtású motorok keverékképző 

berendezése’. Magyarul: porlasztó. 

 

karcsúsít 

Régebben inkább csak a divatszakma nyelvében fordult elő: ez a minta, szabás ~ 

(bizalmasabb idegen szóval: slankít). Ma a ~ sajtónyelvi eufemizmus (tapintatosan szépítő 

kifejezés) a semlegesen rideg elbocsát, leépít v. a durva kirúg helyett, főként olyankor, 

amikor valamely intézmény egészére vonatkozik. Pl. az intézetet ~ani kell, azaz 

„fogyókúrára kell fogni”, csökkenteni kell az ott dolgozók létszámát. Aki először használta 

a ~ szót ebben az értelemben, feltehetően humorral próbálta enyhíteni a rideg tényeket. A 

szónak ez a jellege azonban rövidesen eltűnt. Vö. kirúg 

 

kardigán 

Angol személynévi eredetű ruhadarabnév: ’derékig érő, testhez simuló kötött kabát’. 

Szükséges idegen szó, mert nincs pontos magyar megfelelője. 

 



karéj 

Jelentése: ’félkör alak(zat)’, ill. ’ilyen alakú szelet’. Pl. nagy ~ban ültek le a tűz köré; 

megevett egy ~ kenyeret. Melléknévi származéka: karéjos, pl. a tölgynek karéjos levele 

van. Bizalmas-népies változata: karaj (l. ott is). 

karikatúra 

Olasz eredetű idegen szó. Magyar megfelelői, a gúnyrajz és a torzkép nem mindig tudják 

helyettesíteni, mert a jó karikatúra egyben jellemrajz is. Származékában az ú megrövidül: 

karikaturista. 

 

Karlovy Vary 

A csehországi fürdőváros hajdani német neve: Karlsbad. Néhány állandó szókapcsolatban 

ma is ezt használjuk: karlsbadi kúra, só, kétszersült stb. A cseh névhez a ragokat 

közvetlenül, a képzőket kötőjellel kapcsoljuk hozzá: Karlovy Varyban, de Karlovy Vary-i 

(nagy kezdőbetűit megtartva, mint New York-i). 

 

karmonádli 

Német eredetű, bizalmas-népies hangulatú főnév. A köznyelvben: rövidkaraj. 

 

-károsult  utótagú szavak 

Német mintájú tükörkifejezések: árvíz-, bomba-, jég-, tűzkárosult stb. Főnévként is, 

melléknévként is használatosak: az árvízkárosultak v. az árvízkárosult személyek 

megsegítésére gyűjtést rendeznek. Meghonosodott, szükséges szavak; tömörségük miatt 

nem pótolhatók mással. 

 

karosszéria 

Francia eredetű, szükséges idegen szó. Magyar megfelelője, a (gép)kocsiszekrény csak a 

műszaki nyelvben él. Átvitt értelemben, tréfás szóként: ’nő alakja’, pl. jó a Ija a 

kicsikének. 

 

kárörvend 

Elvonás a kárörvendő szóból. Ritka, választékos hangulatú ige, csakúgy mint 

továbbképzett származéka, a kárörvendez(ik). A mai nyelv inkább a kárörvendő 

melléknevet használja állítmányként: ne légy kárörvendő! (nem pedig: ne ~j!). 

 

Kárpátok 

Önálló földrajzi névként ma csak többes számú: a ~ban vadászik; Keleti-~. Régiesen és 

összetételekben egyes számú is: „Őseinket felhozád Kárpát szent bércére” (Kölcsey: 

Himnusz); Kárpátalja, Kárpát-medence, Kárpátontúli terület, kárpátukrán. Melléknévi 

származéka: kárpáti (szél, időjárás stb.). 

 

kárpátukrán L. ruszin – rutén 

 

kárpótol 

A kárpótlás főnévből elvonással alkotott, kifogástalan ige. 

 

karrier 



Francia eredetű, gyakran pejoratív mellékértelmű nemzetközi szó: ’gyors, sikeres 

előmenetel, érvényesülés’. Olykor jól helyettesíti a magyar érvényesülés v. pálya(futás) 

főnév. [Kariér]-féle ejtése elavult, ma finomkodón hat. 

A ~diplomata összetétel értelme: ’hivatásos diplomata’ (szemben a politikai alapon 

kinevezettel). Ez tehát nem rosszalló ízű kifejezés! 

 

kartárs, kartársnő 

Egy munkahelyen dolgozó v. azonos (szellemi) foglalkozású dolgozók említése, 

megszólítása: Kovács kartárs is ott volt; tisztelt kartársak és kartársnők! (többnyire elég: 

tisztelt kartársak!); kedves kartárs(nő), legyen szíves… Választékos, udvarias, de 

ritkulóban levő forma. Nagy beosztásbeli különbség esetén sértő v. akár komikus is lehet. 

 

karthauzi 

Német eredetű (Kartäuser), végső soron a francia Chartreuse névből eredő melléknév, ill. 

főnév. Hagyományosan th-val írjuk, s így van feltüntetve az AkH.-ban és a MHSz.-ban is. 

De nem hibás a kiejtés szerinti kartauzi alak sem, ennek is van hagyománya. Elválasztása: 

kar-tha-u-zi v. (az au-t kettőshangzónak tekintve) kar-thau-zi. 

 

kártyafüggetlen 

Tömör szaknyelvi összetétel, amely a köznyelvben is elterjedt: ~ mobiltelefon ’olyan, 

amely bármiféle kártyával működik’. A ~ melléknév meghonosodását a -függő utótagú 

szavak divatja is segítette. Vö. -függő utótagú melléknevek 

 

kasa 

Jiddis eredetű argó-, majd diáknyelvi melléknév: ’kiváló, remek’. A mai ifjúsági nyelvből 

kiszorította a klassz, frankó stb. Újabban ~ alakban írjuk az angol eredetű, ’bolyhozott 

gyapjúszövet’ jelentésű főnevet is (korábban: kasha). Összetételben is: ~nadrág, ~szövet. 

 

kasmír 

Textilipari szakszó: ’finom, vékony gyapjúszövet’. Összetételben is: ~anyag, ~szövet. A 

kázsmír változat ritkább, régies. 

 

kaszál 

Az argóban: ’pénzt besöpör; sokat v. jól keres’. Pl.: holnap fizetésnap, ~unk!; az üzleten 

kétmilliót ~t. A jelentésátvitel alapja a kaszáló, ill. a pénzt besöprő mozdulat hasonlósága, 

de szerepet játszhatott a kasszíroz ’pénzt behajt, beszed’ ige is (sok -íroz képzős igénknek 

van -ál képzős párja). A ~ szót csak a bizalmas-tréfás társalgásban használhatjuk! 

 

kászálódik – kászolódik 

Népies és bizalmas ige: ’hosszasan készülődik, szedelőzködik’. Vagylagos változatai közül 

az előbbi a gyakoribb. 

 

kaszárnya – laktanya 

Az olasz eredetű kaszárnya népies és régies, olykor pejoratív ízű: kaszárnyanyelv, -

rendszer, -stílus; nem vagyunk (a) kaszárnyában! Ezzel szemben a nyelvújítási eredetű 

laktanya semleges, ill. hivatalos megjelöléssé vált. 

 



kaszkó 

Spanyol eredetű idegen szó: ’hajótest(re kötött biztosítás)’, szemben a rakományra kötött 

biztosítással, a cargo-val. Ma általában: ’gépjárműre kötött biztosítás’. Nemzetközi 

írásmódja: casco (a CASCO forma nem indokolt, mert nem mozaikszó). A fonetikus ~ 

egyelőre bizalmas-pongyola, de idővel elterjedhet. 

 

kaszni – kasztni 

Német eredetű főnév (Kasten). Csak a bizalmas-vulgáris stílusban fogadható el! Magyar 

szóval: szekrény v. láda. 

 

kasszíroz 

Olasz–német eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú ige. Ejtve [kaszíroz] alakban is. Magyar 

megfelelői: (pénzt) beszed, behajt. 

 

katolikus 

Görög–latin eredetű melléknév és főnév. Népies ejtése: [katólikus]. A felekezet egyházi 

szövegeiben, pl. a hitvallásban jelentése: ’egyetemes’. 

 

kb. L. kábé | körülbelül 

 

kebel 

’Emberi mell’ jelentésben ritka, irodalmias: keblére ölel vkit ’magához ölel, szeretettel 

üdvözöl’; szólásban: kígyót melengettem a keblemen. ’Női mell’ értelemben választékos, 

többes számban is: a kivágott ruha félig szabadon hagyta formás keblét v. kebleit. Átvitt 

értelemben: ’vmely csoport, szervezet köteléke’, pl. az egyház, a testület ~ében. A birtokos 

személyjelek a hangzóhiányos tőváltozathoz csatlakoznak: keblem, kebled, keble stb., de 

régies és népies alakként előfordul a ~em, ~ed, ~e stb. is. Elvont jelentésében pedig csak 

így: kivált az intézmény ~éből. 

 

kecsöp – kecsap 

A kedvelt ételízesítő angol (voltaképp: maláji) eredetű nevét (ketchup) egy ideje már 

magyarosan is írjuk. Kiejtése, így írásmódja is ingadozik: kecsöp v. kecsap. Mivel a 

végződésnek nincs köze az angol up [ap] határozószóhoz (vö. pick-up – piköp), s a szó 

kiejtését Országh László angol–magyar szótára kb. [kecsöp] alakban adja meg, nincs rá 

okunk, hogy elvessük a hagyományos kecsöp-öt, s helyette a kecsap formát erőltessük. Ez 

utóbbi enélkül is terjed a másik rovására. 

 

kedves 

Megszólításként v. annak részeként sokféle árnyalatú lehet. 

1. Önállóan használva kedveskedő, bizalmas; idegenek között bizalmaskodó, különösen 

így: ~e(i)m, ~ké(i)m. 2. Udvarias megszólítási formák jelzőjeként erősítheti azok hatását: ~ 

barátom, hölgyem, uram stb.; ~ Erzsi néni, ~ Zoltán. 3. A hivatalos érintkezésben csak 

kivételesen, kizárólag élőszóban alkalmazható: ~ asszonyom; írásban jobb a tisztelt 

melléknév. 4. Közönség, hallgatóság megszólításában udvarias, választékos, bátran 

ajánlható: ~ közönség(ünk), ~ hallgatóim v. hallgatóink, ~ nézőink, utasaink stb. 

 

kégli 



Német eredetű argónyelvi szó: ’lakás’. A bizalmas-vulgáris stílusban, különösen az 

ifjúsági nyelvben divatos; az igényes közlésből azonban kirí. 

 

kegyed 

Nyelvújítás kori alkotás (a kegyelmed szóból), udvarias megszólítás céljára. Főleg felnőtt 

nőnek felnőtt férfi részéről való megszólításaként élt. Ma kissé régiesen, finomkodón hat: 

~ is a pesti gyorsra vár? Összetételben is: kis~ (ez egy nőknek szóló hetilap címeként éledt 

fel). 

 

kegyelmed – kelmed – kend 

A kegyelmed valaha mély tiszteletet kifejező megszólítás volt. Ahogy kelmed, majd kend 

alakúvá rövidült, úgy vált egyre népiesebbé, sőt – magasabb társadalmi helyzetűek részéről 

– kissé lekezelővé, megvetővé is. Ma szinte csak a nyelvjárásokban fordul elő, ott is mind 

ritkábban. 

 

kegytárgy – emléktárgy 

A sportsajtó a híres labdarúgó-egyesületekkel kapcsolatos emléktárgyak (zászló, jelvény, 

sál, mez stb.) gyűjtőneveként olykor a kegytárgy szót használja. Ez jól kifejezi a 

szurkolóknak csapatukhoz való már-már vallásos ragaszkodását, de sértheti a hívők vallási 

meggyőződését, mert a kegytárgy valójában a vallási szertartások során használt, ill. a 

vallási élettel kapcsolatos tárgyat jelöl. Ezért sportjelvényre stb. lehetőleg ne alkalmazzuk! 

 

kehes 

Az állatok, főleg lovak tüdőbetegségét jelölő keh [ke¦], [ke§] v. [ke] főnév származéka: 

’köhögős, köhécselő, betegesen köhögő’. Emberről szólva pejoratív, sőt durva. 

 

keki L. khaki 

 

kéklik 

Ritkább, választékos alakváltozata: kékellik. Némelyik toldalékos alakjában azonban csak 

ez használható: kékelljen, kékellhet, kékellve. 

 

kel – kél 

Az első a köznyelvi; a kél változat népies, ill. régies és irodalmias: „…büszke hadsereg 

kél” (Arany: Toldi). 

 

kell 

Bizalmas-népies, ill. tájnyelvi változata: köll. Feltételes módú, egyes szám 3. személyű 

alakja a köznyelvben: ~ene; a kéne bizalmas-népies, a ~enék nyelvjárási, a kék tájnyelvi. 

A ~ ige és a birtokos személyjeles főnévi igenév alkotta szerkezetnek ez a szabályos 

alakja: el ~ mennem. A mondatvegyüléses el kell(,) hogy menjek forma az alsóbb szintű 

köznyelvben él; a terjedőben levő el ~ menjek eredetileg tájnyelvi, a köznyelvben 

bizalmas-népies v. bizalmas-pongyola hatású. 

A ~ a hangsúlyos igekötőt elválasztja igéjétől: ezt el ~ mondanod az apádnak. De: ezt az 

apádnak ~ elmondanod (az apádnak szó a nyomatékos); ezt nem ~ elmondanod apádnak (a 

nem a nyomatékos). 

 



kelletik 

A kell ige szenvedő származéka. Régebben sem volt a képzőnek fontos feladata, ma még 

kevésbé van. A ~, kelletett volna formák csakis alsó köznyelvi, táji használatban élnek. 

 

kelme 

A köznyelvből egyre inkább kiszorítja az anyag, ruhaanyag, szövet. A ~ így régies, 

választékos hangulatúvá vált, s a textilipar szaknyelvébe szorult vissza. Bizalmas-népies 

szinonimái: ruhánakvaló, ruháravaló. 

 

kelt 

’Alvásból ébreszt’ jelentésben kissé népies alakváltozata: költ. ’Érzelmi állapotot előidéz’ 

értelemben, pl. részvétet ~ maga iránt, a költ változat elavult. A madár a mai nyelvben 

csak költ, de: kikel, keltető. 

 

keltezés 

Különféle módjairól kellőképp felvilágosít az AkH.11 267. és 293–7. pontja, beleértve az 

írásjelezés finomságait is. 

Az ott ismertetett lehetőségek közül nem támogatjuk az arab számok közé kötőjelet tevő 

változatot (pl. 2004-02-27); gépi feldolgozás céljára megfelel a 2004.02.27. alak is. 

A többi keltezési kérdéshez: a hónapok rövidítései közül nem igazi kurtítás a máj., 

mivel – a pontot egy betűnek számítva – csupán egyetlen betűhelyet takarítunk meg vele. 

A római számokért fájhat az idősebbek szíve, a rideg való mégis az, hogy 

visszaszorulóban vannak. Mivel a ~ben a római számnak megvan a sajátos funkciója (első 

pillantásra kiemeli a számsorból a hónapot), itt tovább megmaradhat, mint más 

szerepeiben (órák számlapján, osztályok sorszámában, évszázadok megjelölésében stb.). 

Tehát pl. a 2004. II. 27. forma nem csupán szabályos, hanem praktikus is. Ne siettessük 

eltűnését! 

A régebbi keltezési formákból elhagyható a Kelt kezdet, s elmaradhat a nap ragja is, ha 

pont helyettesíti: 27-én v. 27. 

Jó tudni, hogy a ~hez hozzátartozik az irat, levél keletkezésének helye is. Némely 

hivatalos írásműben elengedhetetlen a keletkezés helyének feltüntetése: még a saját 

kezű végrendelet is érvénytelen enélkül. (1993-ban bírói döntés érvénytelenített emiatt egy 

különben hiteles, saját kezű végrendeletet!) 

 

kelt, mint fent 

Hivatalos iratok záróformulája, rövidítve: K. m. f. 

 

kelvirág 

A köznyelvi karfiol növénynévnek választékos v. szaknyelvi megfelelője. 

 

kémikus 

[Kemikus] ejtése ritka, modoros. Jó magyar megfelelője a vegyész. Lehetőleg váltogassuk 

a magyar és az idegen szót, a szövegösszefüggés kívánalmai szerint! (Ahogyan – nem 

szakszövegben – a biológiá-t az élettan-nal, a pszichológiá-t a lélektan-nal.) 

 

kemping 



Angol eredetű főnév: ’közművesített (sátor)tábor’. Évtizedek óta kiejtés szerint írjuk, az 

eredeti camping formának csak idegen nyelvű szövegben van létjogosultsága. Ezért pl. a 

Magyar Camping és Caravanning Club nevét helyes magyarsággal így kell(ene) írni: 

Magyar Kemping- és Karavánklub. 

A ~ szónak számos összetett származéka van: autós~, motoros~, vad~, ill. ~ágy, ~cikk, 

~kerékpár, ~nadrág stb. A ~tábor összetétel azonban bántó pleonazmus (ugyanazt kétszer 

mondó szó), ezért okvetlenül kerüljük! 

Igei származéka: kempingez(ik) v. kempingel. Az előbbi a gyakoribb. 

 

kendermagos 

Köznyelvi jelentése: ’fehér pettyekkel tarkázott sötétszürke (baromfi, különösen tyúk)’. 

Tájnyelvi szóhasználatként a cirmos macska is lehet ~. 

 

kéne, kék L. kell 

 

-ként  rag 

A -ként ragos, hasonlító értelmű mód- v. állapothatározó mellé fölösleges és hibás kitenni 

a mint kötőszót is: mint mérnökként dolgozik. Helyesen v. mérnökként, v. mint mérnök 

dolgozik. L. még: -képp(en) rag | -nként – -ként ragok különbsége 

 

képbe kerül, képben van 

Divatos kifejezések az újabb beszélt nyelvben és a sajtóban. A képbe kerül a rendőr 

nyomozók szakmai zsargonjából ered: ’vki a rendőrség látókörébe kerül; ráterelődik a 

gyanú’. Az ezzel talán összefüggő képben van kifejezés jelentése: ’tájékozott, jól van 

informálva vmiben’. Gyakran tagadva is: nem vagyok képben, azaz nem tudok hozzászólni, 

mert nincsenek naprakész ismereteim róla. Mind a kettő csupán a bizalmasabb 

nyelvhasználatba való. 

 

képes 

A ható igének megfelelő szerepében divatos, gyakran terjengős: ~ek leszünk megadni a 

választ; a gyógyszer nem volt ~ meggyógyítani a betegséget. Egyszerűbben: megadhatjuk 

v. meg tudjuk adni a választ; a gyógyszer nem gyógyította meg a betegséget. Vö.: bír | tud 

– bír – képes 

 

képes beszéd, nyelvi kép 

Ősidők óta és minden nyelvben törekszik rá az ember, hogy közlendőjéből a gondolatibbat, 

az általánosabbat, a nem tapasztalati tulajdonságot v. folyamatot vmi egyedibbel, netán 

még átfogóbbal, vele térben, időben, okozatilag érintkezővel, hasonlóval érzékeltesse, 

világítsa meg. Ezen a módon közölheti az újonnan megismert dolgokat, összefüggéseket, 

továbbá azt, ami szemléltetésre szorul, amit hatékonyabbá akar tenni érzelmileg. Erre 

szolgálnak a különféle nyelvi képek: a hasonlóságon alapuló hasonlat és metafora, az 

érintkezési átvitellel alkotott metonímia, szinekdoché, valamint a hasonlósági és 

érintkezési képzettársítást vegyítő szinesztézia, allegória és szimbólum. 

A más-más rendeltetésű szövegfajtákban más-más mértékben élünk képes beszéddel. 

Szóban és írásban egyaránt el kell találnunk az adott stílusréteghez illő mértéket. 

Határtalanul sok képet használhat a szépirodalom, kivált a líra (bár itt is korlátozhatja a 

számukat az a követelmény, hogy a képek anyaga maradjon valamelyest egynemű, nem 



tekintve a szürrealisztikus csapongást). Igen kevés eleven szóképet visel el ezzel szemben 

a tudományos mű, az értekező szöveg s a publicisztikának ezzel rokon területe. 

Mindenképpen óvakodnunk kell az önkéntelen képzavartól. A szókép használatakor azt 

is figyelembe kell vennünk, hogy alkotó módon új, eredeti-e, v. ellenkezőleg: olyan 

közismert fordulat, netán már elkopott, közhellyé silányult kifejezés, amely nem hat 

kellőképpen az olvasóra, sőt a szándékolttal ellentétes is lehet a hatása. Szokványos, alig 

hatásos szinesztézia pl. a rikító szín, meleg szavak, édes illatok. Máig művészi viszont a 

fehér csönd (Ady), a lila dalra kelt egy nyakkendő (Tóth Á.) stb. De groteszk, tréfás v. 

gúnyos a göndör barna hang a telefonban. Közhely, hogy vki szeretné elő(bb)re tolni az 

óra mutatóját. A valaha választékos szókapcsolat mára modorosan keresetté, szinte 

tréfássá válhat: kígyót melengettem a keblemen. Üres frázis, hogy vkit az igazság lobogó 

szövétneke vezérel, v. hogy vki a közvélemény ütőerén tartja a kezét. Kopott hasonlat a 

felbolydult méhkasként; szürke metafora a szakadék szélén v. borotvaélen táncol. Durva 

közhely, ezért nem is illik a választékos stílusba: nagy az Isten állatkertje! 

Tanácsunk: ha csak közhely, frázis jut az eszünkbe, maradjunk meg inkább a semleges, 

nem képies közlésmódnál! 

Vö. képzavar 

 

képest 

Tekintethatározóként hasonlító és szembeállító szerepben egyaránt természetes, magyaros 

kifejezés: más nyarakhoz ~ hűvös az időjárás; 1993-hoz ~ 1994-ben alig volt jégkár; 

tehetségéhez ~ elég gyönge a bizonyítványa. 

’Eszerint, ennek megfelelően’ jelentésben (módhatározóként) enyhén régies: a szükséghez 

~ módosul a napirend; egyértelműbben: szükség szerint. 

 

-képes  utótagú összetételek 

Egy részük németből való tükörfordítás: életképes, harcképes, határozatképes, hitelképes, 

munkaképes (vö. a megfelelő -fähig utótagú német melléknevekkel: lebensfähig stb.). Ezek 

régóta meghonosodtak, s mivel nem ellentétesek a magyar szemlélettel sem, bátran 

használhatjuk őket. 

Más részük későbbi fejlemény, az állóképesség típusú összetételekből való elvonás: 

fizetőképes, tárgyalóképes, ütőképes. Ezek is hasznos, kifejező összetételek. De ne 

mondjunk és írjunk hatásukra fejlődőképes-t, működőképes-t a logikusabb fejlődésképes, 

működésképes helyett! 

Vö. -képtelen utótagú összetételek | munkaképes 

 

képező – képző 

A képező változat csak a képez ige melléknévi igeneveként használatos: a kört képező 

pontok; a bizottságot képező tagok. A képző viszont lehet melléknévi igenév is, főnév is: 

erdőmérnököket képző intézmény; magát (tovább)képző kutató; ill. kicsinyítő képző, 

fosztóképző; képzőbe (= tanítóképzőbe) jár. 

 

képez  terjengős kifejezésekben 

A képez igét a hivatali nyelv és a sajtó (részben a német bilden mintájára) szószaporító 

töltelékigeként is használja. Ez többnyire fölösleges, elhagyandó, máskor kifejezőbb igével 

pótolható. 

Akadályt, előnyt, fölösleget, kivételt képez vmi = akadály, előny, fölösleg, kivétel. 



Vminek alapját, anyagát, okát, tárgyát képezi vmi = vminek alapja, anyaga, oka, tárgya. 

Vmilyen csoportot, egységet, részt képez vmi = vmilyen csoport, egység, rész. 

Vmilyen gondot, kérdést, veszélyt képez vmi = vmilyen gond, kérdés, veszély. 

A következő mondatokban más ige kívánkozik a képez helyébe: a felügyelőbizottságot 

egy elnök és két tag képezi = a felügyelőbizottság egy elnökből és két tagból áll; a tömeg 

szoros gyűrűt képezett körülötte = a tömeg szoros gyűrűbe fogta v. szoros gyűrűként fogta 

körül. 

 

-képp(en)  rag 

A mindennapi beszédben a -képp változat a gyakoribb, a -képpen enyhén választékos és 

régies. Mindkettőt hosszú p-vel ejtjük és két p-vel írjuk. Általában mód- v. 

állapothatározónak a toldaléka: hasonlóképp(en), másképp(en); helyettesképp(en), 

vezetőképp(en). Birtokos személyjel és többesjel után is állhat: megnevezéseképp(en), 

tanúiképp(en). Hasonlítást is kifejezhet: büntetésképp(en) alacsonyabb beosztásba 

helyezték. Olykor egyenértékű a -ként raggal: másképp(en) v. másként; jutalomképp(en) v. 

jutalomként. 

 

-képtelen  utótagú összetételek 

A főnévi előtagú életképtelen, fizetésképtelen, határozatképtelen, munkaképtelen stb. 

németből való tükörfordítás. Régóta meggyökereztek. 

Az -ó, -ő képzős igenévi előtagúak analógiás úton jöttek létre a megfelelő -képes végű 

összetételek párjaként: cselekvőképtelen, fizetőképtelen, keresőképtelen, működőképtelen. 

Mivel jelentésük ’vmire képtelen’, főnévi előtaggal logikusabbak lennének: 

cselekvésképtelen, fizetésképtelen, keresésképtelen, működésképtelen. A mai nyelvben 

mégis az -ó, -ő képzős előtagúak vannak inkább elterjedve. Mindkét változatot 

elfogadhatjuk. 

Vö. -képes utótagú összetételek 

 

képvisel 

A képviselő, képviselet szóból keletkezett elvonással. Hasznos eleme nyelvünknek. 

Szószaporító használatát azonban kerüljük: vmilyen értéket, minőséget, színvonalat ~ = 

vmilyen értékű, minőségű, színvonalú. 

 

képzavar 

A ~ (görög eredetű szóval: katakrézis) akkor jön létre, amikor a nyelvi kép elszakad a 

valóságtól, részint azért, mert a kép és a vele kifejezni próbált jelenség között nincs meg a 

kellő kapcsolat, részint azért, mert a kép össze nem illő elemekből áll. Önmagukban 

kifogástalan szóképek összekapcsolása is okozhat ~t, ha a különnemű képelemek feltűnően 

ellentmondanak egymásnak és a szövegkörnyezetnek. 

Néhány példa a ~ra a publicisztikai stílusból: bölcsője nem ringott paplanos ágyban; 

több ezer modern gépkocsi lépett hazánk területére; a gyermek az alapkő a család 

életében: növekedjék a család pillérévé! Pontosabb képpel, a zavart megszüntetve: 

szegényes bölcső ringatta v. nem született paplanos ágyba(n); több ezer modern gépkocsi 

gördült (be) hazánk területére. A harmadik kép kijavíthatatlan, mert az alapkő nem 

növekedhet, legfeljebb pillér épülhet rá. Itt a szerzőnek választania kellett volna a két me-

tafora, az alapkő és a pillér között. 



A ~ lehet szándékos is, különösen a bizalmas stílusban: az ellenség keze betette a lábát; 

a vezérkar kebelében fejetlenség kapott lábra; a kartársnő vetkőzze le valláserkölcsi 

alapjait! (E tréfák az adott korszak hivatali fontoskodását is gúnyolják.) 

Nemrég még ~nak tartották a szinesztéziát, a különféle érzékelési területek érzeteinek 

összeolvasztását is (hangos könnyek). Ez a szemlélet elavult; legutoljára a klasszicizmus 

hívei hirdették. Révai Miklós pl. hibáztatta 1805-ben a hervadozó világosság kifejezést, a 

„mikor a lélek olvadozni fog, mint a viasz” hasonlatot. Azóta nemcsak a humor, hanem a 

líra is egyre összetettebb képeket (ún. komplex képeket) használ. Ezeknek értelmezéséhez 

az olvasó társalkotói közreműködésére is szükség van: „Mi zokog, mint malom a 

pokolban?” (Vörösmarty); „Soványan ülök, nézem, hogy virítsz, / világ, kóró virágja, 

messziség” (József A.). 

Az elmélyült elemzés nyomán azután kiderül, hogy az eredeti jelentések sokszorosan 

átvitt szinten valahol mégis összeférnek, de épp látszólagos ellentétességükben, 

feszültségükben hatásosak. 

 

képzetlen 

Két t-s, képzettlen írása durva hiba! Noha jelentése alapján a képzett igenévi alakkal áll 

ellentétben, tagolása nem képzett + len, hanem az alapige (képez) hangzóhiányos 

tőváltozata (képz-) + -etlen fosztóképző. 

 

képzők L. magánhangzó-illeszkedés | szóképzés 

 

kér 

Főnévi igenévvel alkotott szerkezetét kerüljük, mert idegenszerű: ~jük az ajtót becsukni. 

Magyarosan: ~jük, (hogy) csukja v. csukják be az ajtót; tessék v. szíveskedjék az ajtót 

becsukni! Vö. kéretik 

 

kérdést tesz fel 

Alkalomszerű használatát nem kifogásoljuk: a védő két kérdést tett fel a tanúnak. A 

mindennapi nyelvi érintkezésben azonban elegendő a kérdez ige: Hová tűnt a tévéújság? – 

kérdezte a fiam (nem pedig: tette fel a kérdést). 

 

kérdez(ősködik)  határozója 

Kerüljük a németes vki, vmi után kérdez(ősködik) vonzatot! Helyette magyarosabb: 

kérdez(ősködik) vkiről, vmiről, ill. vki, vmi felől v. iránt. 

 

kérd – kérdez 

A kérdez a köznyelvi változat; a kérd választékos, irodalmias. 

 

kerek – gömbölyű 

Az előbbi melléknév síkbeli, az utóbbi térbeli alakra vonatkozik: kerek asztal, gömbölyű 

kavics. A köznyelvben gyakran keveredik a kétféle jelentés, de ez általában nem okoz 

félreértést (kerek fej, gömbölyű betűk). A szaknyelvben azonban ügyeljünk a 

szabatosságra! 

 

kerékpár – bicikli L. bicikli – bicigli – kerékpár 

 



kereng L. kering – kereng 

 

keresztény – keresztyén 

A szláv közvetítéssel átvett keresztyén alak az eredeti, de ez már csak a protestáns 

szóhasználatban él. A köznyelvben – a kereszt főnév beleértésével – a keresztény változat 

honosodott meg. 

 

keresztnév – utónév 

A köznyelvben a keresztnév az általános. Az utónév hivatali nyelvi, főleg az anyakönyvi és 

más állami személynyilvántartásban használják. 

 

keresztül 

Névutóként -n, -on, -en, -ön ragos névszóval jár együtt. Helyhatározói szerepben a 

legtermészetesebb: az erdőn ~ érkeztek. Nyomatékosító időhatározóként is kifogástalan: öt 

órán ~ faggatták; egész éjszakán ~ zuhogott. Így nyomatékosabb, mint az öt óráig v. öt 

órán át, ill. az egész éjszaka v. egész éjszakán át kifejezés. 

Elvontabb, mód- v. eszközhatározói alkalmazását lehetőleg kerüljük: a rádión ~ értesült 

a tragédiáról (egyszerűbben: a rádióból); egyik rokonán ~ jutott álláshoz (helyesebben: 

rokona révén, rokonának segítségével v. közvetítésével). 

 

keresztülvisz 

A sajtónyelv igen kedveli átvitt értelemben: ~i elgondolásait, terveit. Váltogassuk ezekkel 

a szinonimáival: megvalósít, végrehajt, véghezvisz, olykor érvényesít. 

 

keretében 

Névutóként használt ragos főnév: az előadás ~ beszámolt az űrkutatás legújabb 

eredményeiről. Főleg a hivatali zsargonban és a sajtónyelvben terjed. Ügyeljünk rá, hogy 

ne szorítsa ki a régebbi, tömör formákat (pl. az előadáson). 

 

keretén belül 

Képes helyhatározói szerepű terjengős szerkezet, főleg a hivatali nyelvben: a tanfolyam ~ 

öt előadás hangzik el; a hitelkoncentrációs program ~ a kintlevőségek egy részét a 

költségvetés fedezi. Tömörebben: a tanfolyamon; a hitelkoncentrációs program során. 

 

kéretik 

E szenvedő igealakot a régi hivatali nyelv udvarias felszólításra használta, különösen 

feliratokban: ~ az ajtót becsukni; ~ a lábakat letörölni. Ma a kérjük felszólító módú 

igealakkal helyettesítjük: Kérjük az ajtót becsukni, a lábakat letörölni. A kissé idegenszerű 

igeneves szerkezet helyett azonban jobbak ezek: Kérjük, (hogy) csukja v. csukják be az 

ajtót; Kérjük, (hogy) töröljék le a lábukat. 

 

keringet – keringtet 

A kering ige műveltető képzős származéka szabályosan keringet (vö. ráng – rángat; ing – 

ingat; ring – ringat; stb.), de a műszaki nyelvben a keringtet forma terjedt el, pl. folyadék 

keringtetése csővezetékben. Mivel e szó a köznyelvben nemigen fordul elő, szaknyelvi 

sajátosságként elfogadhatjuk. 

 



kering – kereng 

Az előbbi a köznyelvi változat; az utóbbi tájnyelvi, ill. irodalmias. 

 

keringő – kerengő 

Alakjuk és jelentésük teljesen elkülönült; a keringő: ’forogva járt páros tánc’; a kerengő: 

’kolostor udvarát körülvevő árkádos folyosó’. 

 

kérni hagyja magát 

Németes műveltető szerkezet. Helyes magyarsággal: kéreti magát. 

 

kerületek jelölése 

A kerületeket – római számmal írt – sorszámnévvel különböztetjük meg egymástól: I., V., 

XII. (ejtsd: [első, ötödik, tizenkettedik]) kerület. A kerület rövidítése: ker., de címzésben 

többnyire nem is írják ki. 

Durva hiba a kerület számát a rövidség kedvéért tőszámnévvel mondani, pl. egy, öt, 

tizenkét kerület. (Régebben a kalauzok, ma a taxisok, telefonközpontosok 

szóhasználatában.) 

 

kerül  terjengős kifejezésekben 

Hivatali és közéleti nyelvi divatszó. Igen alkalmas személytelen szerkezetek alkotására. 

Ezekben a kerül ige nem konkrét jelentésében fordul elő (’vhová, vmilyen helyzetbe jut’), 

szerepe csupán segédigei. A kifejezés valódi tartalmát az -ás, -és képzős elvont 

cselekvésnév hordozza. Pl.: aláírásra, bejegyzésre, bemutatásra, bevezetésre, eladásra, 

elintézésre, értékesítésre, feldolgozásra, felhasználásra, kifizetésre, lebonyolításra, 

levonásra, megrendezésre, végrehajtásra stb. kerül vmi. Egyszerűbben, természetesebben: 

aláírnak, bejegyeznek, bemutatnak, bevezetnek, eladnak, elintéznek, értékesítenek, 

feldolgoznak, felhasználnak, kifizetnek, lebonyolítanak, levonnak, megrendeznek, 

végrehajtanak stb. vmit. Ha pedig megállapítható a cselekvő kiléte, tüntessük is fel, 

használjunk határozott alanyú mondatot! Pl. ehelyett: a vállalat eladásra került, írjuk ezt: a 

vállalatot eladta a tulajdonosa. 

 

kései – késői 

Vagylagos változatok, de a kései választékosabb. 

 

kese – kesely 

Népnyelvi, ill. szaknyelvi szó: ’sárgásfehér szőrű, alul fehér lábú (ló v. ökör)’; ’fakó, szőke 

(haj v. hajú)’. A két változat közül a kese a gyakoribb. Más ez: „A keselynek szárnya 

csattogását…” (Vörösmarty: A vén cigány), ahol a kesely = ’keselyű’. 

 

kesereg  határozója 

A vmi fölött kesereg vonzat idegenszerű. Magyarosan: vmin, vmiért v. vmi miatt kesereg. A 

kesereg vki után is elfogadható, ha a kesergésnek az az oka, hogy vkit elvesztettünk, ill. 

vki távol van tőlünk. Pl. kesereg a vőlegénye után (mert az az ország túlsó végén 

katonáskodik). 

 

kész 



A társalgási nyelvben nyomósításra is: ~ bolond, ~ botrány, ~ bukás; csak kiteszem a 

lábam, és ~ a baj! A választékos stílusban ezekkel helyettesítsük: valóságos v. egész(en) v. 

tisztára bolond; biztos v. elkerülhetetlen v. nyilvánvaló botrány; biztos bukás; … baj 

történik; … bekövetkezik, megesik, megtörténik a baj. 

 

készpénznek vesz vmit 

Tömör, kifejező szólásforma. Alakváltozatai: készpénzül vesz; készpénznek v. készpénzként 

v. készpénzül fogad el. Hagyományos, ízes megfelelői: szentírásnak vesz vmit; betű szerint 

vesz vmit; azt hiszi, hogy már a kezében v. a markában van vmi. 

 

készre csinál vmit 

Szükségtelen, német mintájú szerkezet. Helyes magyarsággal: elkészít, befejez, megcsinál 

vmit. Visszaható változata, a készre csinálja magát még kevésbé fogadható el. Szabatosan: 

(teljesen) felöltözik, elkészül. L. még: csinál 

 

-kész  utótagú összetételek 

Németből való tükörfordítással keletkeztek, de meghonosodtak: áldozatkész, nyomdakész, 

üzemkész. Újabbak is, főleg a szaknyelvben: félkész, konyhakész, vételkész. Tömör és 

szükséges szavak, nem érdemes hibáztatni őket. 

 

két L. kettő – két 

 

kételemű kifejezések fokozása 

Ha a kételemű kifejezés első tagja külön is fokozható, az összetételnek v. szókapcsolatnak 

ingadozik a fokozásmódja. Az általános szabály: ha a két elemnek határozottan érezhető a 

külön jelentése, akkor a fokjelet az első taghoz kapcsoljuk: sokévi – (leg)több évi; kis 

terjedelmű – (leg)kisebb terjedelmű; nagy jelentőségű – (leg)nagyobb jelentőségű; rosszul 

táplált – (leg)rosszabbul táplált; előretörő – (leg)előbbre törő; stb. 

Ha viszont az alkotóelemek jelentéstanilag is egybeforrtak, s az alakulat egyetlen 

egységes jelentést fejez ki, a szókapcsolatot a maga egészében fokozzuk: nagylelkű – 

(leg)nagylelkűbb; szűkszavú – (leg)szűkszavúbb; jóravaló – (leg)jóravalóbb; előkelő – 

(leg)előkelőbb. 

Több kifejezésnek aszerint alakul a fokozása, hogy konkrét v. átvitt értelemben 

használjuk-e: hidegvérű – (leg)hidegebb vérű (állat) – (leg)hidegvérűbb (férfi); távoleső – 

(leg)távolabb eső (terület) – (leg)távolesőbb (kérdés). 

Ha az első elem nem fokozható, s a második elem melléknévi igenév, a fokjele(ke)t a 

második tag kapja: feljegyzésre, megőrzésre (leg)méltóbb. Az egészében toldalékolt, 

másodlagos (leg)tiszteletreméltóbb, (leg)szeretetreméltóbb stb. alakok ma már igen 

elterjedtek, de természetesen a hagyományos tisztelet(ünk)re legméltóbb, szeretetre 

(igazán) legméltóbb formák is helyesek. 

 

kéthetes – kétheti 

Az -s és az -i képzős változat időtartam jelölésére egyaránt használható: kéthetes v. kétheti 

üdülés. Az életkort viszont csak -s képzős melléknévvel fejezhetjük ki: kéthetes kisbaba. 

 

kétkezi – kétkézi 



A két változat egyaránt helyes. A második a szabályos (vö. kézikönyv, kézilabda, kézive-

zérlés; szabadkézi rajz), de az első az ízesebb és elterjedtebb, pl. kétkezi munka, munkás. 

 

kétoldalas – kétoldalú 

Jelentésük nem azonos! A kétoldalas: ’két oldalból álló’, pl. kétoldalas cikk; a kétoldalú: 

’mindkét oldalán használható’, pl. kétoldalú kabát, ill. átvitt értelemben ’mindkét fél 

részéről megnyilvánuló, mindkét félre kötelező’, pl. kétoldalú vonzalom, kétoldalú 

egyezmény. 

 

kétségbeesik  határozója 

Az -n, -on, -en, -ön határozóragos, ill. miatt névutós vonzat a hagyományos és magyaros: 

kétségbeesett a rossz termésen v. a rossz termés miatt. A kétségbeesik vmi fölött szerkezet 

idegenszerű, kerülendő! 

 

kétszeres fokozás 

~ van az efféle, azonos értelmű kifejezések keveredésével létrejött, nyelvtanilag 

szabálytalan szerkezetekben: sokkal inkább alacsonyabb, sokkal inkább magyarosabb, 

annál inkább erősebb. Helyesen: v. sokkal alacsonyabb, v. sokkal inkább alacsony; v. 

sokkal magyarosabb, v. sokkal inkább magyaros; v. annál erősebb, v. annál inkább erős. 

Jelentés tekintetében ~nak számít az is, ha magában is felsőfokú értelmű melléknévhez 

is hozzátesszük a felsőfok jelét: legminimálisabb feltételek, legoptimálisabb körülmények, 

legmaximálisabb teljesítmény. A választékos stílusban csak minimális feltételek-ről, 

optimális körülmények-ről, maximális teljesítmény-ről beszélhetünk. A magyar megfelelők 

természetesen fokozhatók: legalapvetőbb, legkevesebb, legkisebb; legkedvezőbb; 

legnagyobb, legjobb. 

Vö. optimális 

 

kettő – két 

Számnévi jelzőként a két változatot alkalmazzuk: két barack, két ellenvetés. Állítmányként 

v. egyéb mondatrészként viszont a kettő használatos: Hány gyereketek van? – Kettő. Hány 

példányt adjak? – Kettőt. Hány tervmunkában vett részt? – Kettőben. 

A beszélt nyelvben azonban számnévi jelzőként is megjelenik a kettő, eredetileg csupán 

a hét v. a négy számnévvel való összetévesztés elkerülésére: kettő darabot kérek. Ezt a 

formát használjuk számnevek leírásakor is (pl. csekken v. nyugtán): kettőezer-

ötszáztizenhat forint. Ennek mintájára azonban némelyek olyankor is ehhez folyamodnak, 

amikor félreértéstől v. hamisítástól nem kell tartani: kettőezerben ment nyugdíjba; a 

sorozat legutóbbi kettő kötete; a kettő fogalom összefonódik; ezt a kettő népszámlálást 

nézted-e? (a sajtóból, ill. a beszélt nyelvből). Ilyenkor ne éljünk vele, mert a választékos 

nyelvhasználat egyelőre őrzi a jelzői és a többi alaknak a kettősségét. A kettő csak más 

mondatrészként v. hátravetett jelzőként szabályos: kétszer kettő (az) négy; ceruzát is 

vettem, kettőt. 

 

kettős családnevek írása 

A kettős családnevek két eleme közé kötőjelet teszünk, pl. Keresztes-Fischer, Pattantyús-

Ábrahám, Szádeczky-Kardoss. Ha az első névelem földrajzi eredetre utaló, a nemesi elő-

nevekre emlékeztető -i képzős melléknév, utána a hagyomány szerint nem áll kötőjel, pl. 

Apáczai Csere János, Kőrösi Csoma Sándor, Szenczi Molnár Albert. Ezek mintájára újabb 



szerzői nevekben is: Kolozsvári Grandpierre Emil, Kőröspataki Kiss Sándor, Szentmihályi 

Szabó Péter. Bár az újabb anyakönyvi szabályozás minden kettős vezetéknévre kiterjeszti 

a kötőjellel való írást, a fenti típusú nevek esetében ettől el lehet tekinteni. Vö. előnév 

helyesírása 

 

kettős fokozás 

Néhány hasonlító határozós kifejezésben a -nál, -nél ragos határozó is középfokban van: 

jobbnál jobb, szebbnél szebb. E hatásosnak érzett szerkesztésmód mindegyre terjed, s a 

hagyományos érdekesnél érdekesebb, helytelennél helytelenebb formák helyett 

megjelennek az efféle, kettős fokozású szerkezetek: érdekesebbnél érdekesebb, unalma-

sabbnál unalmasabb. Ma már ezeket sem helytelenítjük! 

 

kevésbé 

Egy b-vel írandó, mert így kell elemezni: kevés + -b (a középfok régies jele, vö. idősb, 

nemesb) + -é (ősi, elhomályosult ragunk, vö. felé, közé). 

 

keveset – egy keveset 

A határozatlan névelővel való szerkesztésmód a jobbik, mert csak ez egyértelmű, pl. egy 

keveset aludt ebéd után. A keveset aludt forma, különösen ha a keveset szó erősebb 

hangsúlyt is kap, úgy is érthető, hogy keveset (nem eleget) aludt. A szakácskönyvek 

tipikus hibája: tegyünk bele kevés paprikát, holott nem kevés (nem elegendő) paprikát kell 

az ételbe tenni, hanem egy keveset (csekély mennyiségűt). Vö. kicsit – egy kicsit | kissé – 

egy kissé 

 

kéz a kézben 

A német Hand in Hand kifejezés tükörfordítása (megvan az angolban is: hand in hand). 

Már meghonosodott nyelvünkben, de váltogassuk magyaros megfelelőivel: kézen fogva, 

összefogó(d)zva. 

 

kéz alatt 

Németes szerkezet, de nincs magyaros megfelelője; a titkon, lopva, zugban szavakkal 

nemigen pótolható, s az alkalmi vételként is mást jelent. Így el kell fogadnunk a ~ vettem 

formát. 

 

kézbesít 

Meghonosodott nyelvújítási alkotás (kézbe határozóragos alak + -sít igeképző). 

 

kezd, kezdődik  határozója 

A kezd vmibe, vmihez, vmivel egyaránt helyes: dalba kezd, munkához kezd, azzal kezdte, 

hogy… A kezdődik igéhez többnyire -val, -vel ragos, ritkábban -n ragos határozó 

kapcsolódik: ezek a szavak magánhangzóval v. magánhangzón kezdődnek. 

 

kezdve 

Kezdő határt jelölő, névutóvá váló határozói igenév. Általában -tól, -től, ritkábban -n, -on, 

-en, -ön ragos határozó áll mellette: ettől ~, 1-jétől ~, januártól ~; ezen a munkadarabon ~; 

azon ~ v. ~ azon, hogy… A hasonló szerepű fogva névutó rovására terjed a használata. 

Újabban – fontoskodásból, ill. változatosságra törekedve – a számítva igenévvel 



helyettesítik: az ötödik bekezdéstől számítva át kell írni a szöveget. L. még: fogva | kezd, 

kezdődik határozója 

 

kezel 

’Vmit működtet, vkit (orvosi) ellátásban részesít’ jelentésben kifogástalan: ő ~i a 

másológépet, a liftet; a beteget tíz éve ~em. Néhány kifejezésben pongyola: fölényesen, 

felülről, félvállról, lenézően ~ vkit. Választékosabban: fölényesen stb. bánik, beszél, 

viselkedik vele. A vhogyan ~i a labdát sportnyelvi szókapcsolatként elfogadható, bár jobb 

nála a vhogyan bánik a labdával. 

Az újabb hivatali, ill. sajtónyelvben a ~ igének ilyen értelme is kialakult: ’(ügyet) 

folyamatosan intéz, ellenőrzés alatt tart’, pl. ~ik a problémát, azaz foglalkoznak vele, de 

véglegesen megoldani nem tudják. Ezt végső soron eufemizmusnak kell tekintenünk. 

Gyakran tagadó mondatban is: nem tudják ~ni az illegális bevándorlás problémáját. 

 

kezel – kezez 

E párhuzamos igei származékok között határozott jelentéskülönbség van. A kezel: 

’működtet, használ vmit; vhogyan bánik vkivel; ápol, gondoz, gyógyít’ (l. előző 

szócikkünket!). A kezez sportnyelvi szó: ’(labdarúgó) szabálytalanul, kézzel ér a labdához’. 

Tehát: ügyesen kezeli a labdát, de a hátvéd a 16-oson belül kezezett, ezért a játékvezető 

büntetőrúgást ítélt. 

 

kézenfekvő 

Német mintájú, de meghonosodott melléknév (vö. handliegend). A választékos stílusban 

ezekkel a magyaros megfelelőivel éljünk: nyilvánvaló, magától ért(et)ődő, természetes, 

világos. 

 

kezet ad – kezét adja vkinek 

Nem helytelen szókapcsolatok, de szemléletesebbek, ízesebbek a nyújt v. a fog igével: 

búcsúzásul kezet nyújtott v. kezét nyújtotta; a haragosok kezet fogtak, s ezzel szent lett 

köztük a béke. A kezet ad vmire kifejezés viszont csak körülírással pótolható: kézfogással 

megerősítve megígér, megfogad vmit. A kezét adja vkinek kifejezés ezt is jelentheti: 

’férjhez megy hozzá’. 

 

kezét csókolom! 

E hagyományos köszönésmódot egy időben antidemokratikusnak, sőt feudális ízűnek 

minősítették, s igyekeztek háttérbe szorítani. Ha azonban minden nőt (különösen az 

idősebbeket) egyaránt megillető köszönésként használjuk, megvan a helye, szerepe 

köszönéseink rendszerében. Több mint kétszáz éve használatos a magyar nyelvben (első 

adatai Mária Terézia idejéből valók). A kézcsók szokása idővel háttérbe szorult, de a ~ 

köszönés fennmaradt, sőt napjainkban mintha terjedne is. 

Pongyola ejtésű alakja, a kezicsókolom! enyhén bizalmas. A rövidült csókolom! változat 

inkább csak gyermek- v. ifjúsági köszönésként fogadható el. Egyéb formái, az ud-

varias(kodó) csókolom a kezét v. – tréfásan – a (kis) kacsóját!, a finomkodó kézcsókom!, a 

németből vett kisztihand! s a tréfás szóvegyítéssel alakult csókolom a kisztihandját! jóval 

ritkábbak. Használható tegező alakban is: kezedet csókolom! v. csókolom a kezedet! 

E sok változat is mutatja, milyen mély gyökeret eresztett nyelvünkben a ~ köszönés. 

Nem érdemes, de nem is szükséges hadakozni ellene! 



L. még: csókolom! | köszönés | személytelen megszólítási formák 

 

kézhez kap 

A hivatali és a kereskedelmi nyelv gyakori kifejezése, akárcsak a hasonló szerkezetű 

kezéhez kap, kézhez v. kezéhez vesz. A bennük levő idegenszerű vonzat miatt helyettesítsük 

őket az egyszerű és magyaros megkap v. átvesz igével! 

 

kft. 

A korlátolt felelősségű társaság jogi kifejezés rövidítése; hagyományból a végén ponttal 

írjuk. Tulajdonnévben nagy kezdőbetűs: Archikomplex Kft. 

 

khaki 

Angol (végső soron: perzsa) eredetű melléknév és főnév: ’zöldesbarna (szín); ilyen színű 

ruha(anyag)’. Összetételi előtagként is: ~szín(ű), ~ing. Eredeti ejtése inkább [kaki], de a 

magyar gyermeknyelvi kaki szóval való egybeesés elkerülésére ezt felváltotta a [keki] 

ejtésmód. Ez idővel írott alakká is válhat, de jelenleg a hagyományos ~ írásmód a sza-

bályos. 

 

ki 

Főnévi kérdő névmásként személy kilétét tudakolja: ~ az?; ~t látnak szemeim! 

Az aki vonatkozó névmás rövidebb alakjaként kissé régies, irodalmias: „Ki fény vagyok, 

homályban éltem” (Komjáthy J.: A homályból), de olykor a beszélt nyelvben is előfordul: 

~ mit tud, azt hozzon. 

Felkiáltásban v. kérdésben rácsodálkozást, érzelmi túlfűtöttséget fejez ki: ~ az ördög 

zavar ilyenkor? 

L. még: aki | ki igekötő 

 

kiadja magát vkinek 

Német mintájú szerkezet (vö. sich ausgeben). Magyaros szinonimái: vkinek mondja, tetteti, 

álcázza magát. 

 

kiadós 

A ~ melléknév (a német ausgiebig tükörfordítása) régóta meghonosodott nyelvünkben. 

Unos-untalan ismétlését azonban kerüljük, hiszen vannak magyaros megfelelői: ~ étel = 

tápláló, ill. laktató; ~ ebéd = bőséges, gazdag; ~ eső = sűrű; ~ séta = kimerítő, fárasztó. 

A módhatározó-ragos ~an alak inkább a társalgási nyelvben él: ~an elverték = 

alaposan, nagyon. 

 

kiadvány – kiadmány 

A kiadmány elavulóban levő hivatali nyelvi szó: ’ügyfélnek kiadott ügyirat’. Ma már 

ebben az értelemben is inkább a kiadvány főnevet használják. S természetesen csak 

kiadvány a ’nyomtatott v. egyéb módon sokszorosított írásmű’, pl. könyv, újság, folyóirat. 

 

kiakolbólít 

Szokatlan képzésű, tréfásan ható nyelvújítási szóalkotás: ’vkit vhonnan erélyesen eltávolít, 

kidob’. (Az -ít igeképző határozóragos főnévhez járul benne.) Használata ritkulóban van, 

de a hasonló módon képzett kézbesít, szembesít jelenleg is gyakori szavunk. 



 

kialakít 

Hivatali és közéleti nyelvi divatszó: a lebontott épület helyén tornatermet, uszodát, 

szolgáltatóházat, gépkocsiparkolót stb. alakítanak ki. Kissé elvontabb értelemben is: a 

tervezet, a javaslat, a költségvetési irányszámok kialakítása. Pontosabb és kevésbé 

hivatalos ízű szóval: tornatermet stb. építenek v. létesítenek; a tervezet, a javaslat 

elkészítése, az irányszámok megállapítása. 

 

kiáll 

’Kibír, elvisel, eltűr, elszenved’ jelentésben való használata természetes nyelvi fejlemény, 

nem kifogásolhatjuk: ~ja a próbát, a megpróbáltatásokat . Tagadva enyhén 

bizalmas és vulgáris: ki nem áll(hat)ja a főbérlőjét, a hazudozást, a 

fokhagymaszagot  stb. Melléknévi származéka: kiállhatatlan , pl. kiállhatatlan 

alak, zaj . Színesebb és választékosabb megfelelőik: nem szível(het)i, utálja ,  

ill. ellenszenves,  utálatos, elviselhetetlen .  

 

kiállít 

Az igényesebb stílusban kerüljük a ~ igének ilyen értelemben való alkalmazását: 1. 500 Ft-

ból ~otta a menüt. Szabatosan és választékosan: elkészítette, előteremtette. 2. Egyre 

drágábban állítják ki a művészeti kiadványokat; a színház pazarul állította ki a darabot. 

Szebben: készítik el, adják ki, ill. vitte színre v. állította színpadra. 

Ugyanez vonatkozik a főnévi származékra, a kiállítás-ra is: az ebéd kiállítása (= 

elkészítése, előteremtése); az áru igényes v. olcsó kiállítása (= alakja, külseje, elkészítési 

módja). 

 

kibeszél 

Konkrét jelentésben természetesen kifogástalan: ~ az ablakon, a konyhából stb. A német 

mintájú s egyébként is elkoptatott mindent ~ helyett azonban magyarosabb és színesebb: 

mindent kifecseg, ki- v. elpletykál, elmond. A ~ vkit inkább csak körülírással pótolható: 

bizalmas dolgait kifecsegi, pletykál róla, rossz hírét kelti. A ritka ~i magát vmiből = 

(ravasz magyarázattal) kimenti magát. 

 

kibic – gibic 

Az előbbi a köznyelvi alak; a másik ritka, népies. 

 

kicsi – kicsiny L. kis – kicsi – kicsiny 

 

kicsinál 

Csak a bizalmas-vulgáris stílusban használatos ige: ezt jól ~ták; ügyesen ~ta a dolgot. 

Választékos szinonimával: jól kitervelték; ügyesen előkészítette, megvalósította. Ez előre 

~t (= eltervezett, elhatározott, eldöntött) dolog volt. Az argóban a ~ vkit jelentése, ill. 

köznyelvi megfelelője: elbánik vkivel, megöl vkit. Ennek nyomán a bizalmas beszélt 

nyelvben: jól ~ták szegényt = lehetetlenné tették, tönkretették. 

 

kicsinyel – kicsinyell 

Ügyeljünk a két ige helyes írásmódjára! A kicsinyel: ’kicsire, kevésre becsül; lebecsül’; 

tárgyas ragozású alakja: kicsinyli. Pl. kicsinyli (= fitymálja) társának eredményeit. A 



kicsinyell: ’a kelleténél kisebbnek tart; kevesell’; tárgyas ragozású alakja: kicsinyelli. Pl. 

kicsinyelli a fizetést, a kapott adagot. Ez utóbbinak bizonyos alakjaiból is kieshet az e 

magánhangzó; ilyenkor ezekben is megrövidül az ll: kicsinylem, kicsinyled, kicsinyli, 

kicsinyletted stb. 

 

kicsit – egy kicsit 

Határozó értékű tárgyként névelővel is, anélkül is használható, de a névelős forma a 

választékosabb: (egy) kicsit fáradtnak érzem magam; (egy) kicsit szunyókált ebéd után. Ha 

azonban az egy szócskának inkább számnévi értelme van, nem hagyható el: Kicsit kér, 

vagy nagyot? – Egy kicsit és egy nagyot. 

 

kicsuk 

A bizalmas-vulgáris stílusban ’kinyit’ értelemben is, bár ez logikátlan: ~ja az ajtót, a 

kaput, a zárat. Helyesen: kinyitja. Vö. csuk – zár | kizár 

 

kidisszidál 

Fölösleges benne az igekötő, mivel a latin eredetű disszidál ige magában is kifejezi az 

’(illegálisan) külföldre távozik’ jelentést. Elavulóban levő szó. 

 

kiejtés L. ejtésváltozatok | idegen szavak, nevek kiejtése, helyesírása 

 

kiejtés szerinti írásmód L. helyesírásunk alapelvei 

 

kiemelt 

A közéleti zsargonban egy ideje divatszónak számít a ~ melléknév: ~ beruházás, iparág, 

kérdés, körzet. Ha szakszóként élnek vele (ilyenkor kb. ’támogatott, előnyben részesített’ 

az értelme), el kell fogadnunk. De pl. ebben: ~ fontosságot tulajdonít vminek, jobb a 

kiemelkedő v. az egyszerű nagy. 

Gyakori az -en ragos határozói alak is: ~en foglalkoznak a környezet védelmével. E 

fontoskodó szó helyett kifejezőbb a főleg, főképp, legfőképpen, elsősorban, különösen. Pl. 

az értekezlet napirendjén ~en szerepelt a felsőoktatás fejlesztésének ügye = az értekezleten 

elsősorban v. (leg)főképp(en) a felsőoktatás fejlesztését tárgyalták. 

 

kiépít, kiépül 

Hivatali nyelvi divatszavak. Alkalomadtán helyettesítsük őket változatos szinonimáikkal: 

széles körű gazdasági kapcsolatokat építenek ki (= fejlesztenek ki, hoznak létre, teremtenek 

meg, szerveznek meg); kiépül az új oktatási rendszer (= kialakul, létrejön, megszerveződik, 

megteremtődik). 

 

kiérdemel 

Jelentése hasonló a megérdemel igééhez, azzal a különbséggel, hogy a ~ igét inkább csak 

kellemes, jó dolgokkal kapcsolatban használjuk: ~te a dicséretet, a jutalmat, a kitüntetést. 

De: megérdemelte a büntetést. (Ez utóbbi azonban kedvező értelemben is előfordul: 

megérdemli a dicséretet stb.) 

 

kiértékel 



Bár szaknyelvi és hivatalos ízű szó, jelentésbeli többlete miatt el kell fogadnunk: ~ték az 

utolsó négy év eredményeit, azaz ’alapos elemzéssel vizsgálták, mérlegelték’. Sokszor 

azonban elég helyette a puszta értékel ige! 

 

kiértesít 

Az önmagában is teljes értékű értesít ige mellett általában fölösleges a ki igekötő: az új 

időpontról idejében ~ik (helyesebben: értesítik) a konferencia résztvevőit. Vö. kikézbesít 

 

kies 

Kissé régies, irodalmias hangulatú melléknév; vmely tájnak, vidéknek a természeti 

szépségére, üdeségére, bájára utal. Pl. ~ mező, liget; ~ fekvésű tanyaház. Sokan a hasonló 

hangzású kiesik igével hozzák összefüggésbe, s ’a forgalomból kieső, félreeső, távoli’, sőt 

’kültelki, sivár’ jelentést tulajdonítanak neki. Ez azonban pongyolaságnak számít, a 

választékos beszédben és írásban kerülendő! 

 

kiesik, kiesés 

Átvitt értelemben a hivatali zsargon gyakori szava: kiesett a munkából, kiesik két hét; a 

munkanapok kiesése, az üdülésből kieső dolgozók; stb. Kifejezőbben, választékosabban: 

kimaradt, hiányzott a munkából, nem dolgozott; elvész, eredménytelenül múlik el két hét; 

az üdülésből kimaradó v. az üdüléstől eleső dolgozók. 

 

kiexportál 

Fölösleges benne a ki igekötő, mert az exportál ige magában is kifejezi a ’kivisz, kiszállít’ 

értelmet. (A ~ szó kialakulásában az exportál és a kivisz ige vegyülése is szerepet 

játszhatott.) 

 

kifejezést ad vminek 

Terjengős kifejezés a régebbi sajtónyelvben és a hivatalos stílusban: részvétének, 

sajnálatának ad kifejezést; annak a véleményének adott kifejezést, hogy… 

Változatosabban: kifejezi, kinyilvánítja részvétét, sajnálatát v. sajnálkozását; részvétét 

nyilvánítja, sajnálkozik; azt a véleményét fejezte v. nyilvánította ki; egyszerűbben: az volt a 

véleménye, (hogy)… 

 

kifejezett(en) 

A német ausgesprochen mintájára terjedtek el, csakúgy mint a kimondott(an). 

Idegenszerűségük és sablonosságuk miatt a választékos stílusban lehetőleg kerüljük őket! 

Ezt megkönnyíti, hogy jó néhány magyaros szinonimájuk van: kifejezett óhaj, kívánság = 

határozott, hangsúlyozott; kifejezett cél = nyilvánvaló, világos. Az -en határozóragos, 

nyomósító szóként használt kifejezetten helyett is keressünk választékosabb nyelvi meg-

oldást! Pl. kifejezetten ellenszenves, rosszindulatú = határozottan, igazán, valóban, 

kétségkívül stb. Vö. kimondott(an) 

 

kifejt 

Konkrét jelentésben (pl. ~i a babot, a varrást, a kőszenet) természetes és helyes. 

’Fejtegetve előad’ értelemben is szükségünk lehet rá, pl. ~i nézeteit, felfogását. Ha 

azonban tárgya elvont cselekvésnév, tevékenységet jelölő főnév, az így alakult kifejezés 

terjengős, hivatali nyelvi ízű: ellenállást, hatást, működést fejt ki; agitációt, propagandát, 



munkát, tevékenységet fejt ki. A ~ ige jelentése ilyenkor ’csinál, végez, végrehajt’. 

Tömörebben, egyszerű igealakkal: ellenáll, hat, működik; agitál, propagál (magyar szóval: 

népszerűsít), dolgozik, tevékenykedik. 

Ha a ~ tárgyának jelzője is van, a kifejezés nem sűríthető egyetlen szóba. Pl. nagy 

ellenállást fejt ki; szerteágazó tevékenységet fejt ki; óriási munkát fejt ki. Ám ilyenkor is 

találhatunk kevésbé nehézkes formákat: nagyon v. erősen ellenáll, (igen) szerteágazó a 

tevékenysége; óriási munkát végez. 

 

kifele – kifelé 

A kifelé a köznyelvi alak; a kifele csak a népies, bizalmas beszédben használatos. 

 

kifogásol 

A kifogás főnévből képzett ige (fogásol igénk nincs is!). Ezért igekötője nem válik el: azt 

~ta, hogy…; nem ~om a személyét (nem pedig: azt fogásolta ki…, nem fogásolom ki…). 

 

kifolyólag, kifolyóan 

Névutói szerepű határozóragos névszók. A két változat közül az előbbi a gyakoribb. 

Jobbára csak a hivatali, közéleti stílusban élnek. De körülményességük miatt még itt is 

helyettesítsük őket vmilyen rövidebb, természetesebb nyelvi megoldással. Pl. rossz 

egészségi állapotából kifolyólag v. kifolyóan = rossz egészségi állapota miatt; az állami 

támogatás csökkenéséből kifolyólag = … csökkenése miatt. Mindenképpen kerüljük a 

nehézkes, terjengős abból kifolyólag, hogy… szerkezetet! Pl. Abból kifolyólag, hogy 

külföldön tartózkodik, nem vehet részt az ülésen. Tömörebben: Mivel külföldön 

tartózkodik… 

 

kifőzde – kifőzés 

A -da, -de képző a nyelvújítás idején keletkezett szóvég-megelevenedéssel a gazda, kaloda 

stb. főnevekből. A vele alkotott származékok egy része meggyökerezett (pl. csúszda, 

iroda, járda), mások elavultak, ill. kiszorította őket a nyelvi hagyományainkhoz jobban 

illő alakváltozat (pl. csillagda = csillagvizsgáló; kóroda = kórház). 

A kifőzde és a kifőzés versengése még nem dőlt el. A kifőzés jobban beleillik képzett 

szavaink rendszerébe; mivel azonban egyaránt jelentheti a cselekvést (az étel kifőzése) és 

annak színterét, míg a kifőzde csak a helyet, ez utóbbinak is van létjogosultsága. 

 

kigyúrt 

Sportnyelvi eredetű bizalmas beszélt nyelvi szó: ’testedzés, célszerű táplálkozás stb. által 

erőssé, jól formálttá tett izomzatú (ember, különösen férfi)’. Olykor lehet pejoratív 

mellékjelentése is: ki nem állhatom a ~ pasikat! Vö. gyúr 

 

kihajóz – kihajózik 

A kihajóz ige a hajózási szakzsargon szava: ’hajóról partra szállít, hajóból kirak’. 

Tárgyatlan igeként, ’hajón, csónakon a nyílt vízre kimegy’ v. ritkábban ’ily módon partra 

száll’ értelemben csak az ikes változat használható! Vö. behajóz – behajózik 

 

kihangsúlyoz 

Átvitt értelemben szükségtelen a hangsúlyoz igét a ki igekötővel is nyomósítani: ~za a 

javaslat újszerűségét. Elegendő ennyi: hangsúlyozza, azaz kiemeli. Konkrét jelentésben 



elfogadható, bár itt sem nélkülözhetetlen: ~ta az „úr” megjelölést. Ugyanilyen jó: 

hangsúlyozta v. hangsúllyal ejtette. 

 

kihat 

Csak akkor éljünk a ~ igével, ha értelmi többletet fejez ki a hat-tal szemben. Pl. a 

képviselők döntése ~ (’nagy, erős hatással van’) a magyar mezőgazdaság jövőjére. 

Általában azonban elegendő az igekötő nélküli hat ige: az időjárás változása hat (nem 

pedig: ~) a közérzetünkre. 

Hasonlóképpen a kihatás származékban is többnyire fölösleges az igekötő: az intézkedés 

kihatása még nem mérhető fel. Elég ennyi is: az intézkedés hatása. 

 

kihívás 

Az angol challenge ’párbajra, sportbeli küzdelemre való kihívás’ fordítása nyomán a 

sajtóban és a beszélt nyelvben ez a jelentése is kialakult: ’ösztönző hatású alkalom, 

lehetőség’. Pl. ez a megbízás, meghívás, kinevezés stb. nagy ~ v. nagy ~t jelent a számára. 

Sőt olykor már magát a feladatot, az elvégzésre váró nagyobb munkát is nevezik ~-nak: 

nagy ~ kiépíteni az orosz iskolákban az átfogó kommunikációs hálózatot (egy újsághírben). 

Ez azonban már pongyolaságnak minősítendő. Divatszó volta miatt is mérlegelnünk kell a 

használatát. Rokon értelmű megfelelői: alkalom, lehetőség, felelősség, ill. feladat, teendő, 

munka. 

 

kihoz 

Átvitt értelemben sokszor németes, sablonszerű, ezért a választékos stílusban kerüljük! Pl.: 

a tavaszi fesztivál idején több új filmet, könyvet hoznak ki (= mutatnak be, adnak ki, 

jelentetnek meg); 500 Ft-ból ~za az ebédet (= előteremti, elkészíti); az elmondottakból azt 

akarom ~ni (= az elmondottaknak az a lényege). Még durvábban idegenszerű ez a fajta 

használata: a hozzászólók ~ták az ellentéteket. Helyes magyarsággal: rámutattak az 

ellentétekre, kidomborították, nyilvánvalóvá tették az ellentéteket. 

 

ki  igekötő 

Egyik leggyakoribb, ősi igekötőnk. Főbb jelentései: kifelé irányulás (kiszól, kilép, kitesz); 

befejezettség (kihirdet, kinyomtat); ellentét, egyéb jelentésmódosítás (kicsomóz, kitakar, 

kinevez, kifog vkin). 

Helytelen alkalmazásának fontosabb esetei: 

1. Fölösen kapcsolódik néhány, magában is teljes értelmű igéhez: kiértesít, kikézbesít. 

Elég ennyi: értesít, kézbesít. Olykor csupán átvitt értelemben szükségtelen, konkrét 

jelentésben megokolható (vö. kihangsúlyoz). 

2. Ha az idegen szó már eleve tartalmazza a ’kifelé irányulás’ jelentésmozzanatát, ne 

nyomósítsuk a ki igekötővel! Pl. kidisszidál, kiexportál. Helyesen: disszidál, exportál (v. 

magyar szóval: kivisz). 

3. Főként német hatásra terjedt el a ki igekötőnek más igekötők rovására való 

használata: kifárad (= elfárad), kiigazít (= megigazít v. helyreigazít), kitárgyal (= 

megtárgyal). Néhány ki igekötős ige sajátos jelentésárnyalatot hordoz, ezért nem 

hibáztathatjuk őket: kicserél, kikísérletez, kiteljesedik, kivizsgál. 

4. Logikátlan voltuk miatt kerüljük a kicsuk, kizár igéket! Helyes magyarsággal az ajtót 

v. a zárat kinyitjuk. 



5. Kissé idegenszerű, ill. szaknyelvi ízű a ki igekötő az efféle igékben: kigyakorol, 

kigyárt, kinyer. Inkább: begyakorol, gyárt, nyer v. kap vmiből. Ha azonban sajátos 

jelentéstartalmat fejez ki az egyébként szokatlan v. szabálytalan igekötő, el kell fogadnunk: 

kiárusít (árukészletet, rendszerint árengedménnyel), kiértékel (vmit alapos elemzés után 

értékel), kiigényel (lakást), kisemmiz vkit (jogos tulajdonától megfoszt). 

6. Néhány ige ki igekötős főnévből van képezve, pl. kifogásol, kivételez, kivitelez (a 

kifogás, kivétel, kivitel szóból). Az ilyen, ún. áligekötős igétől akkor sem válik el az 

igekötő, ha ezt a mondat hangsúlyviszonyai egyébként megkívánnák. Pongyola tehát ez a 

szórend: a tervet ki kell vitelezni (vö. a fát ki kell rakni); miért fogásolod ezt ki? (vö. miért 

jelented ezt ki?). Helyesen: kivitelezni kell; miért kifogásolod ezt? 

7. A hivatali és a kereskedelmi nyelvben sietségből v. divatból gyakran elhagyják a ki 

igekötőt: a pénzt kedden utalják. Helyesen: utalják ki. 

 

kiindulási pont – kiindulópont 

A két változat közül a kiindulópont a jobbik, mivel az előtag vmire való alkalmasságot 

fejez ki (vö. gyülekezőhely, nem pedig gyülekezési hely). 

 

kiír 

A ~ja a pályázatot, a választás(oka)t, a versenyt stb. kifejezésben való használata nem 

helytelen, de váltogassuk szinonimáival: pályázatot hirdet, kitűzi a választás(ok) 

időpontját, meghirdeti v. megrendezi a versenyt. 

A ~ ige az egészségügyben két, egymással szöges ellentétben levő jelentésben is 

használatos: 1. ’(orvos táppénzre jogosult dolgozót) betegsége miatt munkaképtelennek 

nyilvánít’; 2. ’(orvos táppénzes beteget) munkaképesnek nyilvánít’. Ha ez a kettősség 

félreértést okozhat, egészítsük ki a ~ szót a megfelelő állandó határozóval, ezáltal a 

kifejezés egyértelművé válik: ~ták táppénzre, betegszabadságra; ill. ~ták munkára. 

 

kiismeri magát vhol 

Elterjedt kifejezés, de tömörebbek és színesebbek ezek a szinonimái: eligazodik vhol; 

jártas, tájékozott vmiben. Népies ízű szólással: tudja a járást, ismeri a dörgést v. dürgést. 

 

kijelentő mód 

A ~ a nyelvi közlés alapformája, ezért sajátos alaktani jelölője nincs is. (Régebbi 

nyelvtanaink jelentő mód-nak is nevezték, de helyesebb a ~ elnevezés, hiszen a másik két 

mód is jelent vmit, a maga módján.) 

A ~ot elsősorban indulatoktól mentes hangvételű információátadásra (eseményközlésre, 

vminek az elbeszélésére, leírására stb.) használjuk. Kivételesen azonban kifejezhet egyéb 

tartalmat is. Pl. a különösen szigorú felszólítás, parancs gyakran ~ban hangzik el: eljössz 

onnan!; felmászol és kész! 

A ~ jelen ideje, a múlt idővel váltakozva, múlt idejű cselekvésre, történésre is 

vonatkozhat: Képzeld, mi történt velem a múlt héten! Ahogy megyek az utcán, ki jön 

szembe, nem fogod elhinni, … stb. 

A jelen idő a magyarban természetes és általános kifejezője a jövő időnek is: este 

felhívlak; szerdán meglátogatlak; augusztus első felében megyünk nyaralni. (Ez azonban 

nem jelenti azt, hogy a fog segédigével összetett jövő idő magyartalan! L. fog segédige 

jövő idő kifejezésére.) 

 



kijjebb 

Rövid i-vel és két j-vel kell írni! 

 

kijön 

A vele alkotott átvitt értelmű szókapcsolatok német mintájú, részben meghonosodott 

tükörkifejezések. A választékos stílusban keressünk helyettük magyaros megfelelőt: ~ 

vmiből, pl. a pénz(é)ből, a keresetéből = megél; ~ vkivel = (jól) összefér, megfér, megvan. 

L. még: jól, rosszul jön v. üt ki vmi 

 

kikészít, kikészül 

A bizalmas-vulgáris beszéd gyakori szavai ezek helyett: kifáraszt, kimerít, tönkretesz, ill. 

kifárad, kimerül, tönkremegy; (kegyetlenül) elver, helybenhagy, ill. megverték, 

megkínozták; agyonver, ill. agyonverték; (vetélkedésben, vitában) fölényesen legyőz, 

lehengerel, ill. megbukott, legyőzték; leitat, berúgat, ill. leissza magát, berúg, lerészegedik. 

Az argónyelvi ízű, sokszor durva ~ igéket a választékos stílusban a fentiekkel 

helyettesítsük! 

 

kikézbesít 

Fölösleges benne a ki igekötő, mert enélkül is befejezett értelmű. Pl. a sürgönyt csak 

holnap tudjuk ~eni = kézbesíteni. Vö. kiértesít 

 

ki-ki 

Kötőjellel írandó, mert tagjait külön ragozzuk: kit-kit, kiben-kiben, kinek-kinek stb. A ~ 

alapon kifejezést különírjuk. 

 

kiköt 

A ~i a csomót kifejezés logikátlan, pongyola. Helyesen: kibontja v. kioldja. 

Átvitt értelemben is gyakori: ~i, hogy… Váltogassuk szinonimáival: (feltételként) 

megszabja, meghatározza; kialkudja (magának), hogy…; fenntartja a jogot (magának), 

hogy… 

A kikötés főnévi származékot is helyettesíthetjük választékosabb megfelelőkkel: az volt 

a kikötése (= a feltétele, a követelése, a kívánsága), hogy… 

 

kiküszöböl 

A választékos stílusban is kifogástalan az elhárít, eltávolít, megszüntet (akadályt, 

nehézséget), ill. a megakadályoz, megelőz (bajt, kellemetlenséget) szinonimájaként. 

 

kilátásba helyez 

Németből vett tükörkifejezés, de meghonosodott. Csak körülírással pótolhatnánk: (csak-

nem) bizonyosnak mond, feltételesen megígér. Olykor azonban jól helyettesíti a tömör 

sejtet ige. 

 

kiló 

A hivatalos kilogramm főnév köznyelvi változatát és származékait hosszú ó-val ejtjük és 

írjuk: ~, kilós, kilónyi. Az idegen kilo- előtagban (jelentése: ’ezerszeres, ezer’) viszont 

rövid az o: kiloamper, kilogramm, kilokalória, kilométer stb. 

 



kimegy 

Az arra v. oda megy ki vmi kifejezés németes, kerülendő: a tegnapi beszélgetés arra ment 

ki, hogy… Választékos magyarsággal: azt célozta, az volt a (burkolt, rejtett) célja, arra 

irányult. 

 

kimélyít, kimélyül 

A sajtónyelvben és a közéleti zsargonban gyakori átvitt értelmű használatuk enyhén 

idegenszerű: kimélyítették a kapcsolatokat, az együttműködést. Inkább: elmélyítették, 

megerősítették a kapcsolatokat, fokozták az együttműködést. A kimélyül helyett is jobb az 

elmélyül, megerősödik, fokozódik. Pl. kimélyült (= elmélyült stb.) közöttük a barátság. Vö. 

elmélyít, elmélyül 

 

kimenet(el) 

Kissé idegenszerű ezek helyett: befejezés, vég, (végső) eredmény. Pl. a mérkőzés, a párbaj 

~e helyett magyarosabb: eredménye, vége. 

 

kimondott(an) 

A német ausgesprochen mintájára terjedtek el, de idegenszerűségüket egyre kevésbé 

érezzük. Pl. kimondott ellensége vminek; kimondott szépség, tehetség. Magyarosan és 

árnyaltan: igazi v. valódi ellensége vminek; valóságos, igazi, valódi szépség; vérbeli, 

született tehetség. 

Határozóként még gyakoribb: kimondottan csinos, tehetséges. Választékosan: valóban, 

igazán, határozottan csinos; elismerten, kétségtelenül tehetséges. Vö. kifejezett(en) 

 

kinevez  határozója 

A kinevez ige vonzata egyaránt lehet -vá, -vé és -nak, -nek ragos határozó: kinevezték 

államtitkárrá v. államtitkárnak. A közéleti stílusban az előbbi a gyakoribb: X. Y.-t 

államtitkárrá nevezték ki. 

 

kinéz 

Német hatásra terjedt el ezekben: jól, kitűnően, remekül, pompásan, ill. rosszul, szörnyen, 

rémesen, vacakul néz ki vki. Az írott nyelv és a választékos élőbeszéd kerüli, s ezekkel 

helyettesíti: jó, ill. rossz színben van. 

Újabban tárgyakra is vonatkozhat: jól néz ki a ruha, a kalap, a lakás, a bútor. 

Választékosabban: jól áll, fest, mutat; csinos, mutatós, tetszetős. 

 

kint – kinn – künn 

Az első kettő köznyelvi, a künn régies, irodalmias. Határozórag előtt a kint változat a 

szokásos: kintről jött a hang. 

 

kint van a vízből 

Kissé bizalmas, de kifejező, szemléletes szólás. Megfelelő stíluskörnyezetben bátran 

használhatjuk. 

 

kinyer 



Szaknyelvi ige: ’vmely alapanyagból bizonyos eljárással előállít, kivon, kap vmit’. Pl. a 

fémet olvasztással nyerik ki az ércből. Idegenszerűsége miatt a köznyelvben ne honosítsuk 

meg! Ott jobb ez: állítják elő v. vonják ki. 

 

kiolvas 

Bár van pontos német megfelelője, az auslesen, ’végigolvas, teljesen elolvas’ értelemben 

nem helytelen. Szintén szükséges és hibátlan ebben a jelentésben: azt olvasom ki a 

leveledből, a szavaidból, a tekintetedből, hogy… 

 

kiosztmány 

Az angol hand-out fontos szava a magyar tudományos élet nyelvének is: ’vmely előadás 

melléklete gyanánt (előre) kiosztott, az előadás figyelemmel kísérését segítő, többnyire 

vázlatot, adatokat, példákat, táblázatokat tartalmazó papírlap(ok)’. Magyarítására több 

javaslatot is tettek; ezek közül a ~ terjedt el a legjobban, de nyelvi szempontból 

megfelelnének ezek is: kézbevaló, kiosztvány, segédanyag. Sőt lehetne egyszerűen (írásos) 

melléklet is. 

 

király 

A szlengben melléknévszerűen is használják: ’jó, remek, pompás, csodás’. Pl. Milyen volt 

az előadás? – ~! Ennek előzménye ’a hozzá hasonlók közt a legkiválóbb, 

legtekintélyesebb’ jelentésű ~ főnév lehetett: fociban, táncban stb. ő a ~. Mondatszóként, 

tetszésnyilvánítás kifejezésére: Holnap elmarad az utolsó óra. – ~! = (ez) remek!, nagyon 

örülök neki! Legújabban minőségjelzői szerepben is előfordul: ~ nő (egy férfimagazin 

címlapján, egyelőre inkább szójáték gyanánt). 

 

kirándul 

A ~ igében, ha jelentése ’kirándulást tesz’, nem válik el az igekötő, ha ’(végtag) 

kificamodik’ az értelme, elválik: ~ni fogunk a hegyekbe, de ha nem vigyázol, ki fog 

rándulni a karod. L. még: ki igekötő 6. 

 

kirúg 

A ~ igének ’elbocsát’ jelentésben való használata a nyelvi durvaság és igénytelenség 

terjedésének tünete. Különösen a sajtónyelvben, főként a bulvárlapok címeiben gyakori: 

M.-et a teste miatt rúgták ki a balettintézetből. A választékosabb, árnyaltabb stílusban 

ezekkel a szinonimáival helyettesíthetjük: elbocsát, megválik tőle, kitesz az állásából, 

utcára tesz, ill. más értelemben: szakít vele, megszakítja vele a kapcsolatot. Vö. karcsúsít 

 

kis 

Konkrét jelentésű alkalmi jelzőként különírjuk jelzett szavától: ~ asszony ’kis termetű 

asszony’; ~ kocsi ’kisméretű kocsi’. De egybeírjuk vele, ha új jelentést fejez ki: ~asszony 

’hajadon’; ~kocsi ’kocsifajta’. 

Középfokú alakjában hosszú s hangot ejtünk: [kissebb], de írásban – a szóelemzésnek 

megfelelően – megmarad a rövid s: kisebb. 

L. még: kis – kicsi – kicsiny 

 

kisanya, kisapa 



Szülőknek bizalmas-családias, kedveskedő megszólítása, ill. említése gyermekeik részéről. 

Egyes szám 1. személyű birtokos személyjeles alakjuk (kisanyám, kisapám) bármely 

(ismeretlen) nőnek, ill. férfinak a bizalmas-vulgáris megszólításaként is használatos: gyere, 

kisanyám, rázzunk egyet!; mit akarsz, kisapám, nem tetszik valami? Mivel az efféle 

bizalmaskodó megszólítás – a hanglejtéstől és a beszédhelyzettől függően – akár bántóan 

udvariatlan is lehet, az igényes beszédben kerülnünk kell! 

 

kisdoktor 

Az egyetemi doktor cím korábbi bizalmas elnevezése (szemben a nagydoktor-ral, az MTA 

által odaítélt tudományos fokozattal). A tudományos minősítés rendszerének meg-

változtatásával és a PhD (= philosophiae doctor, bölcsészdoktor) cím bevezetésével a ~ 

fokozatosan kiszorul a használatból. Vö. nagydoktor 

 

kísérletes – kísérleti 

A természettudományi, különösen a biológiai és az orvosi szaknyelvben ’kísérleti’ 

értelemben újabban inkább a kísérletes melléknév használatos: kísérletes eljárás, módszer, 

vizsgálat stb.; kísérletes farmakológia. Ha az -s képzős forma nem jelent mást, mint a 

hagyományos -i képzős, használatát szükségtelennek kell tartanunk, és helyette a kísérleti 

változatot ajánljuk. Vö. -s melléknévképző használata 

 

kiskatona 

A bizalmas beszélt nyelvben: ’kiképzés alatt álló, újonc sorkatona’, ill. ’fiatal, rendfokozat 

nélküli katona’. Hivatalos megfelelője: újonc. 

 

kis – kicsi – kicsiny 

Jelzőként mindhárom melléknév előfordul: a kis az általános, a köznyelvi alak; a kicsi a 

bizalmas stílusban, a gyermeknyelvben és az erdélyi regionális köznyelvben él; a kicsiny 

irodalmias és választékos. 

Állítmányként viszont csak a kicsi v. a kicsiny használható: ez a cipő kicsi nekem; „Mily 

kicsiny a Föld!” (Babits). 

Főnévként a kicsi és a kicsiny egyaránt jó, de az utóbbi választékosabb: alszanak a 

kicsik v. a kicsinyek ’kisgyermekek’. 

Vö. pici – piciny 

 

kismama 

Enyhén bizalmas hangulatú főnév. Kétféle értelemben is használatos: 1. ’terhes anya’; 2. 

’csecsemőt, kisgyermeket nevelő fiatal anya’. 

 

kismetró 

A budapesti Andrássy út alatt közlekedő földalatti vasút (kéregvasút) bizalmas elnevezése. 

Kialakulásában közrejátszhatott, hogy ez a vonal hivatalosan az 1-es metró nevet viseli. De 

okvetlenül tartsuk meg a több mint száz éve használatos földalatti nevet is! 

 

kismillió L. millió 

 

kissé – egy kissé 



Névelővel is, anélkül is használható, de a névelős forma a választékosabb: (egy) kissé meg 

volt ijedve; (egy) kissé elálmosodott a bőséges étkezés után. Vö. keveset – egy keveset | 

kicsit – egy kicsit 

 

kiszerel 

Ipari és kereskedelmi nyelvi divatszó: ’(árut) szabványosan csomagol; palackoz’. A 

szaknyelvben nem kifogásolható, a köznyelvben azonban helyettesítsük ezekkel: adagol, 

csomagol, palackoz, tölt. 

 

kitakar 

Eredeti jelentésén kívül (pl. ~ja a beteget) az újabb sajtónyelv ’eltakar’, ill. ’letakar’ 

értelemben is használja: teljes napfogyatkozáskor a Hold egy ideig ~ja a Napot; a 

gyanúsított arcát a felvételen ~ták; a cég nevét, címét, telefonszámát ilyenkor ki szoktuk 

takarni. Ilyen jelentésben való alkalmazása feltehetőleg az eltakar, letakar és a kitöröl, 

kihúz igék keveredésével alakult ki. Mivel azonban nem jelent mást, mint fenti szinonimái, 

igényes stílusú szövegben, pl. újságcikkben lehetőleg ne éljünk vele, ne terjesszük! 

 

kitanul 

Köznyelvi jelentése: ’(szakmát, mesterséget) elsajátít’, pl. ~ta az ötvös szakmát; kissé 

népiesen: ~t ötvösnek. A kitanult származék erősen pejoratív mellékértelmű: ’agyafúrt, 

ravasz, minden hájjal megkent’, pl. kitanult nőszemély, kitanult gazfickó. 

 

kitárgyal 

A megtárgyal ige helyett idegenszerű, kerülendő (vö. ki igekötő). Pejoratív szóként sajátos 

mellékértelme van, ezért a bizalmas-vulgáris stílusból nemigen száműzhető: alaposan ~ták 

az ügyet az érdekelt(ek) háta mögött. 

 

kiterjedt 

A hivatali és a sajtónyelvben gyakori, sablonos kifejezés: ~ ismeretek, ismeretség, 

tevékenység, üzletkör. Váltogassuk e szabatosabb megfelelőivel: széles körű (ismeretek, 

ismeretség), sokoldalú, szerteágazó (tevékenység), nagy, széles (üzletkör). 

 

kitesz 

Konkrét és átvitt értelemben egyaránt szükséges, hasznos szó: ~i a gyertyát az ablakba; ~i 

a szívét v. a lelkét vkiért, vmiért. Néha azonban a magyar szemlélettől idegen, szószaporító 

módon használjuk: tartozása legalább ötvenezer forintot tesz ki. Ilyenkor legjobb elhagyni: 

tartozása legalább ötvenezer forint. 

 

kitétel 

Átvitt értelemben idegenszerű: bántó, sértő, nyomdafestéket nem tűrő ~(ek); németes ~. 

Természetesebben: bántó stb. kijelentés(ek), kifejezés(ek); németes fordulat. 

 

kitol 

A ~ ige o-ja, csakúgy mint a tol-é, gyakran hosszú ó-nak hangzik, de a művelt ejtésben és 

az írásban mindig megmarad rövidnek. 

A ~ja a határidőt, a konferencia időpontját; az esőzés ~ja az aratást kifejezések csak a 

bizalmas stílusban fogadhatók el. Választékosabban: későbbre teszi v. halasztja a 



határidőt, elhalasztja a konferencia időpontját, meghosszabbítja az aratást. A vulgáris 

beszéd a következők helyett is a ~ vkivel kifejezést használja: beugrat, rászed, bolonddá v. 

lóvá tesz. A kitolás főnévi származéknak is megvannak a köznyelvi megfelelői. Pl.: ez 

nagy kitolás = rossz tréfa, csúf kellemetlenség, nagy bosszúság. 

 

kitűző 

Korábban csak: ’női dísztű’; az 1980-as évek végétől: ’a szokásosnál nagyobb alakú, 

kabáthajtókára tűzhető jelvény, kezdetben vmely híres ember (politikus, sportoló, popsztár 

stb.) fényképével, később többnyire vmilyen felirattal, jelszóval’. Az -ó, -ő képző gyakori 

és termékeny képzőnk, de ritka, hogy az általa létrehozott származék a cselekvésnek nem 

eszköze (mint ezekben: legyező, poroló, vasaló, é. ’amivel legyeznek, porolnak, 

vasalnak’), hanem eredménye: ’amit kitűznek’. (Összetételekben gyakoribb: 

metélőhagyma, sütőtök, vetőborsó stb.) 

 

kivált 

A ~ ige hagyományos konkrét jelentései: ’(zálogtárgyat) visszavált’, pl. ~ja a családi 

ezüstöt a zálogházból; ’(foglyot) váltságdíj kifizetésével megszabadít’. Pl.: „Kiveszlek, / 

Kiváltlak / A nehéz rabságból” (Arany: Mátyás anyja). 

A hivatali nyelvben ezt is jelenti: ’(okmányt) vmely hatóságtól díjért beszerez’, pl. ~ja 

az útlevelét; arcképes igazolványt vált ki. 

Átvitt értelemben való használata idegenszerű (vö. német auslösen): az émelyítő szag 

undort váltott ki belőle; a politikus nyilatkozata nagy lelkesedést, heves tiltakozást stb. 

váltott ki. Jó magyarsággal: az émelyítő szagtól megundorodott; a nyilatkozat nagy 

lelkesedést stb. keltett v. okozott. 

Az újabb közéleti zsargonban a ~ ige ’helyettesít, pótol’ értelemben is használatos. Pl.: 

az új berendezés teljesen ~otta a manuális munkát; a meleg vízzel olajkazánokat váltanak 

ki; a sorompót fényjelző készülékkel fogjuk ~ani; stb. (Ennek forrása valószínűleg az 

építészeti szaknyelv: az oszlop, a pillér kiváltása = más tartóelemmel való helyettesítése.) 

E fontoskodó szóhasználat helyett ezeket a szinonimákat ajánljuk: helyettesít, pótol, olykor 

kiiktat, megszüntet, fölöslegessé v. szükségtelenné tesz. 

Főleg akkor kerüljük a ~ igének ilyen célú alkalmazását, ha a ’kiiktat’-féle értelem 

zavaróan keveredik az ’előidéz, okoz’ jelentéssel. Egy rádióriportban hangzott el: az új 

autópálya több hosszú és meredek emelkedőt vált ki. Egy pillanatra azt hihette a hallgató, 

hogy az új autópálya létrehozza az emelkedőket, holott megszünteti őket. 

Legújabban a beszélt nyelvbe is beszüremlik a ~-nak ez a használata: egyelőre az 

iskolai órákat nem lehet ~ani kirándulással (egy tévéjátékból). Ez mindenképpen 

stílustalan, kerülendő! 

Az azonos alakú ~ határozószó enyhén régies, irodalmias. Bővebb alakjai: ~képp, 

~képpen. Köznyelvi megfelelői: főként, főleg, különösen, különösképp. 

 

kivan 

A népnyelvben: ’vmekkora mennyiséget, összeget kitesz’, pl. már ~ a telek ára; ez a zsák 

~ (helyesebben: megvan) húsz kiló. A bizalmas stílusban: ’nagyon fáradt, kimerült’, pl. 

egészen kivagyok a hőségtől, a fáradtságtól. Választékosabban: ki vagyok merülve, el 

vagyok tikkadva v. lankadva. Szóláshasonlatban is: ~, mint a liba. 

 

kívánnivalót hagy maga után 



Németből való tükörfordítás, de már nem érezzük különösebben idegenszerűnek. Inkább 

nehézkessége miatt kerüljük. Helyette tömörebbek ezek: nem kielégítő, nem kifogástalan, 

nem tökéletes, van még rajta javítanivaló stb. 

 

ki van zárva 

Meghonosodott németesség (vö. es ist ausgeschlossen). Tréfás változata: ki van csukva. A 

létige + határozói igeneves szerkezet nem helytelen, ezért ne helyettesítsük a (nem) kizárt, 

hogy… formával! Jó magyaros megfelelői: (az) lehetetlen, képtelenség. Vö. kizár 

 

kivégez 

Az újabb sajtónyelvben nem csupán azt jelenti, hogy ’bíróság által hozott halálos ítéletet 

végrehajt’ (pl. Kaliforniában a halálra ítélteket gázkamrában végzik ki), hanem azt is, 

hogy ’előre megfontolt szándékkal, tervszerűen meggyilkol’ (pl. az újságírót ~te a maffia). 

Ebben a szóhasználatban sajátos módon a ~ igének régies, irodalmias ’megöl, végez vele’ 

jelentése éledt fel. Az alvilági leszámolásokat azonban ne nevezzük kivégzés-nek, mert 

ezzel – akaratlanul is – a törvényesség látszatát kölcsönözzük nekik. 

 

kivisz, kivitelez 

’Megvalósít, valóra vált’, ill. ’kieszközöl’ jelentésben való használatuk idegen hatást 

tükröz, ezért az igényes fogalmazásban lehetőleg kerüljük. Pl.: szándékát nem tudta kivinni 

(= megvalósítani, véghezvinni). Melléknévi származékát, a kivihető-t is helyettesítsük 

konkrétabb megfelelőivel: kivihető cél, ötlet, elgondolás, terv = elérhető cél, valóra 

váltható ötlet, véghezvihető elgondolás, megvalósítható terv. 

A ’vminek az elvégzése, megvalósítása’ értelmű kivitel főnév helyett is 

természetesebbek ezek: elvégzés, megvalósítás, végrehajtás. Pl. a feladat, a szándék 

kivitele = elvégzése, végrehajtása. Némely pontozásos sportág (műkorcsolyázás, műúszás 

stb.) szaknyelvében a kivitel (a tartalom-mal szembeállítva) a gyakorlat végrehajtásának 

módját, (művészi) színvonalát jelenti. ’Vmely termék kidolgozása, külső formája’ 

jelentésben pedig oly általános használatú, hogy nem is igen helyettesíthető mással: erős, 

kiváló, gondos kivitel; a könyvből az első száz példány művészi kivitelben készült. 

A kivitelez igei származék szakmai szó: ’alkotást, terméket szakszerűen elkészít; tervet 

műszakilag megvalósít’. Műszaki nyelvi használatát nem kifogásoljuk, a köznyelvben 

azonban helyettesítsük egyszerűbb igével! Pl. a hidat még nem lehet kivitelezni (= meg- v. 

felépíteni). 

Továbbképzett alakja, a kivitelezés főnév is inkább a szakmai nyelvben él: a lakótelep, a 

létesítmény, az energiaellátó rendszer kivitelezése. Olykor a megvalósulás módjára, 

eredményére utal, pl. igényes, nívós, ill. olcsó, színvonaltalan kivitelezés. Ebben a 

jelentésben jobb helyette a kivitel v. a forma. 

 

kívül 

Ma -n, -on, -en, -ön ragos névszóhoz kapcsolódó névutó: a kerítésen ~, a városon ~. 

Régebben ragtalan névszó után is állhatott: „A nagy világon e kívül / Nincsen számodra 

hely” (Vörösmarty: Szózat). Ennek emlékét őrzi a kétség~, rend~ határozószó. 

A ~ névutóval alakult szerkezetek egy része német hatásra keletkezett. Néhányuk 

természetes elemévé vált nyelvünknek: figyelmen ~ hagy, magán ~ van, házon ~ van. (Az 

igényes fogalmazásban azonban váltogassuk őket hagyományos szinonimáikkal: nem 

törődik vele, ügyet sem vet rá; nincs eszén, elvesztette az eszét v. a fejét; távol van, 



eltávozott.) Kerüljük viszont az idegenszerű ~ van a veszélyen; ~ről tud v. megtanul vmit 

szerkezetet! Magyarosabb megfelelőik: túl van a veszélyen; fejből tud, könyv nélkül 

megtanul vmit. 

 

kizár 

Német mintára alakult, de meghonosodott kifejezés: ~ vmit, pl. ez ~ja a félreértést; ez nem 

zárja ki azt, hogy… Határozói igenévi szerkezetben is gyakori: ki van zárva, ill. nincs 

kizárva. Választékosabb magyarsággal: ez megakadályozza a félreértést; ez azt is lehetővé 

teszi, hogy… Erősebb idegenszerűsége miatt még inkább kerülendő a (nem) kizárt, hogy… 

forma. 

A bizalmas-vulgáris beszédben ’kinyit’ értelemben is előfordul: ~ja az ajtót, a kaput. Ez 

pongyolaság; helyesen: kinyitja. 

 

kizárólag 

Bár német hatásra terjedt el (vö. ausschließlich), nem bántóan idegenszerű. De rövidebbek 

és magyarosabbak ezek: csak(is), csupán, pusztán. 

 

klassz 

Német (végső soron: latin) eredetű, csak a bizalmas-vulgáris élőbeszédben használatos 

melléknév. Korábban ifjúsági nyelvi divatszó. Köznyelvi szinonimái: elsőrangú, 

elsőrendű, kitűnő, nagyszerű, pompás, remek stb. 

 

klíma 

A ~berendezés rövidítéseként a beszélt nyelv ’légkondicionáló berendezés, 

hűtőberendezés’ jelentésben is alkalmazza: jól működik a ~ az autóban, a lakásban. 

 

klopfol 

Német eredetű, magyar képzőjű konyhai szakszó. Magyarul: (húst) kiver v. – tájnyelvi 

szóval – potyol; (ruhát, szőnyeget) kiporol. A ~ csak a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben 

fogadható el. 

 

klozett 

Angol eredetű, német közvetítéssel átvett főnév: ’árnyékszék, illemhely’. Az angol 

eredetiben rövid t-re végződik (closet), s a magyarban is előfordul a [klozet] ejtés. A 

köznyelvből kiszorította a szintén angol eredetű vécé (< water closet, rövidítve W. C.). A ~ 

így enyhén bizalmas-vulgáris jelleget kapott. 

 

knock out 

Angol eredetű sportnyelvi kifejezés: ’kiütés (ökölvívásban)’. Bár az angol szókapcsolat 

kiejtése kb. [nokaut], a magyarban [knokaut] alakban terjedt el. Többnyire két szóba írjuk, 

mint az eredetiben. A mai nyelvből lényegében kiszorította jó magyar megfelelője, a 

kiütés. De rövidítése, a KO (kiejtve: [káó]) ma is él, különösen az argóban és az ifjúsági 

nyelvben. 

Igei származéka, a knockoutol egy szóba írandó. E helyett sokkal jobb a magyar kiüt (v. 

színesebben: padlóra küld) kifejezés. 

 

koch 



Német eredetű ételnév. Kiejtése: [ko¦] v. [kóh], kissé népiesen [kó]. Főleg 

összetételekben: rizs~, kifli~. Magyar megfelelője: felfújt, ill. rizsfelfújt, kiflifelfújt v. 

öntöttkifli. 

 

kocsi 

A Kocs helységnévből (eredetileg: ’itt gyártott szekér’). Korábban csak lovas járművet 

jelentett, ma gépkocsit is. Ez utóbbi értelemben a kissé bizalmas köznyelvből jóformán 

kiszorította az autó szót. Pl. új ~t vett; milyen ~tok van?; ~val vagy? Szaknyelvi 

szóhasználatban: ’gépnek, eszköznek csapágyon gördülő alkatrésze’, pl. az írógép ~ja. 

 

kocsma – korcsma 

Az előbbi alakváltozat a köznyelvi, a másik régies, népies. Ugyanígy származékában: 

kocsmáros – korcsmáros. 

 

kóla 

A Coca-Cola, ill. Pepsi-Cola márkanevek magyarosan ejtett és írt utótagja, az említett 

üdítőitalok rövidebb, kissé bizalmas megnevezéseként: Kérek két It! Igei származéka: 

kólázik ’kólát iszogat(va üldögél, beszélget)’. Az argóban igekötővel is: jól bekólázott, 

azaz becsípett, berúgott. 

 

kolbász 

Ez a köznyelvi alakja; a kalbász népies, a kóbász nyelvjárási. 

 

kolléga 

Latin eredetű, meghonosodott idegen szó: ’ugyanazon a munkahelyen v. ugyanabban a 

munkakörben, szakmában dolgozó személy’. Alakváltozatok: kollega, kolega . Az 

előbbi enyhén népies és régies, az utóbbi bizalmas -pongyola is. A 

melléknévi származék azonban e  hangzóval helyesebb: kollegiális. Női párja: 

~nő v. latinosan kollegina. Magyar megfelelőik: munkatárs(nő), kartárs(nő). 

Megszólításként csak az utóbbi! Mindezek a magyar és idegen szavak a munkahelyi stílus 

változásával, a tegeződés terjedésével kezdenek kiszorulni a használatból. 

 

kollektív  és szócsaládja 

Latin eredetű idegen szavak; egy időben a közéleti, politikai nyelv agyonhasznált 

divatszavai. Számos jó magyar megfelelőjük van: kollektív erőfeszítés (= közös); kollektív 

megmozdulás (= közös, közösségi, tömeges); kollektív szellem (= közösségi, társas); 

kollektív vezetés (= testületi). De néhány szakkifejezésben a pontosság kedvéért szükség 

van az idegen szóra: kollektív szerződés (a jogban), kollektív biztonság (a politikában), 

kollektív modell (az atomfizikában). – Toldalékai felváltva magas, ill. mély hangúak: 

kollektívek v. kollektívak; kollektíven v. kollektívan. 

Származékai többnyire jól helyettesíthetők magyar szóval, pl. kollektíva = közösség, 

munkaközösség; kollektivizál = társadalmasít, esetleg államosít. A kollektivizmus mint 

filozófiai v. politikai szakkifejezés azonban csak körülírással pótolható: ’közös tulajdonon 

alapuló gazdasági rendszer’, ill. ’közösségi gondolkodás’. 

 

Kolozsvárt – Kolozsvárott – Kolozsváron L. -t, -tt helyhatározórag 



 

Kolumbusz Kristóf 

Az olasz származású felfedező eredeti neve: Cristoforo Colombo. Családneve a latinos 

Columbus alakban vált közismertté. A régi magyarban Kolumbus is (s-sel ejtve), de ez 

elavult. Ma a Kolumbusz az általánosan használt névalak. A keverék Kolombusz helytelen, 

kerülendő! 

 

komikus – kómikus 

E görög–latin eredetű melléknév és főnév helyes köznyelvi alakja: komikus; a ritkább 

kómikus változat elavulóban van. 

 

komissió – komisszió 

Latin eredetű, ma enyhén bizalmas és régies idegen szavak. A komissió magyarul meg-

bízás, ill. (vkinek a megbízásából való) (be)vásárlás, beszerzés. Igei származéka: 

komissiózik ’járja az üzleteket, (megbízásból) vásárol’. Az sz-szel ejtett és írt komisszió 

’(be)vásárlás’ jelentésben ritka, ’bizottság’ értelemben elavult. 

 

-kommandó  utótagú főnevek 

A kommandó főnév eredeti és ma is fő jelentése: ’rendőri v. katonai rohamcsapat, 

különítmény (főként fegyveres terroristák ártalmatlanná tételére)’. Az újabb sajtónyelvben 

összetételi utótagként (pl. borkommandó, húskommandó, olajkommandó, sőt szemét-

kommandó) is használatos, ebben az átvitt értelemben: ’rajtaütésszerű ellenőrzéseket 

végrehajtó egység’, ill. ’bármiféle ellenőrző csoport’. 

 

kommenció 

A latin konvenció ’megegyezés, egyezmény, szerződés’ főnévből. Népies és régies szó: 

’mezőgazdasági cseléd természetbeni bére, megegyezés szerinti járandósága’. 

Alakváltozata: komenció. A fogalom eltűntével a szó is kiveszett a használatból. Vö. 

konvenció 

 

kommunikál 

A latin tőből eredő ~ ige eredetileg tárgyatlan: a siketek kézjelekkel ~nak. Újabban azonban 

tárgyas igeként is előfordul a sajtóban: a kormány jól (v. nem jól) ~ta a kamatemelést. 

Ezzel a vonzattal közéleti nyelvi divatszó. Egyébként többnyire jól helyettesíthető magyar 

megfelelőjével, a közöl igével. 

 

kommunista 

Latin elemekből alkotott nemzetközi szó (vö. communis ’közös’; communitas ’község, 

közösség’). Kiejtve gyakran rövid m-mel: [komunista]. Népies változatok: komonista, 

komenista, kumenista. Származéka, a játszi szóképzéssel alakult komcsi bizalmas, gyakran 

rosszalló mellékízű. 

 

komód 

Francia–német eredetű főnév: ’alacsony fiókos szekrény’. Ritkábban komót alakban is. Jó 

magyar megfelelője a fiókos szekrény. 

 

komoly 



Az ötvenes években és utána egy ideig divatszó volt a közéleti nyelvben: ~ eredmény(ek), 

~ javulás, ~ összeg stb. A túl gyakori használat folytán tartalmatlanná silányult. A 

választékos stílusban helyettesítsük szinonimáival: szép eredmény(ek), számottevő javulás, 

nagy összeg stb. 

 

kompakt 

Latin eredetű melléknév. Pontos magyar megfelelői: tömör, szoros, sűrű, tömény (anyag), 

ill. laktató (étel). Ritkábban főnévként is: ’takarmánykeverék-fajta’, ill. ’lapos púderos-

doboz, amelyben tükör és pamacs is van’ (ez utóbbi elvonás a púder~ összetételből). 

Az újabb típusú, hosszabb lejátszási idejű hanglemez (angolul compact disc, rövidítve 

CD) magyar neveként egy időben használatos volt a ~lemez tükörszó is, de ezt napjainkra 

szinte teljesen kiszorította a CD v. cédé. Vö. CD – cédé 

 

kompenzál 

Latin eredetű, magyar képzőjű ige. Köznyelvi használatban több jó magyar megfelelője is 

van: kiegyenlít, kipótol, kárpótol. Orvosi szakszóként: ’szervnek csökkent v. hiányos 

működését serkenti’, pl. a szívműködést gyógyszerekkel sikerült ~ni. Tárgyatlan igeként is: 

’kisebbrendűségi érzését kiegyenlíteni, ellensúlyozni igyekszik’. Ez utóbbi jelentéseiben 

nincs tömör magyar szinonimája. 

 

kompetencia 

Latin eredetű idegen szó. A hivatali nyelvben jól helyettesítheti az illetékesség v. a 

hatáskör. Nyelvészeti szakkifejezésként: ’nyelvi hozzáértés, megértési képesség’ (ellentéte 

a performancia ’nyelvhasználati, -alkalmazási képesség’). Ebben a szerepében nem 

pótolható magyar szóval. 

 

kompetens 

Latin eredetű melléknév. Kedvelt szava a választékos stílusnak, különösen a hivatali 

nyelvnek, de általában jó helyette a magyar illetékes, jogosult, hivatott, szakértő, irány- v. 

mértékadó. 

 

komplett 

Francia–német eredetű melléknév. Jó magyar megfelelői: hiánytalan, teljes (berendezés, 

felszerelés, készlet stb.). A ~ reggeli vendéglátó-ipari szakkifejezés, bár ez is lehetne teljes 

reggeli (vajjal, dzsemmel, sonkával, tojással stb.), esetleg villásreggeli. 

Az argóban fokozó értelmű szó: ~ hülye = teljes(en), tökéletes(en) hülye. Innen: nem 

vagy ~ = nem vagy épeszű. 

 

komplex 

Latin eredetű nemzetközi szó. A közéleti stílusban egy időben divatszó volt: ~ kérdés(ek), 

feladat(ok). Általában jól helyettesítik ezek a magyar megfelelői: összetett, bonyolult, 

esetleg sokrétű, többrétű. Szakszóként azonban nem kifogásolható: ~ szám (a 

matematikában), ~ vegyület (a kémiában). 

 

komplexum – komplexus 

Ugyanabból a latin tőből származó, de alakjukban is, jelentésükben is elkülönült idegen 

szavak. A komplexum: ’egymással összefüggő dolgok v. jelenségek együttese, rendszere’. 



Főleg összetételekben: kérdéskomplexum, épületkomplexum. Jó magyar szinonimáik: 

kérdéskör, épületegyüttes. A komplexus lélektani szakszó: ’tudat alatti, elfojtott vágyak és 

a belőlük eredő lelki gátlások összessége’, pl. Ödipusz-komplexus. Olykor a komplexum is 

előfordul ebben a jelentésben, de jobb a két fogalmat alakilag is elkülöníteni. 

 

komputer – számítógép 

Az angol computer ’elektronikus számítógép’ szót egy idő óta magyarosan írjuk: 

komputer, de előfordul az eredeti kiejtést jobban tükröző kompjuter v. kompjúter alak is. 

Kiejtésében is ingadozás van az angolos [kompjúter] és a magyaros [komputer] között. 

Szerencsére mindinkább kiszorítja a használatból jó magyar megfelelője, a számítógép. 

Ugyanígy a származékokban: komputeres = számítógépes; komputerizál = számítógépesít. 

Legújabban az angol PC betűszó (personal computer, magyarul személyi számítógép) 

kezdi veszélyeztetni a magyar szó helyzetét: a gyerek egész nap a PC előtt ül, a PC-vel 

játszik, sőt PC-zik. Rövidsége miatt, különösen az élőbeszédben, háttérbe szoríthatja a 

kétszer olyan hosszú számítógép-et. 

 

koncert 

Olasz eredetű, de németesen rövidült alakban átvett, meghonosodott idegen szó. Magyarul: 

hangverseny, ill. versenymű. Az utóbbi időben az ifjúsági nyelv is használja, ’pop- v. 

rockzenei együttes(ek) hangversenye’ jelentésben. Azóta a komolyzenei hangversenyek 

neveként – a félreértés elkerülésére – érezhetően gyakoribbá vált a magyar hangverseny 

szó. 

 

kondíció 

Latin eredetű, régóta magyarosan írt idegen szó. Mindegyik jelentésében van pontos 

magyar megfelelője, pl. jó ~ban, azaz (egészségi) állapotban, (testi) erőben van; a 

sportolónak (nem) jó a ~ja (= erőnléte). Újabban ’feltétel, kikötés’ értelemben üzleti 

nyelvi divatszó: pénzügyi ~k, hitel~(k); ilyen ~kkal nem tudom vállalni a munkát. Mivel a 

magyar feltétel szó pontosan ugyanezt jelenti, ráadásul vmivel rövidebb is, inkább ezt 

ajánljuk: pénzügyi feltételek, hitelfeltételek; ilyen feltételekkel nem tudom vállalni a 

munkát. 

 

konferansz – konferanszié 

Francia eredetű idegen szavak. Jelentésük közel áll egymáshoz, de nem lehet felcserélni 

őket! A konferansz: ’(kabaré)műsort bevezető, ill. egyes számait összekötő szöveg’. Nincs 

pontos magyar megfelelője, de sokszor jól pótolja a bevezetés v. bevezető, ill. az összekötő 

szöveg. A konferanszié az ezt előadó művész, humorista, magyar szóval műsorvezető, 

újabban szóvivő is. A magyar szavak terjedőben vannak az idegenek rovására. 

 

konkrét 

Latin eredetű melléknév. Tudományos szakszóként – mint az elvont, absztrakt ellentéte – 

valóban szükséges, pl. ~ fogalom a logikában, ~ jelentés a nyelvészetben, ~ munka a 

közgazdaságtanban. A hivatali és a sajtónyelvben azonban általában jól helyettesítik 

magyar szinonimái: valóságos, tényleges, tényszerű, kézzelfogható (állítás); tárgyi 

(bizonyíték); pontos, megbízható, hiteles (adat); stb. Sokszor pedig leghelyesebb elhagyni, 

pl. konkrét tények = tények. 

Igei származékában megrövidül az é: konkretizál. 



 

konkurál, konkurencia, konkurens 

1984 óta ezeket a latin eredetű idegen szavakat – az újabban általánossá váló kiejtéshez 

igazodva – egy r-rel kell írni. Olykor helyettesíthetők magyar megfelelőikkel: vetélkedik, 

vetekedik, verseng; vetélytárs, versenytárs. 

Az eredete szerint idetartozó kurrens melléknév viszont megtartotta korábbi, két r 

betűvel való írásmódját, mert ennek kiejtésében nem rövidült meg a hosszú r hang: kurrens 

ügyek (= folyó, folyamatban levő); kurrens (áru)cikk (= kelendő); kurrens folyóirat (= 

jelenleg is megjelenő). 

 

konnektor 

Latin eredetű, a köznyelvbe is bekerült szaknyelvi szó. Magyar megfelelői terjengősek 

(fali csatlakozó, dugaszolóaljzat), ezért nem tudták kiszorítani. Ejtésében terjed a henye 

[konektor] forma. 

 

konszenzus 

Latin eredetű közéleti nyelvi divatszó. Sok tökéletes magyar megfelelője van: egyetértés, 

egyezség, (köz)megegyezés, megállapodás, beleegyezés, hozzájárulás stb. A politikai nyelv 

’minden érintett fél számára elfogadható kompromisszum’ értelemben is alkalmazza: ~ra 

jutottak. De ekkor is mondhatjuk: megegyeztek v. kiegyeztek egymással. 

 

kontra 

Latin eredetű határozószó, ill. főnév (a contra ’ellen’ elöljárószóból). Határozószóként 

főleg a jogi nyelvben fordul elő: a Kiss ~ Fazekas per. A beszélt nyelv a pró és ~ ’mellette 

és ellene’ szókapcsolatban alkalmazza. Főnévként kártya- és sportnyelvi szakszó. A 

csapatjátékok nyelvéből újabban kezdi kiszorítani a magyar ellentámadás szót. Ez nem 

örvendetes, bár a ~ csakugyan rövidebb. Igei származéka a kontráz v. kontrázik: 

’(kártyában) ellenjátékot jelent be; (állításra) rádupláz; (zenében) kíséretet ad, a dallamot 

mélyebb fekvésben kíséri’. 

 

konvenció 

Latin eredetű idegen szó: 1. ’bevett szokás, viselkedési szabály’, ill. rosszallóan 

’hagyományos, de elcsépelt dolog; kritikátlan megszokás’; 2. ’(nemzetközi) megállapodás, 

egyezmény, kötelezettség’. Jó magyar megfelelői: (köz)szokás, illemszabály; 

megállapodás, egyezmény. Olykor csak körülírással lehetne pótolni; ilyenkor nem 

kifogásolható a ~ szó használata sem. 

 

konvertibilis 

Latin eredetű pénzügyi szakszó: ’bármely más valutára szabadon átváltható (valuta)’. Van 

jó magyar megfelelője, az átváltható, de a szakmai és a sajtónyelvben szilárdan tartja 

magát a ~ és főnévi származéka, a konvertibilitás, magyar szóval átválthatóság. Az -ábilis 

végű latin eredetű melléknevek (különösen a rentábilis) mintájára kifejlődött konvertábilis 

változat hibás, kerülendő! 

 

konzekvens, konzekvencia 

Latin eredetű, régóta magyarosan írt idegen szavak. Több pontos magyar megfelelőjük is 

van. A konzekvens magyarul lehet következetes, állhatatos, kitartó, a ritkább konzekvencia 



pedig következtetés v. következmény. Pl.: levonja a konzekvenciákat (= következtetéseket) 

vmiből; nem számolt a lehetséges konzekvenciákkal (= következményekkel). 

 

konzervatív 

Latin–német eredetű melléknév és főnév: ’a régi állapot(ok)hoz ragaszkodó, az(oka)t 

fenntartani igyekvő (személy, felfogás, irányzat)’. Rosszalló értelemben jól helyettesíti a 

magyar maradi szó. Semleges, ill. elismerő szóhasználatban viszont a hagyományőrző v. -

óvó a megfelelője. Szakszóként nem pótolható magyarral, pl. ~ erőtér (a fizikában), ~ 

terápia (az orvoslásban). Többes számú alakja melléknévként inkább ~ak, főnévként 

csakis ~ok. 

 

konzultáns – konzulens 

Latin eredetű főnevek. Mindkettőnek a jelentése: ’tanácsadó, szakértő’. Alaki 

különbözőségüknek az az oka, hogy a konzulens a consulere ’tanácsot kér vkitől, 

megkérdez vkit’ igéből, a konzultáns pedig ennek gyakorító alakjából, a consultare igéből 

származik. A hazai felsőoktatási gyakorlatban inkább a konzulens változat használatos 

ebben a jelentésben: ’szakdolgozat, diplomamunka elkészítésében a végzős hallgatót 

segítő, neki tanácsokat adó oktató’. A konzultáns általánosabb értelmű, bármiféle 

tanácsadót jelenthet: felkérték konzultánsnak a film kórházi jeleneteihez. Magyar szóval: 

tanácsadónak, szakértőnek. 

 

konyhakész 

A régebbi, németből való tükörfordítás útján létrejött -kész utótagú melléknevek (pl. 

áldozatkész, szolgálatkész) mintájára az utóbbi időben is keletkeznek új szavak. Ilyen a ~ 

is: ’sütéshez, főzéshez előkészített állapotban árusított (élelmiszer)’. Eredetileg 

kereskedelmi szakkifejezés, de a köznyelvben is elterjedt, pl. ~ baromfi. Olykor 

váltogatható a félkész melléknévvel: ~ étel – félkész étel. 

 

kooperál, kooperáció 

Latin eredetű szavak, a korábbi sajtónyelv és közéleti zsargon kedvelt elemei. Kiejtve 

mindkét o-juk külön hangzik: [ko-o-perál], [ko-o-peráció]. A [koperál], [koperáció] ejtés 

durva hiba, okvetlenül kerülendő. Több jó magyar megfelelőjük van: együttműködik, 

társul, szövetkezik, ill. együttműködés, társulás, szövetkezés. Inkább ezekhez folyamodjunk 

az idegen szavak helyett! 

 

koordinál, koordináció 

Latin eredetű szavak, a hivatali és a sajtónyelv gyakori idegen elemei. Két o hangjukat 

külön ejtjük: [ko-or-dinál], [ko-or-dináció]. A [kordinál], [kordináció] ejtés helytelen! Jó 

magyar megfelelőik: összehangol, összeegyeztet, elrendez, ill. összehangolás stb. 

Nyelvtani szakszóként a koordináció = mellérendelés. 

 

korall – koráll – korál 

Hasonló alakú, de egymással össze nem függő, merőben eltérő jelentésű szavak. Ne 

tévesszük össze őket! A korall: ’szilárd vázú telepekben élő tengeri virágállat’, ill. ’ennek 

vázából készült (fehér v. vörös színű) ékkő’. A koráll magyar ige: ’korainak tart’. A latin 

eredetű korál: ’egyházi ének, ill. ezen alapuló kórusmű’. 

 



kordé – kordély 

Az előbbi változat a köznyelvi, a kordély kissé népies. Melléknévi származéka azonban 

csak kordélyos, nem pedig kordés. Az irodalmias szóhasználatban Theszpisz kordéja a 

(vándor)színészet jelképe. 

 

kornyadozik 

Kissé népies és bizalmas hangulatú ige: ’(ember) betegeskedik; (növény) kókadtan lóg’. 

Táji változatok: gornyadozik, gornyadoz. 

 

koronázási ékszerek – koronázási jelvények 

A koronázási ékszerek a sajtónyelvben kialakult kontamináció (szóvegyülés) ennek a két 

kifejezésnek az elemeiből: koronázási jelvények (a jogar, az országalma stb.), ill. 

koronaékszerek (a koronázáskor viselt királyi ékszerek). A pontos szóhasználat szerint így 

a helyes: a koronát és a koronázási jelvényeket 1978-ban szolgáltatta vissza az Egyesült 

Államok kormánya a magyar államnak. 

 

korpusz – corpus 

Latin eredetű idegen szó. Alapjelentése: ’test’. Már csaknem mindig magyarosan írjuk, 

akár ’Krisztus teste a keresztfán’, akár ’feldolgozandó, ill. feldolgozott szövegmennyiség’, 

akár ’hangszekrény’ értelemben használjuk. Néhány állandó szókapcsolatban azonban 

megmaradt a latinos írásmód: corpus iuris v. juris ’törvénykönyv’; corpus delicti ’(döntő) 

bűnjel’; corpus separatum ’államjogilag külön egységnek tekintendő terület’. 

 

-kor  rag 

Nem illeszkedő határozórag (a kor főnévből). Régies változata: -koron. Ez ragként már 

nem használatos, csupán néhány régies határozószóban őrződött meg: akkoron, egykoron, 

mindenkoron stb. 

 

korreferens – koreferens 

A korreferens latin elemekből alkotott tudományos nyelvi szó: ’vmely előadáshoz előzetes 

felkérés alapján hozzászóló személy; társelőadó’. (A korreferátum ’kiegészítő előadás’ 

szóból.) Más a koreferens, a logika, a nyelvészet és a jeltan szakszava: ’ugyanarra 

vonatkozó, referencia szempontjából egyenértékű’. Pl. a „Budapest” és a „Magyarország 

fővárosa” megjelölések koreferensek. 

 

korrekt 

Latin eredetű melléknév. Több árnyalt magyar szinonimája is van; a választékos stílusban 

ezekkel helyettesítsük: ~ viselkedés (= tisztességes, becsületes, erkölcsös); ~ üzletember (= 

megbízható, szavahihető); ~ beszéd, fogalmazás (= szabatos, pontos, helyes). 

 

korrigál 

Latin eredetű, magyar képzőjű ige. Kifogástalan magyar megfelelői: ~ja (= kijavítja) a 

hibákat; ~ja (= javítja v. kijavítja) a balett-táncos mozgását, a tornász testtartását; ~ták 

(= helyesbítették) az űrhajó röppályáját. A nyomdászatban szakszó: ~ja a (nyomdai) 

levonatot. De itt is jól helyettesíti a (ki)javít. 



Kiejtett alakjában ma rendszerint rövid r hangzik: [korigál]. Ez mind kevésbé számít 

pongyolaságnak. Mivel azonban a szócsalád többi tagjában hosszú r-et ejtünk és írunk 

(korrekt, korrektúra, korrektor), a ~-ban is meg kell tartani a két r-rel való írást. 

 

Kossuth 

E régies írású történelmi családnevünk helyes kiejtése: [kosut]. A [kosút] ejtés népies, a 

betűejtéses [kossut] pongyola, kerülendő. Elválasztása: Kos-suth. Toldalékai kötőjel nélkül 

kapcsolódnak hozzá: ~tal, ~hoz, kossuthi. De: ~ Lajos-i (magatartás). 

 

kotkodácsol 

Ez a köznyelvi alakja; a kotkodákol, kotkodál népies. 

 

kotta 

Latin eredetű jövevényszó. A kóta változat régies és népies. Az összetételekben is csak a ~ 

alak használatos: ~állvány, ~papír stb. 

 

köcsög 

Eredetileg ’öblös, füles cserépedény’, az argóban ’(kényszerből, különösen börtönben) 

homoszexuális érintkezésben a nő szerepét játszó férfi’; a durva stílusban – közvetlen 

szexuális vonatkozás nélkül – ’buta, faragatlan személy, hitvány alak’. Utóbbi 

jelentéseiben csak az indulatos, ill. vulgáris beszélt nyelvben használható. 

 

kőkemény 

Átvitt értelemben sajtónyelvi és beszélt nyelvi divatszó: ez a ~ valóság; ezek a ~ tények; 

~en odatette magát; stb. A választékos, igényes stílusban lehetőleg kerüljük! 

 

kölcsönös névmás 

Két v. több személy egymásra irányuló cselekvésének, egymáshoz való viszonyának 

kifejezésére használjuk, e személyek neve helyett: kezet fognak egymással; tíz éve ismerik 

egymást. 

A tárgyas igealak + ~ szerkezet és a neki megfelelő visszaható képzős ige többnyire 

ugyanazt jelenti: csókolják egymást – csókolóznak; kergetik egymást – kergetőznek; ölelik 

egymást – ölelkeznek; verik egymást – verekednek. Ilyenkor a tömör visszaható ige a 

jobbik, a magyarosabb megoldás. Ha azonban jelentéskülönbség fejlődött ki közöttük, 

mind a kettő jó a maga helyén. Pl. tegezik egymást (alkalmilag), de tegeződnek (tegező 

viszonyban vannak). 

 

kölcsönöz 

A ~ ige egyaránt használható ’kölcsönad’ és ’kölcsönkér, kölcsönvesz’ értelemben: tudnál 

ma estére egy ernyőt ~ni?; szeretnék ~ni egy magnós rádiót. 

Mellőzzük viszont a ~ igét az efféle terjengős szerkezetekben: vmi biztonságot, erőt, 

tekintélyt ~ vkinek. Egyszerűbben: biztonságot stb. ad v. nyújt vkinek. 

A ~ ige és tárgya olykor a terpeszkedő kifejezésekre emlékeztető szerkezetet alkot: vmi 

díszt, keménységet, lágyságot, meleget stb. ~ vminek. Ezek átalakíthatók igévé: díszít, 

(meg)keményít, (meg)lágyít, (fel)melegít stb., s e tömörebb megoldás általában jobb is. 

A vmilyen hangulatot, jelleget, színezetet ~ vminek típusú kifejezések a szó szoros 

értelmében nem terpeszkedők ugyan, mert nem alakíthatók át igévé, mint a fentiek, de a ~ 



ige agyonhasználtsága miatt célszerű őket vmilyen szinonimával pótolni: vmilyen 

hangulatúvá, jellegűvé, színezetűvé tesz vmit; vmilyen hangulatot, jelleget, színezetet ad 

neki. 

 

kölyök 

Ez a köznyelvi alakja; a kölök kissé népies és bizalmas. ’Gyermek’ értelemben bizalmas-

tréfás: két kölyköm van; aranyos kis ~. Divatszó lévén csak mértékkel használjuk! 

 

könyök 

Ez a köznyelvi alakja; a könyék népies. 

 

könyörgök – könyörgöm 

Az előbbi a szabályos; a könyörög-nek mint tárgyatlan és iktelen igének valójában nem is 

lehetne könyörgöm alakja. Mégis gyakran hallható az élőbeszédben: könyörgöm, hagyja 

abba! Ez bizonyára a hasonló szerepű kérem igealak mintájára alakult ki. A helyes, 

választékos forma azonban ez: könyörgök, hagyja abba! 

 

köpeny – köpönyeg – köpenyeg 

Némi jelentéskülönbség van köpeny és köpönyeg között. Mind a kettő kabátszerű 

ruhadarab, de a köpeny vékony, a köpönyeg vastagabb, durvább anyagból készül, és 

általában ujjatlan. Ezért nem cserélhetők fel egymással. A köpeny a műszaki nyelvben 

’(védő)burkolat’; a köpönyeg-nek nincs ilyen jelentése. Az átvitt értelmű köpönyegforgató 

helyett sem mondhatunk köpenyforgató-t. 

A köpönyeg szónak vagylagos változata a köpenyeg. Ezért jó, sőt egyre gyakoribb a 

köpenyegforgató alak is. 

 

kör 

A fővárosi beszélt nyelvben hosszú ő-vel is ejtik: [kőr], [kőrut], [kőröz] stb. Ez 

pongyolaság, választékos beszédben kerülendő! 

A valóban hosszú ő hangzós, francia eredetű kőr szó mást jelent: ’a francia kártyának piros 

szívvel jelölt színe’. 

 

körbejár, körüljár 

Átvitt értelemben sajtónyelvi és közéleti divatszavak. Tárgyuk ilyenkor vmely elvont 

főnév; alanyuk nemcsak személy, hanem dolog, fogalom is lehet: Shakespeare ebben a 

drámájában a hatalom kérdéskörét járja körül; műsorunkban a munkanélküliség 

problémáját próbáljuk körbejárni; sőt: a műsor a munkanélküliség problémáját próbálja 

körbe- v. körüljárni; a tanulmány alapkoncepciója az ún. nemzeti sorskérdéseket járja 

körül. 

A körbejár, körüljár igéknek ez a használata logikus jelentésfejlődés útján alakult ki: 

aki körül- v. körbejár vmit, az alaposan meg tudja nézni, vizsgálni, így részletesebb, 

helyesebb képet nyer róla. De a túl gyakori alkalmazás a kifejezést közhellyé nyűtte. 

Igényes stiliszta ma már nemigen használja, hanem beéri a szürkébb, de nem közhelyszerű 

szinonimákkal: áttekint, (meg)vizsgál, elemez stb. 

Konkrét jelentésben természetesen bármikor használható a körül- v. körbejár ige: esti 

sétájakor tizenöt-hússzor is körbe- v. körüljárja a háztömböt; az egész várost körbejártam 

karácsonyi csomagolópapírért. 



 

környéke, környéki 

Külön kell írni őket jelzőjüktől: Párizs környéke; a Párizs környéki békék. Akkor is ez az 

írásmód a helyes, ha a jelző nem tulajdonnév, hanem köznév: a város környéke; a város 

környéki erdők. A terjedőben levő Pest-környéki, városkörnyéki írásmód nem helyeselhető, 

mivel Pest-környék, városkörnyék szavunk nemigen van. A Pest környéke, a város 

környéke kifejezésekből pedig ezek a melléknévi származékok következnek: Pest környéki, 

(a) város környéki. Vö. melléke, melléki | mente, menti | vidéke, vidéki 

 

környezetbarát 

Divatos melléknév a közélet és a sajtó nyelvében: ~ anyag(ok), eljárás(ok), ~ technológia. 

Valószínűleg a német umweltfreundlich szónak a tükörfordítása. Idegenszerűségét enyhíti, 

hogy korábban is voltak nyelvünkben -barát utótagú összetételek: angolbarát lap; 

németbarát körökben; ill. főnévként: nagy nőbarát őkelme; a kutyabarátok félórája 

következik. Ezeknek és a ~-nak a hatására további ilyen melléknevek is keletkeznek, pl. 

vállalkozásbarát jogi szabályozásra lenne szükség. Mivel a ~ és társai divatszóvá váltak, 

amikor csak lehet, váltogassuk őket szinonimáikkal, pl. ~ technológia = környezetkímélő 

technológia. L. még: -barát utótagú melléknevek 

 

Körös – Kőrös 

A folyónevekben két rövid ö-t ejtünk és írunk: Fehér-Körös, Fekete-Körös, Sebes-Körös, 

Hármas-Körös. A településnevekben viszont előbb ő-t, majd ö-t: Kiskőrös, Nagykőrös, 

Kőröshegy. A különbség oka az eltérő eredet: a Körös szláv, a Kőrös magyar eredetű (< 

kőris). 

 

körút  kiejtése L. kör 

 

körül 

A ~ névutó elsősorban helyhatározói viszonyt jelöl: a tábortűz ~; 80 nap alatt a Föld ~; 

már Bécs ~ jártunk; legyeskedik a nők ~; szüntelenül a főnökök ~ forgolódik. Időre és 

mennyiségre vonatkozóan hozzávetőlegességet fejez ki: karácsony ~; öt óra ~; 2000 Ft ~. 

Ez sem magyartalan, de ne mellőzzük ízesebb szinonimáit: karácsony tájt; öt óra tájt v. 

tájban v. felé; vagy 2000 Ft; hozzávetőleg, mintegy, körülbelül 2000 Ft. 

A hivatali és a sajtónyelvben állandó határozói (vonzatszerű) szerepben is feltűnik: nagy 

érdemei vannak a rendezés ~; buzgón munkálkodott a kulturális élet ~. Szabatosabban, 

tömörebben: a rendezésben, a kulturális életben. 

 

körülbelül 

Csak kerek v. kerekített számnevek előtt használjuk: ~ húsz ember volt ott; ~ 3000 Ft-ra 

lenne szükségem. Logikátlan viszont ezekben: ~ tizenhét ember; ~ 2820 Ft. Szintén 

fölösleges olyankor, amikor a hozzávetőlegesség amúgy is jelölve van, pl. két számnévnek 

„tól–ig” jellegű kapcsolatával: ~ 28–30 éves volt. Elég ennyi: 28–30 éves volt, ill. ~ 30 

éves volt. 

Rövidítése: kb. A pongyola beszélt nyelvben a kábé mozaikszó is él. Népies és régies 

alakváltozata: körülbelől. 

 

körülírt fokozás 



A fokozásnak a magyarban két módja van: egy szintetikus (melléknév + fokjel, pl. érthető-

bb, leg-világos-abb) és egy analitikus (határozószó + melléknév, pl. inkább érthető, 

leginkább világos). Az utóbbi időben – különösen a hivatali és a közéleti nyelvben – a ~ 

terjedőben van a toldalékkal való fokozással szemben. 

Ha a kétféle megoldás egyaránt pontos és természetes, a tömörebbet (tehát a fokjellel 

alkotottat) válasszuk! Tehát: ez volt az érthetőbb (nem pedig: az inkább érthető) 

magyarázat; a legvilágosabb (nem pedig: a leginkább világos) szobát kérem. 

A tagadó, az ún. negatív fokozásnak viszont elkerülhetetlen módja a ~: beérte volna 

már a kevésbé jó állással is; ő volt a legkevésbé tehetséges hármunk közül. 

 

körülötte – körülte – körötte 

Az első változat a köznyelvi, a második népies és régies, a harmadik választékos, 

irodalmias. 

 

kösz, köszi 

A köszönöm állítmányból rövidült, ill. továbbképzett, bizalmas hangulatú változatok. Csak 

a bizalmas-családias stílusban természetesek, másutt, pl. ismeretlenek között kissé 

udvariatlanul hatnak. 

 

köszméte – pöszméte 

Az egres népies, ill. tájnyelvi szinonimái. Kiszorultak az irodalmi nyelvből. 

 

köszönés 

A ~ módja több körülménytől is függ: a napszaktól, a helyzettől, a beszélő és a hallgató 

nemétől, életkorától, társadalmi és személyes viszonyától stb. 

Magázódó felnőttek között legáltalánosabb a napszak szerinti ~mód: jó reggelt 

(kívánok)!; jó napot (kívánok)!; jó estét (kívánok)! (A kívánok szó nélkül gyakran 

udvariatlanul hat.) 

Távozáskor használatos ~ek: jó éjszakát (kívánok)!; viszontlátásra! (A terjedőben levő 

viszlát! bizalmas, idegenek között nem elég udvarias.) 

Férfiak körében előfordulnak még, de avulóban vannak a következők: tiszteletem!; van 

v. volt szerencsém! Gyakorlatilag kiveszett az alá(zatos) szolgája! és az ajánlom magamat! 

Tegező viszonyban mindkét nem használja a szervusz! ~t. Nők udvarias köszöntéseként 

újból hallható a korábban elmarasztalt, pedig nem „feudális ízű”, csupán udvarias kezét 

csókolom! v. kezicsókolom! Nők egymás közt a negédes pá! formát is használják, 

szerencsére mind ritkábban. A gyermekek, serdülők a felnőtteket általában csókolom!-mal 

üdvözlik. Egymás között a szervusz! és különféle ifjúsági változatai (szia!; csaó!; stb.), 

valamint a helló! járják. 

Vidéken, különösen faluhelyen élnek még ezek a régies hangulatú, hagyományos ~ek: 

isten hozta!; adjon v. adj’ isten!; isten vele!; isten áldja! 

Végül néhány szervezeti ~: egyházi jellegű a dicsértessék (a Jézus Krisztus)!; a 

bányászoknál: jó szerencsét!; a katonaságnál: erőt, egészséget! 

 

köszönhető – tulajdonítható 

Az igényes stílus különbséget tesz közöttük, kedvező értelemben az előbbit, 

kedvezőtlenben az utóbbit alkalmazva: a munkában elért sikerei kivételes szorgalmának 

köszönhetők; az utóbbi időben elszenvedett vereségek a kulcsjátékosok fáradtságának 



tulajdoníthatók. A semlegesebb tulajdonítható helyettesítheti a köszönhető-t, fordítva 

azonban nem. 

 

köszön – köszönt 

Közös az eredetük, de jelentésük eléggé különbözik. Csak az ’üdvözöl vkit’ értelem 

kapcsolja össze őket, de vonzatuk ilyenkor is eltérő: köszön vkinek, de köszönt vkit. 

 

-köteles  utótagú melléknevek 

Jelöletlen állandó határozói, ill. jelentéssűrítő összetételek: adó-, bélyeg-, had-, illeték-, 

sor-, tan-, vámköteles. Legtöbbjük németből való tükörfordítás (pl. adóköteles = 

steuerpflichtig), ezért a régebbi nyelvművelők kifogásolták a használatukat. Mivel azonban 

tömörek és pontosak, nem nélkülözhetjük őket. (Pl. az adóköteles jövedelem helyett nem 

ajánlhatjuk az adóra köteles jövedelem formát; a hadköteles, sorköteles, tanköteles 

szavakkal szemben pedig nincs is hadra, sorra, tanra köteles.) 

Arra viszont ügyelnünk kell, hogy az -ás, -és képzős elvont főnévi előtagot ne 

helyettesítsük -ó, -ő képzős melléknévi igenévvel. Pl. a fizetőköteles beteg v. vendég 

helyesebben fizetésköteles, mert nem fizető-re van kötelezve, hanem fizetés-re. 

 

köt-  előtagú összetételek 

Német mintájú tükörszavak; főleg a hivatali nyelvben és a szaknyelvekben fordulnak elő: 

kötbér, kötlevél, kötszer. Régebben élt még a kötjel és a kötszövet, de ezeket a kitartó 

hibáztatás nyomán felváltotta a helyesebb kötőjel, kötőszövet. A kötlevél pedig a mai jogi 

nyelvben adásvételi szerződés. 

 

kötöde 

A -da, -de szóvégnek (pl. csárda, kaloda) a nyelvújítás kora óta képzői szerepet is 

tulajdonítanak: csúszda, fogda, járda, nyomda stb. 

Ha az igető és a -da, -de között kötőhangzó van, ez mindig rövid: fonoda, iroda, óvoda, 

szövöde, varroda. (A bölcsőde sem kivétel, mivel itt a hosszú ő nem kötőhangzó, hanem az 

alapszóhoz tartozik.) 

Talán éppen a bölcsőde szónak, valamint a kötőgép, (sík)kötő kisiparos stb. 

kifejezéseknek a hatására újabban a ~ főnevet is ejtik és írják hosszú ő-vel, így: kötőde. Ez 

azonban helytelen, mert ellentmond a szóelemzésnek (köt- igető + -ö- kötőhangzó + -de 

képző). Ezért ragaszkodjunk a ~ alakhoz! 

Vö. bölcsőde 

 

kötődik, kötődés 

A kötődik ige hagyományos jelentése: ’évődik, ingerkedik, kötekedik vkivel’, pl. szívesen 

kötődik a lányokkal. Ebben az értelemben népies ízű, elavulóban levő szó. 

Az újabb publicisztikai stílusban a kötődik ige más jelentésben és eltérő vonzattal 

használatos: kötődik a barátaihoz, a szülőföldjéhez, vmilyen eszméhez, meggyőződéshez, 

elgondoláshoz stb. Tehát a kötődik a ragaszkodik, kapcsolódik stb. igék szinonimájává 

vált. 

Ugyanígy a kötődés származék sem ingerkedés-t jelent a mai nyelvben, hanem (erős) 

kapcsolat-ot, kapcsolódás-t, ragaszkodás-t. 

Mivel a kötődik és a kötődés ebben az értelemben divatszóvá kezd silányulni, sűrű 

használatát nem ajánljuk. Inkább váltogassuk fenti rokon értelmű megfelelőivel! 



 

kötőhangzó szófaj-megkülönböztető szerepe 

1. Több szófajú szavakhoz a többes szám jele eltérő kötőhangzóval kapcsolódik (a 

főnévhez -ok-, a melléknévhez -ak-): a boldogok ’boldoggá avatott személyek’ életükben 

egyáltalán nem voltak boldogak; a magyar gyorsok ’gyorsvonatok’ nem elég gyorsak; az 

akadémikusok kérdései olykor akadémikusak ’elméletieskedők’; a cinikusok ’cinikus 

filozófusok’ nem mindenben voltak cinikusak. Ez azonban nem kivétel nélküli szabály, 

hanem csupán tendencia. Pl. a bolond szó főnévként is, melléknévként is inkább -ok- 

toldalékot kap: az úgynevezett bolondok nem is olyan bolondok (nem pedig: bolondak). 

2. Az -ó, -ő képzős melléknévi igenévből melléknévvé váló szavakban a kötőhangzónak 

szófaj-megkülönböztető szerepe alakulhat ki: a hódítók (főnév, kötőhangzó nélkül) nem 

voltak valami hódítóak (melléknév, kötőhangzóval); ezek az üdítők valóban nagyon 

üdítőek. 

E kötőhangzók analógiásan átterjedtek a -ható, -hető képzős szavakra is: az utak 

járhatóak, fejtegetései nem mindig érthetőek. Ezekben azonban a kötőhangzónak nincs 

szófaj-megkülönböztető funkciója, ezért ilyenkor a kellemesebb hangzású és egy szótaggal 

rövidebb, kötőhangzó nélküli formák (járhatók, érthetők) használatát ajánljuk. 

 

kötőszók 

A ~ az összetartozó mondatrészek, ill. tagmondatok pontosabb viszonyát jelölik. Részben 

valódiak (és, hogy), s ezeken belül egyesek (mint) v. párosak (mind…, mind…), részben 

kötőszói szerepű módosítószók (sem…, sem…), részben kötőszói feladatot is ellátó 

vonatkozó névmások és vonatkozó határozószók (aki, amilyen, amennyi, ahonnan, ahogy). 

Tágabb értelemben kötőszónak tartják sokan a főmondatok mutató névmási, mutató 

határozószói utalószavait is, pl. azt mondasz, amit akarsz; onnan veszi, ahonnan tudja (az 

azt, onnan a mellékmondatra utal). 

Ne keverjük össze a mint-et és a mind…, mind… párost! A mint kötőszó hasonlításra, 

továbbá állapothatározó kapcsolására szolgál: úgy szerette, mint a saját gyermekét; tisztelte 

őt mint embert, de támadta mint politikust. Az úgy párjaként csak hasonlítás kifejezésére 

való: úgy beszél, mint aki először van itt. Pongyola, hivatali nyelvi ízű viszont az is…, is… 

v. a páros mind helyén: úgy a vezetőség, mint a tagság egyetértett a javaslattal. Jó 

magyarsággal: mind a vezetőség, mind a tagság…; a vezetőség is, a tagság is… 

Azok a ~, melyek határozószóból váltak kötőszóvá, egy ideig őrzik korábbi jelentésüket 

is. Pl. az ugyanakkor csak abban az esetben alkalmas az ellenben, viszont helyettesítésére, 

ha az ellentétben egyidejűség is van: elismerte az intézkedés jogosságát, ugyanakkor 

kifogásolta annak stílusát. 

A ~ egy részét mai ízlésünk nehézkesnek, körülményesnek ítéli. Főleg a hivatali 

nyelvben maradtak meg, de már onnan is kiszorulóban vannak az efféle régies ~: 

ennélfogva, mindamellett, mindazonáltal, minekutána, miszerint stb. 

Kerülnünk kell a fölös kötőszóhalmozást is, pl. bár … azonban; ám … viszont; és v. s … 

pedig. Néhány példa a napisajtóból: bár a mentők percek alatt bevitték a közeli kórházba, a 

műtőasztalon azonban meghalt; az igazi megoldás a veseátültetés lenne, ám ilyen műtéti 

beavatkozás viszont csak két intézményben történik; a reklámfőnököt más beosztásba 

helyezte, és a két Smyth gyereket pedig alaposan megvigasztalta; már eddig is más 

haderőnemek rovására folytatták a fejlesztést, s új források pedig nincsenek. Mindegyik 

mondatban elég lett volna v. az egyik, v. a másik kötőszó. L. még: de azonban | de viszont 



Különösen sok nehézséget okoz a tagadva hozzátoldó mondatkapcsolás: az elnök 

tanulni, kérdezni jött, és nem pedig ígérgetni; bombagólt fejelhettem volna, ha csak Martos 

Győző beadására koncentrálok, és nem pedig arra, hogy milyen rosszul helyezkedett az 

argentin kapus. Helyesen: …, nem pedig ígérgetni; …, nem pedig arra, hogy… Kevésbé jó, 

de elfogadható így: … és nem ígérgetni; és nem arra, hogy… Az idézett keverék formák 

azonban bántóan hibásak, kerülendők! 

 

kötőszók sorrendi helye 

A kötőszók általában a tagmondat élén állnak. A kapcsolatos kötőszók közül kivétel az is, 

ezzel nem kezdünk mondatot. A pedig a második helyen állva ellentétet fejez ki (te 

megőrizted, ő pedig eladja), a tagmondat élén viszont megengedést (őt dicsérik, pedig te 

dolgoztál). 

A megszorító értelmű ugyan kötőszó az után a – hangsúlyos – mondatrész után áll, 

amelyre vonatkozik: én ugyan nem voltam ott személyesen, de…; látni ugyan látta a 

balesetet, de vallomást tenni nem volt hajlandó. Újabban mondat élén is feltűnik: ugyan az 

őszi árpa még nem érett be, de… Helyesebb, hagyományos szórenddel: az őszi árpa még 

nem érett ugyan be, de… 

A többi kötőszó és kötőszói szerepű főnévi vonatkozó névmás csak kivételesen kerülhet 

hátrább, pl. az érzelemtől fűtött élőbeszédben v. a költői nyelvben: a sálam ha előkerült, 

hozd el!; „Szived annak forrása, bennem ami jó van” (Petőfi). A választékos stílusban ez 

lett volna a szabályos sorrend: ha előkerült a sálam, hozd el!; … ami jó van bennem. 

 

kötőszó mint önálló mondat 

Főleg a mindennapi beszédben önálló mondattá válhat a kötőszó az utána álló, de 

elhallgatott (tag)mondat helyett. Sok miért?-re csupán ennyi a válasz: mert! A fenyegetés 

gyakran végződik kötőszóvá sűrített mellékmondattal: úgy kirúglak, hogy… 

A közlés folytatását sürgető kérdő mondat helyett is állhat puszta kötőszó: és? (ti.: mi 

történt azután?); tehát? (azaz: mi következik mindebből?). 

A köznyelvből e kötőszói mondatok nem rínak ki, ha nem túl gyakoriak; a hivatalos v. a 

tudományos stílusba azonban nem illenek bele. 

 

kötszövő, kötszövött 

A szakmai zsargon újabb keletkezésű szavai. Helyesebb, hagyományos alakjukban: kötő-

szövő, kötött-szövött. 

 

köveszt L. abál 

 

következtében 

E ragos főnevet a hivatali nyelv (s ennek hatására az írott köznyelv is) névutószerűen 

használja: agyvérzés ~ halt meg; az esős idő ~ elmaradt az előadás. Tömörebben, 

határozóraggal v. hagyományos névutóval: agyvérzésben, az esős idő miatt. 

A ~ általában kellemetlen dologra vonatkozik (mint példáinkban is), míg kellemes v. 

hasznos dologról szólva a szintén terjengős eredményeként v. eredményeképp(en) 

névutóféle szó használatos (l. ott). 

 

követően 



A hivatali és a régebbi közéleti zsargon névutószerűen használt szava: az előadást ~ 

kérdések hangzottak el; november 15-ét ~ már nem fogadunk el újabb megrendeléseket. 

Tömörebben: az előadás után, november 15-e után. Vö. megelőzően 

 

közbeavatkozik 

Szóvegyülés folytán keletkezett ige (közbelép × be- v. beleavatkozik). Terjedőben van, de a 

választékos stílusban kerüljük! 

 

közbe – bele 

E két igekötőnek a jelentése igen közel áll egymáshoz; olykor föl is cserélhetők, pl. 

közbeiktat v. beleiktat. Jelentéskülönbség van azonban ezek között: közbejön – belejön; 

közbeszól – beleszól. 

 

közbevetés 

A ~ segíti a mondanivaló pontosabb megértetését, egy-egy mozzanat kiemelését; a 

társalgásban az árnyalásnak és az élénkítésnek az eszköze. A ~ írásban zárójelbe, ill. 

gondolatjelek v. vesszők közé kerül. Hangos beszédben a ~t mélyebb hangfekvésben 

mondjuk ki, előtte és utána rövid szünetet tartva. 

Hivatalos szövegben a ~ elsősorban a félreérthetetlenséget szolgálja: az ügyben az 

önkormányzatok (települési, ill. kerületi önkormányzatok) illetékesek. Olykor példát 

tartalmaz: több fővárosi tanintézetben – így az említett középiskolákban is – kötelezővé 

tették a számítástechnikai alapismeretek oktatását. Néha idegen szót értelmez: leg-

fontosabb célként a nemzeti konszenzus (közmegegyezés) megteremtését jelölte meg. A 

társalgási nyelv figyelemfelkeltésre v. színezésre alkalmazza: az osztályban – nem akarom 

elkiabálni – pillanatnyilag senki sem beteg. 

Ne folyamodjunk túl sűrűn a ~ eszközéhez! A gyakori ~ sokszor csupán a 

bőbeszédűségnek, a fegyelmezetlen beszédnek v. a pontatlan fogalmazásnak a tünete. A 

hosszú ~ek megtörik a gondolatmenet folytonosságát, néha valósággal érthetetlenné teszik 

a közlést. Szorosan összetartozó szerkezeteket – pl. jelzőt és jelzett szavát – semmiképp 

sem célszerű ~sel elválasztani egymástól. 

Nem vitatjuk, hogy a ~ is tartalmazhat fontos mondanivalót, de ezt a fogalmazónak 

tudnia kell új, külön mondatba átvinni. Ha mégis a ~t választja, gondosan mérje ki az 

elkülönülés erősségét! A vesszőpár még kötelez bizonyos egyeztetésekre, a gondolatjelpár 

kevésbé, végül a mondaton belül zárójelben levő mondategység akár teljesen független is 

lehet szerkezetileg az őt befogadó mondattól. A ~ hosszúságát azonban ekkor is korlátozza 

az érthetőség igénye. 

 

közé – közzé 

Ügyeljünk helyesírásukra! A közé névutó (pl. a pénzt a könyv lapjai közé rejtette) egy z-

vel, a közzé igekötő (pl. közzétesz vmit nyomtatásban) két z-vel írandó. 

 

közel 

Az alapjelentésében térbeli elhelyezkedésre vonatkozó ~ határozószó ’majdnem, mintegy’ 

értelemben is használatos: ~ egy hónapja dolgozik rajta; ~ egymillió forintba került. Ezt 

némelyek németességnek tartották, és hibáztatták, de kiderült, hogy (latin hatásra) már a 

XVI. századtól él vele írott nyelvünk. Sőt a ~ szónak ez a funkciója az idegen mintáktól 

függetlenül, a magyar szemlélet alapján is kialakulhatott. Mivel azonban a sajtó- és a 



tudományos nyelv valóban túl gyakran használja, váltogassuk rokon értelmű 

megfelelőivel, a csaknem, majdnem, szinte szavakkal! 

 

közéleti nyelv 

Két személy között a kommunikáció lehet olyan szélsőségesen magánjellegű, bensőséges, 

meghitt, csupán arra a két személyre tartozó, hogy szavait, szerkesztésmódját alig 

sorolhatjuk a nyelvi közlés körébe. Egy anya és két-három éves gyermeke közti 

beszélgetésben a szótározott szavakon kívül előfordulhatnak csak kettejük számára érthető 

„szavak”, kifejezések is (e formák a gyermeknyelvnek épp csak a peremén léteznek, nem 

közösségi érvényűek). Hasonló nyelvük lehet a szerelmeseknek v. a tizenéves 

testvéreknek. Az ilyen nyelvváltozat mások számára csaknem érthetetlen, titkos, 

zsargonszerű. 

Merőben más az a közlési helyzet, melyben a közlőnek – akár beszél, akár ír – eleve 

többekhez: közönséghez és közösséghez kell fordulnia, mivel az ügy, amelyről szólni 

kíván, nem magánügy, hanem közügy, s ezért szélesebb hallgatói v. olvasói kört érint. 

Az ilyen kisebb-nagyobb (többségükben inkább elhangzó, mint írott) szövegeknek a 

nyelvi rétege, stílusrétege a ~. Ez kötetlenebb a sajtónyelvnél; magában foglalja a szónoki 

és előadói stílust, de jóval tágabb annál. A ~ használatos a közérdekű vitákban, 

párbeszédekben (ha közönség előtt zajlanak), a gyűlések, összejövetelek hozzászólásaiban, 

felszólalásaiban éppúgy, mint az ügyfeleknek a hivatalokhoz címzett kérelmeiben, 

panaszaiban, javaslataiban. (Itt érintkezik a hivatali nyelvvel.) 

A mai ~ kevésbé hivatalos, választékos és emelkedett, mint a korábbi. Közeledett a 

mindennapi nyelvi érintkezéshez. Mindemellett őrzi a régebben kialakult és bevált 

hatáskeltő formákat. Köznapi, ill. ünnepélyes volta a közlés tárgyához, céljához, 

közönségéhez stb. igazodik. Nem igaz, hogy teljesen mellőznie kell a pátoszt, vagyis a 

nemes hevületet, szenvedélyességet. Csupán nyelvi babona, mégpedig az elmúlt 

korszakban gyökerező nyelvi babona, hogy a pátosz egyenlő a nem őszinte, ripacskodó, 

hatásvadászó beszéddel. Ez ui. nem pátosz, hanem csupán álpátosz! 

A ~ körébe tartozó szövegek a maguk nemében rövid szónoklatok, előadások, hivatalos 

közlemények, ezért megalkotásukkor ezeknek a szövegtani és stilisztikai szabályait kell 

követnünk. Pl. kerüljük az elkoptatott frázisokat, a fontoskodó, üres divatszavakat, a 

terjengős kifejezéseket! Igyekezzünk felkelteni a közönség figyelmét, megnyerni 

rokonszenvét, de ne szerénykedő bevezetéssel (csak azt szeretném ez ügyben elmondani), 

ill. záróformulával (az előttem szólóval összhangban csak ennyit szerettem volna közölni). 

L. még: hivatali nyelv | sajtónyelv | szaknyelvek | szónoki, előadói stílus 

 

közellátó L. rövidlátó 

 

köz- előtagú összetételek 

A főnévi utótagúak mind kifogástalanok, pl. közbiztonság, közérdek, közműveltség, 

közrend, közügy. A befejezett melléknévi igenévi utótagúak elvonással, majd analógiával 

jöttek létre, pl. közismert, közkedvelt, köztudott. Ez utóbbiak sem helytelenek, de ne 

mellőzzük szinonimáikat se: ismeretes, népszerű, köztudomású. 

A sajtónyelvben és a hivatalos stílusban divatozó köztudott, hogy… szerkezet helyett 

ezeket javasoljuk: köztudomású, hogy…; ismeretes, hogy… 

 

közel sem 



Az idegenszerűnek (németesnek) ítélt távolról sem, messze nem helyett a régebbi 

nyelvművelők a ~ kifejezést ajánlották. De mindháromnál jobb a tömör és magyaros 

korántsem. Ugyanígy a távolról sincs, messze nincs, közel sincs állítmányi alakokkal 

szemben a (két szóba írandó) koránt sincs formát részesítsük előnyben! 

 

közénk – közibénk – közénkbe 

Az első a köznyelvi; a közibénk népies, a közénkbe tájnyelvi. 

 

középen – közepén – középütt – közepett 

Az első kettő köznyelvi, a középütt választékos, a közepett népies ízű, átvitt értelemben 

enyhén régies, irodalmias: ennyi viszontagság közepett hogy tudott helytállni? 

A középen, középütt önálló határozószó (középen v. középütt áll); a közepén formát 

akkor használjuk, ha a birtokost is odaértjük (az utcában hatalmas tömeg tolongott, 

közepén a rádió hangszórós kocsijával; é. a tömeg közepén). 

 

közgáz 

Bizalmas-tréfás hangulatú diáknyelvi szó: ’közgazdaság(-tudomány) (mint tantárgy)’, pl. 

~ból vizsgázik. Tulajdonnévként is, ilyenkor nagy kezdőbetűvel: a Közgázra ’a budapesti 

Közgazdaság-tudományi Egyetemre’ jár. 

 

közgazda – közgazdász 

Foglalkozásnévként mindkét változat él, bár a közgazda a hagyományos és szabályos alak 

(ugyanígy: mezőgazda). ’Ilyen szakos egyetemi hallgató’ jelentésben azonban csak a 

közgazdász használatos (ugyanígy: bölcsész, jogász). 

 

közhely 

A ~ (idegen szóval klisé v. sablon) olyan szókapcsolat, amely vmely általánosan ismert 

tényt, dolgot, megállapítást minden eredetiség, egyéni szemlélet és íz nélkül, elcsépelt, 

elkoptatott formában fejez ki. 

A ~ használatának oka többnyire a gondolat- és stílusbeli szegénység, ill. ennek 

hátterében a szellemi igénytelenség és kényelemszeretet. Aki ~lyel él, olcsó és biztos 

hatásra törekszik, egyszersmind a korszerűség, a beavatottság látszatát próbálja kelteni. 

A ~ divatjelenség is; egy idő után kikopik a használatból, pl. unom a banánt, itt állok 

megfürödve, a berendezés marad, el van maradva egy brosúrával, nem akarom tovább 

ragozni. 

A ~ ahelyett, hogy árnyalná a közlést, rendszerint terjengőssé és pongyolává teszi. A 

választékos stílusban keressük meg helyette a tartalmilag szabatos és hangulatilag odaillő 

szót v. kifejezést! 

 

közmondások használata 

A közmondásokban évszázadok tapasztalata, életbölcsessége fejeződik ki, többnyire 

kijelentő v. felszólító, ill. tiltó mondat alakjában. Némelyik közmondás közel áll a 

szólásokhoz v. a szállóigékhez. Tartalmát és kifejezésmódját tekintve a közmondás lehet 

irodalmias színezetű, választékos (a pénz nem boldogít), ill. népies szemléletű, gúnyos 

(minden zsák megtalálja a maga foltját). A közkeletű igazságot kifejező szállóigék 

gyakran válnak közmondássá (a pénznek nincs szaga; eredetileg Vespasianus római 

császárnak tulajdonított mondás). 



A közmondás ötletes, csattanós megfogalmazása, szemléletes képszerűsége, ritmikus, 

rímes v. alliteráló volta miatt hasznos és fontos eszköze a stílus árnyalásának, ízesítésének. 

Mindezt figyelembe véve hasznosítsuk a közmondásokat a társalgás különféle szintjein 

és műfajaiban, a közéletben, sajtóban, előadásban, szónoklatban. De csínján bánjunk velük 

az értekező prózában, a hivatalos és tudományos írásbeliségben. Ez a fűszer oda kevésbé 

illik! 

Mértékletesen adagolja őket a nyelv művésze a szépirodalomban is! Ha a kelleténél 

többször iktatja szövegébe, s az egymás mellé kerülő közmondások stílusértéke és/v. 

szemléleti köre ráadásul távol is esik, az író szándéka ellenére tréfás, groteszk lesz a 

hatásuk. Így fordult visszájára annak idején Dugonics András nemes szándéka az 

Etelkában, s ezt csúfolta ki Kazinczy és köre. 

A közmondások szerkezeti helye, ill. feladata az érvelés, a mondanivaló kifejtésének 

indítása, még inkább lezárása, összegzése. Az egyéni gondolatsorra a jól kiválasztott 

közmondás ütheti rá a közösségi bölcsesség és tapasztalat pecsétjét. 

Ma már jól tudja a nyelvész, hogy a közmondások szövege csak viszonylagosan kötött 

(sok a változatuk). E rugalmas kötöttséget végképp áttörik a meghökkentő, tréfás célzattal 

kiforgatott közösségi intelmek a nagyvárosi argóban, az ifjúsági nyelvben: ki korán kel, 

álmos; addig jár a korsó a kútra, míg megtelik; aki másnak vermet ás, az sírásó; lassan 

járj, kevesebbet dolgozol; a jó bornak is kell cégér. Nem állíthatjuk, hogy ezek a torzítások 

mind tiszavirág életűek! Némelyiket fél évszázada (v. még régebben) használják 

folyamatosan. Annyi azonban mindenképp megszívlelendő velük kapcsolatban, hogy csak 

igen szűk körben érdemes és szabad élnünk velük. 

L. még: közhely | szállóigék használata | szóláshasonlatok használata 

 

köznévvé vált tulajdonnevek L. tulajdonnév köznévvé válása 

 

köznyelv 

Általában a nemzeti nyelv beszélt változatát értjük rajta. A nemzeti nyelv csak lehetőség 

szerint a teljes magyarságé. Azok a néprétegek, amelyeket nem hatott át a polgárosodás, az 

egységesülő piac (akik szinte teljesen naturálisan, önellátó módon gazdálkodnak), akik 

nem szerzik meg a gazdasági egységesülés közben az egész közösség átfogó műveltségét s 

vele a közös nyelvi műveltséget is, akik nem kapcsolódnak bele az egész közösségről, 

közös érdekről döntő politikába, a magyar nép fiai ugyan, de csak lehetőségként a 

nemzetéi is. Ezt kell mondanunk róluk annak tudatában is, hogy az egységesülési 

folyamatból való kimaradásuknak rajtuk kívül eső súlyos történelmi okai vannak v. 

lehetnek. A bekapcsolódásra akkor is kell hogy legyen módjuk, ha határainkon túl élnek. 

A polgári nemzetek nyelve általában előbb az írásosságban egységesült irodalmi 

nyelvvé. A ~ néhol egy regionális változatnak normává emelésével alakult ki (pl. a francia 

~nek az île-de-france-i nyelvjárás az alapja), nálunk három nyelvjárásból (az észak-

tiszántúliból, az erdélyiből és a dunántúliból) ötvöződött úgy, hogy a szintén táji eredetű 

irodalmi nyelv állandó hatása alatt maradt. Mégsem hisszük, hogy ne lehetne irodalmi 

nyelven is beszélni, és viszont: ne volna olyan írott szöveg, amely még nem irodalmi 

nyelvi, de nem is táji, nyelvjárási, népies, hanem kiegyenlítetten ~i. 

Némelyeket zavar, hogy a magyar ~ „nem egységes”. Egyetlen művelt európai nyelv ~e 

sem „egységes”, mégsem származik ebből semminemű káruk! A hangtani, alaktani, 

jelentéstani változatok sokaságának együttélése ugyanazon a területen nem okoz kárt a 

legfőbb nyelvi funkcióban, az értelmi-érzelmi érintkezésben, sőt teret nyit a nyelv további 



fejlődésének, funkcionális gazdagodásának, az árnyalatok szétválásának, rögzülésének. A 

modern nyelvművelő nem tartozhat az erőszakos egységesítők táborába. Még a 

helyesírásban is támogatja a változatok fennmaradását, ha azokhoz külön-külön funkció 

kapcsolódik. Nem lát okvetlenül tájiasságot abban a közismert tényben, hogy ~ünk két 

egyenértékű változatban létezik: az egyik csak nyílt e hangot ismer, a másik 

megkülönbözteti (és értelmi megkülönböztetésre, azaz fonémaként is használja) a zárt ë 

hangot. E különbségnek nyilván van táji, nyelvjárási háttere, de csak történetileg. 

Jó volna tudnunk, melyek beszédhangjaink képzésének legszabályosabb módjai, melyek 

az elfogadhatók, a csupán tűrhetők, s hol kezdődnek azok a formák, amelyeket 

beszédhibának kell tartanunk. Ez utóbbiak már zavarják a megértést, mert kirívóan 

szabálytalan hangzásukkal elvonják a hallgató figyelmét a közlés tartalmáról. 

Ilyen kiejtési szabályzatunk azonban nincs. S ha lesz is, csak feltárhat meglevő kiejtési 

szabályokat és közösségi ingadozásokat, törvényeket nem hozhat! 

Várat magára annak a feladatnak a megoldása is, hogy elkülönítsük az irodalmi nyelvi 

és a választékos minősítést, továbbá az, hogy pontosabban lássuk, mi az az írásosságban, 

ami még belül van ugyan a nemzeti nyelv normáján, mégis a beszélt ~ hatását kelti. 

A köznyelvi minősítés nem azt jelenti szótárunkban, hogy az illető szóalak, kifejezés kirí 

az írásosságból, mint ahogy az irodalmi nyelvi sem mindig azt, hogy beszédben már 

túlságosan választékos. 

Vö. irodalmi nyelv | népnyelv | nyelvjárások | regionális köznyelv | tájnyelv 

 

közömbös – közönyös 

Nyelvújítási eredetű melléknevek, a köz főnév származékai. Jelentésük részben azonos, de 

elkülönülőben van. ’Vki, vmi iránt közönyt tanúsító; egykedvű’ értelemben egyelőre mind 

a kettő használható, pl. közömbös v. közönyös a nők, a sport, az időjárás stb. iránt. Az 

érdektelen, sem rokon-, sem ellenszenves dolgokra azonban inkább a közömbös jelzőt 

alkalmazzuk: közömbös téma, ügy (nem pedig: közönyös). Önálló minősítésként ma 

jobbára a közönyös fordul elő: nem maradhatunk közönyösek a menekültek sorsa iránt v. 

sorsával szemben (a vonzatot tetszőlegesen választhatjuk meg). 

 

között – közt 

A névutó két alakváltozata ugyanazt jelenti (két felvonás közt v. között; romló gazdasági 

viszonyok közt v. között), de a jóhangzás kedvéért olykor az egyik, olykor a másik a 

megfelelőbb: két part között, de körök közt. 

Csak a közt változat használatos a négyszemközt ’bizalmas kettesben’ határozószóban. 

Idegen mintára terjedtek el, s idővel közhellyé koptak: minden körülmények között; 

ünnepélyes keretek között. Tömör szinonimával: mindenképp(en), okvetlen(ül), ill. 

ünnepélyesen. 

központ – középpont 

Jelentésük csak részben egyezik. Mindkettő jelentheti vmely területnek a középső részét: 

az ország, a város, a falu stb. központja v. középpontja. Mértani értelemben viszont csak a 

középpont használható: a kör, a gömb középpontja. Az intézmény irányító szerve viszont 

csak központ lehet: a vállalat, a tröszt központja; gyógyszertári központ, művelődési 

központ; telefonközpont. Mind a két szóalak jó ezekben: az érdeklődés, a figyelem, a 

társaság központja v. középpontja. 

 

községháza – községház 



Vagylagos változatok, de a birtokos személyjeles községháza alak jóval gyakoribb. A 

tanácsrendszer idején élt a tanácsháza – tanácsház alakpár is. Ma ezek helyett jobbára az 

önkormányzat szót használják, gyakran az épület értelmében is: bemegyek az 

önkormányzathoz v. az önkormányzatra elintézni a dolgot. Vö. városháza – városház 

 

köztudott – köztudomású L. köz- előtagú összetételek 

 

kreatív 

Latin eredetű, de az angol creative átvételével is terjedő melléknév és (újabban) főnév. 

Melléknévi szerepében ezek a jó magyar megfelelői: alkotó, teremtő, (vmi újat) létrehozó, 

(állandóan) kezdeményező. Az angol mintájú ~ igazgató (creative director) azt az igazgatót 

jelöli, aki a cég tartalmi kérdéseivel foglalkozik, szemben az ügyvezető igazgató-val 

(managing director), aki a vállalat adminisztrációját szervezi és irányítja. 

Az újabb szaknyelvekben – szintén angol mintára – a ~ szó főnévi szófaji értékben is 

használatos. Pl. a reklámszakmában szövegírót jelent. Többes számú alakjában főnévként -

o-, melléknévként -a- kötőhangzó van: ezek az új ~ok még nem elég ~ak (vö. kötőhangzó 

szófaj-megkülönböztető szerepe). A ~ főnév az angol creative writing ’alkotó írás, szépírói 

tevékenység’ és creative artist ’alkotóművész’ kifejezésekből való elvonásnak a terméke. 

Csak a szaknyelvben honosodott meg, a köznyelvben a ~ mindig melléknév. 

 

krimi 

Német eredetű, játékos, bizalmas hangulatú szó. Egyaránt jelenthet bűnügyi tárgyú (kép)-

regényt, elbeszélést, rádiójátékot, (tévé)filmet. Rövidebb is, mint a régebben használatos 

detektívregény, ill. -történet. Érthető hát, hogy napjainkra csaknem teljesen kiszorította. A 

meghonosodott idegen szavak közé kell sorolni, üldözése fölösleges. 

 

kriminális, kriminál- 

A latin eredetű kriminális melléknév alapjelentése: ’bűncselekménnyel kapcsolatos, 

bűnügyi, büntetőjogi’ (a crimen ’bűn’ szóból). Ebben az értelemben azonban már magyar 

megfelelőit használjuk helyette. A kriminális így a bizalmas stílusba szorult: kriminális 

volt az előadás, azaz nagyon rossz, csapnivaló, vacak, pocsék. 

A németesen csonkult kriminál- előtagú idegen szókat magyar jelzős szerkezettel 

helyettesítsük: kriminálantropológia = bűnügyi antropológia v. embertan; kriminálpszi-

chológia = bűnügyi pszichológia v. lélektan; kriminálstatisztika = bűnügyi v. bűnözési 

statisztika. 

 

krizantém 

Az ősszel nyíló dísznövénynek ez a köznyelvi neve. A krizantin, krizantén népies és 

vulgáris. Mélyen toldalékoljuk: ~mal, ~ok, ~ot stb. 

 

krumpli L. burgonya 

 

kubikos – kubikus 

Német eredetű (vö. Kubikmeter ’köbméter’). A kubikos a köznyelvi alak; a kubikus enyhén 

népies (a muzsikus, patikus stb. mintájára). 

 

kukac 



Az angol at szó, ill. ennek @ jele a számítógépes levelezésben a levélcím egyik 

nélkülözhetetlen tartozéka. Magyarul kukac-nak nevezzük. Az ÉKsz.2 a kukac szónak 

ebben az értelemben való alkalmazását „bizalmas”-nak minősíti, de mivel nincs nem 

bizalmas megfelelője, idővel el fogja veszíteni ezt a jellegét, és semlegesen köznyelvivé 

válik. Az egyéb magyarítások (csiga, kör a) nem terjedtek el. 

 

kukker – gukker 

Német eredetű, bizalmas, elavulóban levő szó: ’látcső’. Kiszorították magyar megfelelői, a 

látcső és a messzelátó. Más a csillagászati távcső; ezt soha nem mondjuk se gukker-nek, se 

messzelátó-nak v. látcső-nek. A budai hegyvidékhez tartozó Látó-hegy régebbi neve, a 

Gugger-hegy is ennek az idegen szónak a változata. 

 

kukkoló 

Német eredetű, bizalmas hangulatú szó: ’olyan ember, különösen férfi, aki mások 

szerelmeskedésének meglesésében talál nemi kielégülést; leselkedő’. Az angol peep-show 

bizalmas magyar neveként is terjed a ~ v. tréfásan kukkolda (vö. fonoda, mosoda stb.). 

 

kukorica – tengeri 

A Tiszántúl kivételével egész Magyarországon a kukorica a köznyelvi alak. A tengeri 

választékos és a Tiszántúlon táji köznyelvi is. Népies alakváltozat a kukurica. Nyelvjárási 

és régies a törökbúza. 

 

kultfilm 

Angol mintájú összetett szó: ’olyan film, amely körül szinte kultusz alakult ki’. A 

nyelvünkben eddig nem használatos csonkult végű kult- előtag kirívóan idegenszerűvé 

teszi. Egy árnyalattal jobb helyette a kultuszfilm, esetleg a kultikus (hatású) film kifejezés. 

 

kultúr-  előtagú összetételek 

Németből való átvételek, az utótag lefordításával: kultúrház, kultúrkapcsolat(ok), 

kultúrközpont, kultúrotthon stb. Némelyik ilyen összetétel átalakítható olyan jelzős 

szerkezetté, melyben a németesen csonkult kultúr- előtagot a latinos kulturális melléknév 

helyettesíti: kultúrkapcsolatok = kulturális kapcsolatok; kultúrközpont = kulturális 

központ. 

Általában jól helyettesíti a magyar művelődési melléknév is, kár, hogy ez még hosszabb: 

kultúrház = művelődési ház; kultúrotthon = művelődési otthon. 

Mivel sok más magyar és idegen eredetű előtag sem él önállóan (al-, bel-, kül-, egyen-, 

magán-; audio-, elektro-, foto-, radio-, video-), a csonka kultúr- semmivel sem rosszabb, 

mint a teljes alakú kulturális. Az írott és a hivatalos nyelvben támogathatjuk a magyar 

művelődési szót, de a meghonosodott kultúrház, kultúrközpont sem durva hiba. A 

kultúrattasé pedig nem is igen pótolható mással! 

 

kunyhó 

Ez a köznyelvi alak; a gunyhó népies, lassan kiszorul az írásosságból. 

 

kuplung 

Német eredetű műszaki szó; magyarul tengelykapcsoló v. rövidebben kapcsoló. 

Származéka, a bizalmas-vulgáris kuplungol ige helyett olykor elég a kapcsol(gat), ill. ki- v. 



átkapcsol. Sajátos jelentését (’kinyomja a tengelykapcsolót’) nehéz tömören magyarítani. 

A szaknyelvi csatló, csatlózik a nagyközönség számára még szokatlan. 

 

kurázsi 

Francia–német eredetű bizalmas és népies főnév. Az eredetihez közelebb álló kurázs 

változata elavult. Választékos magyar megfelelői: bátorság, merészség, esetleg 

vakmerőség. Van benne ~ = legénykedik, hetvenkedik. Van ~ja = (meg)van hozzá (a) 

mersze. Ne hadakozzunk ellene, mert mára ízes szó lett. 

 

kurbli 

Német eredetű műszaki szó: ’hajtókar’. Csak a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben él, de 

onnan is kezdik kiszorítani magyar megfelelői: hajtókar, indítókar v. forgattyú. 

kurrens L. konkurencia, konkurens 

 

kutakodik 

A kutat ige családjához tartozó, visszaható képzős tájnyelvi szó: ’keresgél’. Újabban 

sajtónyelvi divatszóvá vált: sikerrel kutakodott a vagyon eredete felől. Hasonló cselekvést 

fejez ki, mint a kutat az egyik jelentésében (’hosszas utánjárással, kérdezősködéssel 

igyekszik megtudni vmit’), csupán tárgyatlan voltában és stílusértékében különbözik tőle. 

Stilisztikai variánsként, színező elemként olykor használhatjuk, de rendszeres alkalmazása 

modorossággá fajulhat. 

 

kutya L. eb – kutya 

 

kübli 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű főnév. Általában jó helyette a magyar vödör v. 

veder. A börtönbeli ~ ’vizeletet, ürüléket gyűjtő fedeles vödörféle’ viszont nem pótolható 

tömör magyar megfelelővel, csak körülírással. 

 

küldetés L. misszió 

 

küld  határozója 

A küld ige mellett a közvetítő személyét -val, -vel ragos, ritkábban által névutós 

határozóval fejezzük ki: öcsémmel v. öcsém által küldtem üzenetet. A -tól, -től ragos forma 

népies és régies, ezenfelül a mai nyelvérzék számára kétértelmű is: öcsémtől küldtem 

üzenetet. Ezért a köznyelvben nemigen használhatjuk. 

 

külföldi pénznemek nevének írása 

A külföldi pénznemek nevét részben magyarosan, részben idegen helyesírással írjuk. 

Magyaros alakban terjedtek el: dinár, dollár, korona, lej, líra, márka. A francia, belga, 

svájci frank helyett olykor feltűnik a finomkodó fran változat, de ez modoros, kerülendő! 

Megtartjuk viszont az idegen írásmódot ezekben: osztrák schilling, angol shilling, lengyel 

zloty (helyes ejtése: [zloti], nem pedig [zlotyi]!). A görög drachma szó latinosan, ch-val 

írandó. Néhány pénznemnek ingadozik a magyar alakja, pl. jen – yen. Magyar szövegben 

jobb a magyaros helyesírású forma! 

 

küllem 



Köznyelvi szóként ritkulóban van: a hölgy, a hétvégi ház ~e. Az állattenyésztésben 

szakszó: a tenyészállat ~e. Ma már ez utóbbi szerepében is két l-lel kell írni. 

 

különböző – különféle 

Jelentésük nincs távol egymástól, ezért a pongyola használatban össze is mosódnak, a 

különböző javára. Ne hagyatkozzunk egyéni nyelvérzékünkre, hanem mérlegeljük a 

szövegösszefüggést! A különféle: ’többféle, sokféle’, pl. sokáig válogatott a különféle 

szövetek között. A különböző: ’eltérő, más(-más)’, pl. a piros és a vörös különböző színek. 

 

külsőleges – külsődleges 

Ritkán használt, választékos melléknév: ’kívülről való, felszíni’, pejoratív értelemben 

’felszínes, felületes’. A külsőleges változat az eredeti és szabályos, a külsődleges a 

másodlagos mintájára alakulhatott ki. Vö. elsődleges – elsőleges 

 

kürtös – kürtős 

Az előbbi a kürt főnévnek a származéka, az utóbbi a kürtő ’füstelvezető csatorna, csőszerű 

nyílás’ szóé. A kürtőskalács összetétel hosszú ő-vel írandó és ejtendő, mivel a kürtő 

főnévből ered. 

 

kvalifikál 

Latin eredetű, de napjainkban az angol qualify fordításaként is terjedő ige: ’képesít, 

minősít, értékel’. Visszaható alakja főként a sportnyelvben gyakori: ~ja magát, azaz 

érdemesíti magát a további indulásra, röviden: továbbjut, döntőbe jut v. kerül. Újabban 

maga a ~ is előfordul ebben a jelentésben: a verseny első hat helyezettje ~ a következő 

évre, illetve más versenyeken csak az első három vagy öt helyezett ~, hiába rendelkeznek 

már indulási joggal. E többértelműség zavaróvá válhat. Helyette ilyenkor mindenképpen 

jobbak ezek: ~ja magát, ill. magyar szóval továbbjut; döntőbe jut v. kerül; bekerül v. bejut 

a döntőbe. Vö. kandidál | regisztrál 

 

kvázi 

Latin eredetű határozószó (quasi ’mint, mintegy, mintha’). Társalgási nyelvi divatszó, 

sokszor töltelékszóként, tartalmatlanul: ezzel ~ azt állítja, hogy… Árnyalt magyar 

szinonimái: majdnem, szinte, úgyszólván stb. Néha azonban legjobb elhagyni (pl. a fenti 

mondatból). 

Tudományos szakszavak előtagjaként jelentése: ’látszólagos, nem igazi’, pl. ~elektromos 

jelenségek, ~periodikus mozgás, ~stacionárius állapot. Ezekben a ~ nem helyettesíthető 

magyar szóval. 

  



L 
lábad, lábadozik 

Régebben mindkettőt két b-vel írták. Bár ejtésükben ma is gyakori a hosszú b, a rövid b-

vel ejtett változat a köznyelvi. 

 

lábal – lábol 

A két változat közül a lábal a köznyelvi, a lábol egy kissé népies. Az igekötős szár-

mazékokban mindkét alakváltozat előfordul: átlábol a vízen, de kilábalt a hullámvölgyből. 

 

lábas – lábos 

A lábas lehet melléknév is, főnév is: lábas ház, lábasjószág, ill. tejeslábas, töltött 

káposztás lábas. ’Főzőedény’ jelentésben előfordul a kissé népies lábos változat is. 

 

labirintus – labirint 

A mai nyelvben csak a teljesebb alakú, latinos változat él; a második, németesen csonkított 

alakváltozat elavult. Magyar szóval: útvesztő. 

 

lábjegyzet 

Német mintájú tükörszó (Fußnote). Magyarosabb, de hosszabb kifejezéssel: lapalji jegyzet. 

 

labor 

A laboratórium szónak a nyugati nyelvekben megrövidült, a szakmai zsargonban és a 

beszélt nyelvben járatos alakja. Az írott szaknyelvben, de a választékos, hivatalos 

élőbeszédben is a teljes laboratórium szóalak használandó. 

 

láger 

Német eredetű szó: ’(katonai) tábor’, később ’hadifogolytábor’, ’koncentrációs tábor’. 

Toldalékolása ingadozik: ~ba v. ~be. 

 

-lag, -leg  viszonyrag 

Ez a mód- és állapothatározói toldalék a nyelvújítás korában terjedt el. Hibátlan az -ó, -ő 

igenévképző és az -ú, -ű melléknévképző után: állítólag, futólag, kizárólag; önhatalmúlag, 

természetszerűleg. Sokszor egyenértékű az -n, -an, -en raggal: kimutathatólag v. -an; 

egyértelműleg v. -en. Néha azonban jelentéskülönbség is kialakul: egyhangúlag (= 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül) megválasztották, ill. egyhangúan (= eseménytelenül) 

telnek napjai. 

Az -i képzős melléknevek -lag, -leg ragos módhatározói alakjai a régebbi hivatali 

nyelvben éltek, ma már nemigen használatosak: levélileg, okiratilag, telefonilag, sőt 

hátiratilag. Helyettük ezeket a határozóragos szóalakokat alkalmazzák: levélben, okirattal, 

telefonon, (a) túloldalon. 

 

-lagos, -leges 



Sok hasznos melléknevünk képzője: állítólagos, esetleges, egyetemleges, érdemleges, 

merőleges stb. Ezeknek -an, -en ragos alakjai kissé nehézkesek: állítólagosan, esetlegesen 

stb. Helyettük jobb a puszta -lag, -leg végződésű állítólag, esetleg stb. 

 

lakályos 

Jelentése: ’barátságos, otthonos’. A lakik igéből ered. Nem tévesztendő össze a német 

eredetű lakáj ’komornyik’ származékával, a lakájos-sal! Az előbbit ly-nal, az utóbbit j-vel 

írjuk. 

 

lakiteleki – lakitelki 

A Lakitelek községnév -i képzős származéka helyesebben lakiteleki, de a -telke, -telki 

utótagúak hatására gyakran előfordul a lakitelki változat is: a lakiteleki v. lakitelki 

találkozó. Vö. -i képző -falva, -halma, -háza, -földje, -telke stb. végű helynevekhez 

 

lakli 

Német eredetű főnév: ’nagyra nőtt, esetlen kamaszfiú’. Csak a bizalmas élőbeszédben 

fordul elő. 

 

lakó – lakos 

Mindkét főnév a lakik igének a származéka. Jelentésükben különböznek: a lakó olyan 

személy, aki egy meghatározott házban, házrészben, lakásban, szobában lakik; a lakos 

vmely országnak, országrésznek, településnek a lakója. Mind a lakos, mind származéka, a 

lakosság rövid o-val ejtendő és írandó. 

 

lakonikus 

Görög eredetű melléknév. Rövid o-val ejtjük és írjuk. Magyar megfelelői: tömör, velős, 

lényegre törő. 

 

lámpaláz 

Német mintájú tükörszó (vö. Lampenfieber), de régóta meghonosodott, tömör és 

szemléletes kifejezés. Nem érdemes hibáztatni! 

 

landol 

Német, ill. angol szóból magyar képzővel alakult repülési szakkifejezés. Köznyelvi 

megfelelői: leszáll, földet ér, földre v. vízre ereszkedik (a repülőgép, az ejtőernyős). 

 

lány – leány 

A köznyelvben lány, a választékos stílusban leány, a népnyelvben lyány, jány. 

 

lap – oldal 

A régi nyelvhasználat szerint a könyv levelek-ből áll, s a levél-nek két lap-ja van (egy 

elülső és egy hátsó). Ez a levél – lap összefüggés – valószínűleg a levél szó 

jelentésbővülése folytán – felbomlott, és a természetesebb, egyértelműbb lap – oldal 

megfelelés váltotta föl. Ma ez az általános, de az írott v. nyomtatott szöveget tartalmazó 

papír két felületének megnevezésében még mindig keveredik a lap és az oldal. Amíg a 

levél – lap helyében nem szilárdul meg az újabb, lap – oldal kettősség, e vegyes 

használatot nem helyteleníthetjük. De ügyeljünk, hogy ne származzék belőle félreértés. A 



meglévő ingadozást mutatja az l. és az o. v. old. rövidítés váltakozása, bár egyelőre a 

hagyományos l. a gyakoribb. Itt is kívánatos az egyöntetűség kialakítása. 

 

lassan – lassacskán, lassanként 

A lassan a folyamatos történésnek a módhatározója; a lassacskán v. lassanként vminek a 

közeli, közeledő befejezésére, végére utal. Pl.: a munka lassan halad; ezt a munkát 

lassacskán v. lassanként befejezik. 

 

last minute [laszt minit] 

Ennek az angol kifejezésnek a szó szerinti jelentése: ’utolsó perc’. A kereskedelmi nyelv-

ben és a hirdetésekben az út, utazás, társasutazás, ritkábban az ár főnév jelzőjeként fordul 

elő, és azt fejezi ki, hogy a közvetlenül az indulás előtt a még üres hely(ek)re jelentkező 

utas(ok) árengedményben részesül(nek): ~ utak, ~ áron. A fogalom némiképp rokon azzal, 

amit magyarul végkiárusítás-nak nevezünk. Pontos magyar megfelelője azonban 

(egyelőre) nincs. Szó szerinti fordítással lehetne utolsó perces v. értelem szerinti 

fordítással kedvezményes, (ár)engedményes. 

 

látássérült 

Szépítő, egyben hivatalos ízű melléknév és főnév a köznyelvi vak, világtalan helyett, a 

mozgássérült, hallássérült mintájára. 

 

látat 

A lát ige népies és régies származéka: ’látható eredmény’. Csak ebben a kifejezésben 

használatos: van, ill. nincs ~ja vminek. De már ebből is kezdi kiszorítani a mai nyelvérzék 

számára világosabb értelmű látszat főnév. 

 

láthatár – látóhatár 

A lát- igetős előtagú összetételek a nyelvújítás korában keletkeztek, jórészt német mintára. 

Egy részüket -ó, -ő képzős melléknévi igenévi előtagúakkal pótolták (látideg – látóideg), 

másokban megmaradt a németesen csonkult lát- elem (látcső, látkép). A láthatár és a 

látóhatár egyaránt használatos, némi jelentésbeli megoszlással. A látóhatár-t inkább 

konkrét, a láthatár-t inkább átvitt értelemben alkalmazzák: a látóhatáron bíborvörös sáv 

jelent meg; nagy változások vannak (a) láthatáron. 

 

latinizmusok 

Hazánkban századokig latin nyelvű volt az iskola, a közélet, a tudomány. E hosszú idő 

alatt számos latin jövevényszó vert mély gyökeret. Ezeknek akkor is lehet pozitív v. 

negatív többletjelentésük, ha mellettük jó magyar megfelelők is kialakultak: juss – jog; 

summa – összeg; kollaborál – együttműködik; stb. A maguk helyén ne kifogásoljuk ezeket 

a latin eredetű szavakat! S még kevésbé a nehezen v. sehogy sem pótolható tükörszókat és 

-kifejezéseket: előítélet, gyököt von, mutató névmás. 

Megkövesedett kifejezésekben nem hibáztatjuk a latinos többes számokat sem: minden 

körülmények között, minden idők legnagyobb muzsikusa. A szenvedő ige sem helytelen, 

bár kiveszőben van: kéretik (ma: kérjük v. tessék) az ajtót betenni! Régies, elavult, ill. 

modorosan népies latinizmus a feltételes és a felszólító mód ezekben a mondatokban: ki 

légyen ez a nőszemély?; alighogy véget ért volna a gyűlés, máris ezerfelé rángatták. 



Helyettük ma a kijelentő módú ige a jó: ki ez a nőszemély? (a létigét itt nem kell kitenni); 

alighogy véget ért a gyűlés… 

A hagyomány azonban olykor szentesítheti az eredetinek szolgai fordítását is: mi 

Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. E szövegrészben valójában 

fölöslegesek a személyes névmási birtokos jelzők (mi Atyánk, a Te neved). Latinos a 

mellékmondat szórendje is (ki vagy a mennyekben). Legfeljebb a szenvedő igét 

(szenteltessék meg) védhetjük. (Az újabb bibliafordítások egyike azzal enyhíti a 

latinosságot, hogy elhagyja a szövegkezdő mi-t; egy másikban az idegenszerű szórend 

helyett ezt találjuk: ki a mennyekben vagy.) 

L. még: felszólító mód | feltételes mód | idegen szavak 

 

látszik 

Ragozása a tetszik és a metsz igékéhez hasonló: látszom, látszol, látszunk stb. Feltételes 

módban választékosan: (én) látszanám, (ő) látszanék, ill. a mai köznyelv szerint: (én) 

látszanék, (ő) látszana. Felszólító módban megkettőzzük az sz-et: látsszam, látsszál, 

látsszon v. ikesen látsszék (kissé régiesen, választékosan így is: lássék). 

A ~ alak helyett konkrét, ’látható’ jelentésben terjedőben van a visszaható képzős – 

kissé népies – látszódik változat: a torony messziről látszódik; a csehek visszaesni 

látszódnak (sportközvetítésben). Több nyelvjárásunkban a rövid o-s látszodik forma is él. 

Átvitt jelentésben azonban ma is inkább a ~ forma használatos: rögtön ~ rajta, milyen 

rendes ember. 

 

láttán, láttára 

Ennek az ok- v. időhatározói szerepű ragos főnévnek az előbbi alakja a választékosabb. A 

két változat használata csaknem azonos körű, de a láttán inkább egyidejűséget fejez ki, és 

folyamatos igéhez kapcsolódik: a tilos jelzés láttán (azaz: a tilos jelzést látva) fékezett. A 

láttára viszont inkább előidejűséget érzékeltet, ezért mozzanatos jelentésű igéhez 

kapcsoljuk: a régi ismerős láttára (tehát: miután a régi ismerőst meglátta,) felugrott 

helyéről. 

 

lavór 

Francia eredetű, de német közvetítéssel átvett idegen szó. Van jó magyar megfelelője, a 

mosdótál, de a beszélt nyelvben ma is a ~ a gyakoribb. A kiejtésben az ó néha megrövidül, 

de írva csak a ~ forma a szabályos. 

 

le L. le igekötő 

 

lead 

Konkrét jelentésben kifogástalan: ~ja a bőröndöt a vonatról. Több átvitt értelmű 

kifejezésben enyhén idegenszerű (vö. német abgeben). Ezekből a le vmely más, 

hagyományos igekötőt szorított ki: ~ja a tananyagot (= előadja); ~ja az iparengedélyt (= 

visszaadja); ~ja az osztályt (= átadja vkinek, hogy tanítsa, ill. vezesse tovább). A ~ja 

szavazatát helyett sokszor elég ennyi is: szavaz. A szakmai zsargonban a ~ ige ’közlésre 

átad’ jelentést kapott: az év végéig le kell adnom a könyvet; ~ja a cikket a nyomdába. 

Bátran használhatjuk, de csak a bizalmas élőbeszédben! 

 

leáll – megáll 



A hagyományos megáll ige rovására egy ideje terjed a leáll, pl. leáll a gép, a motor, a 

forgalom, a munka. Ha ugyanazt jelenti, mint a megáll, a választékos stílusban inkább ez 

utóbbit használjuk! Ha viszont a leáll sajátos jelentést fejez ki – pl. a megállás rendellenes 

voltát –, nem kifogásolhatjuk. Tehát: leáll a gép (mert elromlott), de megáll a gép (mert 

kikapcsolták); leáll a forgalom (közlekedési dugó miatt), de megáll a forgalom (mert a 

lámpa pirosat mutat). A le igekötős változatnak általában rosszalló mellékíze is van, pl. 

leállt a fűtés (e helyett nem is mondhatjuk, hogy megállt). A sportolók zsargonjában a leáll 

ezt jelenti: ’abbahagyja az edzést, mert másik egyesületbe akar átigazolni’. 

 

leánytestvér 

Kerüljük az efféle nehézkes körülírások használatát: idősebb ~em, fiatalabb ~em. 

Rövidebben és családiasabban: nővérem v. (kissé régiesen) néném, ill. húgom. 

 

leányvállalat 

Német mintára alkotott tükörkifejezés (vö. Tochtergesellschaft). Más szóval: alvállalat, 

fiókvállalat v. latinosan filiálé. De a ~ szó is meggyökerezett, nem érdemes hibáztatni. 

 

leápol 

Alapjelentésében használva a le igekötő befejezettséget érzékeltet: ~ja a lovat, az autót, a 

felületet. A szakmai zsargonban él; a választékos szaknyelvbe, ill. a köznyelvbe nem való. 

Átvitt értelemben bizalmas-vulgáris stílusú ige: a főnök alaposan ~ta (= összeszidta, 

leszidta) az elkövetett hibáért; jól ~ták (= összeverték, elverték). 

 

leáraz 

Kereskedelmi szakszó. Tömörsége miatt szükséges kifejezés, bár keveredéssel jött létre: 

leszállítja vminek az árát (tartósan v. időlegesen), s emiatt az árucikket átárazza. A 

leárazott termékek helyett azonban választékosabb csökkentett árú termékek-ről beszélni. 

 

lebénul L. megbénul – lebénul 

 

lebeszél 

Távolsági telefonbeszélgetés végén a központosok a ~ igét ilyen értelemben használják: 

~t(ek) (már)? Azaz: befejezte-e, befejezték-e a beszélgetést? Bár ilyenkor fontos a 

rövidség, a csak a szakmai zsargonba illő ~ kifejezés helyett az utóbbi, köznyelvi 

megfelelőt ajánljuk. 

 

lebetegedik L. megbetegedik – lebetegedik 

 

lebüntet 

A bizalmas beszélt nyelvben gyakori: a rendőr ~te 5000 forintra. Hagyományosan és 

helyesen: megbüntette, esetleg megbírságolta. 

 

lecukroz, lesóz 

Ezek a le igekötős igék mást jelentenek, mint meg igekötős megfelelőik: lecukrozza a 

gyümölcsöt = nagy(obb) mennyiségű cukor hozzáadásával tartósítja; de megcukrozza a 

gyümölcsöt, pl. a sárgadinnyét, az epret = egy kevés cukorral ízesíti. Hasonlóképpen a hús 



lesózása sem csupán megsózás-t jelent, hanem sóban való tartósítás-t. A maguk sajátos 

jelentésében mind a meg, mind a le igekötős változatok kifogástalanok. 

 

lecsatlakozik 

Pejoratív értelemben nem helytelen. Egyébként elég a csatlakozik. 

 

lecseng 

Idegen hatásra (valószínűleg a német abklingen mintájára) terjedt el annak a kifejezésére, 

hogy vmely esemény, folyamat stb. iránt csökken v. megszűnt az érdeklődés. Jobbára múlt 

időben alkalmazzák: ez (a dolog, ügy stb.) már (régen) ~ett. Enyhén bizalmas és 

idegenszerű volta miatt a választékos stílusban kerülnünk kell. 

 

lecsenget 

Nem hibáztatjuk a ~i a villamost, a buszt kifejezést, mert csak nehézkes körülírással 

lehetne pótolni: csengetéssel megállítja, ill. elindítja a villamost, a buszt. Mivel a 

tömegközlekedési eszközökön régóta nincsenek kalauzok, a ~ amúgy is kiveszőben van. 

 

lecserél 

A sportnyelvben semleges szakszó, nemigen helyettesíthető mással: a játékost a szünetben 

~ték (választékosan, de körülményesen: cserejátékossal váltották fel). Más vonatkozásban 

bizalmas és kissé rosszalló mellékértelmű: ~ték az államtitkárt, azaz leváltották v. – 

hivatalosan – felmentették állásából. 

Ha a ~ igének pusztán az a jelentése, hogy ’(tárgyat, alkatrészt) másikkal felvált’, 

inkább a ki igekötős változatot alkalmazzuk: ~ték a bútort, az autót = kicserélték…; ~te a 

kereket = kicserélte… v. igekötő nélkül: kereket cserélt. 

 

lecsökkent 

Ha az igekötő nyomósításra szolgál, ill. a befejezettséget emeli ki, nem hibáztathatjuk. Pl. 

~i a bérét vkinek. Többnyire azonban elegendő az igekötő nélküli ige: csökkentették a bért, 

a munkaidőt, a létszámot. 

 

ledegradál 

Fölösleges benne a lefelé való mozgatást, módosítást érzékeltető le igekötő, mivel az 

idegen alapszó amúgy is tartalmazza ezt a jelentésmozzanatot. Jó magyar megfelelők: 

lefokoz, (vmivé) alacsonyít, körülírással alacsonyabb beosztásba helyez. Olykor ’lebecsül’ 

értelemben is alkalmazzák; ez azonban pongyolaság, a választékos stílusban kerülendő! 

 

leég 

Fő jelentésén kívül a bizalmas élőbeszéd ’(anyagilag) tönkremegy, eladósodik’ értelemben 

is használja: hó végére teljesen ~tem. Ugyanebben a stílusban ’(csúfos) kudarcot vall, 

megszégyenül’ jelentése is van: ~ett a kollégái előtt. 

Főnévi származéka, a leégés is használatos ilyen értelemben: a balatoni nyaralás nagy 

leégés volt a családnak; a Ferencváros hazai veresége óriási leégés volt. 

A (le)éget igét az argónyelv ’(rendszeresen v. alkalmilag) lejárat, kellemetlen helyzetbe 

hoz’ jelentésben is alkalmazza: (le)égeti barátnőjét a társaság előtt. Választékos 

beszédben és írásban ezek helyett a szavak helyett köznyelvi megfelelőikkel éljünk! 

 



leegyszerűsít 

Ha az igekötő rosszalló értelmű v. a cselekvés nagyfokúságát fejezi ki, nem helytelenítjük: 

ezt a bonyolult ügyet nem szabad ennyire ~eni! 

 

leellenőriz 

A hivatali nyelvben gyakori ige. Elfogadható, ha jelentéstöbbletet tartalmaz: ’befejezi az 

ellenőrzést’. Egyébként azonban szükségtelen: ~ték a számlát = ellenőrizték. 

 

leépít, leépítés, leépül 

Sokan logikátlannak tartják ezeket a szavakat; szerintük a le igekötő és az épít, épül ige 

jelentése között ellentmondás van. E logikátlanság azonban csak látszólagos: építkezni ui. 

lefelé is lehet. De kínálkozik egyéb szabatos kifejezésmód is: leépítik az üzemet = 

tevékenységét (nagymértékben) csökkentik, ill. megszüntetik; nem lesz leépítés a vállalatnál 

= nem lesz létszámcsökkentés, elbocsátás. Beteg, idős szervezetről szólva tömörsége miatt 

elfogadható az orvosi nyelvi eredetű leépül(és). 

 

leértékel 

Alapjelentése: ’a valóságosnál kevesebbre értékel’, pl. ~ték a tehetségét. A kereskedelmi 

és a hivatali nyelvnek is gyakori szava: ’értékcsökkentést hajt végre’; ’árucikk(ek) árát 

(időlegesen) csökkenti’; ’pénz árfolyamát alacsonyabban szabja meg’. Pl. ~ték a nyári 

holmikat; ~ték a forintot a dollárhoz képest. Melléknévi igenévi jelzőként is: ~t áru 

’(alkalmilag) csökkentett árú iparcikk, termék’. 

 

leesik 

Átvitt értelemben kedvelt szava a bizalmas stílusnak: talán ~ valami; ~ (neki) egy kis pénz. 

Választékos beszédben kerüljük! Helyette: csurran-cseppen, jut, kerül vmi. 

 

leesik (neki v. nála) a tantusz 

E bizalmas, tréfás, szólásszerű kifejezés ma is hallható, holott a tantuszt (telefonérmét) már 

sok éve kivonták a forgalomból. Jelentése: ’(hirtelen) megért, felfog vmit’. Hasonló 

értelemben előfordul a kapcsol ige is: (könnyen v. nehezen) kapcsol vki; téves kapcsolás 

’félreértés’. Ezek is a telefonálás képzetköréből valók. 

 

lefektet 

Hivatali nyelvi, átvitt értelmű alkalmazása erősen idegenszerű: ~i az alap- v. irányelveket; 

~ték a megállapodást, a jogokat. Magyarosan és választékosan: írásba foglalja; (írásban) 

rögzítették, meghatározták. – Az argóban: ’vkivel (esetleg annak akarata ellenére) nemi 

kapcsolatot létesít’. Pl. ~tem a csajt. 

 

lefelel 

A le igekötő itt befejezettséget fejez ki: a fél osztály ~t matematikából, azaz ’befejezte a 

felelést’, ill. ’(már) van osztályzata belőle’. E kissé bizalmas iskolai szó használatát a maga 

körében nem helyteleníthetjük. 

 

lefixál 

Fölösleges az igekötő; elegendő az amúgy is befejezett jelentésű fixál, ill. magyar 

megfelelője, a rögzít. 



lefizet 

Gyakori ezekben: ~i a pénzt, az összeget. Helyette magyarosabb: be-, meg- v. kifizeti. A 

pejoratív ~ vkit kifejezés választékosan: megveszteget. 

 

lefogad 

A tárgyatlan fogad ’fogadást köt’ ige igekötős származéka. A le igekötő mozzanatosságot, 

ill. befejezettséget fejez ki, egyúttal tárgyassá is teszi az igét: ~om (azt), hogy nem lesz ott! 

A kissé bizalmas-vulgáris ~ ige helyett többnyire elég az igekötő nélküli fogad szót 

használni: bármibe fogadnék, hogy nem lesz ott! Ez választékosabb is, bár kevésbé 

nyomatékos. 

 

lefullad 

A ’(gépezet) túlzott megterhelés miatt hirtelen leáll’ jelentésű ~ ige a gépkocsivezetők 

szakmai zsargonjából ered: ~t a motor; csak lépésben tudtam menni, ezért állandóan ~t az 

autó. 

A szaknyelvek efféle le igekötős igéit a választékos nyelvhasználat általában kerüli (vö. 

lebénul, lemerül, leterhel stb.). A ~ azonban napjainkra köznyelvivé vált, mert nem tudjuk 

választékosabb (és ugyanilyen tömör) megfelelővel helyettesíteni. 

 

lefürdik, lefüröszt 

Az igekötő új jelentésárnyalatot ad az igének: ’sietősen, gyorsan megfürdik, ill. 

megfüröszt’. Ennélfogva nem kifogásolhatjuk a használatát. Hasonló értelmű a lemosdik, 

lemosdat is. 

 

legalábbis 

E határozószót egybeírjuk. Mivel összetett szó, az összetételi tagok határán kell 

elválasztani: leg-alább-is. A szótagolás szerinti le-ga-láb-bis elválasztás hibás. A lega-

lábbis elválasztás szabályos ugyan, de nem szép, ezért lehetőleg kerüljük! 

 

legalsó – legalsóbb L. legfelső – legfelsőbb 

 

legenda 

Angol hatásra, a legend gépies fordításával az újabb sajtónyelvben ebben az értelemben is 

használatos: ’vmely sportágnak, ritkábban művészeti, művelődési területnek olyan 

kiemelkedő alakja, akinek személye körül már életében legendák alakultak ki’. Pl. Puskás 

Ferencről ezt írta a sportnapilap: a ~ születésnapja nemcsak április 2-a, hanem április 1-je 

is lehet. Összetételi utótagként is előfordul: a futó~ főnemesi rangot kapott. Mivel a ~ 

szónak a magyarban jobbára csak vallási, irodalmi jelentése van, ez a szóhasználat 

idegenszerűen hat. Ezt némiképp enyhíthetjük az élő jelző beiktatásával: a kezdőrúgást az 

élő ~ végezte el. De magyarosabbak ezek: a legendás, a legendás hírű, a már életében Ivá 

vált sportoló. 

 

legfeljebb – legföljebb 

A vmivel gyakoribb e hangzós változatot, ha a jóhangzás megengedi, váltogassuk az ö-s 

alakváltozattal, hogy ezzel is csökkentsük az e hang túlzott megterheltségét! 

 

legfelső – legfelsőbb 



A -só, -ső képzős melléknevek felsőfokát kivételesen nem a középfokú, hanem az alapfokú 

alakból képezzük: szélső – legszélső (nem pedig legszélsőbb). Ugyanígy: legalsó, legfelső. 

Néhány átvitt értelmű szókapcsolatban azonban a középfokú alakból képzett, -bb fokjellel 

is ellátott forma gyökerezett meg, ill. vált hivatalossá: a legfelsőbb fórum; legfelsőbb 

szervek; sőt intézménynévként is: Legfelsőbb Bíróság. 

 

leg-  fokjel 

A felsőfokú szóalak jele a tulajdonság legnagyobb mértékének jelölésére: legkisebb, 

legalul, legfelső stb. Nyomósító, túlzó változata a legesleg- szóelem, pl. legeslegtávolabb. 

A népnyelvben előfordul legisleg- alakban is. Felsőfokú jelzők halmozásakor a második, 

harmadik stb. tag elől elmaradhat a leg- fokjel, bár ez kissé régies, ill. modoros: a legszebb, 

-olcsóbb, -színesebb holmik. Alkalmilag, főleg a sajtó nyelvében önálló szóként, 

főnevesülve is (különösen címekben): A legek országa; Legek a sport világából; stb. 

 

legfőbb ideje 

Német mintát (es ist höchste Zeit) követő kifejezés. Névelővel v. anélkül egyaránt 

alkalmazható: (a) ~, hogy elinduljunk; (a) ~ válaszolni neki. Bár idegenszerűsége a gyakori 

használat folytán kissé enyhült, lehetőleg helyettesítsük színesebb, magyarosabb 

szinonimáival: itt az ideje, hogy elinduljunk; éppen ideje elindulni; most már okvetlenül 

válaszolj neki. 

 

leginkább nem – legkevésbé 

A leginkább nem szókapcsolat az ún. körülírt fokozás negatív alakjaiban szokott 

előfordulni: leginkább nem megbízható; leginkább azt nem értem, hogy… stb. Logikusabb 

és magyarosabb így: legkevésbé megbízható; legkevésbé azt értem, hogy… stb. L. még: 

legkevésbé 

 

legitim  és származékai 

A legitim ’törvényes, jogszerű’ melléknév a latin legitimus ’ua.’ melléknévből ered, az 

pedig az ugyancsak latin lex ’törvény’ szóból. Az utóbbi években – a sajtó közvetítésével 

és hatására – a legitim és több származéka közéleti divatszóvá vált. Pedig mind-

egyiknek van több kifogástalan magyar megfelelője is: legitim = törvényes, jogszerű, 

jogilag megalapozott; legitimitás = törvényi, jogi megalapozottság, jogszerűség; legitimál 

= törvényesít, vkinek v. vminek a törvényességét, jogszerűségét igazolja, alátámasztja; 

legitimálás v. legitimáció = vmely személy, testület v. intézmény törvényességének 

elismerése, ill. igazolása. 

A politikai életben olykor valóban szükség van e tömör és pontos latin eredetű 

kifejezésekre, de öncélúan, pusztán divatból ne ismételgessük őket! Különösen a 

nagyközönség számára írott cikkekben, tudósításokban kell(ene) helyettük – a könnyebb 

érthetőség kedvéért – a magyar megfelelőkkel élni. 

A két világháború közötti időben gyakori legitimista ’a jogfolytonosság alapján álló s 

erre hivatkozva a Habsburg-ház uralkodásának helyreállításáért küzdő (személy, ill. 

mozgalom)’ és legitimizmus ’a fenti nézeteket valló politikai felfogás, irányzat’ szavak 

napjainkra csupán történeti érdekűvé váltak. 

 

legkevésbé 



Gyakori előtte a fölösen kitett névelő: a ~ az érdekel, hogy… Tömörebb így: ~ az érdekel, 

hogy… 

 

legminimálisabb 

A latin eredetű minimális melléknév már önmagában is ’legkisebb’-et jelent, ezért nem 

szükséges felsőfokba tenni. Erős érzelmi telítettségű megnyilatkozásokban azonban nem 

hibáztatjuk az efféle kétszeres fokozást: a ~ esély sincs az életben maradására. 

 

legnagyobb, legnagyobbrészt L. a, az névelő felsőfok előtt 

 

legoptimálisabb L. optimális 

 

legtöbb, legtöbbnyire L. a, az névelő felsőfok előtt 

 

legutolsó 

Német hatásra terjedt el az ilyen kifejezésekben: a ~ divat; az újság ~ száma; a könyv ~ 

kiadása; a ~ hírek szerint. Magyarosabban, árnyaltabban: a legújabb divat; az újság 

legfrissebb száma; a könyv legújabb kiadása; a legutóbbi hírek szerint. A ~ melléknév 

akkor kifogástalan, ha ’időrendben a legvégső’-t jelent: a halálraítélt ~ kívánsága. 

 

legyárt 

Szakkifejezésként ezt jelenti: ’meghatározott (mennyiségű) termék gyártását elvégzi, 

befejezi’. Pl. ~ották a szerződésben kikötött mennyiséget; az üzem ~otta a megrendelt 

alkatrészeket. Sokszor azonban fölösleges az igekötő. Pl. az üzemben ~ott készülékek 

helyett jobb ez: az üzemben gyártott készülékek. 

 

légyen  utótagú összetett igealakok 

E régies, kissé idegenszerű igealakok helyett ma általában egyszerű felszólító és kijelentő 

alakokat használunk. Legfeljebb hivatalos v. tréfás árnyalattal, főként szükségességet, 

tagadást kifejező v. megengedő mellékmondatban élünk felszólító mód múlt idejű összetett 

igealakkal: kell, hogy itt lett légyen (inkább: kellett, hogy itt legyen); nem gondolom, hogy 

már megérkezett légyen (egyszerűbben: … hogy már megérkezett); ha elutazott légyen is, 

néhány hét múlva találkozni fogunk (kevésbé nehézkesen: ha elutazott is…). 

 

lehervad L. hervad 

 

lehervaszt 

Átvitt értelmű szókapcsolatokban használatos ige, pl. vkinek ~ja a reményeit, azaz kedvét 

szegi. Az argó és a bizalmas-vulgáris stílusú élőbeszéd ’elkedvetlenít, elront, tönkretesz’ 

jelentésben is él vele: ~ja a fiút, a csapatot, a motort. Ritkábban igekötő nélkül is, ha 

folyamatos cselekvésről van szó: ne hervassz (é. fárassz, kínozz) ezekkel a szakállas 

viccekkel! L. még: hervad 

 

lehet lesz 

Csak a pongyola beszélt nyelvben fordul elő: a jövő héten ~ kapni. A köznyelvben csak 

így: lehet (majd) kapni. 

 



lehet – szabad – illik 

Jelentéseik érintkeznek egymással, ezért használatuk gyakran keveredik. Hogy ezt 

elkerülhessük, ügyelnünk kell alapjelentésük különbségére. 

A lehet jelentése: vmire van mód a tárgyi körülmények folytán, ill. van rá ok, logikai, 

jogi v. erkölcsi alap. Pl. be lehet menni; meg lehet nézni. Ezt ható igével is kifejezhetjük: 

bemehetnek v. bemehetünk; megnézhetik v. megnézhetjük. 

A szabad állítmányként azt jelenti, hogy vmi meg van engedve, mert vki v. vmely 

rendelkezés megengedi, ill. a szokás, a közfelfogás, a közerkölcs nem tiltja. Pl. itt szabad 

dohányozni; szabad leülnöm? 

A lehet és a szabad némely jelentésárnyalata megegyezik, ezekben a két igét fel is 

cserélhetjük: most szünet van, be lehet v. szabad menni; lehet v. szabad ezt elnézni? 

Az illik jelentése a legszűkebb: vmi megfelel a közfelfogásnak, az erkölcsnek, az 

illemnek, az ízlésnek. Pl. illik előre köszönni az idősebbeknek; szerinted illik elmenni arra 

a fogadásra? 

Az illik néhány jelentésárnyalata érintkezik a szabad-éval; ilyenkor helyettesíthetik 

egymást: nem szabad v. nem illik így beszélned a gyerekek előtt; szabad v. illik őt ilyen 

semmiség miatt megszégyeníteni? 

A szabad kérdés, kérés bevezető formulájaként is él az udvarias nyelvben: szabad lesz?; 

ha szabad lesz v. lenne… Ez utóbbit ne alkalmazzuk túl gyakran, mert modorossá válhat. 

 

lehúzza róla a vizes lepedőt 

Szóláskeveredéssel kialakult sajtónyelvi közhely ebben a jelentésben: ’vkinek rossz hírét 

kelti, vkit (alaptalanul) megvádol’. Ennek a két szólásnak a vegyülésével jött létre: ráhúzza 

a vizes lepedőt × leszedi róla a keresztvizet. Ezek természetesen helyesek, stílusosak, a 

keverék formát viszont okvetlenül kerüljük, mert valójában értelmetlenséget tartalmaz. 

 

leigazol 

Ha csupán a befejezettséget kívánjuk nyomatékosítani, nem szükséges az igekötő, mivel az 

igazol magában is ilyen értelmű: igazolja magát, igazolja a jelenlétét v. a távolmaradását 

(nem pedig: ~ja). 

A sportnyelvben a ~ ige tárgyatlanként és tárgyasként is használatos: ’más egyesülethez 

szerződik; átigazol’, ill. ’(játékost) más egyesülettől a sajátjához szerződtet’. Pl. a gólerős 

csatár ~t a Vasashoz; a Vasas ~ta a gólerős csatárt. 

 

le  igekötő 

Eredetileg mozgás, cselekvés lefelé irányulását (lemegy, lekiált), ill. befejezettségét, 

befejeződését (leír, legyőz) kifejező, a mai nyelvhasználatban – más igekötők rovására is – 

igen elterjedt igekötő. 

A le igekötős igék jórészt német hatásra szaporodtak el. Nyelvhelyességi szempontból a 

következő típusokat különböztetjük meg: 

1. Fölösleges a le igekötő, mivel semmi többletet sem ad hozzá az ige jelentéséhez: 

lejelentkezik, leközöl, lerendez, lepontosít, leszabályoz stb. Helyettük elegendő: jelentkezik, 

közöl, rendez, pontosít, szabályoz stb. Sok idegen eredetű igében is már eleve benne van a 

le igekötő kifejezte tartalom: ledegradál, leredukál stb. Jobb tehát a degradál, redukál stb., 

ill. magyar megfelelőik. 



2. Más igekötőt szorít ki a használatból ezekben: lelátogat (= meg- v. végiglátogat); 

leizzad (= megizzad); leterhel (= megterhel); leüríti (= kiüríti) a medencét; a kamionosok 

leállták (= elállták) az utat. 

3. Új jelentésárnyalatot kapott viszont az ige a le igekötővel ezekben: leáll (a motor) 

’váratlanul megáll’; lebarnul (a bőr napozáskor); lekésik (vmely járműről); leszámol 

(munkája végeztével a pénztáros); leápol (lovat, autót); lecsenget (járművet) stb. Ezek 

tehát nem kifogásolhatók. 

4. Helyes a le akkor is, amikor rosszallást fejez ki: lebecsül, leértékel, lefokoz, lesajnál 

stb. 

5. Kerüljük a lebonyolít igének igekötő nélküli használatát! Ez különösen a hivatali 

nyelvben terjedt el: ők bonyolítják a szervezést, a fogadást. Helyesen: ők bonyolítják le. A 

bonyolító-nak nevezett irodai alkalmazottak is inkább lebonyolítók v. ügyintézők. 

 

lejelentkezik 

A hivatali nyelvben a befejezettség nyomósítására használják: vki ~ a rendőrségen; a 

beidézett tanú ~ a bíróságon. Ilyenkor is elegendő azonban az igekötő nélküli alapszó, 

mivel ez is egyszeri cselekvést jelöl: jelentkezik a rendőrségen, a bíróságon. 

 

lejsztol 

Német eredetű idegen szó: ’sokat és fáradságosan dolgozik; nagy erőfeszítéseket tesz 

vmiért’. Csak a bizalmas társalgási nyelvben használható: egész nap ~ a háztartásban; 

annyit ~tam, hogy lépni se(m) tudok a fáradtságtól; stb. Igényesebb beszédben kerüljük! 

Ugyanígy a lejsztung ’fáradságos munka, nagy erőfeszítés’ főnév is csupán az erősen 

bizalmas élőbeszédben fogadható el. 

 

lejterjakab 

Német eredetű szó: ’félreértésből eredő, általában mulatságos fordítási hiba’. A ~ 

elnevezés onnan ered, hogy a német Jakobs Leiter ’Jákob lajtorjája’ bibliai kifejezést 

személynévnek vélték és Leiter Jakab-ként fordították magyarra. Mivel köznévvé vált, kis 

kezdőbetűvel és egy szóba írjuk: leiterjakab, sőt ~ (mindkét írásmód szabályos). 

 

lekáderez 

Az 1945 utáni hivatali, mozgalmi zsargonból került át a köznyelvbe s – átvitt értelemben – 

a tréfás társalgási stílusba. Eredeti jelentése: ’(titkosan kezelt) személyi minősítést készít 

vkiről’. Választékos szinonimái: tájékozódik vkiről, s ennek alapján jellemzi, minősíti. A ~ 

ma jobbára tréfás, gúnyos szóként él a beszélt nyelvben: előbb ~em azt a fiút, csak azután 

engedlek el vele táncolni! 

 

lekési a vonatot – lekésik a vonatról 

Más-más szemléletet tükröző, egyaránt helyes, azonos értelmű kifejezések. A régebbi 

nyelvművelők csak a lekésik vmiről formát tekintették kifogástalannak, de ma már a 

tárgyassá vált lekésik vmit is általános használatú: lekéste a vonatot, a csatlakozást. 

 

lekezel 

Befejezettséget érzékeltető igekötős ige: a házigazda ~ a vendégekkel (é. egymás után 

mindegyikkel kezet fog); a kalauz ~i a jegyeket; az orvos ~i a betegeket. 



Ha az igekötő nélküli kezel önmagában is kifejezi ezt a jelentést (különösen múlt 

időben), nincs szükség a le igekötő kitételére: a kalauz kezelte a jegyeket. 

Arra is ügyelnünk kell, hogy a ~ igének pejoratív jelentése is van: ’félvállról vesz vkit, 

fölényeskedve bánik vele’. Ezért jobb, ha az orvos sem ~i a betegeket, hanem elvégzi v. 

befejezi kezelésüket. 

 

lekonferál 

Ha ez az ige csupán azt jelöli, hogy vki műsorvezetőként bevezeti, ill. összeköti az egyes 

műsorszámokat, és ezt a tevékenységet folyamatosan, ill. eredménnyel végzi, a le 

igekötőre általában nincs szükség, elegendő a konferál ige is. 

A rádió- és tévébemondók esetében a ~-nak sajátos szaknyelvi értelme van: ’(vmely 

műsorszám befejeződése után) ismerteti a hallgatóval, ill. nézővel, mit hallott és/v. látott’. 

Ilyen jelentésben való használatát szakmai körben nem kifogásolhatjuk: a bemondó ~ta a 

műsort, a filmet, az adást. Ezt magyar szóval és választékosabban nem lehet ilyen tömören 

kifejezni. 

 

leközöl 

A szakmai zsargonban széles körben használatos a ’nyomtatásban közzétesz; publikál’ 

értelmű ~ ige: a lap ~te a cikket; a szerkesztő megígérte, hogy a következő számban leközli 

a novellámat. A le igekötőnek itt befejezettséget sugalló, ill. nyomatékosító szerepe van. 

Többnyire azonban elegendő az igekötő nélküli alapszó: a lap közölte a cikket; … a 

következő számban közli a novellámat. 

 

lélektani 

A ~ melléknév – a pszichológia és a pszichiátria iránti, részben laikus, naiv érdeklődés 

nyomán – a köznyelvben olykor szükségtelenül terpeszkedik az egyszerűbb, 

természetesebb lelki helyett. Pl. ~ alkat, gátlás, jelenség, kapcsolat. Helyesebben: 

lelkialkat, lelki gátlás stb. Elfogadható viszont ebben a szókapcsolatban: ~ pillanat 

’vminek a megtételére az egyéni v. közhangulat szempontjából legalkalmasabb időpont’. 

 

le, lenn  irányjelölő használata 

Fő jelentésein kívül mindkét szó utalhat délen v. délebbre fekvő helyre: leutazik Mohácsra, 

Dalmáciába, az Adriára; lenn Mohácson, Dalmáciában, az Adrián; stb. Ezenkívül 

jelezhetik azt is, hogy a fővárossal, közigazgatási székhellyel, központtal, főhatósággal 

szemben alárendeltségi viszonyban levő vidéki városról, kisebb településről v. alsóbb fokú 

hivatalos szervről van szó: leutazott Miskolcra; letelefonál a vidéki szervezeteknek; stb. 

Hasonlóképp: lenn élnek falun; lenn dolgozik az iktatóban. 

Mivel ez a szóhasználat sért(het)i az érintetteket, váltogassuk, sőt helyettesítsük 

semleges, az alá-fölérendeltségre nem utaló szinonimákkal: elutazott Miskolcra; telefonál 

a vidéki szervezeteknek; falun élnek; az iktatóban dolgozik; stb. 

 

lelép 

A katonai szaknyelvben: ’kihallgatás, parancsadás után (engedéllyel) távozik’. A bizalmas 

nyelvhasználatban: ’(feltűnés nélkül) távozik; megszökik’. Az utóbbi értelemben kissé 

gyakoribb az argónyelvi ízű meglép. A maga stílusrétegében mindkettő jól használható, 

nem kifogásolható. Választékosabb közlésbe azonban nem illenek. Ott rokon értelmű 

megfelelőiket kell alkalmazni: távozik, meg- v. elszökik, esetleg egyszerűen elmegy. 



 

lelevelez 

Hivatali és kereskedelmi szakszó. Csak körülírással lehetne helyettesíteni (levélváltás útján 

elintéz), ezért a szaknyelvben nem nélkülözhetjük. A barátok, szerelmesek persze nem ~ik 

a találkozót, hanem csupán levélben megbeszélik. 

 

lelketlen – lélektelen 

Mindkét melléknév a lélek főnév származéka, jelentésük azonban különbözik. A lelketlen: 

’szívtelen, gonosz, kegyetlen’. A lélektelen: ’érzéketlen, közömbös, fásult, unott’. Pl.: A 

lelketlen bánásmód miatt elcsigázott csapat lélektelenül játszott a kupadöntőn. 

 

leltár 

Nyelvújítási eredetű szó: ~t készít; ~ szerinti érték. Az igénytelen köznyelvben ’leltározás’ 

értelemben is használják. De a ~ miatt zárva felirat pontosabb így: leltározás miatt zárva. 

 

lel  terjengős kifejezésekben 

Részben a választékos nyelvben, részben a népnyelvben fordulnak elő. Általában nem 

hibáztatjuk őket, de ne feledkezzünk meg egyszerűbb megfelelőikről sem: halálát leli = 

meghal; kedvét, örömét leli vmiben = örül neki, gyönyörködik benne, jólesik neki, kedvére 

van. Egy kissé mesterkéltek ezek: megnyugvást, vigaszt lel vmiben; természetesebben: 

megnyugszik vmiben v. vmitől; megvigasztalódik vmitől; megnyugtatja, megbékíti vmi. A 

kissé régies magyarázatát leli vmiben = érthető vmiből, (meg)magyarázza, megvilágítja 

vmi. 

 

lemerül 

A ’folyadékba belemerülve lesüllyed’ alapjelentésű ~ igét a szakmai zsargon és a beszélt 

nyelv ’kimerül, kifogy’ értelemben is alkalmazza: ~t az elem, az akku(mulátor). 

Akármennyire elterjedt is azonban ez a szóhasználat (különösen az autósok körében), még 

nem tekinthető köznyelvinek. Választékos beszédben és írásban a kimerül v. a kifogy 

igével helyettesítsük! 

 

lemeszel 

Az autósok bizalmas nyelvhasználatában: ’közlekedési rendőr vmely gépjárművet 

karmozdulattal v. tárcsával megállásra késztet’. Pl. ma kétszer is ~ték az autóját. Még 

bizalmasabb, ha nem a járműre, hanem annak vezetőjére vonatkozik: már megint ~tek. A 

jelentésváltozás alapja a meszelést végző és a járművet megállító karmozdulat hasonlósága 

lehetett. 

 

lemosakodik L. megmosakodik – lemosakodik 

 

Lengyelbe, Olaszba, Spanyolba  stb.  utazik 

Az 1960-as évektől fordul elő a beszélt nyelvben az -ország utótagú államneveknek efféle 

rövidítése: tavaly Lengyelbe utaztunk, idén Olaszba megyünk; Lengyelben már voltam, 

Olaszban és Spanyolban még nem. Mivel ennek a rövidebb változatnak vannak régebbi 

nyelvi mintái, előzményei, s amúgy is csak a bizalmas stílusban fordul elő, nem kell 

hibáztatnunk. A választékos, ill. a hivatalos nyelvben azonban mindig ki kell tennünk az -

ország utótagot is. 



 

Leningrád L. Szentpétervár 

 

lenne – volna L. volna – lenne 

 

lenn – lent 

Egyenértékű változatok, de néhány ragos alakban és származékban csak az utóbbi alak él: 

lentről, lenti, lentebb (v. lejjebb). 

 

lényegesen 

A közéleti zsargonban divatozó, fokozó értelmű szó: ~ okosabb, több, világosabb; ~ javult 

a beteg állapota; mostani felfogása ~ különbözik a régebbitől. Túl gyakori előfordulását a 

következő szinonimákkal kerülhetjük el: jóval, sokkal; sokat; nagyon, nagymértékben, 

tetemesen. A jelentősen viszont ugyanolyan elkoptatott szó, mint a ~. 

 

lényeges – lényegi 

A lényeges melléknév jelentése: ’fontos’. Sablonszerű, divatos használatát mellőzzük! 

Helyette ezeket ajánljuk: lényegbevágó, perdöntő, számottevő. A lényegi értelme ettől 

némileg eltér: ’a lényegre vonatkozó, a lényegben (meg)mutatkozó’, pl. lényegi egyezés, 

ellentmondás. Erre a különbségre ügyelnünk kell, bár a lényegi inkább a választékos, ill. a 

tudományos nyelv szava. 

 

lényegileg – lényegében 

Alapjelentésük azonos: ’a dolog lényegét tekintve’. A lényegileg inkább a közéleti 

zsargonban, ill. általában a fontoskodó stílusban járatos. A lényegében hagyományosabb, 

de ennek használatát se vigyük túlzásba! A változatosság növelésére ezeket ajánljuk 

helyette: voltaképpen, valójában, igazában. Sokszor azonban az a legjobb megoldás, ha az 

efféle töltelékszavakat ki sem tesszük! 

 

lenyomoz 

Köznyelvi szövegben természetesebb a hagyományos kinyomoz. Szakszóként azonban 

szükség lehet a ~ igére is, ebben az értelemben: ’módszeresen végignyomoz, kivizsgál’. Pl. 

a rendőrök ~ták a gyanúsítottat, azaz folyamatos nyomozómunkával felderítették, feltárták 

korábbi tevékenységét. Ez más, mint a gyanúsított kinyomozása, vagyis kilétének 

felderítése. 

 

lenyúl vmit 

Korábban a lenyúl ige csupán mozgást jelölő tárgyatlan ige volt: lenyúlt a táskájába a 

jegyzetfüzetéért. Újabban azonban tárgyas igeként is előfordul a bizalmas stílusban és a 

sajtóban: 22 millióval többet nyúl le évente az államkasszából; a hivatásos képlenyúlók piti 

összegekért jutnak hozzá egy-egy százezret is érő alkotáshoz (sajtónyelvi példák); jó kis 

bolygó, nyúljuk le! (ezt marslakók mondják egy filmplakáton). Mindez valójában szépítő 

kifejezésmódnak is tekinthető, hiszen aki lenyúl vmit, az jogtalanul elveszi, eltulajdonítja, 

magyarán szólva ellopja. Az új jelentés kialakulásában a lefölöz ige is közrejátszhatott. A 

lenyúl igének ez a fajta használata nyelvészetileg érdekes (mert a régi ige új vonzatot 

kapott), stilisztikailag azonban nem örvendetes, mert még nyeglébbé teszi közéleti 

stílusunkat. Helyette fenti szinonimáit ajánljuk az újságírók figyelmébe. 



 

lép 

Használata kifogástalan ezekben a szókapcsolatokban: csatasorba, katedrára, pályára, 

porondra ~. A hivatali és a sajtónyelvben az elmosódott kezdő jelentésű ~ ige gyakran 

kapcsolódik elvont főnevekhez: barátságra, házasságra, egyezségre, szövetségre ~ vkivel 

v. vkikkel. Ezek helyett tömörebb az elvont névszónak igekötővel bővült alapigéje: össze- 

v. megbarátkozik, össze- v. megházasodik, megegyezik, összeszövetkezik. A jogi nyelvben 

elfogadható a hatályba v. érvénybe ~. Nem szakmai szövegben azonban természetesebb 

így: hatályos v. érvényes …-től. 

A közéleti zsargonban a ~ ige egy idő óta átvitt jelentésben is használatos: az ügyben ~ni 

kell (azaz: tenni kell vmit, hivatalosan intézkedni kell). Sőt újabban igekötővel tárgyas 

igeként is: ezt meg kell(ett) ~ni. E divatszót – bizalmas jellege miatt – csak az 

élőbeszédben használhatjuk. De még itt is váltogassuk választékosabb szinonimáival: ezt a 

döntést meg kellett hozni; ezt az intézkedést meg kellett tenni; stb. 

 

lepusztult 

Bizalmas hangulatú beszélt nyelvi szó. Újabban az írott sajtó nyelvében is felbukkan: ~ 

gyár, ~ épület. Választékos megfelelői: elhanyagolt, tönkrement, esetleg elavult. 

 

leredukál 

A le igekötő jelentését lényegében már az alapszó, a latin eredetű redukál ige is 

tartalmazza. Ennélfogva a ~ csaknem mindig jól helyettesíthető a redukál-lal, ill. ennek 

magyar megfelelőjével. Pl.: a csoport létszámát ~ták tíz főre; helyesebben: tíz főre 

redukálták v. csökkentették. 

 

lerendez 

A divatos le igekötő a befejezettség érzékeltetésére tapadt hozzá a rendez igéhez a 

bizalmas társalgási, ill. hivatali nyelvben. Bár a ~ terjedését más újabb keletű le igekötős 

igék (leközöl, letárgyal, lesokszorosít stb.) is támogatják analógiájukkal, választékos 

beszédben és írásban kerüljük a használatát, mert a le igekötő itt v. fölösleges (~te a 

számlát, a tartozását = rendezte…), v. jobb helyette vmilyen egyéb, hagyományos igekötő 

(~i az ügyet = elrendezi). Sokszor pedig vmely tartalmasabb, színesebb rokon értelmű 

igével pótolhatjuk a semmitmondó ~ szót: elintéz, rendbehoz v. -tesz, megold. 

 

lerobban 

Argónyelvi szó. Köznyelvi megfelelői: elromlik, tönkremegy. Melléknévi igenévi 

származéka, a lerobbant kezd melléknévvé válni: lerobbant házak, üzemek. De választékos 

beszédben és írásban stílusosabbak ezek: tönkrement, használhatatlan, pusztulóban levő 

házak, üzemek. Vö. lepusztult 

 

lerokkantosít L. rokkantosít 

 

lerövidít 

Az igekötő az ige által jelölt cselekvés befejezett voltát, ill. nagyobb mértékét jelzi: ~ette a 

cikket, a versenypályát, a külföldi tartózkodását stb. A ~ szó általában helyettesíthető a 

megrövidít-tel. Mivel azonban ennek más, rosszalló értelme is van (megrövidítette 



üzletfeleit, azaz megkárosította őket), érthető, hogy sokan – különösen hivatali nyelvi 

szövegben – a ~ igét részesítik előnyben. 

 

lesokszorosít 

A sokszorosít igét a hivatali nyelvben a befejezettség érzékeltetésére igekötővel szokták 

ellátni: le kell sokszorosítani ezt a meghívót; a körlevelet száz példányban sokszorosították 

le. Mivel azonban a sokszorosít is használható ilyen értelemben, a le igekötő általában 

elmaradhat: a meghívót sokszorosítani kell; hány példányban sokszorosítsuk a körlevelet? 

 

lesóz L. lecukroz, lesóz 

 

lestrapál 

Az olasz–német eredetű, bizalmas-vulgáris stílusú strapál, azaz ’(embert, igavonó állatot) 

fáraszt’, ill. ’(használati tárgyat) nyű’ igéhez a beszélt nyelvben fokozó-nyomósító céllal 

kapcsolják hozzá a le igekötőt: jól ~ta magát; ~ja a motort. Választékosabban: nagyon 

kifárasztotta, megerőltette, agyondolgozta magát; túlerőlteti, tönkreteszi a motort. 

 

lesz 

A van létige hiányos alakrendszerét kiegészítő ~ ige többféle jelentésben is használatos. 

Eredeti jelentése: ’válik vmivé’, pl. férfivá ~, magyarrá lett. Jelen idejű alakjai a van létige 

jövő idejét fejezik ki: három hét múlva Amerikában ~ek; ha ma vasárnap van, holnap 

hétfő ~. Ható alakjának főnévi igeneve, a lehetni csupán ebben a kifejezésben rögződött: 

lehetni lehet. A múltra utaló lett légyen igealak kissé régies, modoros, legfeljebb a nagyon 

választékos írott nyelvben él (vö. légyen utótagú összetett igealakok). 

A ~ igével szerkesztett összetett állítmányok helyett sokszor tömörebb, kifejezőbb az 

egyszerű igealak. Pl. bátor ~ = nekibátorodik; kész ~ = elkészül; sárga ~ = el- v. 

megsárgul. 

A ~ előfordul terjengős kifejezésekben is. Ezek általában helyettesíthetők színesebb, ill. 

szabatosabb igékkel: buta ~ = megbutul; okos ~ = megokosodik; csúnya ~ = megcsúnyul; 

szép ~ = megszépül; kövér ~ = meghízik; sovány ~ = lefogy; teli ~ = megtelik; elege ~ 

vmiből = megelégel vmit; híradással, értesítéssel ~ vmiről = hírt ad róla vkinek, értesít 

róla vkit. 

 

leszáll 

A ~ igének ’járműről lelép’ értelemben való használatát gyakran helytelenítik a logika 

nevében, holott ~ni nemcsak szárnnyal lehet (pl. a fecske ~ a sürgönydrótra), hanem 

anélkül is: ~ az est, az alkony(at), az éj; ~ a köd, a füst, a pára; a bányászok ~nak az 

aknába; a búvár, a békaember ~ a víz (felszíne) alá; stb. Ennélfogva a bármely 

közlekedési eszközről való lelépést is jelölhetjük ezzel a szóval: ~ a lóról, a szekérről, a 

vonatról, a villamosról, az autóbuszról. A metróból és a gépkocsiból viszont kiszállni 

szoktunk, mert ezeknek az ajtaja majdnem egy magasságban van azzal, ahová kilépünk 

belőlük. A repülőgépből is kiszáll az utas, mert ott a ~ magára a gépre vonatkozik. 

A száll igének más igekötős származékai is alkalmazhatók a közlekedő emberre: beszáll 

az autóba, felszáll az autóbuszra, átszáll a földalattira. Ezek is szükségesek, 

kifogástalanok! 

leszállít 



A hivatali nyelv ezt az igekötős igét ’terméket, árut v. terményt meghatározott időben és 

helyre odaszállít’ jelentésben használja: a gépeket idejében ~ották; a fuvarozóvállalat 

határidőre ~ja az árut. Sokszor elegendő az igekötő nélküli szállít ige is: az alvállalkozó 

ütemesen szállít; rendszeresen szállít árut külföldre. Ilyenkor a cselekvésnek tartós-

huzamos volta, folyamatossága domborodik ki. 

 

leszámítva vmit 

Német mintájú kifejezés (etw. abgerechnet). A választékos stílusban ezekkel a 

szinonimáival helyettesíthetjük: vmit nem számítva, nem tekintve, nem nézve, figyelmen 

kívül hagyva. A mindennapi beszédben a ~ sem helytelen, mert idegenszerűsége 

csökkenőben van. 

 

leszerepel 

A ~ ige a bizalmas stílusban rosszalló értelmű: alaposan ~t, azaz ’(szereplésével) kudarcot 

vallott, felsült’. Előfordul befejezettség kifejezésére is: a kórus már ~t ’befejezte 

szereplését’. Ilyen használatát – hivatalos íze és a másik jelentés zavaró hatása miatt – nem 

ajánljuk! 

 

leszervez 

A hivatali nyelvben: ’vkinek a szereplését, fellépését megszervezi’, pl. nehéz volt az 

előadókat ~ni. Mivel ebben a jelentésében nem pótolható sem a megszervez, sem a 

beszervez igével, szaknyelvi szóként el kell fogadnunk. De más nyelvi környezetben 

választékosabb helyette a körülíró forma: nehéz volt az előadók szereplését megszervezni. 

A ~i az előadást, a programot helyett pedig ez a köznyelvi alak: megszervezi. 

 

leszerződik, leszerződtet 

A színházi és a sportnyelvben – sajátos jelentéstartalmuk miatt – elfogadhatók. De gyakran 

elég helyettük az igekötő nélküli szerződik, ill. szerződtet forma: vidéki színházhoz 

szerződik; a Ferencváros szerződteti a gólerős csatárt. 

 

letárgyal 

A hivatali nyelvben elfogadható ebben a szűkebb jelentésben: ’megtárgyal s ezzel elintéz, 

lezár (vmely ügyet)’; pl. a parlament (már) ~ta a jövő évi költségvetést. De még ilyenkor is 

választékosabb a hagyományos megtárgyal. A köznyelvben pedig csak ez utóbbival 

éljünk! 

 

létére 

A mai választékos nyelvben csakis megengedő állapothatározói értelemben használható: 

öreg ~ átússza a Dunát, azaz annak ellenére, hogy öreg…; noha, jóllehet stb. öreg… Ha a 

cselekvés és a ~ névutóval jelzett körülmény között nincs ellentét, a ~ alkalmazása 

pongyolaságnak minősül: öreg ~ bottal jár; ügyvéd ~ ismeri a törvényt; nyomdamérnök ~ 

a magyar papírpénz hazai gyártása mellett szállt síkra. Bár klasszikus íróinknál számos 

példa van a ~ szónak ilyen értelmű használatára is, a mai köznyelvi norma szerint ebben a 

jelentésben csak a lévén fogadható el: öreg lévén bottal jár; ügyvéd lévén ismeri a 

törvényt; nyomdamérnök lévén a magyar papírpénz hazai gyártása mellett szállt síkra. Vö. 

lévén 

 



leterhel 

Köznyelvi értelemben és hivatali, kereskedelmi, pénzügyi használatban egyaránt jobb, 

mert magyarosabb nála a hagyományos megterhel igekötős forma. Pl.: nem szabad a 

tanulókat túlságosan ~ni (helyesen: megterhelni); a számla leterhelése (helyesen: 

megterhelése) ellen fellebbezni lehet. 

 

létesítmény 

Gyűjtőfogalom neveként olykor szükség lehet erre a kissé hivatalos ízű főnévre: a 

kerületben az elmúlt években számos korszerű ~t adtak át (é. napközi otthont, uszodát, 

szolgáltatóházat stb., mindezekről együttesen, összefoglalóan szólva). 

Ha viszont egy bizonyos dologra vonatkozik a hivatali v. sajtónyelvi közlés, túl-

általánosítás ~-t emlegetni. Pl. nyilvánvaló fontoskodás kispályás labdarúgás űzésére 

alkalmas ~-nek nevezni a rádióban egy most felavatott sportpályá-t. 

 

letesz vmit az asztalra 

Közhellyé koptatott szólásszerű kifejezés a beszélt nyelvben, pl. X. Y. már letett valamit az 

asztalra. Választékos beszédben és írásban ne használjuk! Helyette számos árnyaltabb, a 

tartalomhoz illő szinonima kínálkozik: X. Y. már alkotott értékes műveket, már megmutatta 

tehetségét v. – nyelvi képpel – oroszlánkörmeit. 

 

létezik 

A van létigével rokon értelmű, de annál sokkal szűkebb jelentésű ige. Főként a választékos 

stílusban és a sajtónyelvben fordul elő. Alkalmazása csak akkor helyes, ha vminek 

valóságos meglétét, ill. ennek határozott tagadását fejezi ki: a tudat az anyagtól függetlenül 

~; a tudat nem ~ az anyagtól függetlenül; boszorkányok pedig nem léteznek. Vki v. vmi 

puszta meglétének kifejezésére ne használjuk: léteznek olyan emberek, üzletek stb.; 

egyszerűbben: élnek, ill. vannak, akadnak. Divatos ismételgetését ezekkel a szinonimákkal 

kerülhetjük el: adódik, előfordul, fennáll, található. A bizalmas beszélt nyelvbeli (az) nem 

~! felkiáltás helyett választékosabb: (az) lehetetlen!, (az) képtelenség! 

 

letilt 

Hivatali és jogi nyelvi szó: ’esedékes járandóság kifizetését hivatalosan megtiltja’, pl. 

~ották a fizetését, a nyugdíját. Jelentése sokszor érintkezik a megtilt és a betilt igékével: az 

ízléstelen reklám sugárzását az elnök ~otta v. megtiltotta; bírósági határozattal tiltották le 

v. be v. meg az uszító tartalmú könyv terjesztését. Mivel a ~ erősebben hivatalos ízű, a 

köznyelvben csak olyankor használjuk, ha nem helyettesíthető a megtilt, a betilt, esetleg az 

eltilt szóval. 

letölt 

A számítástechnika szaknyelvében az angol down-load fordításaként ezt jelenti: 

’programot, információt, adatot, szöveget stb. lemásol, átvesz, rögzít’, pl. a cikket az inter-

netről töltöttem le. Ebben a szerepben megfelelne a ki-, le- v. átmásol is, de a ~ terjedt el, s 

ezt nem is kifogásoljuk, mert összhangban van a magyar szemlélettel (vö. lefejti a bort a 

hordóból az üvegekbe). 

 

lett légyen L. légyen utótagú összetett igealakok 

 

leutánoz 



Ha folyamatos cselekvést jelöl, fölösleges benne az igekötő: ~za (= utánozza) vkinek az 

öltözködését, beszédmódját. Befejezett cselekvés jelölésére nem helytelen, de ilyenkor is 

választékosabb a lemásol ige: ~nak v. lemásolnak egy nyugati terméket, és más néven 

gyártják. 

 

levél 

A régi nyelvben ilyen jelentése is volt: ’könyv egy-egy ívének 1/16 részét kitevő papírlap’, 

ill. ’(író)papír két oldala együtt’. Az ilyen értelmű ~-nek elülső és hátulsó lap-ja volt; ma 

viszont a lap-nak van két oldal-a. Vö. lap – oldal 

A ~ főnévnek ez a régebbi jelentése él tovább az egy ~ varrótű, tabletta, autóbusz- v. 

villamosjegy, kávétejszín stb. kifejezésekben. Ezek alapján a ~ és a lap korábbi értelme is 

felfogható. 

 

levelezésben áll vkivel L. áll terpeszkedő kifejezésekben 

 

levelezési formák 

A magánlevelezés szabályai nem olyan szigorúak, mint a hivatalos levelezéséi, ezért 

formái is kötetlenebbek. 

A címzésben a név után különféle toldások következhetnek (ezekből minél kevesebbet 

használjunk, mert csak zavarják a gépesített levéltovábbítást!). A toldás ma többféle lehet: 

úr(nak), asszony(nak), kisasszony(nak), ritkábban úrnő(nek), úrasszony(nak) v. 

úrleány(nak). A b. (= becses) családjának formula elavulóban van, helyette: kedves 

családjának. Írhatunk továbbá foglalkozásmegjelölést: ügyvéd úr(nak), tanár úr(nak), 

igazgató asszony(nak) stb. A név előtti Özv. (= özvegy), Ifj. (= ifjabb, nem pedig ifjú!), Id. 

(= idősebb, idősb), Dr. (= doktor) rövidítések a címzésben nagy kezdőbetűvel írandók. 

A levelet megszólítással kezdjük. Ennek formája a feladó és a címzett kapcsolatától 

függ: Kedves Barátom!; Drága jó Szüleim!; Édes Fiam!; Édes Egyetlenem!; Kedves Anni 

Néni!; Tisztelt Kovács Úr!; stb. A keltezést ajánlatos a levél jobb felső sarkába írni; pl. 

Budapest (rövidítve: Bp.), 2004. szeptember (szept. v. IX., sőt újabban 09. is) 12. (v. 12-

én). 

A magánlevelet is záradékkal fejezzük be: Ölel, Csókol, Sok puszit küld, Kiváló 

tisztelettel, Szíves v. Szívélyes üdvözlettel. Utána az ezzel összhangban levő aláírás: szerető 

fiuk v. fiatok, Pista; lányuk v. lányotok, Kati; a Te Annád, Ferid stb. Ez utóbbit azonban 

azonos neműek csak a (tréfás) félre- v. belemagyarázás kockázatát vállalva 

alkalmazhatják. 

 

levélileg 

Elavulóban levő hivatali nyelvi szó. Helyette magyarosabb és rövidebb a levélben ragos 

főnév. 

 

lévén 

A van létige határozói igeneve: nem ~ pénze, kölcsön kellett kérnie. Előrebocsátott oknak 

v. természetes magyarázatnak a kifejezésére enyhén választékos: beteg ~ nem tudott 

eljönni. Pontatlanság helyette ilyenkor a létére névutót használni: beteg létére nem tudott 

eljönni. 

Újabban kötőszószerűen a mondat élén is előfordul: ~ fertőző beteg, nem szabad 

meglátogatni; ~ az én eszközöm a fényképezőgép, ezzel mutatom be az országot, amelyben 



élek (rádióriportban). Terjedőben van az okhatározót kifejező ~, hogy szerkezet is: nem 

kapták meg az üzenetet, ~, hogy nem voltak otthon. Tömörebben és hagyományosabban: 

…, mert v. mivel v. mivelhogy nem voltak otthon. 

Vö. létére 

 

levet – levesz 

Az öltözködéssel kapcsolatos használatuk némileg eltérő. A testünkre felhúzott 

ruhadarabot (pl. inget, nadrágot, kabátot) inkább levetjük, a kendőt, sapkát, kalapot viszont 

levesszük. A cipőt, csizmát stb. egyaránt lehet levetni és levenni. A szóválasztás sokszor a 

szövegkörnyezettől is függ. 

 

levlap 

A levelezőlap bizalmas rövidülése. A beszélt nyelvben általánossá vált. 

 

levő – lévő 

A lesz ige folyamatos melléknévi igenévi alakjai. Fontos kapcsolóelemek: az asztalon levő 

v. lévő könyv; a kiküldetésben levő v. lévő igazgató. Mivel a két változat egyaránt helyes, 

közöttük csak a jobb hangzás kívánalma dönt. 1984 óta a helyesírási szabályzat is 

egyenrangúként tünteti fel őket: levő v. lévő. (Azelőtt csak a levő számított köznyelvinek.) 

 

lézer 

A nagy energiát egyetlen szét nem szóródó sugárnyalábba összpontosító elektromágneses 

rezgéskeltő és erősítő berendezés angol betűszavát, a laser-t (light amplification by 

stimulated emission of radiation) egy ideig sokféleképpen írták a magyar (szak)sajtóban: 

LASER, laser, lázer, ~. Végül a legutóbbi, az angolos kiejtést tükröző változat kerekedett 

felül. Összetételi előtagként is gyakori: ~ágyú, ~fegyver, ~sugár, a szaknyelvben ~printer 

(lézersugárral működő nyomtatóberendezés). Melléknévi származéka, a lézeres csak 

újabban kezd közismertté válni: lézeres kés, műtét, lemezjátszó stb. 

lezser 

Francia eredetű, de a németből átvett idegen szó. Csak a bizalmas beszélt nyelvben 

fogadható el. Választékos magyar megfelelői: kényelmes, ill. pongyola, hanyag. 

 

l  hang szótagként idegen nevekben 

Néhány – főleg német eredetű – idegen névben a név végi l hang önálló szótag értékű, 

ezért ki kell ejteni, nem olvadhat bele az előtte álló mássalhangzó(k)ba. Pl. a Meinl, Mádl, 

Kreml, Lendl, Steindl nevek pontos kiejtése: [mejn-l] v. [májn-l], [mád-l], [krem-l], [lend-

l], [stejnd-l]. Az ejtéskönnyítő [mejn] stb. hangelnyelés bántó pongyolaság, különösen 

bemondótól v. riportertől. 

 

licencia – licenc – licensz 

A latin licentia ’szabadság, engedelem’ szóból eredő licencia a kereskedelmi nyelvben 

behozatali és kiviteli engedélyt jelent. Német hatásra rövidült belőle a licenc, amely 

elsősorban a szabadalmazott eljárások gyártási, ill. használati jogát jelöli. Francia és angol 

mintára alakult a liszensz, sőt lájszensz változat, továbbá felbukkant a keverék licensz és a 

pongyola, téves liszenc. Összesen hatféle szóalak váltakozik egymással (ha nem számítjuk, 

hogy az utóbbiaknak is lehet -ia végű, latinosított alakjuk). Kívánatos lenne tehát a 

szóhasználat egységesítése. Nyelvünkbe a latinos licencia illene a legjobban, szakmai 



körökben viszont a licensz és újabban a liszensz forma van terjedőben. – A poetica licentia 

’költői szabadság’ szakkifejezést ma is latinosan írjuk. 

 

lichthof 

Német eredetű idegen szó; csak a bizalmas-vulgáris nyelvhasználatban él. Választékos 

magyar megfelelői: világítóudvar, ill. -akna. 

 

lik L. lyuk – luk 

 

lízing 

Angol eredetű közgazdasági szakkifejezés: ’ipartelep, gép, közlekedési eszköz bérbeadása, 

ill. -vétele oly módon, hogy az bizonyos feltételek teljesülése esetén a bérbe vevő 

tulajdonába megy át’. Nincs rövid és pontos magyar megfelelője, csak körülírással lehetett 

volna pótolni. Korábbi angolos írásmódját (leasing) egyre inkább felváltja a magyar kiejtés 

szerint írt ~. Az olykor látható németes liesing alak hibás, kerülendő! Már van igei 

származéka is, a lízingel, azaz lízing formájában bérbe ad, ill. vesz vmit. Ha azonban nem 

ilyen típusú kölcsönügyletről van szó, elég a hagyományos bérlet, kölcsönbérlet, tartós 

kölcsönzés, ill. kölcsönöz, kölcsönvesz kifejezés. 

 

lobby 

Amerikai angol eredetű kifejezés; eredetileg ’a képviselőház előcsarnoka’, átvitt 

értelemben ’az ott felkereshető és különféle politikai, gazdasági érdekek támogatására 

igénybe vehető képviselők csoportja’. A mai magyar használatban: ’érdekcsoport’, pl. 

vízügyi ~, olaj~, energia~. 

Meghonosodását írásmódjának változása is jelzi: egyre gyakrabban írják i-vel (bár ez 

egyelőre nem szabályos). Származékaiban azonban már ez az általános: lobbizik ’vmely 

gazdasági, ritkábban politikai v. személyi érdek érvényesítésére politikusokat, befolyásos 

embereket mozgósít; ilyen céllal köreikben forgolódik’; lobbizás ’a fenti tevékenység 

(rendszeres) űzése’. Ennek hatására idővel a lobbi íráskép is szabályossá válhat. 

Mivel nincs rövid és pontos magyar megfelelője (a régies kijárás, kijáró erősen 

pejoratív mellékértelmű, ezért nemigen helyettesítheti), használatát nem kifogásolhatjuk. 

Divatszóvá válásához a játszi szóképzéssel létrejött szavakéra emlékeztető hangalakja is 

hozzájárult (vö. hobbi). 

 

logisztika 

Görög–latin eredetű szaknyelvi szó, amely az utóbbi időben a sajtóban is erősen elterjedt. 

Kereskedelmi szaknyelvi jelentése: ’a gazdaságos szállítás és raktározás elmélete és 

gyakorlata’. A katonai nyelvben: ’a csapatok élelmezésével és az utánpótlással foglalkozó 

szolgálat; hadtápszolgálat’. Szükséges eleme szókincsünknek, mert nincs rövid és pontos 

magyar megfelelője. Mivel azonban divatszóvá kezd válni, nem szaknyelvi szövegben 

lehetőség szerint váltogassuk a szállítás, raktározás, ill. a hadtáp(szolgálat) szavakkal! 

 

logó 

A görög eredetű logo- előtag – jelentése: ’szóval, beszéddel kapcsolatos’, pl. logopédia – 

önállósulásával keletkezett nemzetközi szó. Elsődleges jelentése: ’pecséten v. matricán 

levő rövid szöveg’, pl. a cég ~ja. Használata újabban keveredik az embléma szóéval. Ez a 

jelentésbővülés nem jogosulatlan, mert általában a cégembléma is tartalmaz valamilyen 



nevet, szót v. rövid szöveget. Ennek ellenére a szakmai használatban jobb 

megkülönböztetni az emblémá-t a ~-tól. Magyar szövegben már kiejtés szerint írjuk, a 

végén hosszú ó-val. 

 

lokál 

Francia eredetű nemzetközi szó. Magyar megfelelői: mulató(hely), szórakozóhely. 

 

londiner 

Német eredetű, de már régóta magyarosan írt szó. Ejtik hosszú í-vel is, de írva csak rövid 

i-vel szabályos. Magyarul szállodaszolga v. szállodai szolga. A szolga főnév kedvezőtlen 

mellékértelme miatt ezt a munkakört ma csak az idegen ~ szóval jelölik. Pedig lehetne 

szállodai mindenes v. kisegítő, esetleg – a borfiú, konyhalány típusú összetételek mintájára 

– akár szállodafiú is. 

 

Loránd – Lóránt 

Azonos eredetű keresztnevek. Mindkettő anyakönyvezhető, a keverék Lóránd és Loránt 

azonban nem. 

 

lovastusa 

Az eleinte csak katonatisztek által űzött (és ezért angol szóval military-nek nevezett), 

díjlovaglásból, terepversenyből és akadályugratásból álló háromnapos összetett 

lovasversenynek ezt az új magyar nevét sportújságírók alkották meg és kezdték használni. 

Nemcsak azért jobb a korábbi elnevezésnél, mert magyar szó, hanem mert jól tovább is 

lehet képezni: lovastusázik, lovastusázás, lovastusázó. Erre az idegen név nem volt 

alkalmas. Csak arra kell vigyázni, hogy ne keverjék össze az öttusá-val, ill. ennek űzőivel. 

 

lő-  előtagú összetételek 

Nyelvújítási szóalkotások a katonai és a sportnyelvben: lőállás, lőfegyver, lőgyakorlat, 

lőpor, lőrés, lőszer, lőtér stb. A lőhelyzet csak a katonai nyelvben él; a sportnyelvben: 

lövőhelyzet v. egyszerűen helyzet. 

 

lökhajtásos repülőgép 

A lökhárító és más lök- előtagú szakszavak mintájára keletkezett elnevezés. Helyesebben 

és műszakilag is pontosabban: sugárhajtású repülőgép. 

 

lökött 

A ~ befejezett melléknévi igenév az ifjúsági nyelvben rosszalló értelmű melléknév: 

’ostoba, bolond(os)’, pl. ~ fickó; ne légy már ilyen ~! Csak a bizalmas-tréfás beszélt 

nyelvben fogadható el. Vö. nyomott 

 

löncs 

Az eredetiben rövid á-val ejtett angol lunch ’déltájban tartott kisebb étkezés’ főnév 

átvétele. Bár magyar nyelvbeli alakja pontatlan kiejtésen alapul, e hagyományos szóalakot 

már nem változtathatjuk meg. De helyettesíthetjük a magyar villásreggeli, esetleg a kissé 

régies délebéd szóval. 

A ~ másik jelentése: ’felvágottnak elkészített vagdalthús’. Ebben az értelemben nincs 

pontos magyar megfelelője, de általában jó helyette a vagdalthús összetétel. 



 

löveg – lövedék – lőszer 

A löveg szó olykor ’lövedék’ értelemben is előfordul, pl. Aranylöveg a messzi égen (Tóth 

Á.; verscím), ez azonban a köznyelvben szótévesztésnek minősül. A pontos szóhasználat 

szerint a löveg az a tüzérségi lőfegyver (ágyú, mozsár v. tarack), amelyből a nagyobb 

lövedék-eket kilövik. Megint más a lőszer v. töltény, azaz a lövedék és a töltényhüvely 

együtt, még felhasználás előtti állapotában. 

 

luftballon 

Német eredetű szó; magyarul: léggömb. Tárgyragos alakja szabályosan: ~t. A luftbalmot, 

ludbamot és egyéb torz formák kerülendők! Gyermeknyelvi becézett alakja: lufi. 

 

luk L. lyuk – luk 

 

lupe – lupa 

Német–francia eredetű főnév. Két változata közül a lupe a gyakoribb. Magyarul: (kézi) 

nagyító. 

 

luxus 

Latin eredetű nemzetközi szó, több összetett szó előtagja: ~adó, ~autó, ~cikk, ~lakás, ~nő 

stb. Magyar megfelelői: fényűzés, pompa, dísz, ill. (túlzott) költekezés, pazarlás. A ~ 

előtagú összetételek sokszor helyettesíthetők magyar jelzős szerkezettel: fényűzési adó, 

cikk; fényűző autó, lakás; fényűzésből tartott nő, röviden dísznő. 

 

Lvov – Lemberg 

Használjuk bátran a hagyományos, a magyar szó- és névalakok rendszerébe jól beleillő 

Lemberg névformát! Az orosz Lvov és a lengyel Lwów változat a magyar ajkú beszélőnek 

a mássalhangzó-torlódás miatt amúgy is nehezen ejthető. 

 

-l – -z  igeképző váltakozása 

Előfordul, hogy ugyanabból az alapszóból mind a két képzővel alkothatunk igét, s e 

változatok egyaránt helyesek: síel – síz(ik); ebédel – ebédez(ik); vacsorál – vacsoráz(ik) 

(ez nyelvjárási elkülönülés is lehet); bridzsel – bridzsez(ik); pipál – pipáz(ik) (de csak 

lepipál és kipipál). Néha jelentéskülönbség alakul ki közöttük: kezel – kezez; okol – okoz; 

sorol – soroz. 
 

 



Ly 

ly 

A j hangot több szóban hagyományosan ~-nal írjuk: golyó, kályha; nyavalyog; mulya; stb. 

Az ~ egykor a jésített l hangot jelölte. Ez a hang a mai nyelvben – a palóc nyelvjárást nem 

számítva – nem használatos, így az ~-nak nincs igazi funkciója, csak a hagyomány tartja 

fenn. Némelyik dunántúli nyelvjárásban ezen a helyen l hangot találunk (taval, Mihál stb.). 

Néha a köznyelvben is megvan mindkét változat: lyuk – luk (írásban is). 

 

lyukkártya, lyukszalag 

Német szakszavak tükörfordításai. A helyettük ajánlott lyukasztókártya v. 

lyukasztottkártya, ill. -szalag kifejezéseket nem sikerült elterjeszteni. A szócsoportot a 

mágneses lemezzel működő számítógépek megjelenése amúgy is gyors elavulásra ítélte. 

 

lyuk – luk 
Mindkét változat köznyelvi, így írásmódjuk is vagylagos. A lik viszont csak a tájnyelvben 

fordul elő. 

  



M 
macedón – makedón 

Mind az ókori nép neveként, mind a mai délszláv népnek az elnevezéseként a latinos 

macedón forma a hagyományos. Ezt az írásmódot tünteti fel az AkH.11 is. Első 

jelentésében a görög eredetihez igazodva, második jelentésében a délvidéki magyar 

szóhasználat hatására az utóbbi időben terjed a makedón változat is. Lényegében ugyanezt 

állapíthatjuk meg a Macedónia – Makedónia országnevek viszonyáról is. 

 

macera, macerás 

A latin eredetű macerál ’zaklat, piszkál’ igéből elvont bizalmas hangulatú szavak: ez a 

dolog sok macerával jár; macerás ügy. A sajtóban és a közéleti nyelvben szinte divatszóvá 

váltak, olykor hivatalos nyilatkozatban, rádió- és tévériportban is előfordulnak. A 

választékos stílusban azonban ne éljünk velük, hanem ezekkel a szinonimáikkal 

helyettesítsük őket: vesződség, kellemetlenség, ill. vesződséges, kellemetlen. 

 

maestro 

Olasz eredetű idegen szó: ’mester’. A művészeti, különösen a zenei életben a nagy 

tekintélyű, nemzetközi hírű művészek megszólítása, ritkábban megnevezése. Olaszosan 

ejtve az első szótagban rövid á hangzik. Magyar megfelelője: mester. 

 

maga L. magázás – önözés – tegezés 

 

maga alatt van 

Bizalmas-vulgáris kifejezés annak jelzésére, hogy vki le van törve, el van keseredve, s 

emiatt nem képes a tőle megszokott teljesítményt nyújtani. Választékos beszédben 

kerüljük, helyette fenti köznyelvi megfelelőit használjuk! 

 

magába foglal – magában foglal 

E két kifejezés között a mai nyelvhasználat nem tesz értelmi különbséget, bár az előbbi 

inkább a történést, az utóbbi inkább az állapotot hangsúlyozza. Mind a kettőt külön kell 

írni. 

 

magácska 

Hölgyeknek kissé régies, kedveskedő megszólítása férfiak részéről. Használata ritkulóban 

van; olykor tréfás színezetű. 

 

magához tér 

Idegen kifejezés tükörfordítása, de meghonosodott. Másképpen: eszméletre v. öntudatra 

tér, föleszmél. 

 

magánál van 



Idegenszerű kifejezés. Magyarosabban: eszméletén van. Kissé régiesen: eszén van, (már) 

föleszmélt. 

 

magán-  előtagú főnevek 

A magán eredetileg határozószó volt. Ma már csak összetételek előtagjaként él: magánélet, 

magánlátogatás, magánlevél, magántulajdon, magánügy, magánvélemény stb. Jelentése: 

’nem állami, nem hivatalos’, ill. ’egyéni, személyes’. A vele alkotott összetett szavak 

szükségesek, nem kifogásolhatók. A magánbeszéd ’monológ’ azonban elavult. 

 

magánerős 

Újabb keletű melléknév: ’a maga erejéből való’, pl. ~ építkezés. Ugyanilyen értelemben 

előfordul az önerős melléknév is. Bár mindkettő az -s melléknévképzőnek – nem mindig 

örvendetes – előretörését mutatja (l. bővebben: -s melléknévképző használata), nem 

hibáztathatjuk őket, mert ezt a jelentést hagyományosan csak szókapcsolattal lehet 

kifejezni: a maga erejéből v. saját erőből v. önerőből való. 

 

maga  névmási szerkezetekben 

A személyes névmást nyomósító, vele értelmezőszerű szerkezetet alkotó magam, magad 

stb. visszaható névmás megőrzi saját hangsúlyát: én magam, te magad stb. A külön 

hangsúlyozott (és emiatt külön is írt) szószerkezeti tagokat számban és személyben 

egyeztetjük, s mindkettőt ragozzuk: engem magamat is meglepett a hír; nektek 

magatoknak kell elintéznetek. Kerülnünk kell tehát az ilyesmit: énmagamat, timagatoknak. 

 

magánhangzó-illeszkedés 

A magyar nyelvnek ősi sajátossága a magánhangzó-harmónia, vagyis hogy ugyanabban az 

egyszerű szóban v. csak magas (elöl képzett), v. csak mély (hátul képzett) magánhangzók 

fordulnak elő. Régi sajátság az is, hogy a magas hangrendű szavakhoz magas, a mély 

hangrendűekhez mély hangú toldalék járul: szekrény-re, de asztal-ra; verem-be, de szobá-

ba; szép-ség, de rút-ság; őr-ség, de katona-ság; stb. Emiatt sok ragnak, képzőnek két 

változata van, egy mély és egy magas hangú: -ban, -ben; -ból, -ből; -ra, -re; -vány, -vény; 

stb. Olykor pedig három változat van, az ajakműködéshez is alkalmazkodva: -hoz, -hez, -

höz; -tok, -tek, -tök; stb. 

Az összetett szavakban a toldalék az utolsó taghoz igazodik: ablaküveg-re, háztető-ről, 

sertésláb-ra stb. Néhány elhomályosult szóösszetételben ingadozik a toldalék hangszíne: 

honvéd-re v. honvéd-ra. 

Szép számmal vannak azonban nyelvünkben olyan egyszerű szavak is, melyekben 

magas és mély magánhangzók vegyesen fordulnak elő. Nem okoz gondot a toldalékolás, 

ha az utolsó magánhangzó mély. Ekkor a toldalék is mély hangú lesz: fiú-val, biká-nak, 

disznó-ból stb. Ez a szabályosság az idegen szavakban is érvényesül: kenu-ja, kémiá-ban, 

terror-ral stb. 

A toldalékok illeszkedése azokban a szavakban ingadozik, amelyek vegyes 

hangrendűek, és utolsó magánhangzójuk magas. Az illeszkedés szempontjából az alábbi 

típusokat különböztetjük meg: 

1. Mély hangú a toldalék, ha a szó mély magánhangzós szótagja(i) után i, í, é 

következik, pl. mandarin-ok, tapír-ral, fazék-ból. A -né feleségnévképző sem bontja meg 

ezt a szabályt: Kovácsné-nak. 



2. Magas hangú a toldalék, ha a vegyes hangrendű szó utolsó szótagjának 

magánhangzója ö, ő, ü, ű. Pl. operatőr-nek, bordűr-rel. 

3. Néhány i, í tőhangzójú egy szótagos szavunk nyelvtörténeti okból mély hangú 

toldalékot kap: csík-os, híd-ról, sík-on, ír-tam stb. Hasonlóképpen mély toldalékúak ezek: 

cél-nak, héj-as, derek-as; indít-om, pirít-asz. Idegen tövű i-s szavainkhoz a köznyelvben 

jobbára magas hangú toldalékot illesztünk, pl. viksz-el (a viksz-ol népies). 

4. Idegen szavakhoz is mély hangú toldalék járul, ha a mély magánhangzót i követi: 

frázis-ok, gránit-ra; ugyanígy: pantomim-mal, szanszkrit-ul. (Az utóbbiakban lehet magas 

is a toldalék: pantomim-mel, szanszkrit-ül.) 

5. Néhány idegen (eredetű) szóban ingadozik a toldalékolás: ankét-on v. ankét-en; 

farmer-ban v. farmer-ben; konkrét-an v. konkrét-en; balett-ozik v. balett-ezik; stb. Az e 

magánhangzó túlzott gyakoriságának enyhítésére inkább a mély hangú toldalékot 

válasszuk! Ugyanezt ajánljuk a hosszabb (kettőnél több szótagú) idegen szavak 

toldalékolásakor is: horribilis-nak, (in)kompatibilis-ak. 

A tulajdonnevek, köztük a mozaikszók toldalékolásában is a fenti szempontok 

érvényesülnek. Ha a mély magánhangzót ö, ü v. e követi, a toldalék magas hangú lesz: 

Angström-ről, ÁVÜ-vel, Wagner-rel (de nem hibás ez sem: Wagner-ral). Az i és az 

é közömbös a hangrend szempontjából; ha a mély magánhangzót ezek vmelyike követi, a 

toldalék megmarad mélynek: Karcsi-ról, Martin-nak, Fatér-ral. Némelyik ilyen névben 

ingadozik a toldalékolás: Malév-val v. Malév-vel. 

Többféleképpen ejthető idegen nevekhez a kiejtéstől függően többféle toldalék 

kapcsolódik: Klein-től [klejntől] – Klein-tól [klájntól]; Weiss-szel [vejsszel] – Weiss-szal 

[vájsszal]. 

A tulajdonnévi toldalékolás olykor eltér a közszóitól: a Víg-ben (= a Vígszínházban), 

de: víg-an vannak; a Honvéd-ban (= az ilyen nevű sportegyesületben) játszik, de 

köznévként inkább honvéd-ek. 

 

magánosít 

A latin–német eredetű privatizál ’magántulajdonba ad’ ige magyar megfelelőjeként alakult 

ki, lényegében spontán módon. Eleinte hibáztatták amiatt, hogy nem szabályos képzésű. 

Ebben van is némi igazság: a magánít csakugyan szabályosabb lenne, minthogy az új szó 

jelentése nem ’magánossá tesz’, hanem ’magánjellegűvé, magántulajdonúvá tesz’. Az 

államosít analógiája azonban a magánosít formát juttatta diadalra. A lényeg az, hogy egy 

újonnan képzett magyar szó kezdi kiszorítani a hivatalos használatból az idegent. Ezzel 

párhuzamosan a privatizáció főnév helyett is elég gyakorivá vált a magyar magánosítás. 

Vö. privatizál 

 

magános – magányos 

Jelentésük lényegében azonos. Pl. egy ház egyaránt lehet magános v. magányos, azaz 

’(egy)magában álló’. A házastárs, család nélküli ember szintén lehet magános is, 

magányos is. 

Ennek ellenére a két hasonló alakú melléknév között kialakult némi használatbeli 

különbség is: magánosan él, tehát ’egyedül’, mégsem magányos ’társtalan’, mert sok 

barátja van. 

A ’magánszemély’ jelentésű jogi kifejezés csak magános alakban használható: 

magánosok és közületek egyaránt pályázhatnak. 

 



magas 

A ~ melléknév immár jó néhány évtizede több, főként szaknyelvi jelzős szerkezetből 

fokozatosan kiszorítja a hagyományosabb nagy szót: ~ ár, fizetés, hozam, kamat, költségek 

stb. Ezek részben a német hoch ’magas’ melléknév hatására terjedtek el, részben az 

életünkben egyre fontosabb szerepet játszó mérőműszerek, grafikonok sugallta 

szemléletmódból következnek, pl. ~ hőmérséklet, ~ láz. A diplomácia nyelvében is 

meghonosodott: a ~ szerződő felek. Ez utóbbiakban nem is hibáztatjuk a ~ jelzőt. 

Kerülnünk kell viszont mindazokban a szókapcsolatokban, melyekben nincs meg az 

említett szemléleti háttér, pl. ~ ár, költség, fizetség, minőség, vendég, kor. Helyettük 

hagyományosabban, árnyaltabban: nagy ár, tetemes költség, jó fizetség, kiváló minőség, 

jeles vendég, idős, éltes v. hajlott kor. 

A ~ jelzőt általában különírjuk: ~ termet, homlok stb. Csak akkor írjuk egybe jelzett 

szavával, ha sajátos jelentést fejeznek ki, v. jelentéstömörítő összetételt alkotnak: 

~földszint, ~ugrás, ~építő, ~iskola, ~vasút. Hagyományból néhány átvitt értelmű 

kifejezésben is: ~rendű, ~röptű (de konkrét jelentésben: ~ röptű sas). 

L. még: magas – magos 

 

magasfényű 

A ~ szaknyelvi szó, de a sajtó közvetítésével a köznyelvbe is behatol: ~ festék, ~ zománc. 

Mintája a német Hochglanz(farbe), hochglanzfärbig lehetett. Idegenszerűsége ma is erősen 

érezhető, ezért nem szakmai szövegben lehetőleg kerüljük! Helyette általában jó az erős 

fényű, esetleg a csillogó v. a rikító (ez utóbbi azonban pejoratív, ezért nem mindig 

használhatjuk). 

 

magasfeszültség – nagyfeszültség 

A magasfeszültség szakszó németből való szolgai fordítás (vö. Hochspannung). Bár széles 

körben elterjedt, idegenszerűsége miatt kerülnünk kell. Magyaros megfelelője: 

nagyfeszültség. Ugyanígy a melléknévi származékban: nagyfeszültségű (áram). Mindkettőt 

egybe kell írni, mert sajátos jelentést hordoznak (nem egyszerűen nagy, hanem 250 V-nál 

nagyobb feszültséget jelölnek). 

 

magas lóról beszél – magas lovon ül – magas lóra ül 

Idegen mintára keletkezett szólások. Magyarosabb, de szólásszerű szemléletesség nélküli 

megfelelőik: büszkén, gőgösen, fennhéjázva, fölényeskedve, foghegyről, hetykén beszél; 

hangoskodik, hősködik. A felült a magas lóra szólás is csak kevésbé színes (s nem is 

kevésbé idegenszerű!) kifejezéssel helyettesíthető: elbízta magát. 

 

magas – magos 

Az előbbi a köznyelvi, az utóbbi népies. 

 

magas nyomás – magasnyomás 

A különírt magas nyomás helyesebben nagy nyomás (vö. magas). Az egybeírt 

magasnyomás nyomdaipari szakszó, a mélynyomás ellentéte. Ez nem idegenszerű, mert itt 

a magas jelzőnek valóságos szemléleti alapja van. 

 

magasságában 



Névutószerű használatban: ’kb. ott’, ill. ’kb. akkor’. Pl. Cegléd ~ még jól húzott a kocsi; öt 

óra ~ meglátogatlak. Csak a bizalmas stílusba való, de túl gyakori alkalmazása ott is 

modorosság. Köznyelvi megfelelői: Cegléd táján, ill. öt óra tájban v. körül. 

 

magától értetődik v. értődik L. értetődik – értődik 

 

magaviselet – magatartás 

Csak részben azonos értelmű szavak. A magatartás az a mód, ill. ennek (külső) 

megnyilvánulása, ahogyan környezetünkkel szemben állást foglalunk: emberi magatartás, 

politikai magatartás. Máskor egyszerűen ’viselkedés’-t jelent: kötözködő magatartásával 

sok ellenséget szerzett. A kissé ritkább és választékosabb magaviselet  inkább csak 

ez utóbbi értelemben, tehát a viselkedés  szinonimájaként fordul elő. Az 

iskolai tanulónak a közösségben való viselkedését, ill. az ezt minősítő 

érdemjegyet korábban magaviselet-nek, utóbb magatartás-nak nevezték . 

 

magázás – önözés – tegezés 

A megszólítás és a magázó, önöző v. tegező igealakok használata korhoz és társadalmi 

viszonyokhoz kötött nyelvi jelenség. Az ősi tegezéssel szemben a mai értelmű magázás 

csak a XVIII. században alakult ki. Az a későfeudális eredetű és szellemiségű igény, hogy 

már a megszólításmód jelezze az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, ill. ezek elismerését, 

részben ma is érvényben van. 

A maga megszólítás eredetileg a kegyelmed-del járt együtt, abból vált ki: maga 

kegyelmed > maga. A XIX. század első felében tudatos szóalkotásként megjelenik mellette 

a kegyed és az ön is. Az ön választékosabb, nagyobb tiszteletet kifejező, egyúttal azonban 

kissé hivatalos ízű, távolságtartó megszólítás. A maga, maguk csak egyenrangú és 

nagyjából egykorú felnőttek közvetlenebb társalgásába illik. Idegen férfit v. nőt ne 

szólítsunk így, mert udvariatlannak érezheti. Különböző neműek társalgásában kissé 

bizalmas árnyalatú. Nagyobb kor-, ill. rangkülönbség esetén semmiképp sem 

alkalmazható. Ilyenkor körülírt megszólítással élhetünk, pl. már tavaly is szóltunk tanár 

úrnak, hogy… (Bár megszólítás értékű és szerepű, kis kezdőbetűkkel írjuk; udvarias 

levélszövegben v. kérvényben azonban az ilyeneket is nagybetűvel szokták kezdeni: azzal 

a kéréssel fordulok Igazgató Úrhoz…) 

A megszólítás ősi és természetes formája a tegezés. Ezt használják egymás közt régi 

barátok, iskolatársak, újabban a személyes ismeretségben nem levő fiatalok is. A tegeződés 

divatja a munkahelyen is terjed: az azonos nemű munkatársak általában tegezik egymást. 

Ezt azonban nem szabad erőltetni, s meg kell várni az idősebb, magasabb beosztású fél 

(különböző neműek esetén: a nő) kezdeményezését. 

 

magnetofon 

Görög eredetű elemekből alkotott nemzetközi szó. Rövidült magnó változata mindinkább 

elveszíti bizalmas jellegét, s köznyelvivé válik. Már összetételekben is inkább ez 

használatos: magnófelvétel, magnókazetta, magnószalag stb. A teljes ~ alakot jóformán 

csak a szaknyelv alkalmazza. 

 

magvaváló – magbaváló 

A magvától elváló gyümölcs jelzőjeként az előbbi változat a köznyelvi: magvaváló barack, 

szilva. A magbaváló ritkább, népies. 



 

Magyar jakobinusok terei  v.  téri L. terei – téri 

 

magyarosan – magyarán – magyarul 

Rokon jelentésű szóalakok. A magyarosan jelentései: 1. (idegen nyelvhez viszonyítva) a 

magyar nyelv szelleme, szabályai szerint (pl. beszél, ír, fogalmaz, fordít); 2. magyar 

módra, magyar szokás szerint (pl. mulat); 3. becsületesen, nyíltan, kereken (pl. megmondja 

a véleményét). A magyarán fő jelentése a 3., ritkább a 2. és az 1. jelentés. A magyarul 

értelme az 1.-höz áll közel: ’magyar nyelven’, ill. ’helyes magyarsággal’. 

 

magyarosít – magyarít 

Jelentésük és használatuk nem teljesen azonos! A magyarosít ige általánosságban 

’magyarossá, magyarrá tesz vkit, vmit’. Igekötővel is: meg- v. elmagyarosít. A magyarít 

jelentése szűkebb: ’(szót v. szöveget) magyarral helyettesít, magyarra fordít’. Az 

elkülönülés azonban nem teljes: pl. az idegen szót inkább magyarítják, az idegen család- v. 

keresztnevet magyarosítják. 

 

magyarosság 

A ~ követelménye legáltalánosabban azt jelenti, hogy közlésünk legyen összhangban a 

magyar nyelv törvényeivel. Nyilvánvaló, hogy a fölösleges idegen szavak sértik ezt az 

összhangot. A ~ megkívánja, hogy szóképeink, szólásaink, kifejezéseink is magyar 

szemléletet tükrözzenek. Nem magyaros pl. az osztja vkinek a véleményét, mert a magyar 

nem oszt, nem szoroz véleményt, hanem osztozik vkinek a véleményében. A súlyt helyez 

vmire kifejezés helyes magyarsággal: nagy gondot fordít rá, igen fontosnak tartja. A 

magyaros szókapcsolatok jó részét le sem lehet fordítani más nyelvre: dúl-fúl, szörnyethal, 

a füle botját se mozdítja stb. Használjuk tehát saját fordulatainkat, szóképeinket, 

szólásainkat, de mértéktartással! Különben magyarkodásba csaphat át a ~unk. 

Az indoeurópai nyelveknek nincs birtokos személyjelezésük, legfeljebb birtokos 

névmásaik vannak. Ha személytelen mondataikat magyarra fordítjuk, birtokos 

személyjeles alakokat kell használnunk, mert ez felel meg a ~ követelményének. 

Idegenszerűség lenne tehát ez: kérem az inget levetni! Jó magyarsággal: kérem, vesse v. 

vegye le az ingét! Idegenszerű még az ismert dalszöveg is: … ha fáj a szív. Magyarul 

mindig vkinek a szíve (szívem, szíved stb.) fáj, nem pedig általában a szív. 

Ami régies, nem szükségképpen magyaros is! Latinos pl. ez a szerkezet: az ügyet 

kivizsgálandó, elrendelték, hogy… Helyes magyarsággal ez így hangzik: az ügy 

kivizsgálására v. kivizsgálása végett, olykor kivizsgálásához. Nem magyaros a kérem 

mellé fűzött főnévi igenév: kérem az iratokat mellékelni. Helyesen: kérem, mellékelje az 

iratokat. 

Az ugyan tévedés, hogy a magyar „mellérendelő nyelv”, annyi azonban igaz belőle, 

hogy sok indoeurópai vonatkozó mellékmondatnak a magyarban mellérendelt tagmondat, 

sőt önálló mondat felel meg. Idegenszerű tehát az efféle álvonatkozás: elütötte a villamos 

X. Y. gyalogost, akit a mentők kórházba szállítottak. Hagyományos magyarsággal: Elütötte 

a villamos X. Y. gyalogost. A mentők kórházba szállították. Akit aggaszt, hogy ezt így is 

lehet értelmezni: a villamost szállították kórházba, fogalmazzon másképp! Pl. így: Elütötte 

a villamos X. Y.-t. Az elütött gyalogost (v. a sérültet) kórházba szállították. 

Sajátos a magyar nyelv abban is, ahogyan a határozottságot és a határozatlanságot 

megkülönbözteti. Más nyelvektől eltérő módon használja a határozott és a határozatlan 



névelőt, ill. a névelőtlenséget. Magyartalan pl. ez a mondat: ez egy súlyos tévedés, kérem! 

Helyesen: ez súlyos tévedés… A 3. személyű tárgy határozottságát kellőképp jelzi az ige 

tárgyas ragozása: hallottad? Az indoeurópai nyelvek ilyenkor megkövetelik a névmási 

tárgynak a kitételét is. 

L. még: germanizmusok | idegen szavak | idegenszerűségek | latinizmusok | terjengős 

kifejezések 

 

magyartanár – magyar tanár 

E kifejezést egybeírjuk, ha jelentése: ’a magyar nyelv és irodalom tanára’; különírjuk 

viszont, ha ’magyar nemzetiségű tanár’-t jelent. 

 

majd – majdnem, majdhogynem 

E határozószók jelentéstartalma azonos, csak stílusértékükben és gyakoriságukban van 

különbség. A köznyelvben a majdnem a szokásos, pl. majdnem elestem. Ritka és 

választékos: majd elestem. Az ilyen értelmű majd szót a XIX. században hiányjellel írták, s 

ez az írásmód napjainkban is felbukkan: majd’ összeesett a rémülettől. A ’majdnem’ 

jelentésű majd határozószót a beszédben az különbözteti meg a vele azonos alakú, de 

’később’ értelmű határozószótól, hogy hangsúlyos, míg emez hangsúlytalan: majd 

elfelejtettem (hangsúly a majd-on), hogy majd fel kell hívni (hangsúly a fel-en). A 

majdhogy főleg tagadásban fordul elő; ritkább, kissé terjengős formája: majdhogynem. Pl.: 

majdhogy összeütköztünk – majdhogynem összeütköztünk. 

 

május 1. 

E hagyományos ünnepnév kiejtett alakja helyesen: [május elseje], nem pedig [május ëggy], 

mint – különösen tulajdonnevekben – gyakran hallani. Szabályos toldalékolása: május 1-

jén, 1-ji v. 1-jei. A számjegy után ilyenkor nem teszünk pontot. 

 

makedón L. macedón – makedón 

 

malőr 

E francia eredetű szónak több jó magyar megfelelője is van: kellemetlenség, kínos helyzet, 

bosszúság, galiba. A választékosabb beszélt és írott nyelvben lehetőleg ezekkel 

helyettesítsük! 

 

malter 

Az ausztriai német nyelvből került hozzánk, kiszorítva a magyar habarcs szót. Jó lenne, ha 

ez utóbbi is használatban maradna! 

 

ma – máma 

A ma a köznyelvi forma; a máma népies, de a bizalmas-pongyola városi nyelvben is 

előfordul. 

 

mama, mamikám 

A mama az (édes)anya enyhén bizalmas-családias szinonimája. A népnyelvben és újabban 

a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben ’nagymama’ jelentésben is használják. Ismeretlen 

idősebb nő megszólításaként bizalmaskodó, udvariatlan: igyekezzen, mama, mások is le 

akarnak szállni! 



A kicsinyítő képzős mamikám bizalmas-családias megszólításként kedveskedő, 

egyébként azonban udvariatlan, sőt sértő is lehet: mit adhatok, mamikám? Helyette a 

semlegesen udvarias mit adhatok v. mit parancsol, asszonyom? formát ajánljuk. 

 

mamut 

1984 óta kiejtés szerint írjuk, a közepén rövid m-mel. 

 

mandzsetta 

Francia eredetű szó; ritkább alakváltozata az eredeti kiejtéshez közelebb álló manzsetta. 

Magyarul: kézelő. Összetételben is: ~gomb = kézelőgomb. 

 

maneken – manöken 

Francia eredetű főnév. Két változata közül hangrendi szempontból a maneken az 

egységesebb, de végül is az eredetihez közelebb álló manöken kerekedett felül. Magyar 

megfelelője, a próbakisasszony már alig használatos. 

 

manikűr 

Francia eredetű szó; a magyar kézápolás nem tudta kiszorítani. A két kifejezés között 

egyébként némi jelentéskülönbség is kialakult: a ~ elsősorban a körmök ápolását, 

szakszerű vágását jelenti, ezzel szemben a kézápolás a kéz bőrének különféle kenőcsökkel 

való, bárki által végezhető ápolása, a kézápoló pedig ennek eszköze. Vö. pedikűr 

 

Mantova – Mantua 

Az észak-olaszországi kisváros olasz neve: Mantova, de a magyar hagyományban él a 

németes Mantua alak is. Ezt csak történeti értelemben használhatjuk, pl. A mantuai herceg 

muzsikusa (Passuth L. regénye Monteverdiről). Vö. Genova – Génua | Padova – Pádua 

 

manus – manusz 

Cigány eredetű argónyelvi szó: ’ember, férfi’. Mind a két alakváltozatában használatos, de 

csak az alacsonyabb szintű beszélt nyelvben. 

 

maradéktalan 

Hivatali és sajtónyelvi divatszó, a német restlos tükörfordítása. Eredeti jelentésében 

(’maradék hagyása nélküli’) kifogástalan: a készletek ~ kiárusítása; az ebéd ~ul elfogyott. 

Az ebből a jelentésből egyébként logikusan következő ’hiánytalan, teljes’ értelemben való 

alkalmazását stilisztikai okból nem ajánljuk, ti. elég nehézkes. Helyette számos színesebb 

és rövidebb megfelelő kínálkozik: ~ teljesítés: hiánytalan; ~ végrehajtás: teljes, tökéletes; 

~ siker: teljes, hatalmas; ~ul boldog: tökéletesen. 

 

marasztal 

Jogi nyelvi szakkifejezés: ’vkit vminek a teljesítésére kötelez’. Pl.: az elítéltet 

mellékbüntetésként ötvenezer forint kártérítésben ~ták. A köznyelvben csak igekötővel: a 

bíróság el~ta a bűnöst; a vádlottat sikkasztás bűnében ~ták el. 

Egészen más a köznyelvi ~: addig ~ta a vendéget, míg ott maradt éjszakára. 

 

marék – marok 



A két alakváltozat sokszor helyettesítheti egymást, pl. marékkal v. marokkal szórja az 

eleséget a baromfinak. ’Maréknyi’ értelemben szintén kifogástalan mindkét alak: egy 

marék pénz, ill. egy marok búza. Néhány szókapcsolatban azonban csak a marok változat 

fordul elő: tartja a markát, marokra fog. ’(Nagyon) kis számú’ jelentésben is csak a 

maroknyi melléknevet használhatjuk: (egy) maroknyi terrorista elfoglalta a repülőteret. 

 

marketing 

Angol eredetű közgazdasági szakkifejezés: ’a piac igényeinek felmérése, befolyásolása’. 

Magyar szakszóval való helyettesítésére több biztatónak látszó kísérlet is történt: 

piackutatás, piacszervezés, piacművelés. A szakmai körök azonban egyiket sem fogadták 

be, s a fenti értelemben ma is jobbára a ~ szóval élnek. Az idegen szó javára a 

magyarítástól való ismert idegenkedésen kívül (vö. idegen szavak) elsősorban az döntött, 

hogy két szótaggal rövidebb, s összetételi előtagként is jól alkalmazható: ~munka, 

~tevékenység, ill. beosztásnévként ~igazgató, ~-osztályvezető. 

 

már – még 

Ha viszonylag korai időt jelent, a két határozószó majdnem azonos értelmű, s így fel is 

cserélhető: már az idén – még az idén. Rendszerint az előtt a hangsúlyos szó előtt állnak, 

amelyre vonatkoznak. Pl.: már tél volt; még hatkor fölkelt. Követhetik is ezt a hangsúlyos 

szót, különösen akkor, ha a következő tagmondat ellentétes értelmű: hatkor fölkelt még, de 

utána rosszul lett; tél volt már, mégis kellemesen langyos volt az idő. Ezt a hátravetett 

szerkesztést azonban ne alkalmazzuk túl gyakran, mert modorossá válhat. 

 

más lapra tartozik 

E köznyelvi szólásunk a könyvelésnek a szaknyelvéből ered. Nem helytelen, de jócskán 

megkopott a gyakori használatban, ezért váltogassuk ezekkel: semmi köze hozzá; (egészen) 

más dolog, más megítélést, elbírálást kíván. 

masni 

Német eredetű, kissé bizalmas jellegű szó. A ~ a fő változata, de a beszélt nyelvben 

gyakori a masli is. A másli régies, népies. Olykor helyettesíthetjük a szalagcsokor v. 

röviden csokor szóval. 

 

másodikos gimnazista – második gimnazista 

Az első változat a második osztályos gimnazista szerkezetből rövidült. Ez a szabatosabb. 

Eléggé elterjedt azonban a másfajta rövidüléssel (szókihagyással) alakult második 

gimnazista is, s ez sem hibás. 

 

másolat – másodlat 

A másolat a köznyelvi, a másodlat csak a hivatali nyelvben él. Jelentése is szűkebb: ’hi-

vatalos irat hitelesített másodpéldánya’. 

 

maszek 

Az 1950-es évek elején Kellér Dezső, a jeles konferanszié alkotta ezt az eredetileg tréfás 

hangulatú mozaikszót a hivatalos magánszektor összetétel tagjainak kezdő szótagjaiból. 

Hamar köznyelvivé vált, de megőrizte kissé bizalmas jellegét. Az argóban ’kitűnő, remek’ 

jelentése is lehet: ~ cuccai vannak. 

 



maszk – maszka 

Végső soron arab eredetű, hozzánk német közvetítéssel jutott nemzetközi szó. Az első 

változat a gyakoribb; a maszka elavult, legfeljebb a régies maszkabál ’álarcosbál’ 

összetételben fordul elő. Fő jelentésében a magyar álarc kiszorította a köznyelvből, de a 

szaknyelvek számos különféle értelemben használják. Az orvosoknak, vívóknak, 

színészeknek, méhészeknek egyaránt van maszk-juk. S a gázálarc helyett is mondanak 

olykor gázmaszk-ot. 

 

masszázs, masszőr, masszőz 

Francia eredetű szavak. Ma már kiejtés szerint írjuk őket. A sportnyelvben egy időre 

sikerült meghonosítani helyettük a gyúrás, gyúró főneveket (vö. gyúró – masszőr). A 

fürdői, egészségügyi masszőr azonban megtartotta korábbi nevét. Nőnemű párja, a 

masszőz viszont kiveszőben van, pótlására feltűnt a masszőrnő összetétel. Más összetett 

szavakban is csak az idegen szó él: arcmasszázs, talpmasszázs, masszázsszalon. 

 

matrac – madrac – matrác 

Német eredetű főnév (Matratze). A matrac változat a köznyelvi; a madrac népies, a mat-

rác régies, ritka. 

 

matring – motring 

Ismeretlen eredetű szaknyelvi szó: ’még fel nem gombolyított selyem-, pamut- v. 

gyapjúfonál csomója’. Két alakváltozata közül talán az o hangzós az elsődleges; egyébként 

ma is ez a gyakoribb. 

 

maxi 

Összetett szavak előtagjaként az utótagnak a szokásosnál nagyobb, hosszabb voltára utal: 

~szoknya, ~ruha. Újabban melléknévként (~ hálóing), sőt önállóan, főnevesülve is 

használatos: ~ban jár. E szócsalád az ellentétes értelmű mini hatására alakult ki (l. ott), 

részint a latin eredetű maximális melléknév rövidülésével, részint idegen (angol, német, 

francia) minták nyomán. 

 

maximális – maximalista L. -ális, -alista, -alizmus 

 

maximum 

Latin eredetű, régóta meghonosodott, általános használatú idegen szó. Jelentése: ’vminek a 

legnagyobb foka, mértéke; vmiből a legtöbb’. Pl.: képességeinek ~át nyújtotta; kihozza 

magából a ~ot. Határozószóként kissé bizalmas, beszélt nyelvi: ~ két napig maradok. 

Választékosabban: legfeljebb v. legföljebb. 

 

maximum-  előtagú összetételek L. minimum- és maximum- előtagú összetételek 

 

mázli 

Jiddis eredetű, bizalmas jellegű szó. Köznyelvi megfelelői: (véletlen, bolond) szerencse, 

vakszerencse. Származékai: mázlis, mázlista. A választékos beszédben ezekkel 

helyettesíthetők: szerencsés, ill. szerencsés ember, fickó, esetleg tömören, kissé régiesen 

szerencsefia. 

 



mazsola 

’Kezdő, gyakorlatlan, ügyetlen(kedő) autóvezető’ értelemben való használata bizalmas, 

tréfás: mire vár ez a szerencsétlen ~?; csak nem hagyod, hogy megelőzzön egy ~! 

 

meccs 

Angol eredetű sportnyelvi szó (match).  Ma már csak a bizalmasabb 

élőbeszédben használatos, az írott nyelvből kiszorította magyar megfelelője, 

a mérkőzés . Néhány összetételben  viszont inkább az idegen szó él: 

~hangulat  ’a mérkőzésekre jellemző, azokon szokásos hangulat’; ~labda  ’a 

mérkőzés végső kimenetele szempontjából döntő fontosságú helyzet, 

kihasználandó gól - v. pontszerzési alkalom’. Az utóbbi mellett sportnyelvi 

szakkifejezésként él a tisztán magyar mérkőzéslabda összetétel is; ez tenisz- v. 

röplabdamérkőzésnek olyan labdamenetét jelenti, amelynek megnyerésével az egyik 

versenyző, ill. csapat legyőz(het)i a másikat. 

 

mécs – mécses 

E francia eredetű jövevényszavunknak a mécs az eredeti alakja; ma a két változat közül a 

mécses a gyakoribb, a mécs kissé régies, irodalmias. 

 

medália – medalion 

Német közvetítéssel átvett olasz, ill. francia eredetű szavak. A medália inkább a 

népnyelvben él, jelentése: ’érdemrend, kitüntetés’. A régies, választékos medalion 

’nyakláncra akasztható, képecske elhelyezésére való, érem alakú ékszer’-t jelent. Franciás 

ejtése: [medájjon]. A francia médaille ’(emlék)érem’ szónak medáj(j) alakban való átvétele 

szükségtelen, zavaró. A népies medál ’ua.’ kiveszőben van. 

 

meddig L. ameddig 

 

média 

Angol eredetű nemzetközi szó, a mass-media ’tömegkommunikációs eszközök 

(összessége)’ kifejezés utótagjának a fenti értelemben való átvétele. Mivel a ~ valójában 

többes számú értelmű (forrása a latin medium ’vminek a közepe, középső része’ szó többes 

számú alakja), még egy, ezúttal magyar többesszám-jellel való ellátása (a Ik ’a sajtó, 

rádió, televízió együttvéve’) nem tekinthető szerencsésnek. Sajnos, az e helyett ajánlható 

médium(ok) sem tökéletes megoldás a szónak régebbi, ma is közismert ’könnyen 

hipnotizálható személy’ jelentése miatt. 

A ~ magyar megfelelői terjengős körülírások: tömegkommunikációs v. 

tömegtájékoztató, ritkábban tömegközlő v. tömegközlési eszközök. Nem is tudták 

kiszorítani a használatból. Ha azonban a sajtó főnevet általánosabban értjük, jól pótolhatja 

a I-t. Pl. a Iban részletesen foglalkoztak az üggyel = a sajtóban…; ~törvény = 

sajtótörvény. Ilyenkor a magyar sajtó szó mind a hagyományos, mind az ún. elektronikus 

sajtóra vonatkozhatna. 

Ezenkívül érdemesnek tartjuk megemlíteni, hogy egy televíziós nyelvészeti műsor 

pályázata nyomán felbukkant, s azóta is nemegyszer hallható a célnak jól megfelelő s nem 

is hosszú hírközegek megnevezés. 

 



meg L. meg igekötő | meg kötőszó 

 

mega-  előtagú idegen szavak 

A görög mega- előtag jelentése ’nagy, hatalmas, óriás(i)’, mértékegységek nevében 

’egymillió’, pl. megahertz, megawatt. Az újabb sajtónyelvben – főként angol hatásra – 

több ilyen összetétel is divatozik, pl. megasztár ’óriási ismertségű, népszerűségű sztár’ 

(mintegy a korábbi szupersztár fokozásaként), megaparti ’óriási, hatalmas parti’. Érdekes, 

hogy legújabban magyar utótagok is kezdenek hozzá kapcsolódni: megamozi, megafizetés. 

Ennek ellenére a mega- divatja nem ígérkezik tartósnak, s az igényesebb sajtónyelv már 

most is kerüli. Vö. szupersztár 

 

megáll – leáll L. leáll – megáll 

 

megannyi – mindmegannyi 

Régies mutató névmási alakulatok; ma csupán a szépirodalmi nyelvben fordulnak elő. 

Köznyelvi megfelelőik: ugyanannyi, éppen annyi v. kissé választékosabban éppannyi. A 

megannyi sokszor hasonlító értelmű, az előzményben említett dolgok, jelenségek 

összességére vonatkoztatva: „Síma tükrén a piros sugárok / (Mint megannyi tündér) táncot 

jártak” (Petőfi: A Tisza); „A fák megannyi szoknyás kísértetek” (Krúdy: Az útitárs). 

Határozatlan névmásként ’számos, (igen) sok’ jelentésben is használatos: megannyi példa 

tanúsítja, hogy… 

 

megbénul – lebénul 

A köznyelvi megbénul ’(személy, testrész) bénává válik’ ige mellett, sőt helyett egyre 

gyakoribb a beszélt nyelvben a lebénul változat: agyvérzés miatt lebénult; lebénult a karja; 

fél oldalára lebénult. A választékos irodalmi nyelv egyelőre ilyenkor is a meg igekötős 

formát használja. 

Kialakulóban van azonban némi jelentéskülönbség a meg, ill. a le igekötős ige között: 

az előbbit inkább a végleges, helyrehozhatatlan, az utóbbit az átmeneti, még 

megszüntethető bénulás jelölésére alkalmazzák. Ha ez az értelmi különbség megszilárdul, 

idővel a lebénul változat is köznyelvivé válhat. Ma azonban még bizalmas-pongyola 

jellegűnek kell tekintenünk. 

 

megbetegedik – lebetegedik 

A megbetegedik (és kijelentő mód jelen idejű alakváltozata, a megbetegszik) semlegesen 

köznyelvi: ’beteg lesz, beteggé válik’. A régies és népies lebetegedik csak terhes nőre 

mondható: ’a szülés megindultakor ágyba fekszik’. Egy idő óta azonban a beszélt nyelvben 

ez utóbbit is használják ’beteggé válik’ értelemben, mégpedig férfira vonatkoztatva is: 

Péter lebetegedett, nem tud eljönni. Ezt egyelőre bizalmas szóhasználatnak tartjuk, s a 

választékosabb beszélt és írott nyelvben a meg igekötős alak használatát ajánljuk: Péter 

megbetegedett, (ezért) nem tud eljönni. Idővel azonban a megbetegedik és a lebetegedik 

között jelentéskülönbség alakulhat ki (vö. megbénul – lebénul), ebben az esetben a 

lebetegedik is köznyelvivé válhat. 

 

megbízás – megbízatás 

A megbízás főnév egyaránt utalhat a cselekvésre és annak eredményére: az igazgató a 

minisztérium megbízásából járt el; ill. teljesítette a megbízással járó kötelezettségeket. A 



megbízatás viszont csak az utóbbit, a megbízás által vkire rárótt feladatot jelenti. Hibás 

tehát így használni: a minisztérium megbízatásából járt el. Helyesen: a minisztérium 

megbízásából. 

 

megbocsát vmit – megbocsát vmiért 

A megbocsát ige általában tárggyal használatos: megbocsát vmit, pl. bocsásd meg 

bűneimet! Ritkábban azonban előfordul a megbocsát vmiért vonzat is: megbocsátott a 

sértésért. Mind a két változat kifogástalan. 

 

megél – megér 

Némelyik jelentésükben helyettesíthetik egymást: nagy kort élt v. ért meg; (még) megélte 

v. megérte a fia esküvőjét; micsoda időket éltünk v. értünk meg! Ha azonban határozottan 

megjelölt időpontra vonatkozik, inkább a megér változatot használjuk: megérte a századik 

születésnapját. 

 

megelőzően 

A hivatali és a sajtónyelv kedvelt szava. A köznyelvben ezek használatosak helyette: 

korábban, ezelőtt, előzőleg. Névutószerű alkalmazása terjedőben van, pl. a rendszerváltást 

~. Ezt terjengőssége miatt nem helyeseljük. Jobb, mert rövidebb a hagyományos előtt 

névutó: a rendszerváltás előtt. 

megengedő kötőszók 

A kijelentés tartalmával szembeni állásfoglalásunknak egyik sajátos kifejezésmódja a 

megengedés. Régebbi kötőszói: (ám)bátor, holott, jóllehet. A mai nyelvben inkább a bár, 

noha és a ha … is kötőszópár fordulnak elő. 

Idegen mintára terjedt el az annak ellenére, pl. annak ellenére, hogy meghívtuk, nem jött el. 

Természetesebben és tömörebben: bár v. noha meghívtuk… A régebbi hivatali nyelv 

kedvelte a nehézkes annak elismerésével, annak fenntartásával kifejezéseket is; ezek 

napjainkra elavultak. 

A megengedő is kötőszó szórendi helyére nézve fontos szabály, hogy a ha, bár 

kötőszóval v. akár-, bár- előtagú névmással kezdődő mondatokban az is kötőszó az 

állítmány mögé (több szóból álló állítmány esetén a segédigei rész mögé) kerül. Pl.: ha a 

szoba rendetlen is…; ha megnézte is…; bármennyire ráérnék is…; „Ha nem születtem 

volna is magyarnak, / E néphez állanék ezennel én” (Petőfi: Élet vagy halál!). Kerüljük 

tehát az efféle szórendet: ha meg is nézte… Tagadó mondatokban azonban a megengedő is 

kötőszó a mai nyelvben már jobbára közvetlenül a tagadószó mögé kerül: ha nem is nézte 

meg alaposan, legalább rápillantott. Az ilyen szórendet nem minősíthetjük hibásnak, bár 

választékosabb ez: ha nem nézte is meg alaposan… L. még: is 

 

megépít 

A hivatali és a közéleti nyelvben (beszédekben, nyilatkozatokban) gyakori ez az ige a 

felépít mellett, sőt helyett. Egyik változat sem kifogásolható, sőt pl. autóparkolót v. utat 

valóban inkább ~eni lehet, mint felépíteni. Egyébként azonban a felépít a szokásosabb, 

természetesebb. Ugyanez vonatkozik a megépül és a felépül viszonyára is. 

 

megérdeklődik vmit 

A meg igekötő az érdeklődik igét tárgyassá teszi, s ezzel vonzatát is megváltoztatja: 

érdeklődik a vonat indulása felől v. (idegenszerűen) után, de megérdeklődi a vonat 



indulását. A ~ forma egyelőre kissé bizalmas, beszélt nyelvi ízű, de nem szabálytalan. Vö. 

meggratulál vkit | megválaszol vmit 

 

megfelelően 

Újabban, különösen a hivatali nyelvben névutószerűen használják: az előírásoknak ~ 

jártunk el. Helyette tömörebb: az előírások szerint. Régebben élt a megfelelőleg változat is, 

ez azonban kellemetlen hangzása miatt háttérbe szorult. 

 

megfelel vminek 

Különösen a sajtónyelv kedveli: megfelel az igazságnak, nem felel meg a tényeknek. 

Szókimondó tömörséggel: igaz v. nem igaz. A divatos megfelelt v. nem felelt meg a beléje 

helyezett bizalomnak kifejezés helyett egyszerűbb és pontosabb: (nem) igazolta a 

várakozást; (nem) csalódtak benne. 

 

megfinanszíroz 

Pénzügyi szaknyelvi, ill. sajtónyelvi szó: ’vmely nagyobb vállalkozást (pl. építkezést) a 

kellő pénz előteremtésével, folyósításával támogat, lehetővé tesz’, pl. az önkormányzat ~ta 

az uszoda (fel)építését. Tömörsége miatt szükséges szó, de hivatali nyelvi ízű. 

Választékosabban: az uszoda (fel)építésének költségeit az önkormányzat vállalta (magára). 

 

meggratulál vkit 

Kissé bizalmas, de nem hibás kifejezés annak nyomatékos, a mozzanatosságot, 

egyszeriséget is kidomborító közlésére, hogy vki gratulál vkinek vmihez, vmilyen 

alkalomból. Az igekötő az alapigét egyszersmind tárgyassá is teszi, s ezzel 

vonzatszerkezetét is átalakítja: meggratulálta az unokaöccsét abból az alkalomból, hogy 

leérettségizett; de: gratulált az unokaöccsének ahhoz, hogy leérettségizett. Vö. 

megérdeklődik vmit | megválaszol vmit 

 

még  határozószó hangsúlya 

Idővonatkozás kifejezésére használva hangsúlytalan (a hangsúlyos szótagokat vastagabb 

betűkkel írjuk): tavaly még nem hallott róla senki. Fokozó értelmű szóként viszont 

hangsúlyos: még határozottabban, még elszántabban kellett volna cselekedni. Ez utóbbi 

fajta használatakor gyakori hiba a hangsúly késleltetése, a még utáni szóra való 

átcsúsztatása: még határozottabban, még elszántabban… Az efféle, terjedőben levő 

idegenszerű hangsúlyozást okvetlenül kerülnünk kell. 

 

megházasodik 

Az újabb beszélt nyelvben nő is mondhatja, hogy ~, azaz ’házasságot köt’. Pl. az olimpia 

után ~om, mert gyereket szeretnék – nyilatkozza egy bajnoknő. Ezt mint a hagyományos 

nemi szerepek megváltozását tükröző nyelvi jelenséget tudomásul kell vennünk, bár 

egyelőre kissé szokatlanul hat. Vö. bekötik a fejét | családot alapít 

 

meghibásodás, meghibásodik 

Gyakran helytelenített, de nem szabálytalan képzésű, olykor szükséges szavak a hivatali, 

műszaki és sajtónyelvben: a motor meghibásodása miatt leállt a gépkocsi; a készülék 

meghibásodott. A nem szakmai jellegű nyelvhasználatban azonban természetesebbek ezek: 

a motor hibája v. elromlása miatt; a készülék elromlott v. nem működik. 



 

méghozzá – hozzá még 

Nyomatékosító, ill. fokozó szerepű kifejezések a beszélt nyelvben: katonatiszt, méghozzá 

ezredes; nem elég, hogy elkésett, hozzá még szemtelenkedik is. Bár német hatásra alakultak 

ki (a mintájukul szolgáló noch dazu kifejezés ma is előfordul a bizalmas-vulgáris stílusú 

beszédben), már nem érezni rajtuk különösebb idegenszerűséget. Választékosabb 

beszédben és írásban azonban ezeket a szinonimáikat használjuk fokozásra, nyomósításra: 

mégpedig, ráadásul, (a) tetejébe, (sőt,) mi több. 

 

meg  igekötő 

Eredeti helyhatározói jelentése (’mögé, hátra, vissza’) elhalványult. Ma elsősorban a 

cselekvés befejezettségét jelzi: megír, megtanul, megvacsorázik stb. Ezenkívül olykor a 

cselekvés, történés megkezdődését v. pillanatnyiságát érzékelteti: megszólal, megvillan 

stb.; ilyen célra használják, de fölösen, a következő tornatanári vezényszókban: most 

megnyújtózunk előre a két kézzel; bal kézzel jobban megnyújtózol (elég az igekötő nélküli 

nyújtózunk, nyújtózol). Végül egyéb jelentésmódosító szerepe is lehet: alszik (az ember) – 

megalszik (a tej); szól ’beszél’ – megszól ’(háta mögött) elmarasztal’; stb. 

Jó néhány ige mellett más igekötővel v. igekötőkkel váltakozik, befejezettséget v. eltérő 

értelmet adva az igének: megcsendesedik – elcsendesedik – lecsendesedik; megemleget – 

felemleget; megmagyarosodik – elmagyarosodik; stb. (A legfontosabb ilyen párokat külön 

szócikkekben tárgyaljuk!) 

Újabb jelenség, hogy a meg hozzákapcsolódásával az ige tárgyassá válik: érdeklődik 

vmi felől v. iránt – megérdeklődik vmit; gratulál vkinek – meggratulál vkit; pályázik vmire 

– megpályázik vmit; válaszol vmire – megválaszol vmit; stb. Ezek az új keletű meg 

igekötős igék hasznosak, nem kifogásolhatók. 

 

mégiscsak – mégis csak 

A ’mégis’ jelentésű (de annál nyomatékosabb) mégiscsak határozószót egy szóba írjuk: ez 

mégiscsak túlzás! Különírjuk viszont a mégis és a csak határozószót, ha önállóan, saját 

jelentésükben szerepelnek: messziről észrevette a kerékpárost, mégis csak (é. de csak, ám 

csak, azonban csak) akkor fékezett, amikor már késő volt. 

 

mégis ne(m) – mégse(m) 

A pongyola élőbeszédben olykor együtt használják a mégis kötőszót a tagadószókkal: 

nyitva hagyta az ablakot, mégis nem esett be az eső; tudom, hogy megsértettelek, mégis ne 

haragudj. Igényesebb beszédbe ilyen értelemben a mégse(m) kötőszó való: …, mégsem 

esett be az eső; …, mégse haragudj. Kivételesen azonban a mégis ne(m) szerkezet is jó 

lehet, ha a mégis önállósulva, mondatszó gyanánt szerepel: tudom, hogy megsértettelek, 

mégis… – ne haragudj! 

 

megjátssza magát 

A (meg)játssza az ártatlant, az urat, a főnököt, a jó fiút stb. köznyelvi szókapcsolatok 

mintájára kialakult ~ kifejezés csak a bizalmas-vulgáris stílusban fogadható el. Szükség 

esetén ezekkel a választékos szinonimáival pótolhatjuk: alakoskodik, különcködik, 

előkelősködik. A tiltó értelmű ne játszd meg magad(at)! mondat helyett tapintatosabb a 

köznyelvi viselkedj őszintén v. természetes(ebb)en! Határozottabb tiltásként pedig: ne 

tettesd magad(at)!; ne komédiázz! 



 

meg kell hagyni 

Kissé bizalmas fordulat, különösen a társalgási nyelvben: ~, jól dolgozik; ~, értelmes 

gyerek. Választékosabban, de kevésbé ízesen: valóban; ami igaz, az igaz; el kell ismerni. 

Népiesen, tréfásan: biz’ isten… 

 

megkeresés 

Enyhén idegenszerű hivatali nyelvi szakszó. Köznyelvi megfelelői magyarosabbak is, 

tartalmasabbak is: átirat, felszólítás, kérés, kérvény, levél, utasítás, aszerint hogy valójában 

miről is van szó az iratban. 

 

megkifogásol 

Csak jogi nyelvi szakszóként fogadható el: ~ja a határozatot, az intézkedést, a 

tanúvallomást stb. A köznyelvben elég a kifogásol. Ha okvetlenül hangsúlyozni akarjuk a 

cselekvés befejezettségét, mozzanatosságát, ill. hivatalos jellegét, inkább a – kissé 

terjengős – kifogást emel v. tesz kifejezéssel éljünk! 

 

meg  kötőszó 

Néhány állandó szókapcsolatban az és v. s kapcsolatos kötőszó helyett inkább a meg 

szócskát használjuk: ez meg ez v. az; ekkor meg ekkor v. akkor; ezer meg ezer ember 

tolongott az utcákon; stb. Összeadás kimondásakor pedig csak ezzel élhetünk: egy meg 

egy; kettő meg kettő az négy. Ha a mondatban, kifejezésben már van egy és kötőszó, jó 

szolgálatot tehet a meg: könyvet ír a fok- és mértékhatározóról meg a többi módféle 

határozóról. Használhatjuk a szót másra terelő v. hozzátoldó szerepű és helyett is, bár ez 

kissé népies: meg pénzt is szeretnék kérni; meg aztán drága is a benzin! 

 

megkülönböztetett(en) 

Terjengős szavak a hivatali nyelvben. Természetesebb így: elsősorban, főként, különösen 

stb. A megkülönböztetett melléknév kissé régies, modoros, de nem helytelen ezekben: 

megkülönböztetett figyelemmel bánik vkivel, ill. (levélzáró formulaként:) 

Megkülönböztetett tisztelettel… 

 

meglepetés – meglepődés 

Mindkettő helyes, de részben eltérő a jelentésük. Váratlan eseményre v. ajándékra csak az 

előbbivel utalhatunk: meglepetés a döntőben: kikapott a német csapat; hoztam egy kis 

meglepetést. ’Csodálkozáshoz hasonló lelkiállapot’ értelemben viszont mind a kettő 

használható: elállt a szava a meglepetéstől v. a meglepődéstől. 

 

meglép vhonnan L. lelép 

 

meglép vmit L. lép 

 

megméretés – megmérettetés – megméretődés 

Újabb keletű divatszavak a közéleti nyelvben és ennek hatására más nyelvi 

rétegekben is. Tömören, szemléletesen fejezik ki azt a jelentéstartalmat,  

hogy vki (különösen politikus) nyilvános bírálatnak, értékelésnek teszi ki 

magát, vállalja, hogy a nyilvánosság  mérje őt meg, jelleme és tettei alapján. 



Alakilag a megméretés és a képzőismétléses megmérettetés egyaránt kifogástalan. Az 

amúgy is kevésbé gyakori megméretődés viszont téves analógia folytán keletkezett, 

keverék – és emiatt kerülendő – forma. 

 

még mindig nem 

Egy kissé suta kifejezés; helyette gördülékenyebb és tartalmasabb: még most sem; még így 

sem; még akkor sem. 

 

megmondja az őszintét 

A kevésbé igényes beszélt nyelvben használatos, talán humorosnak szánt szófordulat: 

megmondja (neki) az őszintét, azaz őszintén megmondja, ill. megmondja (neki) az őszinte 

véleményét. A választékos köznyelvben és írásban csak ez utóbbiakat használhatjuk. 

 

megmosakodik – lemosakodik 

A megmosakodik (a kijelentő mód jelen idejében megmosakszik is) igéhez képest a 

lemosakodik (lemosakszik) némi jelentéskülönbséget mutat: ’gyorsan, esetleg felületesen 

mosakodik’, pl. hideg vízzel lemosakodott, s már rohant is a munkába. Van olyan jelentés 

is, amelynek kifejezésére csak ez utóbbi alkalmas: a színész az előadás befejeztével 

lemosakodik, azaz ’lemossa arcáról a festéket’. 

 

megold 

Hivatali nyelvi használata kissé fontoskodó: ~ottuk a szállítást, a gépelést, a ruhatisztítást 

stb. Változatosabban: megszerveztük a szállítást; gondoskodtunk a gépel(tet)ésről; sikerült 

kitisztítanunk v. kitisztíttatnunk a ruhát. 

 

megolvas 

Egyik jelentésében: ’(pénzt) megszámol’ kissé régies és népies ez az ige. Másik jelentése 

szaknyelvi jellegű, csak a nyomdászok szóhasználatában él: ~sa a korrektúrát, azaz 

(figyelmesen) átnézi és kijavítja a nyomdai levonatot. 

 

megörököl 

A meg igekötő a történés mozzanatosságát emeli ki: ~te a házat a nagynénjétől; vö. házat 

örökölt, ill. nem vásárolta, hanem örökölte azt a házat. Mivel azonban az örököl ige 

magában is ilyen jelentésű, általában nem szükséges a meg igekötő kitétele. 

 

megrökönyödik 

Kiejtve gyakran [megrőkönyödik], de írva csak a ~ alak a szabályos. 

 

megszólítás 

A ~ az emberek közötti kapcsolatfelvétel fontos eszköze, a nyelvi érintkezés megindítója. 

Az, hogy vkit hogyan kell, illik, célszerű megszólítani, számos körülménytől függ: a 

megszólító és a megszólított közti kapcsolattól, életkor- és rangbeli viszonytól, nemi 

hovatartozástól stb. Másképpen szólítunk meg egy idegen embert, mint egy régi ismerőst, 

jó barátot v. családtagot. A mai nyelvhasználatban az előbbi szokott zavart okozni: sokan 

nem tudják, mikor melyik a helyes megoldás idegenek ~akor. 

A mindennapi életben idegen nőt a következőképpen lehet megszólítani: asszonyom, 

hölgyem, fiatalabbat így is: kisasszony; ismeretlen férfihoz szólva: uram, fiatalúr, 



fiatalember (ez kissé bizalmasabb jellegű). Vidéken és a bizalmas(kodó) városi nyelvben 

szokásosak ezek is: néni, bácsi. Csak ismerőshöz fordulhatunk ezekkel az enyhén bizalmas 

~okkal: Molnár bácsi, Kiss néni, Pista bácsi, Mária néni; egyébként: Molnár úr, Kissné 

asszony. Gyakoriak még a foglalkozás, beosztás szerinti ~ok: tanár úr, doktor úr, 

szerkesztő úr, igazgató úr, elnök úr, ill. tanárnő, doktornő, igazgató asszony, elnök 

asszony. Nőknek ilyen ~a önmagában sokszor nem elég udvarias; ilyenkor a tanárnő, 

kérem; kedves doktornő; tisztelt igazgató asszony formákkal éljünk (az utóbbival persze 

inkább csak írásban). 

A művészeti életben – olykor modoros tiszteletadásként – ez is előfordul: (kedves) 

mester. Fel-felbukkan néhány régebbi, ma már korszerűtlenül ható ~ is, pl. nagyságos 

asszony (népiesen-vulgárisan nassasszony). 

A munkahelyeken az egymással nem tegeződő munkatársak is mind ritkábban szólítják 

egymást (kedves) kollégá-nak, kolléga úr-nak, ill. kolléganő-nek. Eltűnőben van a tisztes 

hagyományú kartárs(nő) is. A mozgalmi és hivatali ~ként korábban általános elvtárs(nő) 

pedig teljesen kiszorult a használatból. 

A bizalmas-családias ~ok (bátyám, néném, húgom, öcsém, anyu, apu, anyuka, apuka 

stb.) vmilyen családi kapcsolathoz kötődnek. Ezek és a bizalmas(kodó) aranyoskám, 

édes(em), főnök, bá stb. idegen emberhez fordulva stílustalanok, sokszor sértők is. 

Gyermek ~aként szokásos a kisfiú, kislány (tréfásan nagyfiú, nagylány); csak kisfiúhoz: 

kiskoma v. kiskomám; összefoglaló ~ként: gyerekek; kb. tízéves kortól használható a fiúk, 

ill. a lányok forma is. 

 

megtalálja a számítását 

Német mintára alakult tükörkifejezés. Magyarosabban: megvan belőle a haszna, jól jár 

vele, nem jár (vele) rosszul; kifizetődik, érdemes, megéri neki. 

 

megtart L. betart – megtart 

 

megválaszol vmit 

A meg igekötő a válaszol igét tárgyassá teszi, s ezzel vonzatát is megváltoztatja: válaszol a 

kérdésre, de megválaszolja a kérdést. Ez utóbbi forma kissé nyomatékosabb, de túl 

gyakran használva modoros. Vö. megérdeklődik vmit | meggratulál vkit 

 

megválik vkitől 

Az újabb közéleti nyelvben ezt is jelenti: ’elbocsát, utcára tesz, kirúg vkit’. Pl. a múlt év 

elején meg kellett válnunk néhány munkatársunktól. Eredetileg talán azt is kifejezte ez a 

szóhasználat, hogy a „megválás” kényszerűségből történt, hogy annak is fájt, aki elküldte a 

másikat, nem csupán annak, akit elküldtek. Ma már nem egyéb, mint az elbocsát igének 

egy kissé finomkodó, olykor képmutató szinonimája. 

 

megvalósít, megvalósul 

Eredeti jelentésük: ’(elvet, elgondolást, tervet) valóra vált’, ill. ’(elv stb.) valóra válik’. A 

hivatali nyelvben és a sajtóban ’létrehoz, megteremt’, ill. létrejön’ értelemben is használják 

őket: új üdülőközpontot valósítottak meg; a beruházás még nem valósult meg. 

Egyszerűbben és pontosabban: építettek (fel); nem történt meg v. nem készült el. A jogi 

nyelvben is elterjedtek: a cselekmény bűntettet valósít meg; súlyosabb bűncselekmény nem 

valósult meg. Nem szakszövegben azonban jobbak ezek: a cselekmény bűntett(nek 



minősül); súlyosabb bűncselekmény nem történt v. ilyet nem követtek el. A hivatali zsargon 

terjengős kifejezéseket is alkot velük: megvalósítottuk a gépek üzembe helyezését; az új 

eljárások bevezetése fokozatosan valósul meg. Rövidebben: a gépeket üzembe helyeztük; 

az új eljárásokat fokozatosan vezetik v. vezetjük be. 

 

megvan, meglesz  helyesírása 

A megvan, meglesz igekötős igéket egyenes szórendben egy szóba írjuk: megvan a 

tizenegyedik aranyérem; meglesz nélküle ezután is. Tagadáskor v. főhangsúlyos 

mondatrész után az igekötő természetesen elválik igéjétől: nem volt meg a várt eredmény; 

az lesz meg, amit én akarok! 

Nem tévesztendő össze ezzel a létige + határozói igenév szerkezet, melyben a van v. a 

lesz létige önálló elemként iktatódik be a határozói igenév két tagja közé. Az ilyeneket 

három szóba kell írni: meg van rakva a tűz; meg lesz csinálva a kerítés. 

 

megvezet 

Konkrét jelentésében a gépkocsivezetők zsargonjában fordul elő: az úttesten keletkezett 

nyomvályú ~i az autókat, azaz ’egy csapáson való (lassú) haladásra kényszeríti’ őket. Az 

argóban ezt jelenti: ’megtéveszt, félrevezet, rászed, csőbe húz’. Innen a sajtónyelvbe is 

átkerült, megtartva azonban erősen bizalmas és pejoratív ízét. 

 

megy 

Ragozása rendhagyó! Egyes szám 1. személy: ~ek (a menek tájnyelvi); 2. személy: mégy (a 

beszélt nyelvben így is: mész; a mégysz elavult); 3. személy: ~ (a ~en tájnyelvi). Többes 

szám 1. személy: ~ünk (a menünk tájnyelvi); 2. személy: mentek; 3. személy: mennek. 

Gyakran fordul elő szókapcsolatokban, kifejezésekben. Ezek nem hibásak, de van 

helyettük szabatosabb, ill. színesebb megoldás is: csődbe ~ = csődbe jut; egyre ~ = 

mindegy, ugyanaz; ez nem ~ = nem illik, nem helyes; nem lehetséges; ezt nem tudom 

megcsinálni; gyomrára, szívére, idegeire ~ vmi = tönkreteszi a gyomrát, a szívét, az 

idegeit; árt a gyomrának, a szívének, az idegeinek; olykor csupán: (fel)idegesíti; kárba, 

veszendőbe ~ = kárba vész, elkallódik; mi ~ a színházban, a moziban? = mit adnak v. mi a 

műsor v. mi van műsoron? 

 

méh, MÉH  kiejtése, toldalékolása 

A méh főnevet, akár ’mézgyűjtő rovar’, akár ’női belső szerv’ a jelentése, toldalék nélkül 

v. mássalhangzóval kezdődő toldalék előtt így ejtjük ki helyesen: [mé]. A szó végi h betű 

tehát ilyenkor nem hangzik: a méh [mé] a takarékosság jelképe; a magzat a méhben 

[mében] fekszik. Ha viszont magánhangzós (kezdetű) toldalék kapcsolódik hozzá, kiejtjük 

a h-t: méheket tenyészt; méhében hordja magzatát. 

Újabban, különösen ’női szerv’ értelemben, terjed a betűejtéses [méh]. Ez kezdődő 

szóhasadásnak a jele is lehet, de egyelőre kívül esik a köznyelvi ejtésnormán. 

A MÉH mozaikszóban általában kiejtik a h-t, ez is befolyásolhatja a méh köznév hang-

alakját. A -vel ragos alak az ejtésmódtól függően kétféle lehet: méhvel [mével] v. méhhel 

[mé¦¦el]. Az intézménynevet viszont csak így ragozhatjuk: MÉH-hel. 

 

meleg 

A régebbi bizalmas beszédben használatos ~ nő ’homoszexuális nő’ kifejezésből vonódott 

el általában ’homoszexuális’ értelemben, sőt az utóbbi időben inkább az ilyen férfiakra 



vonatkoztatva (ezzel párhuzamosan a korábbi „meleg” nőket mindinkább a leszbikus 

megjelöléssel kezdték illetni). Melléknévként és főnévként egyaránt alkalmazható. 

Semleges (egyelőre nem pejoratív) jellege alkalmassá tenné arra is, hogy idővel hivatalos 

használatúvá váljék: a képviselő szót emelt a ~ek jogaiért. 

 

meleg vérű – melegvérű 

A meleg vérű állat szakkifejezésben külön kell írni, pl. az emlősök meleg vérű állatok 

(szembeállítva a hideg vérű állatokkal, pl. a hüllőkkel). De egybeírjuk az átvitt értelmű 

melegvérű ’lobbanékony’ melléknevet, sőt a ’heves vérmérsékletű, élénk mozgású (állat)’ 

jelentésű melegvérű szót is: az arabs telivér melegvérű ló (szemben a hidegvérű meck-

lenburgival). 

 

mellé 

A ~ névutó helyett olykor pontosabb a megfelelő határozórag: az asztal ~ ült = az 

asztalhoz. Előfordul igekötőként is: ~lép, ~rúg stb. Határozószóként konkrét jelentésben a 

melléje változat is használható: ízes volt a vacsora, melléje egy kis bort is kaptunk. 

’Ráadásul’ értelemben viszont a ~ alak a természetesebb: csinos kislány, ~ még okos is. 

 

mellékelten – mellékelve 

A két változat közül a határozói igenévi mellékelve a magyarosabb és a gyakoribb: 

levelemhez mellékelve küldök néhány újságkivágást. A hivatali nyelvben azonban hosszabb 

ideje él a mellékelten forma is: mellékelten megküldjük a főhatóság f. hó 15-i 

határozatának hiteles másolatát. Ezt a szóhasználatot erősíti analógiájával a (mint) a 

mellékelt ábra mutatja állandó szókapcsolat is. 

 

melléke, melléki 

A melléke birtokos személyjeles főnevet különírjuk tulajdonnévi birtokos jelzőjétől: a 

Duna melléke. Megmarad a különírás a szerkezet -i képzős származékában is: Duna 

melléki (országok). De egybe kell írni pl. az érmelléki melléknevet, mert az egybeírt 

Érmellék tájegységnévből származik. 

Kötőjelesek viszont a Zagyva-melléki típusú melléknevek, mert a Zagyva-mellék típusú, 

kötőjeles földrajzi nevekből erednek. 

Vö. mente, menti | vidéke, vidéki 

 

mellékmondat sorrendi helye 

A mellékmondat az alárendelt összetett mondatnak az a tagmondata, amely nyelvtanilag 

alá van rendelve egy másik tagmondatnak, az ún. főmondatnak. A mellékmondat a 

főmondatnak vmelyik mondatrészét fejti ki külön mondat alakjában. Pl.: „A virágnak 

megtiltani nem lehet [azt], hogy ne nyíljék [akkor], ha jön a szép kikelet” (Petőfi). E 

példában a 2. tagmondat tárgyi mellékmondata az 1.-nek, a 3. időhatározói mellékmondata 

a 2.-nak. Tehát az 1. tagmondat abszolút főmondat, a 3. abszolút mellékmondat, míg a 2. 

tagmondat mellékmondat az 1.-höz, de főmondat a 3.-hoz képest. 

Ha a mondat máskülönben félreérthető, célszerű, hogy a mellékmondat az után a szó 

után következzék, amelyikre vonatkozik. Mást-mást jelent tehát: barátom látta Jancsit, 

akit te is ismersz, ill. barátom, akit te is ismersz, látta Jancsit. Ha a főmondatban van 

utalószó, nem szükséges, hogy a mellékmondat közvetlenül a mellett a szó mellett álljon, 

amelyre vonatkozik: azt a két könyvet írd be a nyilvántartásba, amelyet tegnap vettünk. 



Ennek híján azonban a pongyola szórend félreértést okozhat: közzétették a határozatokat a 

munkaköri visszaélésekről, amelyeket a közgyűlés elfogadott. A mondat félreérthetőségét a 

főmondat átfogalmazásával szüntethetjük mwg: közzétették a munkaköri visszaélésekről 

szóló határozatokat, amelyeket a közgyűlés elfogadott. 

A feltételes jelentéstartalmú okhatározói mellékmondat általában megelőzi főmondatát: 

ha lesz időm, megcsinálom; ha esni fog, itthon maradunk. Az élőbeszédben gyakori a 

közbevetéses, mondat-átszövődéses szerkesztés: vasárnap, ha lesz egy kis időtök, 

látogassatok meg!; sőt: segédmotoros kerékpárján reméli, hogy másfél óra alatt megteszi 

az utat. Az írott nyelvben az utóbbi típusú mondatokat lehetőleg kerüljük! Szabályosan: 

reméli, hogy segédmotoros kerékpárján másfél óra alatt megteszi az utat. 

Mondatátszövődés következménye az el kell, hogy menjek szerkezet. Erdélyiesen 

kötőszó nélkül is: el kell menjek. A beszélt nyelvben ezek is elfogadhatók, de a választékos 

nyelvhasználatban és különösen írásban ez a forma a helyesebb: el kell mennem. 

 

melléknévi igenév L. beálló melléknévi igenév használata | befejezett melléknévi igenév 

használata | folyamatos melléknévi igenév használata 

 

melléknévi igenév fokozása 

A többé-kevésbé melléknévvé vált melléknévi igeneveket már lehet fokozni: legcsábítóbb 

(ajánlat), legkelendőbb (árucikk), legkielégítőbb (megoldás) stb. Ahol viszont az igenévi 

jelleg még nem homályosult el teljesen, inkább a körülírt fokozást alkalmazzuk: a 

leginkább megfontolandó, a legjobban megalapozott (nem pedig: legmegfontolandóbb, 

legmegalapozottabb). A kétszeres fokozás (pl. a legjobban felkapottabb) durva hiba, 

okvetlenül kerülendő! Helyesen: a legfelkapottabb v. a leginkább felkapott. 

 

mellérendelő kötőszók 

Az és kötőszó kapcsolatos mellérendelés jelölésére szolgál; ellentétesség kifejezésére nem 

alkalmas: a jó állásokat a legügyesebbek szerzik meg, és nem a legképzettebbek. Helyesen: 

… nem pedig a legképzettebbek. 

Pongyolaság az ellentétes kötőszók halmozása: ő is ott volt a megbeszélésen, de 

azonban nem szólalt fel. Ilyenkor v. csak a de, v. csak az azonban kötőszót alkalmazzuk: 

…, de nem szólalt fel; ill. …, azonban nem szólalt fel. 

Hasonló, de újabb keletű pontatlanság az és (s) és a pedig kötőszónak effajta együttes 

használata: a rendelet értelmében ez a lehetőség megszűnt, és a további ilyen kérelmeket 

pedig elutasítják (a hivatali nyelvből); baloldali pártra minden társadalomnak szüksége 

van, s Magyarországon pedig különösen erős a baloldaliság érzése (a sajtóból). A két 

tagmondatot v. a kapcsolatos és (s), v. a nyomósítóan hozzátoldó pedig kötőszóval kellett 

volna összekapcsolni: a lehetőség megszűnt, és a további ilyen kérelmeket elutasítják; a 

lehetőség megszűnt, a további ilyen kérelmeket pedig elutasítják. Ugyanígy a másodikként 

idézett példában is: …, s Magyarországon különösen erős a baloldaliság érzése; …, 

Magyarországon pedig különösen erős a baloldaliság érzése. 

Ugyanez vonatkozik az ellentétes mellérendelés eseteire is: az edző a középcsatárt 

cserélte le, s nem pedig a balhátvédet. Elég ennyi: …, s nem a balhátvédet; ill.: …, nem 

pedig a balhátvédet. 

Régi hivatali nyelvünk öröksége az úgy …, mint hasonlító kötőszópárnak kapcsolatos 

mellérendelés kifejezésére való alkalmazása: úgy a férfiak, mint a nők kedvelik. 



Hagyományosan: mind a férfiak, mind a nők kedvelik; a férfiak is, a nők is kedvelik 

(kevésbé választékos, de nem helytelen: a férfiak és a nők is kedvelik). 

 

mellérendelt mondat 

A ~ olyan összetett mondat, amely két v. több egyenrangú tagmondatból áll. E tagmonda-

tok különféle viszonyban lehetnek egymással; e szerint beszélünk kapcsolatos, ellentétes, 

választó, magyarázó, következtető mellérendelésről, ill. ~ról. 

A ~ nem magyarosabb, mint az alárendelt mondat. Nem állja tehát meg a helyét az a 

közkeletű vélekedés, hogy a magyar „mellérendelő nyelv”. Azt, hogy a kétféle 

mondatszerkesztési lehetőség: az alárendelés és a mellérendelés közül melyikhez 

folyamodunk, mindig az adott mondat tartalma, a közlés célja és a szövegkörnyezet szabja 

meg. 

L. még: alárendelt mondat 

 

mellett 

Ne használjuk ragok helyett! Pl.: lámpafény ~ = lámpafénynél; jótállás ~ = jótállással; 

kedvező feltételek ~ = kedvező feltételekkel; nagy részvét ~ = nagy részvéttel; a legjobb 

akarat, szándék ~ = a legjobb akarattal, szándékkal. A váll váll ~ is szemléletes, de még 

jobb, mert tömörebb ez: vállvetve. 

Előfordul, kissé idegenszerűen, megengedő értelemben is: minden jó tulajdonsága ~ (is) 

unalmas alak. Magyarosabban: minden jó tulajdonsága ellenére (is)… 

Nem helytelen ’vmin kívül, felül’ értelemben: a futás ~ az úszást is kedveli; a bíróság a 

vádlottakat a szabadságvesztés-büntetés ~ kártérítés megfizetésére is kötelezte. De 

hagyományosabb és választékosabb erre a célra a (vmin) kívül v. felül névutó: a futáson 

kívül…; a szabadságvesztés-büntetésen felül… 

 

mely – amely L. amely 

 

mélyhűt 

Elvonás a mélyhűtés főnévből. Tömörsége és szaknyelvi értelme miatt nem nélkülözhető. 

 

mélyhűtés, mélyhűtött 

Köznyelvivé vált szakszavak. Az újabb műszaki nyelv ilyen értelemben inkább a 

gyorsfagyasztás, gyorsfagyasztott kifejezéseket használja. 

 

melyik 

A ~ kérdő névmás a keresett vki, vmi felől tudakozódó szó: ~et választottad?; ~ 

stadionban játsszák a döntőt? Végződése, az -ik képző a ’több közül egyet’ 

jelentésmozzanatának kifejezésére szolgál, ezért csak egyes számban levő főnév 

jelzőjeként állhat. Szabálytalannak tekintendők tehát az ilyen, az élőbeszédben és a 

sajtónyelvben olykor előforduló kérdések: ~ könyveket választottad ki?; ~ stadionokban 

játsszák az Európa-bajnokság mérkőzéseit? Az igényes nyelvhasználat ilyenkor a mely 

kérdő névmással él: mely könyveket…?; mely stadionokban…? 

 

melyikük – melyikőjük 

A melyik kérdő névmás szokásos birtokos személyjeles alakjai: melyike, melyikünk, 

melyik(e)tek, melyikük. E szabályos alakok mellett azonban olykor felbukkannak a me-



lyikőnk, melyikőtök, melyikőjük változatok is, pl. azon tanakodnak, melyikőjük végezze el a 

szabadrúgást (egy sportközvetítésből). Ez minden valószínűség szerint a kettő számnév 

birtokos személyjeles alakjainak (kettőnk, kettőtök, kettőjük) analógiás hatásával 

magyarázható. Ez az analógia több más számnévnek és névmásnak a birtokos személyjeles 

alakjaiban is érvényesül ó, ő hangot tartalmazó alakváltozatok formájában: hármónk, 

hármótok, hármójuk; négyőnk, négyőtök, négyőjük, továbbá – most már csak a paradigma 

végső tagját említve – egyikőjük, másikójuk, bármelyikőjük, mindegyikőjük, semelyikőjük, 

valamelyikőjük stb. Ezek az analógiás hatást tükröző formák nem hibásak ugyan, de ma 

már egy kissé avíttasnak, finomkodónak számítanak, s csak ennek figyelembevételével 

használhatók. A melyikőnk, melyikőtök, melyikőjük helyett ezek a maibb, természetesebb 

alakok: melyikünk. melyik(e)tek, melyikük. Az idézett példamondat tehát így helyesebb: 

azon tanakodnak, melyikük végezze el a szabadrúgást. Vö. egyikük – egyikőjük | 

mindegyikük – mindegyikőjük 

 

mely, melyik  személyjeles alakjai 

A mely kérdő névmásnak csak többes számú birtokos személyjeles alakjai fordulnak elő, s 

ezek is mind ritkábban: melyünk v. melyőnk; melyetek v. melyőtök. 3. személyben 

kiveszőben: melyük. A köznyelv ezek helyett a melyik kérdő névmás személyjeles alakjait 

használja: melyikünk, melyik(e)tek v. melyikőtök, melyikük. 

 

mélyvasút L. metró 

 

menedzser 

Angol eredetű főnév. Nincs pontos magyar megfelelője (kb. szervezési szakember, 

szervező, vezető, irányító). Így gyökeret vert a gazdasági élet nyelvében, s egy ideje 

magyarosan is írjuk. (Az angolos manager írásmód magyar szövegben már 

finomkodásnak, sőt helyesírási hibának tekinthető.) Elválasztása: me-ne-dzser. Igei 

származéka, a menedzsel ’vkinek v. vminek az ügyeit intézi, ill. szervezőmunkájával segíti, 

támogatja’ szintén elterjedt. A szócsalád harmadik tagjáról, a menedzsment főnévről l. 

külön cikkünket! 

 

menedzsment 

Az angol management főnévnek több jó magyar megfelelője is van: ügyvitel, kezelés, 

intézés, vezetés, ill. vezetőség, olykor igazgatóság. Helyettük mégis az angolból átvett ~ 

terjedt el, egy idő óta magyaros-fonetikus írásmóddal. Ennek oka részben a menedzser és a 

menedzsel analógiája, részben pedig az, hogy a ~ egy olyan vezetői, termelésirányítói 

csoportot jelöl, amely tartalmilag nem teljesen azonos sem a vezetőség-gel, sem az 

igazgatóság-gal. 

 

mennél L. minél – mennél – mentől – mentül 

 

mente, menti 

E szavakat különírjuk tulajdonnévi előtagjuktól: a Tisza mente, a Dráva mentén, a Duna 

menti népek. Kivételesen egybeírjuk azonban (kisebb) tájegység neveként: (a) 

Nyárádmente, a nyárádmenti nyelvjárás. Az utóbbit így is írhatjuk, inkább földrajzi, mint 

néprajzi v. nyelvészeti értelemben: a Nyárád menti települések. Vö. melléke, melléki | 

vidéke, vidéki 



 

mentén 

A névutószerűen használt ~ ragos főnevet korábban csak konkrét értelemben alkalmazták: 

a folyó ~, az út ~. Újabban, különösen a publicisztikai stílusban, elvont jelentéstartalom 

kifejezésére is használatos: a politikai mozgalmak a közös érdekek ~ szerveződtek meg; a 

párt a volt tulajdonosok érdekei ~ fejt ki propagandatevékenységet (a sajtóból). 

Konkrét jelentésű szavak effajta átvitt értelmű használata természetesen nem hiba, sőt 

hasznos nyelvi jelenség. Ám a ~ kezd közéleti divatszóvá válni, ezért lehetőleg 

helyettesítsük szinonimáival: a közös érdek(ek) alapján, szerint; a közös érdek(ek)nek 

megfelelően. A vki(k)nek az érdekei ~ kifejezés helyett pedig egyszerűbb is, pontosabb is, 

őszintébb is ez: vki(k)nek az érdekében. 

 

-mentesít, -mentesítés  utótagú szavak 

A mentesít ige fő jelentése: ’vmitől, vmi alól mentessé tesz vkit, vmit’, pl. mentesítették 

büntetésének következményei alól; a települést sikerült mentesíteni az árvíztől. Összetételi 

utótagként is gyakran előfordul a mentesít és főnévi származéka, a mentesítés. Ezek az 

összetételek határozottabban hivatali nyelvi jellegűek: készpénzzel bérmentesítve, 

hivatalból díjmentesítve; pormentesített út, ill. patkánymentesítés, rágcsálómentesítés, a 

közutak síkosságmentesítése. Bár tömörségük folytán olykor hasznosak lehetnek, a 

mindennapi nyelvhasználatba kevésbé valók. Helyettük ilyenkor jobbak ezek: portalanított 

út, patkány- v. rágcsálóirtás, a közutak felszórása stb. 

 

-mentes  utótagú összetételek 

Régebben hibáztatták őket, mivel német mintára alakultak: adómentes, díjmentes, 

illetékmentes, kamatmentes, vámmentes stb. Csak akkor kell mellőzni őket, ha van -talan, -

telen fosztóképzős rokon értelmű megfelelőjük. Tehát a díjmentes, lázmentes, szagmentes 

helyett jobb a díjtalan, láztalan, szagtalan. A vízmentes is inkább víztelen(ített), ill. 

vízhatlan v. vízálló. A sokat vitatott csípmentes paprika hagyományosabban nem csípős, 

gyenge, nem erős paprika v. egyszerűen csemegepaprika. Az ólommentes benzin (a német 

bleifrei tükörfordítása) hamar közkeletűvé vált, s nem is kifogásolható, hisz ólomtalan 

melléknevünk nemigen van, az ólom nélküli pedig hosszadalmas lenne. 

 

mentől – mentül L. minél – mennél – mentől – mentül 

 

mentő – mentős 

A mentő főnév egyaránt jelenti a mentésben részt vevő személyt, a mentőszolgálat 

alkalmazottját és a mentőautót. A többes számú mentők magát a mentőszolgálatot is 

jelölheti, pl. kihívta a mentőket. Újabban ennek egy v. több tagjára vonatkozóan a beszélt 

nyelvben inkább a mentős alak használatos: a sebesültet elvitték a mentősök. Ez egyelőre 

bizalmasnak minősül, de idővel köznyelvivé válhat. Vö. repülő – repülős | -s 

melléknévképző használata 

 

menü 

E francia eredetű szakszó elterjedt a köznyelvben is, mert magyarul csak körülírással 

fejezhetnénk ki: ’előre meghatározott fogásokból álló, rendszerint kisebb árú vendéglői 

ételsor’. ’Étlap’ jelentése elavult. 



Újabban számítástechnikai szakkifejezésként is használatos: ’a képernyőn megjelenő, a 

felhasználó számára választási lehetőséget nyújtó műveletsor’. Ebben az értelmében sincs 

pontos magyar megfelelője. 

 

menyegző 

Rövid ny-nyel ejtjük és írjuk, mert a meny ’fiunk felesége’ főnévnek a származéka, nem 

pedig a menny ’ég(bolt)’ szónak. 

Analógiás hatásra, ill. hangzóközi nyúlással kialakult a [mennyegző] ejtésmód is, de ez 

nem szabályos. Így írni pedig semmiképp sem szabad! 

 

mennyi – hány L. hány – mennyi 

 

mennyiségjelző hátravetése 

Különösen a szaknyelvekben terjedt el a számnévi jelző hátravetése: postafiók 19, Apollo–

11, NB I, TV2, Fenyvesi II., Kovács XIII. András stb. A hagyományos nyelvszokás szerint 

épp a fordított sorrendet kellene alkalmazni: 19. v. 19-es (számú) postafiók; a 11. v. a 11-

es (számú) Apollo; I. osztályú nemzeti bajnokság v. a nemzeti bajnokság I. osztálya; 2. v. 

2-es (számú) TV-csatorna; a II. (ti. a fiatalabb) Fenyvesi; a XIII. (v. a XIII-as számú) 

Kovács András stb. Idegen hatásra mégis a hátravetett számnévi jelzős szerkezetek váltak 

általánossá. Már nincs értelme üldöznünk őket. Ügyeljünk azonban arra, hogy az ilyen 

típusú, idegenszerű megoldások ne szaporodjanak. Tehát pl. 300 Ft helyett ne írjunk Ft 

300-at! 

 

mennyiségjelzős szók egyes v. többes száma 

Ősi finnugor sajátsága nyelvünknek, hogy a főnév többséget kifejező mennyiségjelző után 

is egyes számban áll: tizenkét nap, sok ember stb. 

A régi magyarban ilyen helyzetben – indoeurópai hatásra – a többes szám is használatos 

volt. Efféle értelmi egyeztetés az irodalmi nyelvben szórványosan ma is előfordul régies v. 

népies stíluselemként. Megőrzött régiségként tartjuk számon pl. a háromkirályok v. a 

mindenszentek (napja, ünnepe) kifejezést. 

Néhány állandó szókapcsolatban is megmaradt a többes számú főnév: minden idők 

(legnagyobb énekese, legkiválóbb atlétája stb.), minden körülmények között. Egyébként 

azonban: minden ember, mindenesetre. 

Az ’összegyűjtött’ értelmű összes melléknév után a hagyomány szerint többes számba 

kerül a főnév: Vörösmarty összes művei; Vas István összes versei és műfordításai. De ez is 

kifogástalan, csak ritkább: összes műve; összes verse és műfordítása. Az ’egész’ jelentésű 

összes után viszont mindig egyes számú a főnév: az összes pénz. 

A többi melléknév után ingadozás figyelhető meg: a többi gyerek v. gyerekek. Ezek 

közül az egyes számú forma illik jobban mai egyeztetési szabályainkhoz. 

A számos, nagyszámú mellett is előfordul többes számú jelzett szó, de ezt nem 

támogatjuk. A számos évekig, nagyszámú rokonai ma már határozottan régies v. népies 

ezekhez képest: számos évig, nagyszámú rokona. 

 

mennykő – ménkű 

Az első irodalmi nyelvi, a második népies, beszélt nyelvi, különösen szitkozódásokban: 

mennydörgős ménkű!; a ménkű csapjon belé! A mai köznyelvben egyik sem él, helyettük a 



villám(csapás) használatos. Fokozó értelmű szóként, elhomályosult jelentéssel a ménkű 

változat előfordul a népies, bizalmas stílusban: ménkű nagy. 

 

meó 

A minőség-ellenőrző osztály elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó. Ma már úgy is 

írjuk, ahogyan ejtjük: hosszú ó-val. Több származéka is van: meós, meóz(ik). Tréfásan: 

meg- v. lemeózza a készülő vacsorát. Ezekben is hosszú az ó. 

 

méretes 

Újabb keletű, bizalmas hangulatú melléknév a beszélt nyelvben és az ezt tükröző 

publicisztikai stílusban. Talán a horgászok nyelvében keletkezett: ~ ponty, azaz ’olyan 

méretű ponty, amelyet már ki szabad fogni’. Átvitt értelemben bizalmas-tréfás: ~ pofon, 

sőt ~ csalás, botrány. Köznyelvi megfelelői: nagy(méretű v. -mértékű), jókora. 

 

merre L. amerre – merre 

 

mert? 

Vmely elbeszélést, kijelentést követő, az okot firtató kérdésként az utóbbi időben 

terjedőben van a ~ forma használata: [Nem tudok elmenni. –] ~. Ezt sokan pongyolának, 

ill. tiszteletlennek érzik. Emiatt inkább csak a bizalmas beszédben élhetünk vele. 

Választékosabb megfelelője a miért? kérdés lehet. 

 

mért L. miért – mért – mér 

 

mértékcsökkentő középfok 

Hasonlításban a középfokú melléknév a tulajdonság nagyobb mértékét jelzi, pl. magasabb, 

szemben a magas-sal. Összehasonlítás és előzmény nélkül viszont ellenkezőleg értjük a 

középfokot. Az egy magasabb férfi keresett és az egy magas férfi keresett mondatok 

alanyai közül a második mondatbeli a magasabb. Az idősebb hölgy is fiatalabb az idős 

hölgy-nél. 

Német hatásra nagyon elterjedt ez a fajta használat, sokszor óvatoskodásból, szépítő 

célzattal: nagyobb bűncselekmények, súlyosabb szabálytalanságok stb. Helyettük 

többnyire stílusosabb is, pontosabb is az alapfokú melléknév: nagy bűncselekmények, 

súlyos szabálytalanságok. 

 

mérték utáni szabóság 

A német Schneiderei nach Maß fordítása. Helyesebben: mérték szerinti v. méretes 

szabóság. 

 

mese 

Szokásos használatán kívül két divatos és kissé modoros alkalmazása is van: 1. ez ~! = ez 

nem igaz! Az efféle szókimondó elutasítás csak bizalmas-családias körben engedhető meg. 

2. nincs ~! = nincs helye (a) vitának, ellenkezésnek!; ne legyen kifogás!; fölösleges vitázni! 

Bizalmas-pongyola volta, udvariatlansága miatt a választékos stílusban kerülnünk kell. 

 

mesél L. elmesél 

 



meséskönyv – mesekönyv 

Mindkét változat elfogadható, de az első a hagyományosabb és stílusosabb. Ugyanez 

mondható a verseskötet – verskötet szópárról is, azzal a különbséggel, hogy ezek közül az 

újabb keletű, -s képző nélküli forma nem is terjedt el szélesebb körben. 

 

mester  megszólítás 

Iparosember megszólításaként udvarias(kodó): mikor tud jönni, (kedves) mester? A 

művészeti, irodalmi életben neves, tekintélyes személyiségeknek tisztelettudó, olykor 

azonban kissé modoros megszólítása: mester, most min dolgozik? A városi argóban – 

ellentétes hangulati értékkel – ismeretlen (idősebb) férfiak lekezelő, udvariatlan 

megszólításaként is használatos: mondja, mester, hol találom a kijáratot? Vö. maestro 

 

mesterséges hold L. műhold – mesterséges hold 

mesterségszavak 

Minden foglalkozási ág szakszókincsében sajátos csoportot alkotnak az ún. ~. Egy részük 

belső keletkezésű, de sok az idegen eredetű is. Az iparosodás fejlődésével, főleg a német 

iparosok révén, sok német szakkifejezést vettünk át. Ezeknek tekintélyes része ma is él, 

különösen a beszélt szaknyelvben. Az írott szaknyelv, az ipari tanintézetek tankönyvei 

azonban inkább a megfelelő magyar szavakat alkalmazzák: subler = tolómérce; colstok = 

mérőléc; gurtni = heveder; malter = habarcs; stb. A ~ használatában arra kell törekedni, 

hogy csak olyan beszédhelyzetben, ill. beszédpartnerhoz szólva éljünk velük, amikor nem 

okozhatnak félreértést. Kívánatos azonban, hogy a magyar szakkifejezések idővel a beszélt 

szaknyelvből, az ún. műhelyzsargonból is kiszorítsák az idegen elemeket. L. még: 

szaknyelvek 

 

mészáros 

Eredeti jelentésében a szarvasmarha, juh, ló vágását és húsának (főként nyersen való) 

árusítását végző szakiparost jelentette. Ezzel szemben a hentes a sertéssel és annak húsával 

foglalkozott. 

A mai nyelvhasználatban a ~ a vágóhídon működő szakképzett emberek 

foglalkozásneve, akár marha-, akár sertéshússal dolgoznak. Pejoratív értelemben a 

foglalkozásukat durván, kímélet nélkül, másoknak ártó módon végző személyeket illetik 

vele, még a sportnyelvben is: ő a csapat ~a. E bizalmas használat azonban az eredeti 

foglalkozásnév stílusértékét alig befolyásolja. Vö. hentes 

 

messzemenően 

Német mintára (vö. weitgehend) terjedt el a hivatali és a sajtónyelvben: ~ egyetért vmivel, 

~ támogat vkit v. vmit. Magyaros megfelelői: határozottan, nyomatékosan, a legnagyobb v. 

teljes mértékben, tökéletesen. 

 

messze – messzi – távol 

Alapjelentésük hasonló, de bizonyos árnyalatokban eltérnek egymástól, s emiatt nem 

szabad őket fölcserélni. Határozószóként a köznyelvben a messze alak használatos: ez 

messze vezetne, messze fölülmúlja vetélytársait, messze száll kezéből a gerely (a messzi 

enyhén népies). Melléknévként azonban mindkét változat előfordul: a messze v. messzi 

Oroszországban; messze v. messzi földet bejárt. A messze határozóragos alakjait a messzi 



adja: messzire, messziről. Fokozó szerepben viszont csak a messze változatot használjuk: 

messze a legjobb. 

Inkább a távol határozószó él ezekben: távol családjától, hazájától, szeretteitől. De nem 

hibás ez sem: messze családjától stb. Ragos főnévként csak a távol fordul elő: Távolban 

egy fehér vitorla (V. Katajev könyvének címe); a távolban egy lovas bukkant fel. 

 

meteorológia 

Az időjárás-kutatás és -előrejelzés görög elemekből alkotott nevében és ennek 

származékaiban minden szótagot érthetően ki kell ejteni: [me-te-o-ro-ló-gi-a(i)], [me-te-o-

ro-ló-gus] stb. Pongyolaság (hivatásos beszélőtől pedig: hiba) tehát pl. a Meteorológiai 

Szolgálat jelenti mondatban az idegen szót ejtéskönnyítő hangkivetéssel ejteni, ilyen-

formán: [meterológiai]. Ha vki úgy érzi, nem tudja hibátlanul kimondani ezt a – 

tagadhatatlanul nyelvtörő – szót, fogalmazzon egyszerűbben, s mondja ezt: a várható 

időjárás… 

 

metró 

Francia eredetű nemzetközi szó. A helyette ajánlott magyar megfelelő, a mélyvasút nem 

terjedt el. Mind az alapszóban, mind származékaiban mindig hosszú az ó! Tehát: metrózik, 

~állomás, ~kocsi, ~szerelvény, ~vezető. 

 

metsz 

Felszólító módját kétféleképpen képezhetjük. A mai nyelvben gyakoribb ez: metssze, 

metsszük (írásban kettőzött sz-szel!), de még él a régi met- tőből képzett messe, messük 

változat is. 

 

mettlachi – metlachi – metlachit 

A sajtolással és égetéssel előállított burkolólap nevének helyesen írott alakja: mettlachi 

(Mettlach német város nevéről), kiejtése: [mettlahi v. metlahi]. Az elnevezés a mettlachi 

lap jelzős szerkezetből alakult ki jelentéstapadással, vö. tokaji (bor), gyulai (kolbász). A 

rövid t-vel való ejtést követő metlachi írás egyelőre nem szabályos. A pongyola metlachit 

[metlahit] változat a tárgyragos alaknak, ill. az -it végű ásványneveknek, pl. a malachit-nak 

a téves analógiája folytán alakulhatott ki. Ezt az igényes beszédben, különösen pedig a 

szaknyelvben okvetlenül kerülni kell! 

 

Mexikó 

Magyar beszédben országnévként is, városnévként is ksz-szel ejtjük; az eredetihez 

közelebb álló [mehikó] ejtés modoros, elavult. A mexikói főváros magyar neve (1968, az 

ott rendezett olimpia óta): Mexikóváros (azelőtt Mexico City; az eredeti spanyol névalak: 

Ciudad de México). Hasonlóképpen: Ciudad de Guatemala, Guatemala City = Guatemala-

város. 

 

mezítláb – meztélláb 

Az első a köznyelvi változat, a másik népies. 

 

mező – mezeje – mezője 

A mező főnév egyes szám 3. személyű birtokos személyjeles alakjai: mezője v. mezeje; 

mezői v. mezei. A korábban szabályosnak tekintett, de ma már enyhén régies mezeje, mezei 



inkább csak választékos stílusú, ill. átvitt értelmű kifejezésekben használatos: a harc, a 

becsület mezején. A ’rét, legelő’ v. egyéb konkrét jelentésű mező főnév és az ilyen utótagú 

összetett szó -je, ill. – több birtok esetén – -i birtokos személyjelet kap: a szövetkezet 

mezője, ill. mezői; a sakktábla világos és sötét mezői; a Föld mágneses mezője; a 

rokonságnevek jelentéstani mezője; az államhatár egykori aknamezője; Kuvait olajmezői. 

meztelen – mezítelen 

A meztelen a köznyelvi, a másik régies, irodalmias, ill. népnyelvi. 

 

mi 

1. Főnévi kérdő névmásként tárgy, dolog mibenlétét tudakolja: ~ ez?; ~t látnak szemeim? 

Visszakérdező, mondat értékű szóként bizalmas, olykor udvariatlan. Helyette 

választékosabb: tessék?; hogy mondta(d)? 

2. Az ami vonatkozó névmás rövidebb alakjaként régies, irodalmias: „Mi több: kabátja 

éppen sárga volt” (Petőfi: A tintásüveg); ki ~t tud, azt hoz. Vö. ami 

3. Felkiáltásban v. kérdésben rácsodálkozást, érzelmi telítettséget fejez ki: ~ az ördög!; 

~ a csudát feleljek neki? 

4. Határozószóként, ’mennyire’ jelentésben kissé régies, irodalmias: „Mi kék / Az ég! / 

Mi zöld / A föld!” (Petőfi: Mi kék az ég!); ~ boldogok vagyunk! 

5. Többes szám 1. személyű személyes névmásként: ~ akartuk, hogy így legyen. Ha a 

cselekvő személyére nem esik erős nyomaték, a ~ névmás általában elmarad: megbeszéltük 

a teendőket. Határozóragos és névutós alakjai (nálunk, rajtunk, velünk stb.; utánunk, 

mellettünk, fölöttünk stb.) elé csak akkor tesszük ki a ~ előtagot, ha nyomósítani, esetleg 

más nyelvtani személlyel szembeállítani akarjuk a többes szám 1. személyt: ~nélkülünk 

úgysem mentek semmire!; nem nálatok, hanem ~nálunk lesz a vendégség. 

 

mián 

A miatt névutónak népies, régies változata. Csak bizalmas-tréfás közlésben fogadható el. 

 

miatt 

Okhatározói szerepű névutó: fáradtsága ~ (kiváltó ok), áramszünet ~ (kényszerítő ok), ~a 

összedőlhet a világ! (megengedő ok). A viszonzó ok érzékeltetésére inkább az -ért rag 

való: ezért megfizetsz! (nem pedig: e ~). Célhatározó elemeként terjedőben van a végett 

névutó v. az -ért rag helyett való alkalmazása: a pénz ~ jöttem, é. a pénz végett v. a pénzért 

jöttem. Ilyenkor a ~ kissé pongyola, választékos beszédben kerülendő. Vö. végett 

 

miben segíthetek? 

A kereskedelem és a szolgáltatások nyelvhasználatában – részben angol-amerikai mintára 

– meghonosodott ~ kérdést főként a telefonszolgálatok munkatársai alkalmazzák, de a 

közvetlen élőbeszédben is terjed (pl. áruházi eladók fordulnak így a vevőhöz). Ezt mint az 

udvariasságra való törekvés jelét elismeréssel kell fogadnunk (pl. az elmúlt korszakra 

jellemző tessék kérni!-vel szemben), de hadd hívjuk fel a figyelmet a szinte feledésbe 

merült tessék parancsolni! formára, amely mind a kettőnél udvariasabb, s magyar nyelvi 

hagyománya is van. Vö. tessék kérni! 

 

Michelangelo 



Elválasztása: Mi-chel-an-ge-lo. Helyes kiejtése: [mikelandzseló]. A ch-t az olasz nyelv 

szabályai szerint k-nak kell ejtenünk; az olykor hallható németes [mihelandzseló] ejtés 

műveletlenségre vall, okvetlenül kerüljük! 

 

micsoda 

1. Kérdésben v. felkiáltásban a mi helyett használható, érzelmi töltésű kérdő névmás: ~?; ~ 

válasz volt ez?; ~ tévedés! 

2. Szópótlék, ha vmit nem tudunk v. nem akarunk megnevezni: nem működik ez a ~; 

menj a Iba! 

 

micsodás 

Régies, népies kérdő névmás: ’miféle?, milyen?’. Újabban ismét felbukkant a bizalmas-

családias, tréfás beszélt nyelvben: ~ dolog ez? Stíluselemként bátran használhatjuk, túl 

gyakori ismétlődése azonban modorosság. 

 

midőn L. amidőn – midőn 

 

mienk(é) – miénk(é) 

A mienk – miénk birtokos névmás szinte egyenrangú a köznyelvben. A szakirodalom 

inkább az előbbit ajánlja, de bizonyos toldalékos alakokban az utóbbi is kifogástalan, pl. 

miénket. 

Az -é birtokjel hozzákapcsolása általában fölösleges: ez a szerszám a mienké (helyesen: 

a mienk v. a miénk). A mienké, miénké szóalakokra csak olyankor van szükség, ha valóban 

a birtokunknak a birtokáról van szó: a mienkét látom (ti. a mi házunkét, pl. a tetejét), az 

övékét nem. 

L. még: enyém, tied, övé 

 

miért – mért – mér 

Az első a köznyelvi alak. A mért forma kissé népies, a bizalmasabb élőnyelvben gyakori. 

A harmadik változat pongyola, igényes beszédben kerülendő. 

 

míg  kötőszó ellentét kifejezésére 

Az egyidejűséget jelző míg kötőszónak ellentétes mellérendelésre való használatát a 

nyelvművelők régebben németességnek, az ugyanilyen szerepű während kötőszó szolgai 

másolásának minősítették. Pedig nyelvünkben a német mintától függetlenül is 

kifejlődhetett a míg-nek ez a jelentésárnyalata: míg az édesanya a konyhában mosogat, a 

gyerekek a szobában játszanak (egyidejűség + burkolt ellentétesség)  míg fiamnak remek 

az étvágya, lányom csak csipeget az ételből (ellentét + mellékesen időbeli egybeesés is)  

míg egyeseket érdekel a politika, másokat teljesen hidegen hagy (tiszta ellentétesség). 

Ezt a jelentésbővülést a XIX. században siettethette a hasonló német mondatszerkezet 

hatása, ez azonban nem elégséges ok arra, hogy a míg kötőszó ilyen értelmű alkalmazását 

germanizmusnak tartsuk és üldözzük. 

A míg …, addig páros kötőszónak pedig nincs is pontos német megfelelője: míg 

barátaim a rockzenét kedvelik, addig engem a komolyzene érdekel. Az efféle mondatokat 

tehát már csak emiatt sem minősíthetjük németességnek. 



Ne feledkezzünk azonban meg az ellentétesség más kifejezőeszközeiről sem! Pl.: sok 

embert érdekel a politika, másokat viszont teljesen hidegen hagy; barátaim rajonganak a 

könnyűzenéért, engem azonban idegesít a túl hangos muzsika. 

 

mihelyt – mihelyst – mihelyest 

A választékos köznyelvben az első forma használatos; a második népies, a harmadik 

elavult. 

 

miheztartás végett 

Erősen hivatali nyelvi ízű, elavulóban levő kifejezés. Ma már hivatalos iratokban is csak 

elvétve fordul elő: ~ közlöm, hogy… Bárhonnan elhagyhatjuk a tartalomnak legcsekélyebb 

sérelme nélkül. 

 

miként – miképpen – miképp 

Hasonlító értelmű, ill. állapot- v. módhatározói szerepű határozószók. Már csak a 

választékos, enyhén régies stílusban fordulnak elő. Kötőszóként is használhatók, de a hogy 

kötőszó helyett való alkalmazásuk még a hivatalos stílusban is elavult. L. még: amiként – 

miként 

 

miképp(en) L. amiképp(en) – miképp(en) 

 

mikor 

1. Időhatározóra kérdező kérdő határozószóként köznyelvi: ~ jössz? 

2. Az amikor vonatkozó határozószó helyett régies, irodalmias: „Akkor szép az erdő, 

mikor zöld” (népdal). Vö. amikor 

3. Okadó mellékmondat élén kötőszói értékben, ellentétesség jelzésére enyhén 

bizalmas: miért ment be dolgozni, ~ beteg volt? A választékos köznyelvben inkább: …, 

hiszen beteg volt. 

4. Megengedő mellékmondati kötőszóként kissé pongyola: engem kérdezel, ~ ott sem 

voltam. Helyette választékosabb: holott, jóllehet, pedig. 

 

mikro 

Összetett szavak görög eredetű előtagjaként jelentése: ’kisméretű, a szokásosnál kisebb’, 

pl. ~film, ~klíma; ~barázdás (hanglemez). Olykor helyettesíthető a magyar kis, ill. törpe 

jelzővel: ~busz = kisbusz; ~vízmű = kis vízmű, törpevízmű. A ~sütő röviden mikró. 

 

mikroba 

Rövid o-val ejtjük és írjuk. A gyakran hallható [mikróba] ejtés pongyola! Szaknyelvi 

használata elavult. Helyette: baktérium, bacilus, vírus, egysejtű v. egyéb, tartalmilag 

odaillő szó. 

 

Mikulás – mikulás 

Tulajdonnévként nagy kezdőbetűvel írandó: holnap jön a Mikulás; Mikulás-csomag, 

Mikulás-nap stb. Köznévként viszont kis kezdőbetűs: kapott egy tejcsokoládé mikulást 

’Mikulás-figurát’. Ugyanígy az összetételekben: mikulásvirág, csokoládémikulás, 

bizalmasan csokimikulás. 

 



miliő 

Francia eredetű idegen szó. Általában tökéletesen helyettesíthető a magyar környezet 

főnévvel. Szaknyelvi használatát azonban nem hibáztathatjuk, pl. Taine ~elmélete. 

 

military L. lovastusa 

 

millecentenárium 

E latin eredetű idegen szó csak a legutóbbi időben vált szélesebb körben ismertté a 

millennium (ezeréves v. ezredéves jubileum, évforduló) és a centenárium (századik v. 

százéves évforduló) mellett. Jelentése: ’vmely nevezetes (történelmi) esemény 1100. 

évfordulója’. Pl. 1996-ban volt a honfoglalás ~a. Magát ezt az évfordulót, ill. 

megünneplését is nevezhetjük ~-nak. 

 

millenáris 

A latin eredetű millennium ’ezredik v. ezeréves évforduló’ főnév melléknévi származéka: 

~ kiállítás = ezredéves v. ezredévi kiállítás. Rövid l-lel való ejtése enyhébb pongyolaság. 

Tulajdonnévként nagy kezdőbetűs: a Millenárison (a budapesti kerékpárstadionban) lesz a 

verseny. 

 

millennium – millénium – mileneum 

Az elsőként írt változat a kifogástalan, a két utóbbi kissé pongyola, ill. régies, népies. Az 

igényes beszédben is kerüljük a [mileneum], [milénium] stb. formákat! 

 

milliárd 

Jelentése: ’ezermillió’. Önmagában is használható, bár ez kissé pongyola: az égitest ~ 

kilométerre van tőlünk; helyesebben: egy~ kilométerre. A ~ kiejtett alakjában a hosszú ll 

hang mindinkább megrövidül, de ezt helyesírásunk nem jelöli. 

Újabban – amerikai hatásra – némelyek a billió számnevet használják ebben a 

jelentésben. Ez azonban a magyarban értelemzavaró, ezért kerülendő. 

 

milliméter 

Kiejtésében rövid az l. Rövidítése: mm (pont nélkül). 

 

millió 

Már többnyire rövid l-lel ejtik, de a hosszú ll sem hibás. Számhatározói alakja: ~an; a 

~nyian kissé régies. Sorszámnévi alakja: milliomodik. A miljó, milliom, miljom régies, 

népies, elavult. Önmagában alkalmazva a ~ kissé pongyola; helyesebben: egy~. ’Igen sok, 

rengeteg’ értelmű, túlzó használata (pl. ~ éve nem láttalak) csak a bizalmas stílusban 

fogadható el. A vulgáris, tréfás kis~ kifejezés választékosabb beszédben és írásban nem 

stílusos, kerülendő. Helyette: rengeteg, számtalan, töméntelen v. egyszerűen (igen v. 

nagyon) sok. 

 

mily – milyen 

1. A kérdő névmás rövidebb változata csak tárgyraggal általános használatú: milyet adjak? 

Felkiáltásban, nyomósító határozószóként viszont csak a hosszabb alakkal élhetünk: 

milyen csinos vagy ma este! A mily ebben a mondatban finomkodásával akár gúnyosan is 

hathatna. 



2. Vonatkozó névmásként a milyen a régebbi irodalmi nyelvben váltakozott az amilyen-

nel. Ma már csak az utóbbi használható ilyen célra. Vö. amilyen 

 

mi magunk – minmagunk – önmagunk 

A mi személyes névmás és a magunk visszaható névmás nyomósító jellegű, értelmezőszerű 

kapcsolata: mi magunk megyünk oda. A nyomatékos személyes névmási alak, a 

minmagunk már régies, sőt elavult. Helyette olykor használható az újabb analógia nyomán 

keletkezett önmagunk forma is: nem várunk senki másra, hanem önmagunk teremtünk 

rendet a lakótelepen. 

 

mímel 

Görög–latin eredetű, választékos hangulatú ige. Rokon értelmű megfelelői: színlel, tettet. 

Korábban volt ’utánoz’ jelentése is, ez azonban elavult. Pejoratív mellékértelme miatt a ~ 

nem mindig alkalmazható, csak olyankor, amikor közlésünknek enyhébben v. erősebben 

elmarasztaló, rosszalló színezetet akarunk adni: csak ~i a beteget, a munkát. 

 

mimikri 

Angol eredetű élettani szakszó; magyarul: alakutánzás. A köznyelvben: ’színlelő 

alkalmazkodás’. Ez utóbbi szóhasználat pejoratív jellegű! 

 

mimóza 

Kétféle egzotikus növénynek a neve. Átvitt értelemben pejoratív, gúnyos: ’túl érzékeny 

személy’. Pl.: ne légy ilyen ~!; kolléganőm valóságos ~, mindenen megsértődik. A ~lelkű 

összetétel is tréfás, enyhén rosszalló. 

 

minaret 

Arab–török eredetű idegen szó. Nincs pontos magyar megfelelője. Toldalékai magas 

hangúak: ~ek, ~ük v. ~jük. Alakváltozatai: minaré, minarét, minarett. Az első újabb keletű, 

pontoskodó, a másik kettő régies, elavult. 

 

mind a három L. mindhárom – mind a három 

 

mind a kettő L. mindkettő – mind a kettő 

 

mindannyian – mindnyájan 

A mindannyi általános névmás és ragos alakjai választékos, olykor kissé régies 

hangulatúak: mindannyian ott voltak; mindannyiunk, mindannyitok (újabban analógiás 

bővüléssel mindannyiatok, sőt finomkodva mindannyiótok is), mindannyiuk (régiesen 

mindannyiok) részt vett a tüntetésen. A birtokos személyjeles mindannyiunk stb. alanyhoz 

mindig egyes szám 3. személyű állítmány tartozik. 

Az ugyanilyen jelentésű mindnyájan stb. névmás kissé bizalmasabb színezetű. A beszélt 

nyelvben és a levélstílusban az előbbinél gyakrabban fordul elő: sokszor üdvözöllek, 

csókoltatlak mindnyájatokat. Ebben a névmásban egyébként a nyáj főnév rejlik; 

történetileg nem függ össze a mindannyi, -an, -unk stb. szóval. 

 

mindazonáltal 



E választékos, ám kissé terjengős kötőszót a mai nyelv már alig használja. Rövidebb 

alakváltozata, a mindazáltal még ritkább. Legtovább a hivatalos stílusban éltek, de onnan 

is kiszorultak. Helyettük a de, azonban, mégis, mégsem, viszont stb. kötőszók járatosak. 

 

mindegyik – mindenik 

A mindegyik általános névmás melléknévként is, főnévként is használatos: mindegyik 

táblában egy jó pohár tej van (reklámszöveg), ill. mindegyik azt hiszi magáról, ő találta fel 

a spanyolviaszt. 

Az ugyanilyen jelentésű mindenik névmás régies és enyhén népies, a mai beszélt és írott 

köznyelvben csak elvétve fordul elő. ’Mindenki’ értelemben való használata pedig elavult: 

„a kincset, melyet mindenik talál, / Keresni elmulattam” (Vörösmarty). 

 

mindegyikük – mindegyikőjük 

A mindegyik névmás többes szám 3. személyű birtokos személyjeles alakja szabályosan 

mindegyikük, de az egyikőjük hatására előfordul a mindegyikőjük változat is: 

mindegyikőjüket ismerem, még az iskolából. Választékos beszédben és írásban a 

mindegyikük alak használatát ajánljuk. Vö. egyikük – egyikőjük | melyikük – melyikőjük 

 

mindenáron – minden áron 

Az ’okvetlenül’ jelentésű mindenáron határozószót egybeírjuk: mindenáron meg kell 

szerezni. A minden áron jelzős szerkezet viszont két szó: azt nem mondtam, hogy minden 

áron (= akármilyen áron) meg kell szerezni! 

 

mindennap – minden nap 

Az egybeírt változat jelentése: ’naponta’. Pl. mindennap meglátogatja a beteget. A két 

szóba írté: ’vmennyi, minden egyes nap’. Pl. minden nap 24 órából áll. Az -i képzős 

melléknévi származékok ennek megfelelően szintén kétféleképp írandók, s különböző 

értelműek: mindennapi feladat ’naponta ismétlődő feladat’, de minden napi feladat ’az 

adott napon elvégzendő összes feladat’. 

 

minden valószínűség szerint 

Németből való tükörfordítás (vö. aller Wahrscheinlichkeit nach). Magyarosabb és 

tömörebb megfelelői: nagy valószínűséggel; igen valószínű, hogy…; alighanem, 

bizonyára, (minden) bizonnyal, hihetőleg, nyilván. 

 

mindhárom – mind a három 

Az egybeírt összetett tőszámnév egy kissé választékosabb, de a köznyelvben egyformán 

jók. A mondat ritmusa szerint válasszunk közülük! 

 

mindig – mindég 

A mindig a köznyelvi, a mindég népies és kissé régies. Választékos beszédben és 

különösen írásban csak az előbbit használhatjuk. A mindég határozószóval legfeljebb 

színezőelemként élhetünk olykor-olykor. 

 

mindjárt 

Helyes kiejtése: [minygyárt]. A szó végi t elhagyása népies, a köznyelvben pongyola. A 

mingyá(n) változat népies, a mindjárást elavult. 



 

mindkettő – mind a kettő 

Az egybeírt összetett tőszámnév kissé választékosabb, de a köznyelvben egyformán jók. A 

mondat ritmusa szerint válasszunk közülük! 

 

mindmegannyi 

Ez az általános névmás már csak a régies, irodalmias stílusban él. Köznyelvi megfelelője: 

ugyanannyi. Vö. megannyi – mindmegannyi 

 

mind …, mind  kötőszó 

Egynemű mondatrészek összekapcsolására szolgáló páros v. (ritkán) többszörös kötőszó: 

mind a lányom, mind a fiam kedveli; mind gazdasági, mind társadalmi, mind politikai 

szempontból. 

Ez ajánlható az idegenszerűsége (németessége) miatt helytelenített úgy …, mint helyett 

is, de ügyeljünk a mint és a mind különbségére: úgy a vezetők, mint a beosztottak meg 

vannak elégedve; magyarosan: mind a vezetők, mind a beosztottak… A keverék úgy …, 

mind, ill. mint …, mint formákat viszont okvetlenül kerülni kell! 

 

mindössze 

Eredeti ’összesen’ jelentése elavult, ma ’összesen csak; nem több, mint…’ értelemben 

használjuk: ~ három érdeklődő jelent meg az előadáson. 

 

mindösszesen 

Régies, napjainkban már kevéssé használatos határozószó, amelynek azonban az egykori 

statisztikákban, számadásokban feltehetőleg volt és talán ma is lehet szerepe, mégpedig 

több, már önmagában is összegező számadat összeadásakor, a végösszeg jelölésére: a cég 

ez évi tiszta nyeresége ~ 180 millió forint. Régies stílushatása miatt, továbbá mert azt a 

látszatot kelti, hogy nem egyéb két rokon értelmű szó – a mindössze és az összesen – 

zavaró keveredésénél, amikor szükséges, a minde(n)t összegezve, összevéve v. (az egész) 

összesen formát ajánljuk helyette. Ilyen végső összegezési szándék híján olykor szinte 

nevetségessé válik a használata: a sajtótájékoztatón ~ három újságíró jelent meg. 

 

minek előtte 

A mielőtt vonatkozó kötőszó régies, elavult alakja. 

 

minek folytán 

A hivatalos stílus elavulóban levő kötőszószerű eleme: a határozati javaslatot a parlament 

elfogadta, ~ az törvényerőre emelkedett. E bürokratikus ízű kifejezés helyett egyszerűbbek 

és természetesebbek ezek a szinonimák: így, ezért, emiatt, ennélfogva stb. 

 

minek következtében 

Hivatali nyelvi jellegű, elavulóban levő kapcsolóelem: a lakóépület IX. emeletén robbanás 

történt, ~ három bérlakás használhatatlanná vált. Helyette ezek a kevésbé nehézkes 

kötőszók kínálkoznak: ezért, ezáltal, emiatt, tehát. Még hivatalos iratban is inkább ezek 

vmelyikét alkalmazzuk! 

 

minél – mennél – mentől – mentül 



Ezeket a ragos névmási alakokat határozószóként v. (gyakrabban) kötőszóként használjuk: 

minél hamarabb gyertek; minél előbb, annál jobb; mennél többször látta, annál jobban 

tetszett neki. A minél és a mennél egyaránt köznyelvi, bár az utóbbi kissé népies ízű. A 

mentől, mentül népies: „… mentül inkább hallgatsz, / Annál többet, annál szebbet 

mondasz” (Petőfi: A Tisza). Ma csak a bizalmas beszédben fogadhatók el. 

A minél szónak hosszú n-nel való ejtése – mely részben a mennél analógiás hatásának 

tulajdonítható – olyan pongyolaság, amelyet az igényes, különösen a nyilvánosság előtti 

beszédben okvetlenül kerülnünk kell. 

 

mini 

Az utóbbi évtizedekben divatossá vált, végső soron latin eredetű összetételi előtag: 

~szoknya, ~ruha, ~busz, ~könyv stb. Már önálló melléknévként és főnévként is 

használatos: ~ fürdőruha; ~ben ’miniszoknyában’ jár. 

A ~ előtag jelentése: ’a szokásosnál (sokkal) kisebb’ (~busz), ill. ’igen kicsi’ (~könyv). 

Olykor kissé bizalmas-pongyola jellegű, pl. a sajtónyelv ~állam szavában. Használati körét 

nem tanácsos tovább növelni. Sokszor helyettesíthetjük magyar szóval (~szoknya = 

aligszoknya; ~állam = kis állam, törpeállam) v. a nem játékos hangulatú miniatűr jelzővel. 

Vö. maxi 

 

miniatúra 

Olasz eredetű művészeti szakszó: ’régi kéziratokat díszítő kisméretű kép’. Nem 

tévesztendő össze a miniatűr szóval! 

 

miniatűr 

Francia eredetű idegen szó. Főnévként: ’kisméretű műtárgy, különösen festmény’. 

Melléknévként: ’apró, parányi, igen kicsi’. Utóbbi szerepében újabban sokszor a rövidült 

mini alakot használják helyette: ~ könyv = minikönyv. 

 

minimum 

Latin eredetű főnév és határozószó. Főnévként – tömörsége miatt – el kell fogadnunk 

ebben a jelentésben: ’vminek a legalacsonyabb foka, legkisebb mértéke’. Pl.: ez a ~ a 

vizsgán; teljesítse legalább a ~ot, azaz a minimális (magyar szóval: legkisebb, 

legszerényebb) követelményeket. Összetételekben is előfordul: ~vizsga, költség~. 

Határozószóként bizalmas, inkább csak a beszélt nyelvben használható: ~ 500 forintba 

kerül; ~ három évet kap. A választékos stílusban jobbára magyar megfelelőivel élünk: 

legkevesebb 500 forintba kerül; legalább három évre ítélik. 

 

minimum-  és maximum-  előtagú összetételek 

Az időjárás-jelentésekben, különösen a televíziós időjárás-előrejelzésekben – valószínűleg 

idegen hatásra – gyakran hallhatjuk a minimumhőmérséklet, maximumhőmérséklet 

összetételeket. Lehet, hogy a szaknyelvben így kell mondani, de a nagyközönségnek szánt 

tájékoztatóban természetesebben hat a köznyelvi minimális, ill. maximális hőmérséklet 

kifejezés. Sőt magyar megfelelőikkel még jobbak: (a) legkisebb v. legalacsonyabb, ill. (a) 

legnagyobb v. legmagasabb hőmérséklet. 

E szóhasználat újabban a közéleti nyelvben is feltűnik, pl. a támogatás 

maximumösszege. Helyesebben: maximális v. legnagyobb összege. 

 



mink 

A mi személyes névmás népies és bizalmas változata. Választékos beszédben és írásban 

nem használható! 

 

minket – bennünket 

A többes szám 1. személyű mi személyes névmás tárgyragos alakja egyaránt lehet minket 

és bennünket, bár az előbbi jóval gyakoribb. Így az utóbbi enyhén választékos, ill. 

bizalmas-családias stílusértéket kapott. A bennünket formát egyébként is inkább csak 

hangsúlytalanul használjuk (fél 7-re várnak bennünket), míg a minket hangsúlyos is lehet 

(minket nem kérdeztek meg). 

 

minmagunk L. mi magunk – minmagunk – önmagunk 

 

minő L. aminő – minő 

 

minőségi 

Eredeti jelentésében alkalmazva kifogástalan: ~ ellenőrzés, kifogás, változás, azaz ’a 

minőségre vonatkozó, azzal kapcsolatos’. Minősítő jellegű, ’elsőrangú, kiváló, értékes, 

igen jó’ értelemben való használata viszont kissé hivatalos ízű, ill. pongyola: ~ bor, munka, 

kiszolgálás stb. Ilyen alkalmazását a választékos stílusban lehetőleg kerülni kell. 

Ügyeljünk arra is, hogy a ~ melléknév nem fokozható. 

 

minőségjelzős szerkezet szórendje 

Áru-, márka- és cégnevekben olykor fordított sorrendben követi egymást a jelző és a jelzett 

szó (az utóbbi áll elöl, s ezt követi a jelzője): palack boros, narancs görög (pénztári 

blokkon), Pizza kicsi, Pizza nagy, Csirkemell csontos, Paprika édesnemes, Sör Kőbányai 

(feliratokon), Nyugdíjpénztár Aranykor, Nyugdíjpénztár Patronus (a telefonkönyvben) stb. 

A jelzett szó előrehelyezése talán annak tulajdonítható, hogy így akarják kiemelni a 

lényeges(ebbik) elemet. Ez azonban ellentmond a magyar szórend szabályainak, amelyek 

szerint ez a szabályos sorrend: boros palack, görög narancs, kis pizza, nagy pizza, csontos 

csirkemell, édesnemes paprika, Kőbányai sör, Aranykor Nyugdíjpénztár, Patronus 

Nyugdíjpénztár stb. 

 

minőségjelzős szók egyes v. többes száma 

1. Ha a jelzett szónak több főnévi jelzője is van, magyarosabb az egyes szám: a Duna és a 

Tisza folyó. Ha azonban így kétértelmű lenne a közlésünk (pl. Pál István és Kovács Gábor 

főmérnök javaslata; nem világos, hogy Pál István is főmérnök-e), használjunk inkább 

többes számot: P. I. és K. G. főmérnökök javaslata. 

2. A halmozott minőségjelzős szerkezetben akkor alkalmazunk többes számot, ha a 

többes alak legalább az egyik jelzős szerkezetben is helyes volna: a lengyel és a magyar 

diákok. 

3. Ingadozik a jelzett főnév számhasználata a némely jelző után is, bár inkább az egyes 

szám ajánlható: némely ember azt hiszi, neki mindent szabad. A némely kutatók forma (e 

helyett: némely kutató) egy kissé régies, erőltetett. 

 

mint 



1. Mellékmondati kötőszóként hasonlítást fejez ki: úgy dolgozik, ~ egy gép. Ilyenkor 

névmási kötőszó is követheti: olyan töltőtollat vettem, ~ amilyet kértél. A ~ sokszor el is 

hagyható: olyan töltőtollat vettem, amilyet kértél. 

2. Hasonlító határozót is kifejezhet: idősebb vagyok, ~ ő. Ebben az esetben is kell eléje 

vessző, kivéve a több ~ szókapcsolatot, ha az nem állítmányi szerepű: több ~ egy éve. Ha 

ui. a több állítmánya a főmondatnak, vesszőt teszünk közéje és a ~ kötőszó közé: ez több, ~ 

tízezer. 

3. Sokszor állapothatározót vezet be: feleségem ~ tanár (= tanárként) dolgozik a 

gimnáziumban. Itt nem szabad vesszőt tenni a ~ elé! Ügyeljünk arra is, hogy a két azonos 

értelmű kifejezés ne keveredjék össze egymással. V. az egyiket, v. a másikat használjuk: ~ 

tanár dolgozik; tanárként dolgozik. A ~ tanárként forma hibás, okvetlenül kerülendő! 

L. még: amint – mint 

 

mintegy 

Pontos számadat előtt fölösleges: ~ 43-an jelentek meg. Kerek számok előtt ’körülbelül, 

nagyjából, megközelítőleg’ értelmű: ~ húszan. Akkor is kifogástalan, ha a számot 

mértékegység követi: ~ 3 km-re van. Mivel divatszó (különösen a hivatali és a 

sajtónyelvben), olykor helyettesítsük ezekkel a szinonimáival: körülbelül, nagyjából, 

megközelítőleg, hozzávetőleg. 

 

mintha – mint ha 

Ha a feltétel nem valóságos, egybeírjuk: olyan világos van, mintha nappal volna (de 

éjszaka van). Ilyenkor feltételes módú ige követi. Különírjuk viszont akkor, ha 

valóságosan fennálló feltételhez való hasonlítást fejez ki: jobban halad a munka, ha 

csinálod, mint ha csak beszélsz róla. Ez utóbbi esetben a mellékmondat állítmánya 

kijelentő módú, és a mint után be lehet iktatni az akkor utalószót: … mint akkor, ha csak 

beszélsz róla. 

 

minthogyha – mint hogyha 

Az egybeírt alak a mintha kötőszó terjengős változata. A két szóba írt alak valóságos 

összehasonlításban a feltételes mellékmondatot vezeti be: jobb így, mint hogyha eltitkolná. 

Utána az ige feltételes módba kerül. 

 

minthogy – mint hogy 

Az egybeírt változat okhatározói kötőszó: minthogy befejeztük, elmegyünk. Hasonló 

értelmű megfelelői: mivel, mivelhogy, mert. A különírt változat célt is tartalmazó 

mellékmondatot vezet be, utána az állítmány felszólító módú: inkább olvasunk, mint hogy 

tétlenül üljünk. 

 

mint olyan 

Német mintára keletkezett kifejezés (vö. als solche). Különösen a régebbi tudományos 

stílusban volt gyakori. Ma már szinte humoros hatású lenne egy ilyen cím: A nő ~. 

 

mintsem 

A mellékmondatban levő lehetőség elutasítását kifejező, kissé választékos kötőszó. Eléje 

mindig vesszőt teszünk. Utána az ige rendszerint felszólító v. feltételes módban áll: butább 

annál, ~ ilyesmi eszébe jusson; erősebb, ~ gondolnánk. 



 

mínusz 

A helyes, magyaros kiejtés szerint hosszú í-vel és sz-szel írandó. Idegenszerű változatait 

(minus, minusz) magyar szövegben mellőzzük! 

 

minuta – minutum 

A ’perc’ (átvitt értelemben: ’pillanat, rövid idő’) jelentésű latin minutum, ill. többes 

számban minuta szavak a mai köznyelvben már alig élnek, régies és népies hangulatúvá 

váltak. Ezért legfeljebb bizalmas, tréfás stíluseszközként élhetünk velük: ebben a 

minutában v. minutumban itt legyen a vacsorám! 

 

minyon 

Francia eredetű főnév, egy bizonyos cukrászterméknek a neve. A franciás mignon írásmód 

elavult. Szaknyelvi előtagként jelentése: ’kisméretű’, pl. ~égő, ~foglalat. 

 

mióta L. amióta – mióta 

 

mire 

1. A mi kérdő névmás ragos alakja: ~ gondolsz? 

2. Az amire vonatkozó névmás rövid változata: sejtem, ~ gondolsz. 

3. Időviszonyt kifejező vonatkozó határozószó: ~ (= amikorra) hazaértünk, beesteledett. 

4. Nem valódi alárendelésben: ’és erre’. Pl. itallal kínáltam, ~ ő azt mondta, hogy nem 

szomjas. 

5. Nyomatékosító értelmű a ~ föl? kérdésben. E bizalmas, kissé idegenszerű megoldást 

a választékos nyelvhasználat kerüli. Helyette kifogástalan, bár kevésbé színes az egyszerű 

miért. 

 

mirelit 

Mozaikszói eredetű márkanév volt, de már jó ideje közszóvá vált. Melléknévként és 

főnévként is használatos: ’mélyhűtött (áru)’. 

 

miskárol 

Eredeti jelentése: ’nőstény állatot ivartalanít’. Egyes nyelvjárásokban a hím, ill. mindkét 

nembeli állatnak az ivartalanítását jelenti. Az argóban és általában a bizalmas-vulgáris 

nyelvhasználatban durva stílusértékű. Vö. herél 

 

mísz 

A nagyvárosi nyelv jiddis eredetű, bizalmas-családias hangulatú szava: ’rosszkedvű, unott, 

kedvetlen, kelletlen, fásult’, ill. főnévként: ’ilyen tulajdonságú v. állapotú személy, 

rendszerint nő; ilyen kedélyállapot’. Idegenszerű voltát napjainkig megőrizte, különösen 

főnévi használatban: ~e van. Bár sajátos hangulata és stílusértéke tagadhatatlan, 

választékos beszédben és írásban vmelyik magyar megfelelőjével kell helyettesíteni. Pl.: ~ 

nő = unott, rosszkedvű, kedvetlen nő; ~e van = rosszkedvű, rossz a kedve, unja a dolgot, 

elege van az egészből. 

 

miszerint 



A régebbi hivatalos stílus kedvelt kötőszava, rendszerint a hogy helyén és szerepében. 

Olykor a mai hivatali nyelvben is előfordul: az önkormányzat rendeletet bocsátott ki, ~ a 

tilosban parkoló autókat el kell szállítani. Körülményes és régies volta miatt kerüljük! V. 

el kell hagyni, v. a hogy kötőszóval kell pótolni. 

 

misszió 

Az angol mission – többek között ’bevetés, harci feladat’ – szolgai fordításaként az újabb 

sajtónyelvben rendszeresen ~-nak nevezik az űrutazást, sőt a katonai akciót (pl. egy ország 

megszállását, elfoglalását) is. Ez ellentétben áll a ~ szónak a magyar nyelvben eddig 

ismeretes jelentéseivel (’küldetés’, ’küldöttség’, ’diplomáciai képviselet’, ’hittérítő 

tevékenység’, ’ennek területe, telepe’ stb.), ezért egyelőre meghökkentően, idegenszerűen 

hat. Ugyanez vonatkozik a mission-nek másik, valóban magyar fordítására, a küldetés-re 

is, pl. a magyar katonák iraki küldetése. Mivel azonban mindez tudatos eufemizmus (a 

szépítésnek a stíluseszköze) is lehet, megítélése nem csupán nyelvhelyességi, hanem 

stilisztikai, sőt politikai retorikai kérdés is. 

 

mitfárer 

Német eredetű idegen szó: ’(kocsi)kísérő, útitárs’. Már régóta magyarosan írjuk. A 

köznyelvben kerülendő, a szaknyelvben és a sportnyelvben azonban megengedhető a 

használata. Az utóbbiban az autóversenyző mellett ülő versenyzőtársat, kísérőt jelenti. 

 

Mitsubishi  kiejtése L. idegen márkanevek kiejtése 

 

mitugrász 

Főnévként és melléknévként is használatos, bizalmas, gúnyos, pejoratív jellegű szó. A mit 

ugrálsz? mondatból keletkezett. Az elkülönülést az írásmódbeli különbség is jelzi. Vö. 

nebáncsvirág | nefelejcs 

 

miután 

1. Előidejű időhatározói mellékmondat kötőszava: ~ befejeztük, hazamentünk. 

2. Okhatározói mellékmondat élén csak akkor kifogástalan a használata, ha az ok 

egyúttal előzmény is: ~ a zaj tűrhetetlenné vált, abbahagytam az olvasást. Ha azonban a 

mellékmondat eseménye utóidejű, semmiképp se használjuk: ~ a mérkőzés este lesz, 

villanyfényben edzünk. Helyesen: mivel(hogy) v. minthogy … este lesz, … 

 

míves L. műves – míves 

 

mixel 

Angol eredetű idegen szó. Szaknyelvi igeként, ’italt kever’ jelentésben nem kifogásolható. 

Újabban a köznyelvben is terjed, mégpedig általánosabb értelemben: ’vegyít, kever’, sőt 

’összeállít’. Effajta divatos használata azonban pongyolaság, kerülendő! 

 

mixer 

Angol eredetű idegen szó: ’kevert italokat készítő személy’, ill. ’habkeverő eszköz’. Mivel 

egyik jelentésében sem tudjuk tömör magyar szóval helyettesíteni, használatát nem 

helytelenítjük. Összetett származékai: ~nő, bár~. 

 



mizéria 

Latin eredetű, régóta magyarosan írt idegen szó. Több jó magyar megfelelője is van: baj, 

kellemetlenség; szükség, ínség; fejetlenség, zűrzavar. Ezért helyette lehetőleg ezeket a 

szinonimákat használjuk! 

 

modell 

Olasz eredetű nemzetközi szó. Hosszú l-lel ejtendő, ahogy írva is van. Toldalékos 

alakjaiban hangrendi ingadozás van: ~je v. ~ja; ~ről v. ~ról; stb. 

Magyar megfelelői: minta, mintadarab, mintakép. Számos jelentésében azonban nincs 

rá magyar szó, pl. ’az a személy, akiről a műalkotás (szobor, festmény, fénykép) készül(t)’. 

A fotó~ összetételből rövidült ~ szót a mai sajtónyelv ’manöken’-féle jelentésben 

használja. Ebből újabb összetételek: top~ (kissé magyarosabban: csúcs~), szuper~. 

Vmennyi divatszó! 

Újabban a módszer, rendszer, minta, eljárás főnevek helyett is alkalmazzák: piaci ~, 

svéd ~. Túlzott gyakorisága, divatszó volta miatt váltogassuk említett rokon értelmű 

megfelelőivel! 

 

moderálja magát 

E latin eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű kifejezésnek több választékos magyar 

megfelelője is van: türtőzteti, fékezi, mérsékeli, visszafogja magát. Írásban és gondosabb 

stílusú élőbeszédben ezekkel helyettesítsük! 

 

modernitás – modernség 

A tudományos nyelvben – különösen a filozófia és az irodalomkritika szaknyelvében – a 

francia modernité, ill. az angol modernity fordításaként erősen elterjedt a latinosított 

végződésű modernitás. Ez szakszövegben, sajátos jelentéssel természetesen elfogadható. 

De ha ugyanazt jelenti, mint a modernség, inkább ez utóbbival, a magyar képzőjű szóval 

éljünk! 

 

mód és lehetőség 

Divatos szószaporítás az újabb közéleti, hivatali nyelvben: ha lesz rá ~, napirendre tűzzük 

az ügyet. Gondosabb stílusú beszédben, különösen pedig írásban v. csak a mód, v. csak a 

lehetőség szóval éljünk: ha lesz rá mód…; ha lesz rá lehetőség… Ugyanilyen önmagát 

ismétlő kifejezés a tény és való (l. tény). 

 

módfelett 

Választékos, jobbára csak az írott nyelvben használatos határozószó. Köznyelvi 

megfelelői: nagyon, rendkívül, rendkívüli módon. Kissé régies szinonimája: szerfölött v. 

szerfelett. 

 

mód, módon, módra, módjára 

A mód főnevet és határozóragos alakjait névutószerűen is használhatjuk: gomba mód v. 

módon v. módra v. módjára szaporodik. A gomba mód kifejezést az újabb helyesírási 

szabályzat szerint már egybe is kell írni: gombamód. A mód ilyenkor ragszerűen 

hozzátapad az előtte álló főnévhez v. melléknévhez: csodamód, fenemód, furcsamód stb. 

Ezeket már határozószónak is tekinthetjük. A mód, módon stb. szavakkal alkotott 



szerkezetek az utóbbi időben divatossá váltak. Kellő ok nélküli alkalmazásuk azonban 

modorosság! L. még: azonmód – azon mód 

 

modul 

Latin eredetű, de a németből átvett műszaki nyelvi szakkifejezés. Magyar szóval: egység, 

részegység. Ha nincs rá kényszerítő szakmai ok, helyettesítsük magyar megfelelőivel! 

 

modus vivendi 

E latin kifejezés csak a választékos nyelvhasználatban, különösen a tudományos és a 

publicisztikai stílusban fordul elő. Kiejtése: [modusz …]. Eredeti jelentése: ’megélhetési 

mód’. Ma inkább a nehéz helyzetből kiutat teremtő eljárásra, cselekvési módra, ill. az 

ellentétes érdekeket összeegyeztető, kompromisszumos megoldásra mondjuk, hogy 

megtalálták a ~t. 

 

mohamedán – muszlim 

A vallásalapító Mohamed próféta nevéből eredő nemzetközi szó, a mohamedán ’Mohamed 

követője’ helyett újabban a végső soron arab eredetű vándorszó, a muszlim (alakváltozatai: 

moszlim, mozlim, ill. a nálunk régebben is használatos muzulmán) tekintendő hivatalosnak. 

Jelentése főnévként ’az iszlám híve, hívője’, melléknévként ’e vallással kapcsolatos, rá 

vonatkozó’. 

Más a franciából átvett muszlin ’finom (selyem)fonálból szőtt áttetsző kelme’. Ez 

Moszul iraki városról nyerte a nevét. 

 

moh – moha 

Az utóbbi a köznyelvi; az előbbi irodalmias, elavulóban van. A toldalék nélkül igen ritka 

moh főnévben a h ejthető is: [mo¦], de el is maradhat: [mo] v. [mó]. A toldalékos 

alakokban a h-t magánhangzó előtt mindig ki kell ejteni: mohos [mohos]. Mássalhangzó 

előtt viszont néma marad: mohból [moból]. E helyett azonban gyakoribb s természetesebb 

is a mohából forma használata. 

mól 

Német eredetű szaknyelvi szó: ’annyi gramm egy anyagból, amennyi a molekulasúlya’. 

Összetételi előtagként is gyakori: ~súly, ~szám stb. Mind önállóan, mind összetételben 

hosszú ó-val írjuk, kiejtés szerint. Nem tévesztendő össze a moll zenei szakszóval! (L. 

alább!) 

 

Moldova – Moldava – Moldávia – Moldva 

A Prut és a Dnyeszter folyók között elterülő, túlnyomórészt román ajkú népesség által 

lakott országnak (a hajdani Besszarábia északi, jóval nagyobb részének) a neve többféle 

alakban is él a beszélt nyelvben és a sajtóban. 

A Moldova névalak a terület román nevével azonos; a Moldava német (Moldau), a 

Moldávia pedig orosz (Moldavija) mintához igazodik. Következetesen alkalmazva 

akármelyik említett névváltozat elfogadható. Közülük a mai sajtónyelvben a Moldova és a 

Moldávia országnév váltakozik. A legkevésbé a Moldva változatot ajánljuk, mert könnyen 

összetéveszthető a mai Románia északkeleti részének, a Prut folyó és a Kárpátok vonulata 

között fekvő egykori moldvai fejedelemségnek a nevével, esetleg még a csehországi 

Moldva (csehül Vltava) folyónévvel is. 

 



mold(o)vai – mold(o)ván – moldáv 

A Prut és a Dnyeszter folyók között élő, román nyelvű nép neveként többféle változat is 

használatos: moldvai – moldovai; moldván – moldován; moldavai; moldáviai – moldáv. A 

moldáv újabb keletű, egyelőre kissé mesterkélten ható elvonás az orosz eredetű Moldávia 

országnévből (vö. ausztrál – ausztráliai | bolíviai | brazil – brazíliai | jordán – jordániai). 

A moldován korábban az ott beszélt, cirill betűkkel írott nyelv neveként is szerepelt. Ez 

azonban gyakorlatilag azonos a román nyelvvel, ezért az ország függetlenné válása óta ez 

a politikai hátterű megkülönböztetés is megszűnt. 

 

moll 

Latin eredetű, de németesen csonkult alakban átvett zenei szakszó. A hangnemet 

pontosabban megjelölő előtagját kis kezdőbetűvel és kötőjellel írjuk: a-~, cisz-~ stb. 

Jelzőként különírjuk jelzett szavától: ~ skála; ~ jellegű hangsorok. Vö. dúr 

 

moment 

Német eredetű, csak a bizalmas-vulgáris stílusban használatos (mondat)szó: ’(csak) egy 

pillanat (türelmet kérek)!’. Idegenszerűsége miatt nem ajánljuk. Különösen bántó 

németesség az ejn ~! forma. Helyettük bőven van jó magyar megfelelő: egy pillanat(ra)!; 

egy perc (türelmet kérek)!; bocsánat, rögtön itt v. ott vagyok!; rögtön megcsinálom; stb. 

 

momentán 

Latin eredetű, magyar beszédben szükségtelen idegen szó. Melléknévi használata elavult: 

~ ismeretség, sikerek. Helyette: pillanatnyi, hirtelen, múló, futó(lagos) stb. 

Határozószóként a bizalmas-pongyola élőnyelvben ma is elég gyakori. De 

választékosabbak ezek: pillanatnyilag, éppen most, jelenleg, egyelőre stb. 

 

momentum 

E latin eredetű főnévnek jó néhány pontos magyar megfelelője van: pillanat, mozzanat, 

rész(let), tényező, elem; ritkán indítóok. Még választékos, ill. szakmai jellegű szövegben is 

inkább ezekhez folyamodjunk! 

 

mondandó 

E főnevesült melléknévi igenevet a sajtónyelv, különösen a kritikai zsargon terjesztette el a 

korábban szokásos, de kevésbé választékosnak érzett mondanivaló helyett: a vers, a 

novella, a beszéd ~ja. Divatszóként való, túl gyakori használata modorosság, de 

alkalomadtán jól helyettesítheti a mondanivaló, (írói) szándék, cél, ill. a tartalom v. a kissé 

finomkodó (írói, költői) üzenet kifejezéseket. 

 

mondat, mondatszerkesztés L. alárendelt mondat | egyszerű és összetett mondat | 

mellékmondat sorrendi helye | mellérendelt mondat 

 

monetáris 

Latin eredetű szakszó. Van pontos magyar megfelelője, a pénzügyi melléknév. Olykor 

helyettesíthető a pénz- előtaggal is: ~ politika = pénzpolitika. Újabban divatszóként a 

sajtóban is gyakori. Effajta finomkodó használatát azonban lehetőleg kerüljük! 

 

mongolid – mongoloid 



Ne tévesszük össze a két hasonló alakú idegen szót! Az előbbi ’mongol típusú’-t jelent, az 

utóbbinak a jelentése: ’mongolra emlékeztető, mongolos’. A mongoloid idióta mint orvosi 

szakkifejezés elavult; helyette ma mongolizmusban szenvedő (elme)betegről kell 

beszélnünk, írnunk. L. még: idegen képzők 

 

monitoring 

A nemzetközi szóvá válóban levő angol ~ főnévnek több jelentése is van: ’vmely 

tárgykörre vonatkozó (szak)irodalmat gyűjtő (elektronikus) figyelőszolgálat’, ill. ’a 

természeti környezet állapotának folyamatos figyelemmel kísérése megfigyelő- és 

mérőhálózattal’. A magyar szaknyelvben ’rendszeres megfigyelés’ értelemben a ~ helyett a 

magyar képzőjű monitorozás is használatos. Ezt helyeseljük, de fel kell hívnunk a 

figyelmet a kétféle szóalak vegyülésével kialakult, angol és magyar képzőket egyaránt 

tartalmazó monitoringozás formának a hibás, kerülendő voltára. Nem tudományos 

munkában (pl. újságcikkben) jól helyettesítheti mindezeket a magyar megfigyelés, 

(rendszeres) tudományos megfigyelés, ill. a megfigyelőszolgálat kifejezés. 

 

monstre 

E végső soron latin eredetű szó a francia, majd a német nyelv közvetítésével került 

hozzánk. Egy időben kedvelt jelzője volt a közéleti és a sajtónyelvnek: ~ per, rendezvény, 

tüntetés stb. Helyette ezeket a közérthető és könnyebben kimondható magyar megfelelőket 

ajánljuk: óriási, roppant v. igen nagy, hatalmas, tömeges. 

 

montíroz 

Francia eredetű, német közvetítéssel átvett, elsősorban nyomdai-fotós szaknyelvi szó. 

Magyar megfelelői, az összeállít, összeszerel igék nem mindig helyettesíthetik, ezért 

szakmai használata nem kifogásolható. 

 

monumentális 

Latin eredetű, különösen a sajtónyelvben divatos melléknév. Helyette ezek a magyar 

szavak ajánlhatók: hatalmas, rendkívüli, lenyűgöző, nagyszabású, nagyszerű. 

 

moped 

A pedálos kis motorkerékpárnak ezt a nemzetközi nevét a francia motovélocipčde főnév 

első és utolsó szótagjának összevonásával alkották. Toldalékolása ingadozó: ~ek v. ~ok; 

~del v. ~dal (közlekedik); minden pénzét a ~jére v. ~jára költi; stb. A vele jelölt járművel 

együtt a ~ szó is visszaszorulóban van. 

 

morál, morális, moralista, moralizál 

A morál latin eredetű, németesen csonkult végű idegen szó: ’erkölcs, erkölcsiség, erkölcsi 

felfogás’. A morális melléknév jelentése: ’erkölcsi’. A moralista: ’erkölcstannal 

foglalkozó filozófus’, ill. ’erkölcsi kérdéseket boncolgató, szigorú erkölcsiséget hirdető 

személy’. Pejoratív, gúnyos értelemben: ’olyan vki, aki csak hirdeti az erkölcsi 

szigorúságot, de maga nem gyakorolja’. A moralizál ige jelentése: ’erkölcsi kérdésekkel 

foglalkozik, ilyen kérdéseken töpreng’. Rosszalló értelemben: ’erkölcsi prédikációt tart; 

kellő erkölcsi alap és indok nélkül megfedd vkit’. 

 

móres 



A latin mos ’szokás, mód, szabály, törvény’ főnév többes számú alakja (mores) a 

magyarban ó-val és s-sel ejtve móres formában honosodott meg. Csak ezekben a népies ízű 

kifejezésekben használjuk: ~re tanít = megfegyelmez, megbüntet; bizalmasan, tréfásan 

ráncba szed, megtanít kesztyűbe dudálni; ismeri v. tudja a ~t = tudja az illendőséget, 

tisztességet; tisztességtudó. 

 

morfium – morfin 

A görög eredetű morfium főnév az orvosi nyelvben és a köznyelvben egyaránt használatos. 

A morfin változat szaknyelvi. A latin képzőjű morfinista származék jelentése: 

’morfiumtartalmú kábítószer rendszeres fogyasztója, az ilyen szenvedély rabja’. 

 

morfológia 

Görög elemekből alkotott szaknyelvi szó. Van pontos magyar megfelelője, az alaktan, 

ezért köznyelvi használata választékos(kodó). 

 

morózus 

Latin eredetű, egy kissé választékos melléknév. Magyar szinonimái: kedélytelen, mogorva. 

 

mór – szerecsen – néger 

A régebbi magyar nyelv ezeket a népneveket szinonimaként, ill. egymást részlegesen fedő 

jelentésben használta. Ma a mór leginkább a VIII. században az Ibériai-félsziget egy részét 

meghódító, majd ott megtelepedő araboknak a neveként használatos. Az egykor 

ugyanilyen értelmű szerecsen (< szaracén) idővel ’sötét bőrű; néger’ jelentést kapott, s 

jelenleg a néger szónak ritka, régies, kissé népies megfelelője. 

A néger elnevezés, különösen Amerikában, pejoratív mellékzöngéjű lett, ezért újabban 

– politikai okból, ill. tapintatból – kerülik. Helyette a fekete bőrű v. röviden fekete, a színes 

bőrű v. röviden színes, esetleg az afrikai eredetű v. afroamerikai használható. Bár ezek az 

elnevezések nem teljesen egyértelműek, a szövegkörnyezet általában megmutatja, miről is 

van szó. 

Bizalmas szóval néger-nek nevezik a más neve alatt megjelenő művet valójában 

megíró, ill. ahhoz anyagot gyűjtő személyt is. 

 

morze 

Köznévvé vált tulajdonnév (Morse amerikai feltaláló nevéből): ’elektromos távírási 

rendszer’. Régóta kiejtés szerint írjuk, akárcsak származékait: ~jel, ~készülék, morzéz(ik). 

mosolyog – somolyog 

A mosolyog az eredeti alakváltozat. A hangátvetéssel alakult somolyog bizalmas-tréfás 

árnyalatú. 

 

mostanában – mostanság 

E határozószónak az előbbi alakja a köznyelvi; az utóbbi bizalmas-népies. 

 

mostoha 

Főnévként jelentése: ’mostohaanya’, ritkábban ’mostohaapa’. Rokonságnévi utótagjával 

egybe kell írni: ~anya, ~apa, ~gyermek, ~testvér. Ám ha az maga is összetétel, különírjuk 

őket: ~ nagyanya, ~ nagyapa. 



A ~ szó pejoratív hangulata miatt hivatalos megjelölésül a nevelőanya, nevelőapa 

szolgál, sőt ezek a köznyelvből is kezdik kiszorítani a hagyományos ~anya, ~apa 

formákat. 

Melléknévként a ~ választékos stílusértékű: ~ bánásmód (= szeretettelen, rideg); ~ sors 

(= kedvezőtlen, rossz); ~ időjárás (= zord). 

Ügyeljünk helyesírására! A ~ főnevet mint jelöletlen határozót v. birtokos jelzőt egybe 

kell írni alaptagjával, a ~ melléknevet viszont külön kell írni jelzett szavától. Más tehát a 

~természet ’a mostohának a természete’ v. ’a mostohákra jellemző természet’, ill. a 

~ természet ’rideg, kíméletlen természet’. 

 

moszlim, mozlim L. mohamedán – muszlim 

 

motel 

A motor és a hotel főnév vegyítésével alkotott nemzetközi szó: ’rendszerint autópályák 

mentén épült, elsősorban autós-motoros utazók által egy-egy éjszakára igénybe vett, 

viszonylag olcsó szálláshely’. Toldalékai magas és mély hangrendűek egyaránt lehetnek: 

~ek v. ~ok; ~ben v. ~ban; stb. 

 

motivál 

Latin tövű, de magyar képzőjű idegen szó: ’megindokol, megokol’. A sajtóban és a beszélt 

nyelvben ’késztet’ értelemben is használatos: az alacsony fizetés nem ~ja kellően az 

alkalmazottakat. Magyar szóval: nem ösztönzi v. nem készteti v. nem sarkallja jobb 

teljesítményre. 

 

motívum 

E latin eredetű idegen szónak számos jelentése, ill. magyar megfelelője van: ok, indíték; az 

irodalomtudományi és kritikai szaknyelvben: (ismétlődő) alkotóelem, részlet; a 

művészettörténetben díszítőelem; stb. A sajtóban olykor fölösen, divatszóként is 

használják. Amikor csak lehet, helyettesítsük vmilyen odaillő magyar kifejezéssel! 

 

motor 

E latin eredetű nemzetközi szót régebben mótor alakban ejtették és írták (pl. „… találgatta, 

autó, vagy repülőgép, vagy mótor a síma Dunán” – Babits: Mint különös hírmondó…), ma 

már azonban a ~ írásmód és a két rövid o-val való ejtés a szabályos. Átvitt értelemben is 

használatos, különösen a sajtónyelvben: a fejlődés, a vállalkozás, a csapat ~ja. A 

nyelvjárásokban bizonyos toldalékok előtt a hangzóhiányos (hangugrató) tövek módjára 

viselkedik: motrot, motrok. Ezek az alakok a köznyelvi beszédben és írásban kerülendők. 

Vö. bútor 

 

motorizál, motorizált 

Katonai szakszavak, de a sajtónyelvben is előfordulnak. Van jó magyar egyenértékesük, a 

gépesít, ill. a gépesített. Még szakszövegben is inkább ezeket használjuk a címül írt idegen 

szavak helyett! 

 

motoros 

Az egykori kabarétréfából eredő régi ~ kifejezés jelentése: ’gyakorlott, jártas vmiben’. 

Csak a bizalmas-családias stílusban használható. 



 

motring L. matring – motring 

 

mozaikszók 

A ~ abban különböznek a rövidítésektől, hogy kiejtésükkor nem a név v. szó teljes alakját 

mondjuk ki (mint az l = liter; cm = centiméter v. centi esetében), hanem magukat a 

betű(neve)ket, ill. szórészeket. Pl.: MTK [emtéká], Malév, Hungarocamion [hungaro-

kamion]; közért, maszek, tévé, vécé. 

A ~ egyik fő típusa a rövidített név kezdőbetűiből alakult betűszó (l. ott). 

A másik típusban (ezek a szűkebb értelemben vett ~ v. panelszók) nem csupán a 

kezdőbetűk vonódnak össze, hanem a teljes névnek más hangjai, szótagjai, olykor 

összetételi tagjai is. Az efféle szóösszevonásokat régebben – a betűszók mintájára – csupa 

nagybetűvel írták, pl. MALÉV (< Magyar Légiforgalmi Vállalat). 1984 óta azonban csak a 

kezdőbetűjük nagy: Malév. Ugyanígy: Aluterv, Gelka, Kermi stb. A köznévi ~at 

természetesen csupa kisbetűvel kell írni: gyes, gyed, radar, telex, (tele)fax stb. 

A ~ előtti határozott névelő (a v. az) és toldalékaik magas v. mély hangrendűsége a 

kiejtett szóalakhoz igazodik: az MTK-val játszunk, az MTA-nál dolgozik; támadnak az 

MTK-sok, az MTA-beli változások. A toldalékot a tulajdonnévi ~hoz kötőjellel kapcsoljuk 

hozzá (l. a fenti példákat), a köznéviekkel viszont egybeírjuk (pl. gyesen, gyeden van; 

gyeses, gyedes kismama). 

A nem közismert ~at első említésükkor célszerű is, illendő is feloldani, hogy az olvasó 

ne kényszerüljön találgatásra v. „nyomozásra”. 

Vö.: betűszók | rövidítések | rövidítések kiejtése | szaknyelvi rövidítések 

 

mozgalmi nyelv L. közéleti nyelv 

 

mozgássérült 

Ezt az általában főnévként (a ~ek képviselete, érdekvédelme), ritkábban melléknévként (a 

~ fiatalembert előreengedték a pénztárhoz) használt szót tudatos szóalkotással hozták létre 

a rokkant, ill. a nyomorék helyettesítésére, mert tapintatosabb, szépítő-enyhítő jellegénél 

fogva alkalmasabb a közéleti és hivatalos használatra, mint amazok. 

Tartalmilag a ~ kifejezés nem kifogástalan, mert az így nevezett személyek valójában 

nem sérültek (s mozgásuk sem lehet az), hanem vmely korábbi sérülés v. betegség 

következtében gátolva, korlátozva vannak mozgásukban. 

Ezt a jelentéstartalmat a mozgásgátolt, ill. mozgáskorlátozott elnevezés jóval 

pontosabban tükrözi, mint az egyelőre még gyakoribb ~. A gátolt utótagú szó két szótaggal 

rövidebb ugyan, de pejoratív mellékíze miatt kisebb az esélye az elfogadtatásra (a gátolt-

nak ui. ’gyengeelméjű’ értelme is van). Ennélfogva aránylag legjobb megoldásnak a 

mozgáskorlátozott főnév és melléknév elterjesztése, majd hivatalossá tétele látszik. 

Vö. fogyatékos, fogyatékkal élő 

 

mozi 

A ~ főnevet Heltai Jenő költő, drámaíró alkotta az 1910-es években az addigi elnevezés, a 

nehézkes mozgó(fény)képszínház felváltására. Bár a ~ némiképp ma is őrzi játékos, 

bizalmas jellegét, a beszélt köznyelvben egészen általánossá vált. Mellette hivatalos 

szóként a filmszínház is él, de csak az írott nyelvben. 



Újabban a filmesek zsargonjából a sajtó közvetítésével terjedni kezdett a ~ szónak 

’film(alkotás)’ jelentésben való, eredetileg szerénykedő, de mindenképpen jellegzetesen 

rétegnyelvi alkalmazása: a Tettenérés pergő, igazi ~; most egy bűnügyi ~t csinálok. Mivel 

ez a divatossá váló szóhasználat megzavarhatja a ~ és a film szónak hagyományos, 

évtizedek óta megszokott viszonyát, köznyelvivé tételét nem tartjuk kívánatosnak. 

 

mögött – megett 

E névutónak az első a köznyelvi alakja, a második régies, népies. 

 

MTA 

A Magyar Tudományos Akadémia mozaikneve. Már jóval gyakoribb az élőbeszédben, sőt 

a hivatalos írásbeliségben is, mint az eredeti teljes név. Kiejtése: [emtéa] v. [emtéá]. 

Névelője és toldalékai a kiejtéshez igazodnak: az MTA-val [emtéával], de a rövidítés 

harmadik betűje a toldalékok előtt is megmarad A-nak. Vö. USA 

 

MTI 

A Magyar Távirati Iroda mozaikneve. Kiejtése: [emtéi]. Névelője és toldalékai a kiejtett 

alakhoz igazodnak: az MTI-ben, az MTI-beli átszervezés. 

 

mulat – múlat 

A mulat ige a múlik műveltető képzős származékából rövidült, s már jó ideje rövid u-val 

ejtjük és írjuk: jól mulatnak a vendégek; jól mulattunk a kiránduláson, a moziban; jót 

mulattunk a viccen. A mulatja magát ’szórakozik’, mulatja az időt ’(kellemesen) (el)tölti’ 

szókapcsolatok régiessé váltak. Ez utóbbiakban – régieskedve, ill. pontoskodva – olykor 

ma is hosszú ú-t mondanak és írnak: múlatja magát, kellemesen múlattuk az időt. Ilyen 

alakokat azonban az érvényben levő helyesírási szabályzat nem ismer, ennélfogva 

legfeljebb stilisztikai variánsként, alkalmilag fogadhatjuk el őket. 

 

múlik 

Újabb szokás szerint a ~ ige ’vmitől függ’ értelemben is használatos: a terv sikere a jó 

végrehajtáson ~. Hagyományosabban: attól függ, azon áll (vagy bukik), azon fordul meg. 

Mivel azonban a ~ korábban többnyire vmely meghiúsult cselekvésnek a felelősére, 

elkövetőjére vonatkozott (pl. rajta múlt, hogy nem jutottunk a döntőbe), pozitív értelmű 

alkalmazása olykor ma is zavaró lehet: a német egység a magyar függetlenségen múlott (a 

sajtóból). Ilyenkor jobb vmilyen egyértelmű szinonimához folyamodni: a magyar 

függetlenségen fordult meg; a magyar függetlenségnek volt köszönhető. Vö. függ tőle – 

múlik rajta 

 

múlt idejű melléknévi igenév L. befejezett melléknévi igenév használata 

 

munkaképes 

Németből való tükörfordítás (arbeitsfähig). Idegenszerűsége miatt régebben hibáztatták, s 

a munkabíró melléknevet ajánlották helyette. Ennek azonban egy kissé eltérő a jelentése, 

ezért ’nem beteg, tehát munkára képes’ értelemben a tömör ~ kifejezés nem nélkülözhető. 

 

munkanélküli – munka nélküli 



Főnévként egybeírjuk: a munkanélküliek száma tovább nőtt; munkanélküli-segély. 

Melléknévi értelemben azonban különírandó: munka nélküli jövedelem. 

 

munkavédelem 

Jelentése se nem ’a munka védelme’ (mint a gyermekvédelem, ifjúságvédelem szóban), se 

nem ’a munkától való védelem’ (mint az árvízvédelem, tűzvédelem összetételben), hanem 

’a munkával, munkavégzéssel kapcsolatos mindenfajta védelem’ fogalmát sűríti magába. E 

szükséges – és nem hibás alkotású – szót nem érdemes hibáztatni. A helyette javasolt 

munkásvédelem szűkebb és részben más értelmű. 

 

murva 

Jelentése: ’fehéres színű kőzúzalék, amelyet rendszerint parkok, sétányok gyalogútjainak 

felszórására használnak’. Nem tévesztendő össze a sóder-rel! Vö. sóder 

 

musical 

Az (amerikai) angol musical comedy ’zenés színdarab’ szókapcsolatból rövidült ~ 

elnevezést magyar beszédben ne akarjuk angolosan, [mjúzikl]-nek ejteni! Szokásos 

kiejtése: [mjuzikel], de hallani [muzikel] alakban is. Volna aránylag pontos magyar 

megfelelője, a zenés játék, ezt azonban – joggal – más hangulatúnak érezték, s ezért nem is 

ruházták rá ezt az értelmet. A ~ szót ma is jobbára eredeti írásképével használjuk; 

magyaros írásmódja nem alakult ki (bizonyára a kiejtésbeli ingadozás miatt sem). 

 

muslica – muslinca 

Az első a köznyelvi változat; a második népies v. választékos(kodó). 

 

mustra 

Olasz eredetű főnév. Fő jelentése: ’minta’. Mindegyik jelentésárnyalatában régies, a 

legtöbben népies is. A mai nyelvi tudatban inkább csak a mustrál ’vizsgál(gat), válogat’ 

ige révén őrződött meg. 

 

muszáj 

Német eredetű, rendszerint állítmányként használt szó (~ dolgozni). Igeként ragozva (~na, 

~jon stb.), valamint névszói-igei állítmány részeként (~ vagyok) pongyola, ill. vulgáris. 

Főnévként csupán néhány állandó szókapcsolatban (pl. nagy úr a ~) fordul elő, ragot csak 

elvétve kaphat (~ból tette). 

 

muszka 

Az eredetileg ’moszkvai’ jelentésű szó az I. világháború végéig az orosz népnek, ill. 

általában az oroszországi népeknek a megnevezésére szolgált, bizalmas-népies és régies 

jellegű népnévként: a ~ cár; ~ földön lassan jár a posta. Mára teljesen elavult. Vö. ruszki 

 

muszlin L. mohamedán – muszlim 

 

mutat 

Nem helytelen ezekben a hagyományos kifejezésekben: ajtót ~ vkinek = kiutasítja; irányt 

~ vki(k)nek = irányít vki(ke)t; barátságos arcot ~ = … tettet, színlel. A vele alkotott, a 

hivatali nyelvben gyakori terjengős kifejezéseket helyettesítsük egyszerű igealakkal: 



alakulást, csökkenést, eltérést, emelkedést, fejlődést, növekedést, változást ~ = alakul, 

csökken, eltér, emelkedik, fejlődik, növekedik, változik. 

 

mutatkozik 

Terjengős kifejezésekben gyakran fölöslegesen használják: vmiben fejlődés, haladás, 

különbség, lemaradás stb. ~. Ugyanez tömörebben is kifejezhető, egyszerű igealakkal: 

fejlődik, halad, különbözik, lemarad stb. vmi. 

 

mutató névmás L. annak, ennek birtokos jelző | az, ez – ő | azzal – avval | ezzel – evvel | 

őket – azokat 

mutató névmási kijelölő jelző egyeztetése 

Az a, az, e, ez mutató névmás és összetételei kétféleképpen fordulhatnak elő kijelölő 

szerepű minőségjelzőként: 

1. Jelzett szavuk előtt nincs névelő. Ekkor a névmási jelzőt nem egyeztetjük: az v. ez 

esetben; e nő miatt; a tekintetben (pl. egyetértés mutatkozik a tekintetben, hogy…). 

2. A névmás és a jelzett főnév között határozott névelő áll. Ilyenkor egyeztetjük a jelzőt: 

abban v. ebben az esetben; ugyanezekből a cikkekből; e miatt a nő miatt; abban a 

tekintetben. A két szerkesztésmód közül az első hivatali, sajtónyelvi ízű, a második a 

természetesebb. 

A számbeli egyeztetés a népnyelvben olykor ingadozik: rakd oda azt a zsákokat! A 

köznyelvben az ilyesmi okvetlenül kerülendő. 

 

muter 

E német eredetű főnév (vö. Mutter) a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben ’(édes)anya’, a 

műhelyzsargonban ’anyacsavar’ jelentésben él. Van mutter alakváltozata is. A 

köznyelvben és a szaknyelvben a magyar megfelelővel helyettesítjük: (édes)anya, ill. 

anya(csavar). Vö. fater 

 

múzeum, múzeumi – muzeális, muzeológus 

Görög–latin eredetű szócsalád. A múzeum-ban és -i képzős származékában hosszú ú-t 

ejtünk és írunk. A többi származékban megrövidül az ú: muzeális, muzeológus, muzeo-

lógia. Mindegyikük szükséges, magyarral nemigen pótolható idegen szó. 

 

muzikel L. musical 

 

muzulmán L. mohamedán – muszlim 

 

muzsika L. zene – muzsika 

 

műanyag sámfa L. vasbeton talpfa 

 

műbírál, műélvez, műkedvel 

Ezeket a műbírálat, műélvezet, műkedvelő szavakból elvont igéket – mesterkéltségük miatt 

– legfeljebb a társalgási nyelvben használhatjuk, bizalmas-tréfás jelleggel. 

 

műfordít 



A műfordítás főnévből elvont, szükséges ige: saját írásait nem publikálhatta, ehelyett ~ott; 

mellékkeresetként arabból és perzsából ~. A helyette választható műfordítást végez 

szerkezet kissé nehézkes. De sokszor elegendő az egyszerű fordít ige is. 

 

műhold – mesterséges hold 

Mind a kettő hibátlan elnevezés, de a műhold – rövidsége miatt – jobban elterjedt. Az 

újabb keletű műholdas melléknév pedig már nem is helyettesíthető más változattal: 

műholdas adás, műholdas műsor, azaz ’műhold közbeiktatásával sugárzott tévéadás, -

műsor’. 

Ügyeljünk arra, hogy ha a mesterséges égitest nem a Föld, hanem a Nap körül kering, 

akkor már műbolygó v. mesterséges bolygó a neve. A műbolygó főnevet olykor ’műhold’ 

értelemben is használják a sajtóban és a mindennapi nyelvben, ez azonban durva 

pontatlanság, ezért okvetlenül kerülni kell! 

 

műkedvel L. műbírál, műélvez, műkedvel 

 

műkedvelő L. öntevékeny – műkedvelő – amatőr 

 

mű – mű- 

Az alapszóban is, összetett és képzett származékaiban is hosszú az ű. Ez az ű hang a 

bizalmas-pongyola beszédben – részben nyelvjárási hatásra – olykor megrövidül: [mü], 

[müvész], [müvelődés] stb. Ezt a választékos nyelvhasználatban lehetőleg kerüljük! 

 

München 

A bajor főváros nevét a magyarban így ejtjük ki: [müntyhen] v. [münyhen], esetleg 

németesebben [müny-hn]. A [münhen], [münk-hen], sőt [münken] ejtésmód vulgáris, a 

művelt beszédben kerülendő. 

 

műrepül 

A műrepülés főnévből elvont, szaknyelvi ízű ige: két éve ~; a Spartacusban ~. A 

köznyelvben jobb: … műrepülő. 

 

műsor 

1. Ne tévesszük össze a ~szám szóval! Pongyolaság tehát ez: következő ~unk Radamesz 

románca, énekli X. Y. Pontosabban: következő ~számunk v. ~unk következő száma… 

2. Az argónyelvi jellegű (le)adja a ~t; nagy ~t rendezett; megint a szokásos ~! 

kifejezések csak a bizalmas-családias stílusban használhatók. Ezekben a ~ főnévnek erősen 

pejoratív mellékértelme van: ’hisztérikus dühkitörés’, ’unalmas(sá váló) panaszáradat’, 

’sekélyes, színvonaltalan (szakmai) fejtegetés’ stb. 

 

műszaki nyelv L. szaknyelvek 

 

műszó – szakszó 

A műszó összetétel előtagjában a mű főnévnek egykori ’mesterség’ jelentése őrződött meg. 

Értelme tehát: ’mesterségszó, szakkifejezés’. Helyette sokan jobbnak tartják a szakszó 

főnevet, s csak ezt alkalmazzák, ill. engedik alkalmazni. 



Kétségtelen, hogy némelyik mű- előtagú szavunknak pejoratív mellékíze van 

(műlelkesedés, műfelháborodás, a sportnyelvben műesés, ahol a mű melléknév ’színlelt’-et 

jelent). Ez azonban nem befolyásolja a műszó jelentését és használatát. Műszó és szakszó 

egyaránt kifogástalan ilyen értelemben, sőt rajtuk kívül olykor folyamodhatunk a latin 

eredetű terminus v. bővebb alakjában terminus technicus [terminusz te¦nikusz] meg-

jelöléshez is. 

 

műtét – operáció 

A latin eredetű, ’sebész(et)i beavatkozás’ értelmű operáció főnevet mind a szak-, mind a 

köznyelvben egyre inkább felváltja a rövidebb műtét szó. Ez nyelvújítási eredetű (< 

műtétel); a belőle elvont műt ige csak újabban kezd egyenrangúvá válni az operál-lal, bár 

stiláris különbség még van köztük (vö. műt – operál). 

Az ’operálóhelyiség’ jelentésű műtő főnévnek viszont nincs (s nem is volt) idegen 

vetélytársa. Így a műt – műtét – műtő szócsalád tagjai az analógia révén kölcsönösen 

erősítik egymást idegen megfelelőikkel szemben. 

Az operáció-t régebben katonai, ill. pénzügyi szakszóként is használták. Ilyen 

értelemben azonban a mai szaknyelv inkább a hadművelet, ill. a pénzügyi, kereskedelmi, 

tőzsdei művelet kifejezéssel él. 

 

műt – operál 

A kórházi szóhasználatból a nyelvújítási eredetű műt ige mindinkább kiszorítja a latin 

eredetű operál-t: tegnap műtötték; vakbéllel műtötték. Mivel azonban az efféle 

mondatokhoz némi bizalmas-vulgáris hangulat tapad, nem mindig helyettesíthetik a 

hagyományos, ill. egyszerűbb megoldásokat: tegnap operálták (meg); kivették a vakbelét. 

Olykor jelentéskülönbség is kialakul a magyar és az idegen kifejezés között: az öreg 

professzor még mindig műt mondat inkább ezt jelenti: ’még mindig vállal, végez 

műtéteket’; az öreg professzor még mindig operál viszont inkább ezt: ’még mindig végzi 

a(z éppen folyó) műtétet’. 

A nyelvjárásias, ill. bizalmas beszédben a megoperált testrész v. betegség neve nem -

val, -vel, hanem -ra, -re ragot kap: vesére, gyomorfekélyre stb. műtötték v. operálták. Ez 

idővel köznyelvivé válhat, de egyelőre a vesével, gyomorfekéllyel vonzat tekintendő 

szabályosnak. A tárgyragos bővítmény konkrétabb értelmű, ezt a birtokos személyjel 

kitétele is jelzi: megműtötték v. megoperálták a veséjét, a gyomorfekélyét. 

 

műúszás – szinkronúszás 

Ennek az újabb keletű, zenekísérettel egyénileg, párosan v. csoportosan bemutatott vízi 

gyakorlatokból álló sportágnak jó magyar neve a műúszás (vö. műlovaglás, 

műkorcsolyázás, műszabadgyakorlat), de az angol synchronized swimming (szó szerint: 

’szinkronizált, összehangolt úszás’) szolgai fordítása révén kialakult a szinkronúszás név 

is. Azt tanácsoljuk, hogy a sportsajtó és a szaknyelv a műúszás mellett foglaljon állást, 

nem csupán azért, mert ez magyar szavakból tevődik össze, hanem azért is, mert a szinkron 

szó nálunk más értelemben vált ismertté. 

 

művel 

Többféle konkrét és átvitt értelmű cselekvés megjelölésére használható: földet, erdőt ~; ~i 

magát, a népet; ~i a szobrászatot, a matematikát stb. Néhány – jobbára kötött formájú – 



kérdésben és felkiáltásban erősen pejoratív ízű: mit ~sz itt?; mit ~tél már megint ezzel a 

gyerekkel? 

A mível változat régies, népies, ill. irodalmias. 

 

műves – míves 

E választékos melléknévnek az ű hangzós a köznyelvi változata; a míves népies és régies, 

bizonyosfajta használatban pedig irodalmias (pl. míves megmunkálás; míves gonddal 

csiszolgatta szonettjeit). 

A ’mesterember’ jelentésű műves v. míves főnév elavulóban van, csak összetételi 

utótagként él: földműves, kézműves; arany-, ezüst-, réz-, bronz-, sőt legújabban bőrműves. 

A ritkább -míves utótag régies és népies. 

  



N 
na 

Bizalmas mondatszó, a no nyomatékosabb, egyszersmind kevésbé udvarias változata: ~(,) 

mi lesz már?; ~ és akkor mi van? L. még: naná 

 

náci 

A német Nazionalsozialist rövidülése (már a német nyelvben is): ’Hitler (párt)híve; 

nemzetiszocialista’. Erősen pejoratív, olykor gúnyos mellékértelmű szó. Főnévként 

egybeírjuk utótagjával: ~barát, ~ellenes. Melléknévként viszont külön: ~ alakulat, ~ 

puccs, ~ ügynök. 

Olykor az olasz eredetű fasiszta megjelölést is használják a fenti jelentésben (pl. német 

fasiszták), ez azonban pontatlanság, mert a fasiszta az olasz, ill. az ehhez hasonló spanyol 

és portugál szélsőjobboldali, totalitárius politikai mozgalomnak, ill. rendszernek volt a 

történetileg kialakult jelzője. 

Vö. fasiszta 

 

náció – nemzet 

A latin eredetű náció ’nemzet’ főnév a mai magyarban enyhén bizalmas-népies, ill. pejo-

ratív jellegű: hát ez meg miféle nációból való? Mellette a nemzet semlegesen köznyelvi. 

 

nacionálé 

Latin eredetű, de német közvetítéssel átvett idegen szó: ’vki személyi adatainak 

összessége’. Végződésében e – é ingadozás van, de az 1950-es helyesírási szabályzat óta 

csak é-vel írható (az iniciálé, internacionálé stb. mintájára). 

 

nacionalista, nacionalizmus 

Latin elemekből alkotott nemzetközi szavak. Negyedik szótagjukban ma a-t ejtünk és 

írunk. A régies nacionálista, nacionálizmus alakokat választékos beszédben és írásban 

kerüljük! 

 

nacionalizál 

Latin elemekből alkotott szakszó: ’nemzeti tulajdonba, azaz köztulajdonba vesz; 

államosít’. Pl.: 1948-ban ~ták az üzemét. Magyar megfelelővel: államosították. Máskor: 

kisajátították v. egyszerűen elvették. A mondat értelme és stílusa szerint válasszunk a 

szinonimák közül! 

 

nagy 

Ha fajtanévi jelző, egybeírjuk jelzett szavával: ~adó, ~agy, ~betű, ~fröccs, ~ipar, 

~kalapács, ~község, ~péntek, ~szülő stb. Ha -s képzős melléknév áll utána, az írásmódot a 

jelentés szabja meg: ~ablakos ház (az ablak a nagy), de ~ ablakos ház (az ablakos ház a 

nagy). Ha másképpen nem tudjuk egyértelművé tenni a kifejezést, írjunk vesszőt a ~ jelző 



után: ~, ablakos ház. Határozók, határozói igenevek előtt a ~ rendszerint ’nagyon’ értelmű, 

s mindig különírandó: ~ nehezen, ~ sietve stb. 

 

nagydoktor 

A Magyar Tudományos Akadémia által odaítélt tudományos cím, az MTA doktora 

(korábban: a nyelvtudomány, az irodalomtudomány stb. doktora) helyett a beszélt 

nyelvben használt, egy kissé bizalmas jellegű megjelölés. Párja, a kisdoktor (= egyetemi 

doktor) a PhD fokozat meghonosításával funkcióját vesztette, és fokozatosan kiszorul a 

használatból. Vö. kisdoktor 

 

nagyérdemű 

Jelentéstapadással, a ~ közönség! megszólításból való elvonással keletkezett főnév a 

bizalmas-tréfás sajtónyelvben: jól szórakozott a ~ (= a közönség, a publikum); ki kell 

szolgálni a ~t; stb. Már elveszítette az újdonság varázsát, s idővel közhellyé kopik. Igényes 

stiliszta ne éljen vele! 

 

nagyfejű 

Képes értelemben: ’vezető beosztású személy’. E tréfás, olykor pejoratív jellegű szót 

rendszerint főnévi értékben használják: mindent a ~ek döntenek el egymás között. 

Melléknévként ritka: megbeszéltem a dolgot néhány ~ ismerősömmel. Eredeti konkrét 

jelentésében két szóba kell írni: nagy fejű csecsemő. 

 

nagyfőnök 

Vezető beosztású személynek bizalmas-tréfás megnevezése v. megszólítása: bent van a 

~?; tiszteletem, ~! Csak bizalmasabb viszonyban levő munkatársak között használható. 

 

nagykönyv 

Többnyire ebben a divatos, már-már közhelyszámba menő szólásban fordul elő: olyan vmi 

v. úgy csinál vki vmit, ahogy a ~ben meg van írva, azaz mintaszerű(en), nagyszerű(en), 

pompás(an), remek(ül). Agyonhasználtsága miatt kerüljük, helyette fenti szinonimáit 

alkalmazzuk! Eredeti konkrét értelmében külön kell írni: vedd le azt a nagy könyvet a 

polcról! 

 

nagymos 

A nagymosás főnévből elvont ~ igét egyelőre csak a bizalmasabb élőbeszédben 

fogadhatjuk el. Mivel azonban ezt a rendszeresen ismétlődő cselekvést másképpen csak 

körülírással tudjuk kifejezni (nagymosást végez, végzi a nagymosást), a tömör ~ ige idővel 

köznyelvivé válhat: minden szerdán ~nak; holnap nem érek rá, ~unk. Vö. nagytakarít 

 

nagyol – nagyoll 

A szó végén rövid l-lel ejtett és írt nagyol ige értelme: ’durván megmunkál’, ill. ’nagy 

darabokra vág’. Ezzel szemben a gyakorta hasonlóan ejtett nagyoll ige ezt jelenti: ’a 

kelleténél nagyobbnak tart, vél, minősít vmit’ (a kicsinyell ellentéteként). Ügyeljünk tehát 

a szó végi l és ll megkülönböztetésére! 

 

nagyothall 



A ~ ’(hallóképességének csökkenése miatt) csak az erősebb hango(ka)t hallja meg’ ige 

elemeit egybe kell írni, csakúgy mint származékait, a nagyothalló, nagyothallás szavakat. 

Az előzményüknek tekinthető (csak) a nagyot (é. a nagy, az erős hangot) hallja meg 

mondatban viszont még különírjuk a nagyot hall szókapcsolatot. 

 

nagyságos asszony L. megszólítás 

 

nagyságrend 

Eredetileg természettudományi szakkifejezés: ’vmely számnak durván kerekített, 

rendszerint a 10-nek vmelyik egész kitevőjű hatványával megadott közelítő értéke’. Pl. a 

csillagászat szaknyelvében: a csillag ~je ’fényességének egy bizonyos skála szerinti 

mértéke’. 

A hivatali és a sajtónyelvben – elhomályosuló jelentéssel – divatszóvá vált. Még őrzi az 

eredeti, pontosabb értelmet ez a mondat: az államadósság ~je nem milliós, hanem 

milliárdos. Sokszor azonban pusztán a nagyság, méret, összeg szavak helyén áll. Ilyenkor 

érjük be helyette ezekkel a kevésbé felkapott, rövidebb szinonimákkal! 

Melléknévi származéka, a nagyságrendű is sokszor pótolható a rövidebb és nem 

nagyképű nagyságú, méretű, összegű szavakkal. Sokszor pedig egyszerűen elhagyható 

(ennélfogva el is hagyandó!) anélkül, hogy a közlés értelme megváltoznék: csökkenő 

nagyságrendű beruházások = csökkenő beruházások. Ám ha a beruházások pl. 

egytizedükre csökkennének, nem volna helytelen nagyságrendi csökkenés-ről v. egy ~del 

való csökkenés-ről beszélni, írni. 

 

nagyszámú 

Ha jelentése ’sok’, egybe kell írni: a kiállítást ~ érdeklődő kereste fel. Ha viszont azt 

akarjuk kifejezni, hogy vminek a mérete nagy számmal van jelölve, két szóba írjuk: nagy 

számú ing. 

A ’sok’ értelmű ~ után a jelzett szó, alaki egyeztetéssel, mindig egyes számban áll. Az 

értelmi egyeztetésen alapuló többes szám (pl. a törvénytervezethez ~ módosító 

indítványokat nyújtottak be) pongyolaságnak minősül. 

 

nagytakarít 

Elvonás a nagytakarítás főnévből. Ugyanaz mondható róla, mint a nagymos igéről: 

egyelőre inkább csak a beszélt nyelvben használatos, de – tömör és szükséges kifejezés 

lévén – idővel bekerülhet a köznyelvbe. Pl.: a hét végén ~ok, add kölcsön a porszívót!; 

karácsony előtt mindenfelé ~anak. Vö. nagymos 

 

naiv 

Francia eredetű melléknév, de már alig tekintjük idegen szónak. Nincs pontos magyar 

megfelelője, csak olykor helyettesíthető a gyermeteg, hiszékeny, ill. a nyílt, természetes, 

keresetlen szavakkal. 

Rövid i-vel ejtjük és írjuk. Ragos alakjai: ~ul, ~an. A származékokban is rövid az i: naiva, 

naivitás. 

 

nájlon L. nejlon 

 

-nak, -nek  birtokosjelző-rag 



Nyelvünkben a birtokos jelző ragtalan is, ragos is lehet: a verseny győztese – a versenynek 

a győztese. A fordított szórendű változat (győztese a versenynek) régies, a -nak, -nek ragos, 

de névelőtlen birtokú forma (a versenynek győztese) kissé régies, irodalmias. A mai 

köznyelvben az utóbbi két megoldás szinte sohasem fordul elő. (Más ez: győztese a 

versenynek csak egy lehet, ill. ennek a versenynek győztese nincs, csak vesztesei vannak; 

ezekben a mondatokban a versenynek ragos főnév nem birtokos jelző, hanem birtoklást 

kifejező részeshatározó, ún. dativus possessivus.) 

Mikor használjuk a -nak, -nek ragos változatot, s mikor a másikat, a ragtalant? 

Ha a birtokos jelzőre nem esik kiemelő nyomaték, a rag nélküli megoldás a természetes: 

a védelem tanúja. Ha viszont a birtokost vmilyen okból ki akarjuk emelni, megkapja a -

nak, -nek ragot: a védelemnek a tanúját is ki kell hallgatni, nem csak a vádét. 

Ezen kívül is számos olyan eset van, amelyben a fogalmazás világossága, könnyebben 

érthetősége megkívánja a birtokos jelző ragjának kitételét: 

1. Többszörös birtokos szerkezetben az utolsó birtokosra kötelező kitenni a -nak, -nek 

ragot. Helytelen tehát pl. ez a mondat: a szavazást a képviselőház elnöke igenlő szavazata 

döntötte el. Helyesen: a képviselőház elnökének … szavazata. E ragot azonban csak az 

utolsó birtokos jelző veheti fel; többszöri kitétele pongyolaság! 

2. Ha a birtokos jelzőnek értelmezője is van, amely a birtokos és a birtok közé ékelődik, 

célszerű kitenni a -nak, -nek ragot (különösen akkor, ha az értelmező maga is többelemű 

szerkezet). Enélkül a ragtalan birtokos jelzőt az olvasó könnyen a mondat alanyának 

nézheti, s emiatt először félreérti közlésünket. Pl. merénylet áldozata lett X. Y., a Z.-i 

Köztársaság elnöke két testőre. A birtokos jelző ragjának kitételével egyértelművé válik, 

hogy nem az elnök, hanem a két testőr vesztette életét: merénylet áldozata lett X. Y.-nak, a 

Z.-i Köztársaság elnökének két testőre. 

3. Akkor sem mellőzhetjük a -nak, -nek ragot, ha a birtokszónak minőségjelzője van 

(főleg ha az hosszú, szerkezetes). Egy sajtónyelvi példa: megtalálták Donatello szentet 

ábrázoló, február 11-én egy firenzei templomból ellopott mellszobrát. A birtokos jelző 

ragjának kitételével a mondatszerkezet szabályossá, a hír könnyebben érthetővé válik: 

megtalálták Donatellónak szentet (így is jó: egy szentet) ábrázoló … mellszobrát. 

Általános szabályként ezt mondhatjuk: soha ne hagyjuk el a -nak, -nek ragot, ha a 

birtokos jelző olyan messzire esik birtokától, hogy enélkül nem ismerhető fel első 

pillantásra az összetartozásuk, az egymáshoz való szintaktikai viszonyuk. 

L. még: a, az névelő -nak, -nek rag után 

 

„nák-olás” L. feltételes mód II. 1. 

 

nála 

Személyjeles határozószó, az ő személyes névmás -nál ragos alakja. A kettőzött nálánál 

népies, ill. pongyola, a köznyelvben nem használható. Személyre vonatkoztatva hibás a 

mutató névmás ragos alakjával (annál) helyettesíteni. 

 

náladnál 

A te személyes névmás -nál ragos alakjának, a nálad-nak népies, pongyola változata. A 

köznyelvben, különösen pedig a választékos beszédben és írásban csakis a nálad 

személyjeles határozószó alkalmazható: senki sem boldogabb nálad. 

 

nálamnál 



Az én személyes névmás -nál ragos alakjának, a nálam-nak népies, nyomatékos, a kettőzés 

miatt pongyolának is minősíthető változata. A köznyelv csak a nálam formát ismeri és 

használja ebben a szerepben. 

 

nálánál L. nála 

 

nála nélkül 

Az ő személyes névmás nélkül névutós alakja a köznyelvben: nélküle. A ~ népies, kissé 

régies, olykor azonban szinte választékos, nyomatékos változat: nem élhetek ~. 

Hasonlóképpen: nálam nélkül – nélkülem; nálad nélkül – nélküled. 

 

-nál, -nél  rag idegenszerű használata 

A hol? kérdésre válaszoló, vki v. vmi melletti térségre utaló helyhatározó -nál, -nél ragját 

az újabb nyelvhasználat – részben idegen hatásra, különösen a német bei elöljáróval 

alkotott szerkezetek mintájára – más, elvontabb jelentésben is alkalmazza: az adatok 

felvételénél, a kérdés megítélésénél; nyugdíjasoknál a belépés ingyenes; stb. 

Ezekben a ragos alakokban a -nál, -nél hagyományosabb és pontosabb határozóragokat 

szorít ki a helyükből. Választékos beszédben és írásban inkább ez utóbbiakkal éljünk: az 

adatok felvételekor v. felvételében; a kérdés megítélésében v. megítélésekor; 

nyugdíjasoknak a belépés ingyenes. 

 

-nál, -nél – -tól, -től  hasonlító határozói ragok 

A választékosabb köznyelv a hasonlító határozó ragjaként a -nál, -nél ragot alkalmazza: két 

évvel idősebb az öccsénél, egy fejjel magasabb a barátnőjénél. Ennek megfelelően a 

személyjeles határozószó is nála stb. alakú: két évvel idősebb nála, egy fejjel magasabb 

nála. 

A nyelvjárásokban és azok hatására a városi beszélt nyelvben a hasonlító határozó 

sokszor nem -nál, -nél, hanem -tól, -től ragos: két évvel idősebb az öccsétől, egy fejjel 

magasabb a barátnőjétől, s a személyjeles határozószó is tőle stb. alakú: két évvel idősebb 

tőle, egy fejjel magasabb tőle. Újabban már írott adatok is vannak erre a jelenségre, főként 

a bulvársajtó és a sportsajtó nyelvéből, de már az értekező stílusban is feltűnik. 

Egyelőre nem tartjuk indokoltnak a -tól, -től ragos hasonlító határozónak a köznyelvi 

normába való beiktatását, többek között azért sem, mert az okhatározóval való alaki 

egybeesése a szövegkörnyezettől függően értelmi zavart, kétértelműséget okozhat, pl. a 

szorgalmas diák bölcsebb lett a tanítómesterétől (= ’sokat tanult tőle’, ill. ’tudásban fölébe 

nőtt, túlszárnyalta’). Az igényes prózában, így a tudományos nyelvben és a tankönyvekben 

a jelenlegi köznyelvi normának a fenntartását tanácsoljuk. Pl. e helyett: „A 

legszembetűnőbb a terjedelmi, mennyiségi, számbeli mozzanat, ettől lényegesebb azonban 

a poétikai, szemléleti, koncepcionális vonás” (egy irodalomtörténeti monográfiából) ezt 

tartjuk kívánatosnak: ennél lényegesebb… 

 

naná 

Igenlő értelmű, bizalmas-pongyola stílusú mondatszó. Nyeglesége, udvariatlansága miatt 

még a társalgási nyelvben is kerülnünk kell, csakúgy, mint – még kevésbé választékos – 

alakváltozatait: noná, nüná. 

 

-nánk, -nénk – -nók, -nők  igei személyragok 



A feltételes mód jelen idejének többes szám 1. személyében a mai köznyelv alanyi és 

tárgyas ragozású igei személyragként egyaránt a -nánk, -nénk formát alkalmazza: kérnénk 

valami ismertetőt ehhez a készülékhez, mielőtt elvinnénk. 

A korábbi kettősség, vagyis az, hogy a -nánk, -nénk csak alanyi személyragként élt, a 

tárgyas ragozású igealak pedig -nók, -nők ragot kapott, ma már csupán némely keleti, 

különösen erdélyi nyelvjárásban, az erdélyi regionális köznyelvben, ill. az emelkedetten 

választékos, irodalmias stílusban maradt fenn: hiába vádolnók az illetőt csalással, ha nem 

tudnók rábizonyítani. A mai köznyelvben természetesebbek ezek: hiába vádolnánk…, ha 

nem tudnánk… 

L. még: tárgyas v. alanyi ragozás 

 

napirend 

A hivatali nyelv gyakori szava: ’ülésen, tanácskozáson megtárgyalandó kérdéseknek előre 

megállapított, sorrendjüket is rögzítő jegyzéke; tárgysorozat’, ill. ’időbeosztás, program’. 

Gyakran használják ’napirendi pont’ értelemben is: most rátérünk a második ~re. Ez 

pontatlanság! A választékos közéleti nyelvben gondosan meg kell különböztetni a ~-et 

annak egyes részegységeitől, pontjai-tól. 

 

nap mint nap 

Német eredete nincs bizonyítva, ezért nem is minősíthető idegenszerűségnek. Használatát 

mégse vigyük túlzásba, mert helyette, ill. vele váltogatva számos jó szinonima kínálkozik: 

mindennap, minden áldott nap, naponként, naponta, napról napra, nap nap után stb. Vö. 

nap nap után 

 

nap – Nap 

Köznyelvi értelemben kis kezdőbetűvel írjuk: süt a nap; felkelt, lenyugodott a nap. Csak a 

csillagászati szaknyelvben kötelező a nagybetű: a Föld a Nap körül kering. 

 

nap – napon 

Egyaránt jók: az első nap v. napon ki sem léptünk a szobából; ünnepnap v. ünnepnapon 

későbben kelünk. De -on határozórag nélkül állandósultak a következők: aznap, másnap, 

mindennap, tegnap, holnap. 

 

nap nap után 

Ezt a kifejezést is vádolták németességgel, de éppoly alaptalanul, mint szinonimáját, a nap 

mint nap-ot. Mindkettő bátran használható, még választékos beszédben és írásban is. Vö. 

nap mint nap 

 

nápolyi 

Melléknévként ez a jelentése: ’Nápoly városából származó’. Főnévként: 

’nápolyi szelet’. Ez utóbbinak hivatalos és szaknyelvi neve: ~ szelet , de a 

beszélt nyelvben csak a jelentéstapadásos ~ elnevezés használatos.  

 

narkó 

A narkotikum főnév rövidülése: ’kábítószer’. Beszélt nyelvi szó. Terjedőben van, de 

bizalmas-vulgáris hangulata miatt sem a választékosabb köznyelvbe, sem a szakmai 

nyelvhasználatba nem került bele. 



 

narkós 

A bizalmas-vulgáris élőbeszédben: ’kábítószerrel (rendszeresen) élő személy’. A narkó (l. 

ott) származéka, eleinte inkább melléknévként: ismerek egy ~ fiatalembert. Mostanára 

azonban főnevesült: a pályaudvar várótermét ellepték a ~ok. 

 

narkotikum 

Görög–latin eredetű nemzetközi szó, az altató-, kábító-, ill. a tudati működést jelentősen 

befolyásoló szerek közös megnevezése. A második szótagban rövid o-val ejtjük és írjuk 

(de narkózis, l. ott). 

 

narkotizál 

Görög és latin elemekből alkotott orvosi szakszó: ’műtéthez elaltat, elkábít’; ’bódító hatású 

szerrel (el)bódít, (el)kábít, félig öntudatlan állapotba juttat’. Az alkoholizál ige mintájára 

kialakulhatott ’kábítószert fogyaszt’ értelme is, ez azonban pongyolaság, igényes 

közlésben kerülendő. 

Mindegyik jelentésében rövid o-val ejtjük és írjuk (vö. narkotikum, de narkózis). 

 

narkózik 

A bizalmas nyelvben: ’kábítószert (rendszeresen) fogyaszt’. Vö. narkó | narkós 

 

narkózis 

Görög elemekből alkotott orvosi szakszó: ’kábító- v. altatószer hatására bekövetkező, 

öntudatlansággal és érzéketlenséggel járó kábulat, bódulat; műtéthez való (mély) altatás’. 

Hosszú ó-val ejtjük és írjuk (de narkotikum; l. ott). 

 

náspángol – náspágol 

A náspángol ’ver, püföl vkit’ ige csak a bizalmas-családias stílusban használatos, 

többnyire igekötővel: jól elnáspángolta a gyereket. A náspágol alak ritka, tájnyelvi. 

 

naspolya – lasponya 

Jelentése: ’barnás héjú, éretten kásás húsú gyümölcs’, ill. ’az ezt termő cserje’. A naspolya 

változat a köznyelvi, a lasponya tájnyelvi. 

 

nassol 

Német eredetű, bizalmas-családias hangulatú ige. Helyettesítsük magyar megfelelőivel: 

torkoskodik, pákosztoskodik, ill. kóstolgat vmit, csipeget vmiből. 

 

nászasszony 

Népies, kissé régies rokonságnév: ’gyermekem anyósa’. Csak a bizalmas-családias 

stílusban fordul elő, rendszerint egyes szám 1. személyű birtokos személyjeles alakban: ezt 

a finom pogácsát a ~om sütötte. Mivel csak körülírással lehet pótolni (a gyermekem v. a 

fiam v. a lányom anyósa), érdemes lenne megóvni a kiveszéstől. 

 

nászuram 



Népies, kissé régies rokonságnév: ’gyermekem apósa’. Csak a bizalmas-családias stílusban 

fordul elő, kizárólag birtokos személyjeles alakban. Rövidült változata kissé gyakoribb, de 

szintén népies: a nászom is ott volt a keresztelőn. 

 

natúr 

Latin eredetű (vö. natura ’természet’), de ebben a rövidült alakjában a németből átvett 

szó(elem). Többnyire összetett szavak előtagjaként (~szelet) v. minőségjelzőként (~ 

zöldborsó) használatos, de a bizalmas-vulgáris szóhasználatban előfordulhat főnévként 

(~ban ötven kiló), sőt határozószóként is (egy ötvenes, ~). 

Az a la ~ v. natúró kiszólást, a francia mintájú, de a franciában valójában nem létező ŕ 

la nature ’természetesen, (a) természet szerint’ kifejezés játékos torzítását 

közhelyszerűsége miatt kerüljük! 

A ~ mindegyik szerepében jól helyettesíthető ezekkel a választékosabb magyar 

megfelelőivel: eredeti, természetes, hamisítatlan, mesterkéletlen. Néhány összetételben 

állandósult: ~cement, ~szelet, továbbá a németesen írandó naturbursch ’jó kedélyű, de 

kissé faragatlan (fiatal)ember’. Olykor azonban az ilyenekben is pótolható magyar(osabb) 

szóval: a ~ bútor, szövet lehet pl. ~színű, esetleg testszínű v. természetes, eredeti színű. 

 

naturális 

Latin eredetű idegen szó. Rövid benne az u! Jó magyar megfelelői: természeti, természetes, 

eredeti. Szakszóként nem magyarítható, mert sajátos többletjelentése van: ~ gazdálkodás. 

 

naturizmus, naturista 

A latin natura ’természet’ főnévnek ezek a származékai hivatalos jellegű, ill. szépítő-

enyhítő szóként egyre gyakrabban helyettesítik a nudizmus, nudista kifejezést. Ez részben 

azzal magyarázható, hogy e korábbi elnevezésekhez pejoratív mellékértelem is tapadt. A 

semleges, hivatalos ízű naturizmus, naturista idővel a beszélt nyelvben is általánossá 

válhat: a naturizmus hazánkban is elterjedt; a naturista strandot sok külföldi látogatja; az 

elkerített partszakaszt a naturisták vették birtokukba. 

 

NB I 

A sorszámnévi jelző idegenszerű hátravetése már megszokottá vált ebben és a hasonló 

alakulatokban (OB I, Apollo–11, Ferihegy–2 stb.). Az ~ rövidítést már betűszóként 

használjuk, pontok nélkül. Kiejtése: [embéëggy]. Névelője a kiejtett alakhoz igazodik, 

toldalékait kötőjellel kapcsoljuk hozzá: az ~-ben. Feloldása: a nemzeti bajnokság I. 

osztálya, esetleg szerkesztetlenül: nemzeti bajnokság, I. osztály. L. még: mennyiségjelző 

hátravetése 

 

NDK 

Az egykori keletnémet állam mozaiknevét betűszóként használjuk, pontok nélkül. 

Kiejtése: [endéká], ehhez igazodik a névelő. Toldalékait kötőjellel kapcsoljuk hozzá: az ~-

ban, ~-beli vendégek. Az utóbbi helyett egy idő óta terjedőben volt az ~-s (kiejtve: 

[endékás]) melléknévi alak is. Sőt főnevesülve ez volt a gyakoribb: az ~-sok (ritkábban: az 

~-beliek) tömegesen menekültek nyugatra. 

 

ne 



1. Tiltást kifejező módosítószó. Kiejtése: [në]. Általában tagadva felszólító (tiltó) 

mondatokban használjuk: ~ menj oda! Ilyenkor az ige mindig felszólító módban van. 

Feltételes módú igealakok mellett akkor állhat, ha a mondat óhajtó értelmű: csak kár ~ 

esne benne!; bár ~ történt volna semmi (sem)! Ilyen jellegű, feltételes móddal párosuló 

használatakor a mondatot – az óhajtó rendeltetésnek megfelelően – felkiáltójel zárja. 

Feltételes módú ige mellett használatos tagadó kérdés formájú nyomatékos állítás 

kifejezésére is: ki ~ tudná? A mondat ekkor kérdőjellel zárul. Tagadó értelmű főmondat 

után vmilyen körülmény kizárására alkalmazzuk, mellette a mellékmondat igéje feltételes 

módban van: nem csinálom anélkül, hogy ~ kérnék engedélyt rá. Csak ilyenkor teszünk 

pontot a ~ módosítószót tartalmazó mondat végére. 

2. A népnyelvben ’nesze’ értelmű mondatszó. Kiejtése: [ne]. Pl. ~, fogd!; ~, harapj 

belőle! Bizalmas-családias jellege miatt ismeretlen emberhez szólva udvariatlan, sértő 

lehet. Vö. nesze 

 

nebáncsvirág 

Már régóta kiejtés szerint írjuk, bár az eredeti tiltó igealak, a ne bánts még jól felismerhető 

benne. Vö. mitugrász | nefelejcs 

 

necc 

Német eredetű főnév. Fő jelentése: ’háló’. Magyar szóként bizalmas-vulgáris, ill. 

szaknyelvi jellegű. Pontos magyar megfelelői: hajháló, szatyor, a sportnyelvben háló. A 

teniszben és az asztaliteniszben játék közbeni felkiáltásként azt jelzi, hogy a labda v. a 

játékos érintette a hálót. Ilyenkor is jobb lenne a magyar háló!, de a nemzetközi 

sportéletben a ~! kiáltás általánosan ismert és elfogadott. Melléknévi származéka is van: 

necces (labda), magyarul nem hálós, hanem hálót ért (labda). 

 

nefelejcs 

E virágnevünk németből való tükörfordítás (Vergißmeinnicht). Már régóta kiejtés szerint 

írjuk, noha az eredeti tiltó igealak (ne felejts) még könnyen felismerhető benne. Vö. 

mitugrász | nebáncsvirág 

 

negáció 

Latin eredetű idegen szó: ’tagadás, elutasítás, visszautasítás’. Főleg a tudományos 

nyelvben, pl. a logika nyelvében használják. Ha nincs sajátos szakmai tartalma, jobbak 

helyette a magyar megfelelők. 

 

negál 

Latin tövű, de magyar képzőjű ige: ’tagad, megtagad, elutasít’. Nem szaknyelvi használata 

finomkodás. Pótoljuk magyar megfelelőivel! 

 

negatív 

Latin eredetű melléknév és főnév. Minden alakjában hosszú az í, kivéve a negativitás 

képzett származékot. 

1. Melléknévként számos tudományág nélkülözhetetlen szakszava, a pozitív ellentéte (~ 

pólus, töltés, szám stb.). Nem szaknyelvi közlésben azonban sokszor a magyar megfelelő a 

pontosabb, stílusosabb: ~ válasz = elutasító v. nemleges v. tagadó válasz; ~ tulajdonság = 

rossz, hátrányos, kedvezőtlen, előnytelen, ellenszenves tulajdonság. 



2. Főnévként: ’negatív kép’ (filmé) v. ’negatív forma’ (szoboré). Bizalmas, de egyre 

inkább köznyelvivé váló használatában jelentése: ’olyan film, ill. a filmnek az a része, 

kockája, amelyről fényképezés és előhívás után fényképet másolnak’. Pl. színes ~ot kérek, 

nem diafilmet. 

 

negatíve 

A negatív melléknév idegenszerű határozói alakja. Igényes magyar beszédben és írásban 

kerülendő! Helyette v. a magyar ragos formát, a negatívan-t alkalmazzuk, v. vmelyik 

magyar megfelelőjével élünk: tagadóan v. -lag, kedvezőtlenül, visszautasítóan stb. 

 

negatívum 

Szakszóként szükséges lehet; a köznyelvben azonban helyettesítsük magyar megfelelőivel: 

hiány, hiba, fogyatékosság, mulasztás, eredménytelenség stb. 

 

néger L. mór – szerecsen – néger 

 

negligál 

Latin eredetű ige. Jól pótolható ezekkel az árnyalt magyar megfelelőkkel: elhanyagol, 

figyelmen kívül hagy, nem vesz tekintetbe, mellőz, nem törődik vele, észre sem vesz, 

semmibe vesz, levegőnek néz, rá se hederít, fütyül rá. A fenti szinonimák közül a 

szövegkörnyezet és a stílus kívánalmai szerint válasszunk! 

 

neglizsé 

Francia eredetű, bizalmas-családias hangulatú főnév: ’nem idegenek előtti megjelenéshez 

való, kényelmes, ill. hiányos öltözet’. Gyakori állandó szókapcsolata: (már) ~ben vagyok. 

Magyar megfelelői: házi ruha, pongyola; hálóruha; alsóruha v. alsónemű. 

 

negyedfél 

Régies és ritka vegyes törtszámnév: ’három és fél’. A negyed előtag a negyedik 

sorszámnév régies alakja: ’a negyedik már nem egész, csupán fél’. Pl. ~ évet töltött 

hadifogságban. Vö. harmadfél | ötödfél 

 

néhanap – néhanapján 

Kissé régies, választékos szóösszetételek. Ragtalan és ragos változatban egyaránt bátran 

használhatók a mai nyelvben is: néhanap meglátogat a vidéki rokonom; néhanapján te is 

benézhetnél hozzánk! 

 

néhány – nehány 

A néhány a köznyelvi alak, a nehány ritkább s emiatt népiesnek is, választékosnak is 

érezhető. Összetételi utótagként is megvan ez a kettősség: egynéhány – egynehány. Ezek 

közül is az előbbi a köznyelvi. 

 

nehéz dió 

Talán sajtónyelvi eredetű, de a köznyelvben is elterjedt képzavar. A kemény dió és a nehéz 

feladat, ügy, tennivaló stb. kifejezések elemeinek keveredésével keletkezett. Pl.: a 

támogatás szétosztása ~ volt a kuratóriumnak; a vendégvédelem áttörése ~nak bizonyult a 



hazai csatárok számára. Gondos stílusú beszédben és írásban v. a kemény dió köznyelvi 

képet, v. a már nem képszerű nehéz ügy stb. kifejezést alkalmazzuk! 

 

nehezkedik – nehézkedik 

Eredetileg a nehezkedik volt a köznyelvi alak, a nehézkedik inkább szakszó (vö. 

nehézkedés, nehézkedési erő a fizikában). Ma a beszélt nyelvben felváltva használatosak. 

Célszerű lenne azonban fenntartani a korábbi megkülönböztetést, s a köznyelvben inkább a 

nehezkedik formát használni: ne nehezkedj a szék karfájára, mert letörik! 

 

nehézség 

A hivatali és a sajtónyelv divatos, elcsépelt szava. Helyette őszintébb és pontosabb: 

akadály, baj, bonyodalom, bökkenő, fennakadás, galiba, kellemetlenség, (zűr)zavar, 

zökkenő stb. 

A népnyelvben a ~ szitokszó is: mi a ~!; a ~ gyüjjön rá(d)! 

 

nehogy – hogy ne L. hogyne – hogy ne 

 

nej L. nő – nej 

 

nejlon 

Amerikai angol eredetű kémiai szakszó: ’egy bizonyos fajta, nagy szilárdságú, átlátszó 

műanyag’; a bizalmas nyelvhasználatban ’bármiféle átlátszó műanyag’. Eredeti írásmódja: 

nylon. Ezt a magyarban [nejlon]-nak is, [nájlon]-nak is ejtették, sőt a bizalmas-vulgáris 

beszédben élt a betűejtéses [nilon] is. Az 1984. évi helyesírási szabályzat szerint ~ alakban 

kell írni; ez idővel a kiejtési ingadozást is eldöntheti az e hangzós változat javára. 

Anyagnévi jelzőként a ~ szót az egyszerű jelzett szóval egybeírjuk (~harisnya), az 

összetettel nem (~ fehérnemű). 

 

nekem nyolc 

Bizalmas-tréfás, csak a beszélt nyelvben élő kiszólás. Kiejtése általában: [… nyóc]. 

Köznyelvi megfelelői: (nekem) mindegy; nem számít; (engem) nem érdekel; stb. 

 

neki – annak, ennek 

A neki az egyes szám 3. személyű személyes névmás (ő) részeshatározói alakja. Nem 

cserélhető fel az annak, ennek határozóragos mutató névmással, mert ez személyre 

vonatkoztatva udvariatlan, ill. sértő: ennek nem szóltam; annak ugyan beszélhetsz! 

Udvariasabban: neki nem szóltam; neki ugyan beszélhetsz! 

A mutató névmási forma csak akkor használható személyre, ha a melyik? kérdésre kell 

válaszolnunk: Melyik fiúnak szóltál? – Ennek igen, (am)annak nem. 

 

neki – hozzá 

A neki igekötő irányulást v. kezdést fejez ki. Gyakran felcserélhető a hozzá igekötővel: 

nekifog v. hozzáfog; nekikészül v. hozzákészül; nekikezd v. hozzákezd; nekilát v. hozzálát. 

Máskor viszont nem helyettesítheti a hozzá a neki-t, pl. nekidurálja magát, nekifekszik 

vminek, nekiiramodik, nekilendül, nekirugaszkodik. 

A neki más igekötővel is váltakozhat: nekibátorodik – felbátorodik; nekibúsul – elbúsul. 

Ilyenkor a két változat között árnyalatnyi jelentéskülönbség érezhető. 



 

neki – nekije 

A neki a köznyelvi; a nekije nyelvjárási, a választékos nyelvhasználatban kerülendő! 

 

neki – néki 

A neki a semlegesen köznyelvi alak; a néki kissé régies, irodalmias. Köznyelvi szövegben 

csak akkor folyamodjunk hozzá, ha a szövegkörnyezet, a mondat hangzása így kívánja! 

 

neki – őneki 

Az őneki a neki személyjeles határozószó nyomatékos alakja: őneki van igaza, nem pedig 

neked! Ha nem szembeállításra használjuk, népies, ill. régies hangulatú: hiába 

könyörögtem őneki v. őnéki. 

 

nélkül 

Állapot-, ill. módhatározót kifejező névutó. Sokszor természetesebb v. választékosabb 

helyette a megfelelő fosztóképzős melléknév -ul, -ül ragos alakja: öröm ~ = örömtelenül; 

gond ~ = gondtalanul; eredmény ~ = eredménytelenül; stb. 

A főnév + ~ (nélküli) névutós szerkezet helyén újabban gyakori a -mentes(en) 

képzőszerű utótag: fájdalom ~ = fájdalommentesen; fájdalom nélküli szülés = 

fájdalommentes szülés. Ugyanígy: vezess baleset ~! = vezess balesetmentesen!; selejt ~ 

dolgozik = selejtmentesen. 

 

nélkülöz 

A hivatali és a sajtónyelv szívesen alkot vele terjengős kifejezéseket: ~i a jóhiszeműséget, 

a tárgyilagosságot. Határozottabban: nem jóhiszemű, nem tárgyilagos. A minden alapot ~ 

állandó szókapcsolat egyszerűbben: nincs semmi alapja, teljesen alaptalan. A ~ igével 

alkotott terjengős kifejezések a választékos stílusban lehetőleg kerülendők. 

 

nemcsak – nem csak – ne csak 

Az egybeírt alak vmely ellentétes kötőszópárnak az első tagja: nemcsak …, hanem … (is) 

v. nemcsak …, de … (is). Az utóbbi, a hanem helyén a de kötőszót tartalmazó változat 

élesebb, meglepőbb ellentétet fejez ki. 

Ha a nemcsak kötőszót két szóba írjuk, a csak elem erős hangsúlyt kap: nem csak ígérte, 

(hanem) meg is tette. Ez a megoldás nem tekinthető ugyan helyesírási hibának, de csak 

igen indokolt esetben alkalmazzuk! 

Ha nem kötőszóként használjuk, a nem és a csak szócskát természetesen mindig 

különírjuk: Elmégy? – Nem, csak kinézek. Itt a nem a kérdést tagadja, a csak a választ 

korlátozza. 

A ne csak tiltó formát is különírjuk: ne csak mondd, (hanem) csináld is! 

 

nem-e 

Az -e kérdőszócska az irodalmi nyelvben és az igényes köznyelvben az állítmányhoz 

(összetett állítmánynak az igei részéhez) kapcsolódik: nem jött-e már meg apátok?; nem 

tanár-e a feleséged?; nem voltatok-e katonák?; nem keresett volna-e jobban, ha nem végez 

egyetemet?; stb. 



Pongyolaság tehát az -e szócskát közvetlenül a nem tagadószóhoz kapcsolni: ~ jött már 

meg…; ~ tanár…; ~ voltatok…; ~ keresett volna…; stb. Bár az effajta szórendnek 

tagadhatatlanul van bizonyos nyelvjárási háttere, a köznyelvben okvetlenül kerülnünk kell. 

Az -e kérdőszócska kivételesen állhat a nem után is, de csupán a tagadó közlésre való 

tömör, más szót nem is tartalmazó visszakérdezésben: Nem csinálom meg. – Nem-e? 

 

nem egyhamar L. egyhamar 

 

nem egykönnyen L. egykönnyen 

 

nemegyszer – nem egyszer 

A nem egyszer szókapcsolatot, az egyszer ragos számnév tagadott alakját különírjuk, a 

belőle fejlődött nemegyszer határozószót (jelentése: ’többször, több ízben’) viszont egybe: 

nem egyszer csöngetett, hanem kétszer; nemegyszer nyitva találta a kaput. Vö. nemritkán – 

nem ritkán | pár – egy pár – egypár 

 

nem elfogadható – nem fogadható el – el nem fogadható L. nem megengedhető – 

nem engedhető meg – meg nem engedhető 

 

némely 

Választékos jellegű határozatlan névmás. Utána egyes számban is, többes számban is 

állhat a főnév: ~ helyen v. helyeken ez így szokás (az előbbi az igényesebb, inkább 

ajánlható forma). A ~ek többes számú alak jelentése: ’némely ember’. Jól helyettesítheti az 

idegenszerű egyesek szóalakot. Bővebb változata, az egy~ ritka, irodalmias. Ezt csak egyes 

számban használhatjuk: egy~ kifogásom nekem is lehetne. 

 

Német-római Császárság L. történelmi államnevek 

 

német – sváb 

A sváb melléknév, ill. főnév eredetileg szűkebb értelmű, mint a német, mert egy bizonyos, 

délnémet nyelvjárást beszélő német népcsoportnak a neve (vö. Svábföld). Magyarországon 

azonban már a XVIII. század óta ’(betelepített) német ajkú lakos’ a jelentése. Idővel némi 

bizalmas, ill. lebecsülő hangulat tapadt hozzá, ezért hivatalosan csak magyarországi 

németek-ről beszélünk, nem pedig svábok-ról. De az élőnyelv-ben ma is: sváb népzene, 

sváb bál (egybe is lehet írni: svábbál, azaz ’a svábok bálja’), ill. főnévként: az 1945 után 

kitelepített svábok. 

 

nemhiába – nem hiába 

’Nem ok nélkül’ jelentésben egybeírandó: nemhiába tiltakozott, volt rá oka épp elég. 

Ilyenkor a nem a hangsúlyos. Ha viszont – más értelmű kapcsolatban – a hiába szót 

hangsúlyozzuk, azt a nem tagadószótól külön kell írni: nem hiába tiltakozott, hanem 

szükségtelenül. 

 

nem igaz 

Tagadó alakú, de nyomatékos igenlést kifejező formula a bizalmas társalgási stílusban. 

Rendszerint éneklő hanglejtéssel mondják ki, mind a két szavát külön hangsúlyozva: (az) 

~, milyen remekül néz ki! Idegenszerű hangzása és modorossága miatt kerüljük! 



 

nem igazán 

A beszélt nyelvben egy idő óta terjedőben van a tagadásnak ez a finomkodó, óvatoskodó 

formája: ~ tudom, értem, kedvelem stb. Ebben az angol not really… szerkezetnek a hatása 

is közrejátszhatott, de a fő ok bizonyára a határozott állásfoglalástól való ódzkodás (pl. 

rádió- v. tévényilatkozatban). Rövidebben és őszintébben hangzik ilyenkor az egyszerű 

tagadás: nem tudom, nem értem, nem kedvelem. 

 

nemigen 

Ha jelentése ’alig, nagyon ritkán’, egybeírandó: mostanában ~ találkozunk. Ha nem 

határozószóként alkalmazzuk, természetesen két szóba kell írni: nem igen volt a válasz, 

hanem talán. 

 

nem látó – nemlátó 

A vak melléknév és főnév helyett némelyek tapintatból a nem látó kifejezést használják (l. 

még: világtalan). A nem látó-t a jelentéskülönbség nyomatékosítására olykor egybe is 

írják: aki azért nem lát, mert be van kötve a szeme, az nem látó, aki viszont látószervének 

sérülése, betegsége miatt nem lát, az nemlátó. Pl. a nemlátó férfit átkísérték az úttesten. 

Mivel azonban a kifejezés írásmódja egyelőre nincs szabályozva (a MHSz. egyik formát 

sem tünteti fel), az utóbbi értelemben való egybeírás nem tekinthető szabálynak, nem 

követelhető meg. Nem hibás tehát ez a megoldás sem: a nem látó férfit… Vö. nem 

tagadószó külön- v. egybeírása 

 

nem megengedhető – nem engedhető meg – meg nem engedhető 

Az igekötős ható igék folyamatos melléknévi igenevét állítmányként többféleképpen is 

tagadhatjuk. A hagyományos és az élőnyelvben ma is leggyakoribb megoldás az, hogy a 

nem tagadószóra eső erős hangsúly miatt az igekötő elválik az igenévtől, és utána kerül: ez 

a rendbontás nem engedhető meg. Ha azonban a melléknévi igenév már melléknévvé vált, 

az igekötő tagadáskor is megmarad korábbi helyén: ez a hely számomra nem megfelelő. 

Az olyan közlésekben, amelyek a melléknévi igenévnek nem az igei (cselekvés-), 

hanem a melléknévi (tulajdonság-) oldalát kívánják előtérbe állítani, előfordul, bár egyre 

ritkábban, az igekötő – tagadószó – igenév sorrend is: az ilyen viselkedés meg nem 

engedhető. Ezt azonban, enyhe régiessége miatt, csak nagyon választékos stílusú 

szövegben alkalmazhatjuk. 

Napjainkban egyre inkább terjed egy harmadik, az igekötős igenevet megbontatlan 

egységében tagadó és ezzel melléknévi (tulajdonság) mivoltát hangsúlyozó megoldás: a 

változtatás nem megengedhető. Bár ez a pontoskodó, az előbbieknél nehézkesebb sorrend 

sem minősíthető hibásnak, magyartalannak, előretörése nem nyeresége nyelvünknek. 

Helyette v. a hagyományos változatok vmelyikét (nem engedhető meg, ill. meg nem 

engedhető), v. ezeket a rokon értelmű formákat ajánlhatjuk: a változtatást nem lehet (v. 

nem szabad) megengedni; … nem enged(het)jük meg. 

 

nem – ne 

A nem tagadószó, a ne tiltószó: nem megyek iskolába; ne maradj itthon! Kijelentő módú 

mondatban csak a nem használható. Feltételes módban mindkettő: nem írna neki?; csak ne 

kérne mindig valamit! Felszólító módban csak a ne: ne késsetek el a vacsoráról! Vö. ne 

 



nem – nincs 

Létigét tartalmazó kérdésre adandó tagadó válaszban a nem tagadószó helyett a nincs v. 

nincsen tagadó létigét kell alkalmazni. Ilyenkor a nem válasz idegenszerű, kerülendő. Pl.: 

Van nálad gyufa? – Nincs. (Nem pedig: Nem.) 

 

nemrég(en) – nem rég(en) 

Az egybeírt határozószó jelentése: ’a közelmúltban’. Ebben csak a nem  tag 

hangsúlyos: nemrég(en) összefutottunk az Operában . Ha a rég(en) is külön 

hangsúlyt kap, az összetétel szókapcsolattá válik szét, s különírandó: nem rég(en) 

találkoztunk, hanem tegnap. 

 

nemritkán – nem ritkán 

A ’gyakran’ jelentésű határozószót egybeírjuk: nemritkán elkésett a munkából. Ha a ritkán 

is hangsúlyos, mert szembe van állítva egy másik szóval, külön kell írni: nem ritkán késett 

el, hanem gyakran. 

 

nem semmi 

Divatos szófordulat a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben: ez ~!; hát ~, amit végig kellett 

csinálnom. Elcsépeltsége miatt kerüljük! Helyette: nem akármi; nem csekélység; ez már 

valami!; tréfásan ez már (népiesen emmár, emmán) döfi! 

nem  tagadószó külön- v. egybeírása 

A nem tagadószót általában különírjuk a vele tagadott főnévtől és melléknévtől: az adó 

nem fizetése büntetést von maga után; a törvény nem ismerése nem mentesít annak hatálya 

alól; a nem dohányzó utasok külön szakaszban ülnek; a nem dolgozó családtagok számát 

is figyelembe kell venni. 

Kivételképpen egybe kell azonban írni a nemtetszés, nemdohányzó főnevet, a 

nemkívánatos melléknevet s más szavakat is, ha az egyértelműség csak így érhető el: a 

rideg válasz nemtetszést keltett; a nemdohányzók (é. akik egyáltalán nem szoktak 

dohányozni) tiltakoztak a maró cigarettafüst miatt; a nemkívánatos elemeket el kell 

távolítani a pályaudvarokról. 

Különösen a szakírók ragaszkodnak a nem tagadószónak a tagadott fogalommal v. 

tulajdonsággal való egybeírásához: nemfémek, nemvezető anyag. Ezt szaknyelvi 

sajátosságként elfogadhatjuk, de csak olyankor éljünk vele, amikor a nem szónak 

szabályos különírása veszélyeztetné a mondat egyértelműségét. A kötőjellel való írást 

(nem-fémek, nem-vezető) viszont okvetlenül mellőzzük, mert kételemű összetételeket a 

helyesírási szabályok szerint nem szoktunk kötőjelezni. 

 

nemzetiszín(ű) 

Mindkét melléknév egybeírandó: nemzetiszínű v. nemzetiszín karszalag, lobogó, zászló. A 

két változat egyaránt helyes, de a nemzetiszín választékos, enyhén régies. Jelzős főnévként 

viszont két szóba kell írni: Magyarországon a piros-fehér-zöld a nemzeti szín. 

 

néne, nénje L. nővér 

 

néni 

Megnevező v. megszólító használatban különírjuk: doktor ~, igazgató ~, Kovács ~. 

Egybeírjuk viszont ezeket: házi~, nagy~. Ismeretlen idős(ebb) nő megszólításaként a ~ 



inkább csak gyermekektől v. egészen fiataloktól hat természetesen. Felnőtt ember szájából 

sokszor bizalmaskodó, néha sértő is. Helyette udvariasabb, egyszersmind azonban 

távolságtartó az asszonyom, esetleg a hölgyem. Bizalmas-családias körben természetesen 

korlátozás nélkül használható a ~ megszólítás is. Vö. bácsi | megszólítás 

 

-né – -nő 

A -né feleségnévképző a -nő összetételi utótagból fejlődött ki, s attól csak fokozatosan 

különült el. Pl. a színészné, takarítóné, markotányosné nem a színész stb. feleségét, hanem 

a női nemhez tartozó színészt stb. jelentette. E -né utótagú köznévi összetételek közül 

legtovább a szakácsné élt, de ma már ez is régies, ill. népies jellegű. Az újabb 

nyelvhasználatban -né és -nő határozottan elkülönülnek egymástól: a tanárné a tanár 

felesége, a tanárnő pedig olyan tanár, aki történetesen nő. 

Ha a férj vezeték-, ill. keresztneve rövid magánhangzóra végződik, ez a -né képző előtt 

szabályosan megnyúlik. Pl.: Csőke + -né = Csőkéné; Szabó Béla + -né = Szabó Béláné. L. 

még: -nő – -né 

 

neo 

Görög eredetű összetételi előtag: ’új’ v. ’felújított’. Pl. ~barokk, ~gótikus, ~fasiszta, ~náci, 

~primitív; ~katolicizmus, ~realizmus, ~romantika. Sokszor helyettesíthető a magyar új- 

előtaggal: újfasiszta, újkatolicizmus, újromantika stb. 

 

neológus – neológ 

Görög–latin eredetű melléknév és főnév. Szóhasadás folytán a latinos neológus 

’nyelvújító’ értelemben, a németesen csonkult neológ ’modernebb felfogású izraelita’ 

jelentésben használatos. 

 

népetimológia 

Az iskolázatlan beszélő hajlamos arra, hogy a számára ismeretlen jelentésű idegen 

szavakba hasonló alakú magyar szavakat, szóelemeket értsen bele: latin tuberosa > 

tubarózsa; latin capitulum > káptalan. 

A ~ útján keletkezett szavak némelyike köznyelvivé vált, pl. német Meilfeld > mérföld. 

Mások kiveszőben vannak, pl. latin coemeterium > cinterem ’templomkert, templomudvar; 

temető’. Akadnak tájnyelviek, a köznyelvben tréfás, játszi színezettel: görög peronoszpóra 

> fenerosszpora; görög philoxéra > (hangátvetéssel:) szilokféreg. 

Önkéntelen ~ korunkban a halló! < angol hello. Sokan el sem hiszik, hogy e szónak 

nincs köze a hall igéhez. 

Az önkéntelen It nem választhatjuk el a szándékolttól. Ez utóbbi sokszor tréfás, gúnyos 

célzatú: agronómus > agromókus, sőt ugrómókus; televízió > televíziló; stb. 

A ~ meghonosult, semleges hangulatúvá vált termékein kívül a többieket csak bizalmas-

családias, népies környezetben illendő használnunk. Más szövegfajtákban megtörnék a 

közlés stílusát, egységét. 

 

népies stílus 

Elsődlegesen a falusi társalgásnak v. rövidebb-hosszabb szóbeli beszámolónak, 

elbeszélésnek, leírásnak a nyelvi formája. A ~ban gyakoriak az alaki és jelentésbeli 

tájszavak: gyön ’jön’, ugyi ’ugye’; vakarcs ’kenyértészta vakaréka; az ebből sütött cipó’. 

Népies, egyúttal bizalmas-családias hangulatúak bizonyos virágnevek (bazsarózsa, 



rozmaring), a megszólítások, ill. rokonsági viszonyok nevei (ipam, napam, ángyom, 

nászuram, koma ’apa számára fiának keresztapja, a keresztapa számára az apa’), számos 

köszönésforma, megrövidült változataival együtt (érkezéskor: jó napot adjon isten!; adjon 

isten!; isten hozta!; távozáskor: isten áldja!; járjon szerencsével!; nyugodalmas jó 

éjszakát! v. jóccakát!). 

A kötött(ebb) szókapcsolatok (szólások, szóláshasonlatok, közmondások) stílusértéke is 

közismert dolog. Egy részük igen alkalmas a népi, falusi környezet felidézésére. Ilyenkor a 

bizalmas, a régies és a tájnyelvi stílusnak a színei keverednek egymással. 

A ~ nemcsak a lexikában nyilvánulhat meg, hanem az alak- és mondattanban is: a 

napamék házuk; üjjék má’ le!; el-e mentek má’? A szépíró is él a ~ eszközeivel: „S 

lelkemnek eme óhajtásával az emlékezetbe bé is zárhatnám ennek a temetésnek a 

történetét; s egyébként bé is zárom oda, de a torozást meg kell örökítenem, mert olyan 

dolog történt, ami a további életünkbe kifolyt” (Tamási Á.). 

A ~ tehát nem okvetlenül táji, hanem benne van még a köznyelvi norma ingadozási 

sávjának alsóbb részében. Így válik hol a hivatalos, hol a választékos, hol az irodalmias 

nyelvváltozattal sarkosan ellentétessé. Belevegyülve ezért töri meg a választékos, a 

szónoki, a tudományos szövegek stílusegységét, tőlük idegen közlési környezetet idézve 

fel. 

Másutt, pl. bizalmas társalgásban, népi tárgyú szépirodalomban nagyon is hasznos lehet 

a ~, mert segít árnyalataiban is pontosan átadni a mondanivalót. Némely esetben nem 

könnyű eldönteni, hogy a kérdéses nyelvi jelenség még népies-e, v. már a magasabb 

köznyelvbe tartozik. Sokunknak az újfent ’ismét’ népies, a sajtóban viszont szinte 

választékos értékben használják: újfent magas rangú vendége volt hazánknak. Egy 

tudósításban annak idején újdonsült ’új, frissen megválasztott’ pápá-ról írtak. Ezt azonban 

már helytelenítenünk kell. Az újdonsült-nek ui. nincs meg a bizalmas-népiestől elválasztó 

stílusértéke. Vannak, akik durván népinek érzik a maga megszólítást. Ezen már 

vitázhatunk! Az élőnyelvben soha nem zárul le az értékek mozgása, ingadozása. Teret kell 

tehát hagynunk a természetes, spontán fejlődésnek is. 

L. még: népnyelv 

 

népművel 

Gúnyos v. tréfás elvonás a népművelés főnévből. Csak a bizalmas stílusban használható! 

 

népnyelv 

Más jelentéseit mellőzve szótárunkban azoknak a szókészleti és nyelvtani jelenségeknek az 

összessége és rendszere, melyeket még nem fogadott magába nemzeti jellegű 

köznyelvünk, de elterjedtek, használatosak egymástól távoli, össze nem függő nyelvjárá-

sokban is. 

A ~et megkülönböztetjük minősítéseinkben a táji v. regionális köznyelvektől. Ezek a 

köznyelvi normának nagyobb területen érvényes változatai, melyeket főképp 

hangzásukban befolyásolnak a helyi nyelvjárások. 

De nem azonosítjuk a ~et a népies nyelvhasználattal sem. A ~ a helyi beszélt nyelvben a 

kötetlen, természetes társalgásnak az eszköze. A népies lehet mind írott, mind beszélt 

forma, de alkalmi, sőt többnyire szerepszerű. Szándékosan tér el a nemzeti nyelvi 

normától, hogy kissé csiszolatlanabb beszédű személyeket jellemezzen, ill. hasonuljon 

hozzájuk, beilleszkedjék közéjük. 



Mint a népiesnek, úgy a ~nek is megvan a közlési feladata. A ~ használatát bizalmas-

családias körben, a társalgásban nem kárhoztathatjuk (mán, hun, mikó; -hó, -hő rag; 

tessenek, gyüjjék csak ide!; eszek, alszok; stb.). Sőt a hol? kérdésre felelő -ba, -be rag a 

nem bizalmas jellegű beszélt nyelvben is erősen elterjedt. 

A ~et használó tömeg csakis akkor emelkedhet a – legalább táji – köznyelv szintjére, ha 

több lehetőség nyílik már az általános iskolában nyelvi igényességet, kultúrát terjeszteni. A 

közlésnek azokban a fajtáiban, területein, amelyeknek magasabbak a fogalmazási 

követelményei (főleg az írásosságban), a ~ formáinak alkalmazása ma már pongyolaság, 

azaz lényegében hiba. 

L. még: népies stílus 

 

nesze 

Az egyes szám 2. személyre vonatkozó mondatszó többes szám 2. személyre utaló 

toldalékot is kaphat: nesztek. Bizalmas-családias körben elfogadható, másutt azonban 

udvariatlan, sőt durva is lehet. Vö. ne 

 

neszesszer 

Francia eredetű szó (vö. nécessaire ’szükséges’). Második és harmadik szótagjának 

határán az sz hosszúságát sem az átadó nyelvbeli, sem a magyar kiejtés nem indokolja. Ez 

talán az eredeti francia íráskép hatásának tulajdonítható. Ha a MHSz. nem rendelkezne 

másképpen, bízvást írhatnánk neszeszer alakban is. 

A ~ főnévnek több kifogástalan magyar megfelelője is van: kézitáska, piperetáska, (kis) 

útitáska, készlettáska. Amikor csak lehet, ezeket alkalmazzuk a bizonytalan írásmódú 

idegen szó helyett! 

 

netovább – ne tovább! 

A ne tovább! tiltó mondatot v. mondatrészletet (pl. eddig, és ne tovább!) természetesen két 

szóba írjuk, a belőle összesűrűsödött netovább főnevet viszont egybe (vö. nebáncsvirág | 

nefelejcs). Ezt inkább csak néhány állandó szókapcsolatban használjuk, többnyire egyes 

szám 3. személyű birtokos személyjeles alakban: az arcátlanság, a lelkiismeretlenség stb. 

netovábbja. Bár ritkábban, alkalmazható elismerő értelemben, kedvező kicsengésű 

fogalmakkal kapcsolatban is: az önzetlenség, az önfeláldozás stb. netovábbja. 

 

nett 

Francia–német eredetű, kissé finomkodó idegen melléknév. Jól helyettesíthető ezekkel a 

magyar szavakkal: csinos, takaros, rendes, helyes, különösen (fiatal) nőnek v. öltözetének 

a jelzőjeként. 

 

nettó 

Olasz eredetű kereskedelmi szakszó. Főnévként ritka: ’árunak a csomagolás nélkül mért 

súlya; tiszta súly’. Melléknévként: ’csomagolás nélküli (súly); a költségek levonása után 

fennmaradó (összeg)’. Gyakran határozószószerűen is, ’tisztán’ értelemben: ez a 

küldemény ~ nyolc kiló. Újabban adóügyi szakkifejezés is: ~ bevétel, fizetés, jövedelem 

(szemben a bruttó-val; l. ott). 

 

ne tudd meg 



A bizalmas társalgásban, különösen nők beszédében divatozó fordulat. A szó szerinti 

jelentésével ellentétes értelmű, valójában az érdeklődés felkeltésére szolgáló ~ felszólítást 

általában függő kérdés követi: ~, milyen jó filmet láttam; ~, kivel futottam össze tegnap (és 

utána nyomban el is mondja). Csak a kevésbé igényes beszélt nyelvben fogadható el a 

használata. 

 

neuralgikus 

A görög eredetű neuralgia ’idegfájdalom’ orvosi műszóból képzett melléknév átvitt 

értelemben való használata különösen a sajtónyelvben dívik: ez az ügy v. kérdés v. dolog ~ 

pontja. Használjuk inkább magyar megfelelőit: érzékeny, gyenge, sebezhető, támadható 

pontja. 

 

neuraszténia 

Görög elemekből alkotott orvosi szakszó: ’működési zavarokat is okozó ideges 

kimerültség’. A köznyelvben már jó ideje kiejtés szerint írjuk. Melléknévi származéka, a 

neuraszténiás szintén orvosi szakszó, de bizalmas-családias körben gúnyosan, a hisztis 

eufemizmusaként is használják. 

 

nevel – növel 

A nevel igének ma elsősorban iskolai, pedagógiai jelentése él, a növel viszont a nagyobbít, 

fokoz, sokasít szinonimájaként használatos. A XIX. században a két változat még egy 

igének számított, mindkét jelentéssel. A megkülönböztetés csak a múlt század kezdete óta 

általános és végleges: neveli a gyerekeit; palántát, csirkét nevel; ill. növeli teljesítményét, 

vagyonát; átvitt értelemben: növeli az esély(eke)t, a bajt. 

 

névelő L. a, az névelő | egy IV. | egy névelő… 

 

nevesít 

Hivatali és közéleti nyelvi divatszó: ~i a felelősöket, az illetékeseket stb. Többnyire elég 

helyette a megnevez, néven nevez. 

 

nevezetesen 

Német mintára (vö. namentlich) keletkezett magyarázó kötőszó. A hivatali, a jogi és a 

sajtónyelvben gyakori. Túlzott használata modoros, kerülendő. Helyette magyarosabb: 

jelesül, azaz, vagyis, ugyanis (rövidítve: ui.), tudniillik (rövidítve: ti.), mégpedig. Néha a 

közelebbről, pontosabban szavakkal pótolható a legjobban. 

 

névjegy – névkártya – névjegykártya 

A névjegy és az ugyanilyen értelmű, de hozzá képest enyhén régies névkártya szavak 

keveredésével jött létre a névjegykártya összetétel, amely az utóbbi időben divatossá vált a 

finomkodó, ill. fontoskodó beszédben. A három szinonima közül a semleges névjegy 

használatát tartjuk a legjobbnak. 

 

névnap 

Ennek a jelöletlen birtokos jelzős összetételnek a mai nyelvben már az utótagjához 

kapcsolódik a birtokos személyjel: ~om, ~od, ~ja stb. A nevem napja, neved napja, neve 

napja stb. típusú, az ünnepelt személyét az előtagon jelölő nyelvtani megoldás a 



köznyelvből eltűnőben van, legfeljebb ünnepélyes(nek szánt), keresetten választékos 

stílusú köszöntőkben, üdvözletekben fordul elő: neved napja alkalmából minden jót 

kíván… 

 

nexus 

Latin eredetű idegen szó: ’(társadalmi, rokoni, üzleti stb.) összeköttetés’. A mai nyelvből 

mindinkább kiszorítják magyar megfelelői, a kapcsolat, viszony, összeköttetés. Ezekhez 

képest a ~ választékos, sőt enyhén régies szónak számít. 

 

nímand 

Német eredetű, erősen pejoratív mellékértelmű idegen szó: ’jelentéktelen, semmit sem érő 

ember’ (vö. niemand ’senki’). Már elég régóta magyarosan írjuk. Csak a bizalmas-vulgáris 

stílusban használatos, de újabban onnan is kiszorítják magyar megfelelői, a semmirekellő, 

senkiházi v. egyszerűen (egy) senki. 

 

nimbusz 

Latin eredetű főnév: ’(köz)megbecsülés, tekintély’. Eredeti értelme: ’dicsfény’ (szentek 

ábrázolásán). A választékos írott nyelvből kiszorították fenti magyar megfelelői, ezért ma 

legfeljebb a társalgási stílusban fordul elő: a régi ~ából próbál megélni; alaposan 

megkopott a ~a. Ebben a környezetben a ~ szó enyhén pejoratív ízűvé is vált. 

 

nincs – nincsen 

A nincs tagadó létigének hosszabb nincsen változata a megyen-, viszen-féle igealakok 

mintájára fejlődött ki, esetleg a többes szám 3. személyű nincsenek alakból vonódott el. 

A rövid és a hosszabb forma között a mondat ritmusa, ill. a tagadás határozottsága 

szerint választunk: Van egy ezresed elsejéig? – Nincs! v. (Sajnos,) nincsen. Az előbbi 

válasz ridegen határozott, az utóbbi udvarias, majdhogynem mentegetőző. 

Többes szám 3. személyben viszont csak egyfajta igealakot használhatunk: nincsenek. 

Ennek megnyújtott ejtése ([nincsennek]) vulgáris, ill. nyelvjárásias, ezért köznyelvi 

beszédbe nem való. 

 

nincstelen 

E melléknévi és főnévi értékben is használható, ’koldusszegény’ jelentésű szót a logika 

nevében hibáztatni szokták, azt állítva, hogy aki nincs-telen, az valójában nagyon is 

gazdag, mert nincs neki nincs-e. Ez az okoskodás azonban nem vet számot a nyelv sajátos 

logikájával, amely nem esik szükségképpen egybe az effajta köznapias, okoskodó 

logikussággal. A ~ szóban a tagadó, fosztó értelmű elemek halmozása a jelentéstartalom 

nyomósítására szolgál: ’olyan szegény, hogy még nincse sincsen; rettentően szegény’. 

Ennélfogva a ~ kifejezés nem helytelen, sőt hangulatos eleme a magyar szókincsnek. 

 

nipp 

Francia eredetű idegen szó. A vele jelölt fogalmat magyar szavakkal csak hosszadalmasan, 

részben körülírással lehet kifejezni: apró (porcelán) dísztárgy, porcelántárgy; kissé 

bizalmasan: csecsebecse. Emiatt a ~ főnévnek is megmaradt a létjogosultsága, különösen a 

beszélt nyelvben. 

 

nitrogén 



Toldalékai magas és mély hangúak is lehetnek: ~nel, ~je, ill. ~nal, ~ja. 

 

nitt, nittel 

Ezek a német eredetű szavak csak a műhelyzsargonban élnek. Helyettük a köznyelvben, 

sőt az igényesebb szaknyelvben is a magyar szegecs, ill. szegecsel használatos. 

 

nivellál 

Francia eredetű, a szaknyelvben olykor szükséges, a köznyelvben azonban fölösleges 

idegen szó. A földméréstan, építészet szakszavaként: ’szintez, szintkülönbséget mér’. Nem 

tudományos közlésben az egyenget, kiegyenlít, egy szintre hoz kifejezéssel helyettesíthető. 

A közéleti, hivatali nyelvben a ~ ige pejoratív mellékízt kapott: ~ják a béreket, a 

juttatásokat, azaz ’elvtelenül, erőszakosan egy szintre hozzák’. 

 

nivellálódik 

Több szaknyelvben hasznos, a köznyelvben azonban szükségtelen idegen szó. Helyette: 

kiegyenlítődik, egy színvonalra kerül v. jut. 

 

nívó 

Francia eredetű, divatos idegen szó. Magyar megfelelői pontosabban árnyalnak: szint, 

színvonal. Származékai helyett is kínálkoznak magyar egyenértékesek: nívós = 

színvonalas, magas színvonalú, értékes, érdemes, jeles; nívótlan = alacsony színvonalú, 

értéktelen, harmadrendű, gyenge, silány. A ~díj összetétel viszont nem helyettesíthető más 

szóval. 

 

-nként – -ként  ragok különbsége 

A -ként essivus-formalisi esetraggal ellátott főnév a mondatban az állapothatározó szerepét 

tölti be: tanárként (= mint tanár, tanári minőségben, tanár gyanánt) dolgozik az iskolában. 

A -nként (népiesen -nkint) distributivusi esetragos szavak a mondatban osztó értelmű 

határozók. E ragunk csak egyes számú, jel nélküli egyedi főnévhez v. főnévi szerepű 

tőszámnévhez kapcsolódhat: reggelenként (népiesen reggelenkint) jéghideg vízben 

mosakodik; a túszokat tízenként (= tízesével, tízes csoportokban) engedték szabadon. 

A pongyola nyelvhasználatban a -nként rag helyett olykor a jóval gyakoribb -ként raggal 

élnek. Ez kerülendő pontatlanság, hiszen nem mindegy, hogy pl. a végzősök párokként, 

azaz ’(szerelmes- v. házas)pár gyanánt’, v. csupán páronként (= párosával) hagyják el az 

iskolát. 

 

nokedli 

Német eredetű, bizalmas-családias, ill. bizalmas-vulgáris jellegű szó. A helyesírási 

szabályzat ~ alakban íratja. Alakváltozatok: nokkedli, nokkerli (vö. német Nockerl). Magas 

és mély toldalékot egyaránt kaphat: ~vel, ~je, ill. ~val, ~ja. Hivatalos és választékos 

megfelelője a galuska. 

 

nomád 

Kettős szófajú szó: főnév is, melléknév is lehet. Melléknévként mindig különírjuk: ~ élet, 

~ törzs stb. Főnévként gyakran alkot összetételt: ~betörés ’nomádok betörése’, ~élet ’a 

nomádok élete’. Ez utóbbiban a ~ melléknévként is értelmezhető, tehát külön is írható: ~ 



élet, azaz ’nomád módon való élet’. Igei származékában megrövidült az á: nomadizál 

’nomád életmódot folytat’. 

 

noná L. naná 

 

nonprofit 

Újabban divatos angol kifejezés; általában főnévi jelzőként: ~ vállalkozás, ~ jelleg(gel) stb. 

Írva olykor kötőjellel is: non-profit. Magyarul többféleképpen is vissza lehet adni az 

értelmét, de mindegyik megoldás jóval hosszabb nála: nyereséget nem hozó v. nem 

termelő; nem nyereségre irányuló, nem nyereségérdekelt. 

 

nonstop 

Angol eredetű nemzetközi szó: ’megállás, szünet, megszakítás nélküli; folyamatos’. A 

magyarban a [nonstop] kiejtés honosodott meg. Lehetőleg csak állandósult 

szókapcsolatokban használjuk (pl. ~ vetítés, ~ bár), egyébként folyamodjunk magyar 

megfelelőihez: éjjel-nappali, állandó, folytonos, folyamatos. Határozóként való 

alkalmazása (~ folyt az előadás) a választékos stílusban kerülendő. Helyette: szünet v. 

megszakítás nélkül; folyamatosan, folytonosan, állandóan. 

 

normál-  előtagú összetételek 

Egy részük műszó, pontos magyar megfelelő nélkül: normáláram, normálbenzin, 

normálfilm, normáloldat. A normálsebesség helyett olykor jobb az átlagos sebesség v. 

átlagsebesség. 

 

normalizál 

A latin eredetű normális melléknév á hangzója a származékokban megrövidül. A ~ ige a 

szaknyelvekben nem helyteleníthető (pl. normalizált szám), de a köznyelvben mesterkélt, 

hivatalos jellegű. Inkább ezeket a magyar megfelelőit használjuk: normát, mintát állapít 

meg; szabványosít, egységesít, szabályoz; visszaállítja a rendes állapoto(ka)t; stb. 

 

normalizálódik 

A sajtónyelv divatos kifejezése: a helyzet gyorsan ~. Helyette választékosabbak ezek: 

helyreáll a rend; rendeződik a helyzet; stb. 

 

normatív 

A hivatali és a sajtónyelv divatos szava. Magyar megfelelői árnyaltabb közlést tesznek 

lehetővé: irányadó, mértékadó, szabályozó, ill. norma szerinti, mérték szerinti. 

Szakkifejezésként természetesen nem kifogásolható: ~ szabályozás, ~ nyelvészet. 

 

norvég 

Főnévként is, melléknévként is használatos népnév: a ~ok ősei a vikingek voltak; ~ mintás 

pulóver. Toldalékainak hangrendje ingadozik (~ok, ~ul, ~ja, ill. ~ek, ~ül, ~je), de a mély 

hangúak a gyakoribbak. 

 

nota bene 

E latin kifejezéssel az utána következő szóra v. szavakra hívjuk fel a figyelmet (szó szerint: 

’jegyezd meg jól!’ v. ’jól jegyezd meg!’). Írásban mindig rövidítve: NB. A társalgási 



nyelvben vmely közbevetett megjegyzésre figyelmeztetnek vele: a barátnőjét is magával 

hozta, ~, a nő legalább húsz évvel fiatalabb nála. Ne használjuk gyakran, mert modorossá 

teszi stílusunkat! 

 

notesz 

Angol v. francia eredetű főnév (vö. notes ’jegyzetek’). Toldalékolása ingadozik: ~om v. 

~em; ~ból v. ~ből; stb. Már nem érezzük idegen szónak, de váltogathatjuk ezekkel: 

jegyzetfüzet, jegyzettömb, zsebkönyv. 

 

notórius 

Latin eredetű melléknév. Több jó magyar megfelelője is van, s ezek kezdik kiszorítani a 

használatból: ~ bajkeverő, munkakerülő (= közismert, hírhedt, ill. megrögzött, 

javíthatatlan). 

 

november 

Toldalékai magas hangúak: ~ben, ~től stb. 

 

-nő – -né 

A közös eredetű -nő utótag, ill. -né képző eltérő irányban módosítja a vele ellátott szó 

jelentését. A -né főnévképző az alapszóval jelölt személy feleségére utal: a királyné pl. a 

király hitvese, a tanárné a tanár felesége. A -nő utótag viszont az előtagbeli foglalkozást 

űző embernek a nőnemű voltát jelzi: királynő = olyan király, aki nő; tanárnő = olyan 

tanár, aki nő. 

A XIX. században a nyelvhasználat még nem volt ennyire következetes: a 

színészné, varróné  stb. színésznőt, varrónőt is jelenthetett, sőt eg y időben a 

-nő  utótagot is alkalmazták feleségnév képzésére, pl. Kovácsnő  = Kovács 

nője , azaz neje, felesége . Ez azonban múló divatnak bizonyult; több mint 

száz éve csak a -né  használható erre a célra. L. még: -né – -nő 

 

nő – nej 

A nő főnév jelentése ma: ’nőnemű felnőtt’, ill. – bizalmas és pejoratív mellékízzel – 

’szerető’. Egykor azonban ’feleség’ értelme is volt (ennek emlékét őrzi a nőül vesz 

kifejezés). Az eredeti birtokos személyjeles alakok (nőm, nőd, neje) a jelentésváltozás 

miatt zavarók, kétértelműek lennének. Ezért a ragozási sor, ha ’feleség’-ről van szó, így 

alakult: nejem, nejed, neje. ’Szerető’ értelemben viszont: nőm, nőd, nője. A neje 

személyjeles főnév enyhén hivatalos, választékos, ill. tréfás színezetű a semleges feleség-

gel szemben. A belőle elvont nej azonban csak tréfás v. gúnyos szóként használható. 

 

nő – nől 

A nő igealak a köznyelvi, a nől népies. 

 

növel L. nevel – növel 

 

nővér 

A mai köznyelvben ’nőtestvér’, ill. ’idősebb nőtestvér’ jelentésben egyaránt használatos: 

két ~em van, egy néném és egy húgom; ~e három évvel idősebb nála. Az ’idősebb 

nőtestvér’ értelemben korábban széleskörűen használt néne (néném, nénéd, nénje stb.) ma 



egyre inkább csupán vkinek a nagynénjét jelenti, enyhén bizalmas-családias, ill. régies 

árnyalattal. Vö. fivér 

 

nudizmus, nudista L. naturizmus, naturista 

 

nudli 

Német eredetű, bizalmas hangulatú idegen szó: ’burgonyával készített, henger alakú főtt 

tészta’. Nincs igazán jó magyar megfelelője. A burgonyás hengerke túl hosszú ahhoz, 

hogy ki tudja szorítani. A krumpli~-nak sem pontos megfelelője a hivatalos 

burgonyametélt, mert a metélt valójában ’hosszú, keskeny csíkokra vágott gyúrt tészta’. 

 

nuku 

Bizalmas-vulgáris, ill. argónyelvi jellegű kifejezés. Vminek a hiányára v. megtagadására 

utal, rendszerint állítmányként: jutalom ~, azaz nincs jutalom, nem kap(unk) jutalmat. Csak 

az igen bizalmas stílusú élőbeszédben fogadható el a használata. 

 

nulladik 

Újabb képzésű sorszámnév, különösen az iskolai nyelvben: ~ óra ’az első tanóra előtt 

tartott pótóra’. Más környezetben is előfordul, pl. Bruckner ~ szimfóniája (az I. 

sorszámmal jelölt szimfónia előtt írt ilyen műfajú fiatalkori műve); ~ típusú találkozások 

(tévéműsorcím). 

 

nulla – null 

A ’semmi, zérus, 0’ jelentésű nulla számnév a latin eredetit követi, a csonkult null változat 

a németből való átvétel. A szaknyelvek régebbi kifejezéseiben inkább ez utóbbi 

használatos: nullkörző, nullpont, nullszéria. De már van nulla megoldás (’bizonyosfajta 

atomfegyvereknek mind a két fél részéről történő kölcsönös teljes leszerelése’; az 1980-as 

évek sajtónyelvében), M0-s (kiejtve: emm-nullás) körgyűrű stb. is. A sportnyelvből is 

kezdi kiszorítani a null-t a magyarosabb nulla alak: a félidőben kettő–nulla a hazaiak 

javára. Átvitt értelemben is csak ez fordul elő, erősen pejoratív mellékízzel: [Ki ez az 

ember? –] Egy (nagy) nulla! Így megvan rá a remény, hogy az idegenszerű null szóalak 

végképp kikopik a köznyelvből. 

A reklámok nyelvében az utóbbi időben divatossá vált a nulla számnévnek effajta 

pontoskodó, lényegében szükségtelen alkalmazása: nulla kamattal, nulla vámmal, sőt nulla 

pénzért. Tömörebben: kamat nélkül v. kamatmentesen; vám nélkül v. vámmentesen; 

ingyen. 

 

nullifikál 

Latin eredetű, választékoskodó ige. Használjuk helyette árnyaltabb magyar megfelelőit: 

érvénytelenít, hatálytalanít, eltöröl, megsemmisít. Származékai, a nullifikáció, nullifikálás 

helyett is jobbak ezek a magyar főnevek: érvénytelenítés, hatálytalanítás stb. 

 

numero 

Olasz eredetű idegen szó: ’szám(ú)’. Csak magyar tőszámnévvel alkotott szerkezetben 

fordul elő: ~ egy, ~ kettő stb., azaz először, másodszor stb. Jobbára a beszélt nyelvben él, 

ott is mind kevésbé. Zeneművek címe után azonban nem pótolható magyar szóval; 



ilyenkor rövidítve írjuk, nr. alakban: op. (= opus) 6., nr. 3. A ~ szó végén magyar 

beszédben rendszerint hosszú ó-t ejtünk, de ezt írásban nem jelöljük. 

 

nút 

Német eredetű, néha nut alakban is előforduló főnév a műhelyzsargonban. A szaknyelv a 

magyar horony szót használja helyette. A nútol v. nutol igei származék helyes 

magyarsággal: hornyol. 

 

nüánsz 

Francia eredetű idegen szó; jól helyettesíthető a magyar árnyalat főnévvel. Van nüansz 

változata is, ez közelebb áll az eredetihez. A MHSz. azonban a gyakoribb ~ alakot közli. 

Származékában ez is megrövidül: nüanszíroz, azaz árnyal, ill. körülírva finom 

árnyalatokat képes megkülönböztetni. 

 

nüná L. naná 

 

nylon L. nejlon 

  



Ny 
nyal 

Köznyelvi jelentésén kívül bizalmas-vulgáris, néha durva. Az argóban is használatos 

szóként azt is kifejezheti, hogy vki ’szolgai módon hízeleg vkinek’, pl. addig ~t a 

főnökének, hogy végül felemelték a fizetését. Igekötős származéka még durvább, még 

erősebben pejoratív jellegű: jól be~t (neki). Másik származéka, a nyalizik viszont inkább 

játékos, tréfás hangulatú, bár szintén rosszalló: hiába nyalizik, úgysem kap fizetésemelést. 

 

nyámmog 

Bizalmas-családias, ill. népies ige. Ritkán nyammog változatban is előfordul. Jelentése: 

’kelletlenül, lassan végez vmit, különösen így eszik v. beszél’. Van némi pejoratív 

színezete is: mit ~sz azon a kis főzeléken? 

 

nyanya 

A népnyelvben: ’nagyanya’, némi kedveskedő árnyalattal. Ez a jelentése kiveszőben van. 

A mai (városi) beszélt nyelvben: ’idős nő, öregasszony’; mind megszólításként, mind 

megnevezésként pejoratív, gyakran sértő (szándékú): igyekezzen, ~, mások is fel akarnak 

szállni!; egy öreg ~ kuporgott a lépcső alján. E bántó jellege miatt használatát lehetőleg 

kerüljük! 

 

nyargal 

Bizalmas-családias kifejezésként: ~ vmin ’állandóan szóvá tesz, folyton emleget vmit’. Pl. 

történelemtanárunk az évszámokon ~. 

 

nyáron – a nyáron L. a, az névelő időhatározó előtt 

 

nyelvel 

Bizalmas-családias jellegű szó: ’szájaskodik, felesel’. Az argóban újabban ’alávaló módon, 

elvtelenül hízeleg’ jelentése is kialakult, talán a nyal, nyalizik igék hatására. 

 

nyelvhelyességi babonák 

A valóság minden egyedi és általános jelenségét – így a nyelvi normákat is – mindig csak 

részlegesen és gyakran tévesen ismerhetjük meg. Nyelvhelyességi ítéleteink egy része is 

téves, többnyire egy-egy törvényszerűség érvényességi körének túlzott kitágítása miatt. E 

tévedések jórészt feledésbe mennek, elsüllyednek a nyelvtudomány történetében. Ha 

azonban tekintélyek hirdették meg őket, mások is átveszik és terjesztik. A részigazságok és 

félreértések így válhatnak makacs ~ká. 

E babonákat megfelelő címszavaink egyenként tárgyalják és helyesbítik, bár 

némelyikük körül máig dúl a szakmai vita. Itt csupán pedzhetjük a ~ kirívóbbjait. 

Babona pl., hogy az őt, őket, neki, nekik csak személyre vonatkozhat. Nem helytelen 

tehát ez: itt vannak a ceruzák, hegyezd ki őket! Sokan vonakodnak attól, hogy a létigét 

határozói igenévvel kapcsolják össze. Pedig hibátlan: az ajtó be van zárva, ki van nyitva. 



Nem követelhetjük meg mereven az egyes számot a páros testrészek nevében v. a gyűjtő 

értelmű egyedi testrésznevekben: szeme – szemei; foga – fogai; körme – körmei. 

Ha van rá stiláris v. szövegtani okunk, igenis kezdhetünk mondatot kötőszóval! S a 

rokon feladatú kötőszók is békésen elvannak egymás mellett nyomatékul v. egyéb stiláris 

céllal: de mégis; ezért tehát; mert hiszen. Csakis a funkciótlan bőbeszédűséget szabad 

hibáztatnunk. Ne átkozzuk ki néhány még élő szenvedő igénket se: dicsértessék!; 

engedtessék meg…; tudtára adatik mindenkinek; stb. Ne irtsuk a folyamatos melléknévi 

igenévi való, levő kapcsolóelemeket (kivált ne a történő javára)! A se ugyan inkább 

tiltószó, de a beszélt köznyelvben tagadószóként sem helytelen, legfeljebb pongyola. 

Végül pedig túlzás az is, hogy „kultúrbotrány” volna a kultúr- előtag (kultúrház, kultúrnép, 

kultúrpolitika). 

Túllőhetünk a célon a ~ ellen küzdve is. Sokan szidták, szidják azt a „babonát”, hogy a 

magyar mellérendelő nyelv. Túláltalánosítva persze tévedés ez a javából. Valójában 

azonban a statisztika is azt igazolja, hogy az indoeurópai nyelvekkel összevetve 

lényegesen gyakoribb összetett mondatainkban a mellérendelő viszony. A hivatásos 

fordítók, művelt nyelvtanárok jól tudják, hány meg hány német, angol, francia, latin 

vonatkozó mellékmondatot kell magyarra fordításkor mellérendeléssé alakítani. 

L. még: alárendelt mondat | beálló melléknévi igenév használata | határozói igenév és 

létige szerkezete | mellérendelt mondat | őket – azokat | páros testrészek nevének egyes v. 

többes száma | -tatik, -tetik; -atik, -etik képzős igealakok 

 

nyelvi norma 

Nyelvünk rendszerhálózatának van a legműveltebbek által használt és az egész nyelv-

közösségre ható, átfogó írott és beszélt változata: ez a nemzeti nyelv. Élnek területi, 

társadalmi, réteg- és csoportszintű alváltozatok is a föléjük rendelt főváltozat mellett. Az 

alváltozatokban alárendelt normák is érvényesülhetnek. De a jelenségeket itt is elsősorban 

a nemzeti nyelv normáihoz kell viszonyítanunk. 

A Ikat rugalmas szilárdság jellemzi. Átfogó általánosságuk nem azonos az 

átlagossággal (pl. ha a beszélők többsége használja is az ún. szukszük-ragozást, ettől ez 

mégsem normaszerű). Szükségszerűségük tükrözi a nemzeti nyelvnek mind fejlődését (a 

mai gyakorlatot befolyásoló múltját és a jövőbe vezető újításainak értékét, régi és új nyelvi 

tekintélyek hatását), mind jelen szerkezetrendszerét (pl. mást-mást jelent a valamennyi 

névmás alanyi és tárgyas ragozással). Lényegisége kirekeszti az esetlegest: az idegen, 

idegenszerű és divatos szavakat, kifejezéseket, felkapott, de kérészéletű kapcsolásmódokat. 

Ez az általános, szükségszerű és lényegi kapcsolás- és elemrendszer mindig is megvolt 

bennfoglaltan nyelvünkben. Más kérdés, hogy mennyire és milyen pontosan, jól tárták fel. 

Ma sincs még kiejtési és hangsúlyozási normákat feltáró kézikönyvünk, csak ismerkedünk 

a magyar szövegszerkesztés normáival (azt sem tudjuk, meddig normaszerű vmely fajtájú 

szövegben egy többszörösen összetett mondat, mettől kerül kívül a normákon). Nemzeti 

nyelvünk legnagyobb szótárai is csak megközelítőleg teljesek és pontosak; némelyik 

részletében vitatható a helyesírási szabályzatunk; vannak kétes pontjai legjobb 

nyelvtanainknak is. (Ez szükségképpen így van minden más nyelvben is!) Mégsem 

tehetünk mást, mint hogy ezekhez alkalmazkodunk beszédünkben és 

írásunkban, ha közlési helyzetünk olyan, hogy beszédtársaink, olvasóink 

elvárhatják tőlünk a nemzeti nyelv normáinak tiszteletben tartását. Világos, 

hogy elméleti témáról (már csak eszközök hiányában sem) szólhatnánk 



következetesen nyelvjárásban, etikai értekezést v. vallási prédikáció t sem 

fogalmazhatunk meg argóban v. vulgáris stílusban.  

A nemzeti nyelv normáiban nyilvánul meg magának nemzetünknek az egysége is (más 

fontos kapcsokkal együtt, természetesen!). Terjeszteni is, csiszolni is azok kötelessége, 

akik hozzájuthattak mind a legszélesebb, mind a legmélyebb nyelvi, irodalmi 

műveltséghez. Tekintélyükkel vissza is hatnak e normákra, olykor zsákutcákba is terelik a 

nemzeti nyelvet (l. az ikes ragozás történetét!); a nyelv „tulajdonosai” azonban általában 

képesek az öngyógyításra. 

A szűkebb hatókörű normák kevesebb közlendő megfogalmazására alkalmasak, csakis a 

maguk körén belül helyesek, azon kívül gátolhatják a megértést, s az érzelmi, felhívó 

feladatokat sem teljesíthetik árnyaltan. 

L. még: irodalmi nyelv | közéleti nyelv | köznyelv | nyelvi rétegek | nyelvjárások | 

regionális köznyelv | tájnyelv 

nyelvi rétegek 

Vannak alakváltozatai nyelvünk teljes rendszerének is, szűkebb szó- és 

kifejezéskészletének is. „Vízszintesen”, földrajzilag megoszló teljes alárendelt 

nyelvváltozatok a nyelvjárások, tájnyelvek, ill. az őket a köznyelvvel és az irodalmi 

nyelvvel összekötő regionális köznyelvek. Egyazon helyen, „függőlegesen” rétegezik a 

nyelvet használóinak társadalmi, szakmai, életmódbeli, életkori és műveltségbeli 

különbségei; megosztja továbbá a közlés témaköre és jellegzetes funkciója. A kétféle 

tagolódás nyelvváltozataival külön szócikkeink foglalkoznak. L. argó | csoportnyelvek | 

diáknyelv | hivatali nyelv | ifjúsági nyelv | irodalmi nyelv | köznyelv | népnyelv | 

nyelvjárások | regionális köznyelv | sajtónyelv | sportnyelv | szaknyelvek | szépirodalmi 

nyelv és stílus | tájnyelv 

 

nyelvi szabványosítás L. szaknyelvek 

 

nyelvjárások 

Egyetlen nyelv sem egységes. Tagolódik a nyelvterületnek ugyanazon a pontján, mintegy 

„függőlegesen”, a társadalom csoportjainak, rétegeinek közlési igényei szerint (csoport-, 

réteg- és szaknyelvek, hobbinyelvek). Megoszlik „vízszintesen”, földrajzilag is, tehát 

vidékek, települések szerint. A vízszintes, a földrajzi változatok a ~, a tájnyelvek (l. ott), 

ill. a rájuk épülő, a köznyelvhez idomuló táji v. regionális köznyelvek (l. ott). 

Nyelvünkben a ~ eredetibbek, mint a nemzeti köznyelv és irodalmi nyelv. A mi nemzeti 

nyelvünk – előbb az irodalmi nyelv, azután a köznyelv – két-három nagyobb 

nyelvjárásterületből emelkedett ki és ötvöződött össze. Ma már a ~ egyre erősebben 

kopnak, fakulnak; a közművelődés (iskolázás, sajtó, rádió, televízió, mozi, színház) 

társadalmi-műveltségi szintenként és tájanként is különböző erővel porlasztja őket. Csak 

maradi, képzetlen emberek siránkozhatnak emiatt. A ~ visszaszorulása egyrészt 

szükségszerű következménye a nyelvi egységesülésnek, másrészt akadályokat távolít el az 

általános megértés útjából. (Ha részben párhuzamos folyamat is, veszteség viszont, hogy 

pusztulnak a népköltészet, népzene értékei is. Ez utóbbiakat tervszerűen, tudatosan kell 

óvni, őrizni, de semmiképp sem úgy, hogy bárki követelhetné a ~ konzerválását.) 

A fejlődés irányának tudatában sincs okunk hibáztatni a ~ használatát bizalmas-

családias körben, népies társalgásban. A ~ már régóta nem emelkednek írásos szintre, 

legfeljebb be-beszűrődnek oda. Ez olykor zavaró is lehet, pl. a sajtó nyelvében az effajta 

nyelvjárási vonzat: nagyobb tőle; helyesen: … nála. A ~ ma már oly távol állnak az 



írásosságtól, hogy a tudományos igénnyel lejegyzett szövegekben is igen ritka a teljesen 

hűséges alak. Önkéntelenül csak szórványosan tarkítja nyelvjárásiasság a népies levelezést, 

magánföljegyzéseket, naplókat. 

Ha a maguk társadalmi körében nem kárhoztatjuk is a nyelvjárási formákat, kirínak a 

hivatali, tudományos, szónoki és előadói nyelvből, sőt a sajtónyelvből is, hacsak nem 

tudatos táji színezőelemként használják őket; másként szólva, sértik ezeknek a műfajoknak 

a stiláris normáit. 

Bár ez utóbbi normák és a nemzeti nyelv normái alá rendelődve, a ~ is viszonylag 

önálló közösségek közlési eszközeinek a rendszerei. Így természetesen mindegyiküknek 

megvannak a saját hangképzési, szókészleti, alak- és mondattani, szövegszerkesztési 

normái. Vannak tehát a ~ hatókörében elkövetett „nyelvjárás-helyességi” hibák is; e 

normasértések még csak nem is okvetlenül a köznyelv felé „emelik” a közlést, hanem 

csupán zavarják. (Az ö-ző Szegeden is hiba a Makón helyes sömmi, a dunántúli föst, a 

palóc őköt.) 

Ha egyre ritkábban is, gazdagíthatják a ~ még mai köznyelvünket is. Vajon 

gördülékenyebb-e a legmagasabb norma szerinti el kell mennem dolgozni a két főnévi 

igenevével, mint a nyelvjárásias, keleties el kell menjek dolgozni? Behatolnak nyelvjárási 

szavak, kifejezések mind a köznyelvbe, mind a szépirodalomba: dikó, csetresz, kivagyiság; 

hőbörög, hőzöng, kazlaz, sumákol; öljem meg apám, anyám, hogy részt vehessek az árvák 

vacsoráján?; se kint, se bent, mint az ablak; stb. 

 

nyer 

Terjengős kifejezésekben gyakori ige. Az elégtételt ~, hangsúlyt ~, jelentőséget ~ stb. 

szókapcsolatban jobb helyette a tartalmasabb kap ige. A benyomást ~ helyesebben 

benyomást szerez. Sokszor egyszerű igével is kifejezhetjük a közlendőt a terjengős 

kifejezés helyett: vmi kifizetést ~ = vmit kifizetnek; elintézést ~ = elintéz(őd)ik; bizonyítást 

~ = bebizonyosodik, bebizonyítják; halasztást ~ = elhalasztódik, elhalasztják; stb. 

 

nyeregben van 

Bizalmas-családias kifejezés arra, hogy vki ’uralja a helyzetet’ v. ’sikerült kedvező 

helyzetbe jutnia’. Sajátos hangulata miatt választékos közlésben kerüljük! 

 

nyeszlett – nyiszlett 

Bizalmas-családias, enyhén gúnyos árnyalatú melléknevek: ’csenevész, vézna, gyenge, 

hitvány’. Mindkét forma egyaránt használható a köznyelvben is. 

 

nyíl 

Néhány toldalékos alakjában (nyilak, nyilat, nyilam, nyilastul, nyilanként stb.), ill. 

származékában (nyilas, nyilaz, nyilallik stb.) megrövidül az í. 

 

nyílászáró 

A műszaki nyelvi ~ szerkezet szókapcsolatból rövidült, szintén szaknyelvi jellegű ~ főnév 

az utóbbi időben a köznyelvben is elterjedt, mert jól kifejezi az ’ablak(ok) és ajtó(k) 

együtt’ jelentést: már megvette a ~kat az épülő házához. Bár a ~ továbbra is elég 

szaknyelvi ízű, ebben a szerepében gazdagítja a mindennapi nyelvet. 

 

nyílt  e L. zárt és nyílt e 



 

nyílt – nyitott 

E két melléknevünk jelentése csak részben azonos. Konkrét értelemben inkább a nyitott 

változatot alkalmazzuk: nyitott ablak, ajtó. A nyílt viszont többnyire elvont(abb) 

jelentéstartalom kifejezésére szolgál: nyílt tekintet, nyílt célzás. Van azonban példa ennek 

fordítottjára is: nyitott (= el nem dőlt) kérdés, ill. nyílt (= kívülről is látható) törés. 

A mai nyelvhasználatban a nyitott terjedőben van a nyílt rovására, pl. nyitott versenyek 

(azelőtt inkább nyílt versenyek, amelyeken hivatásos sportolók is indulhatnak). Ez olykor 

értelmi v. stílusbeli zavart okoz, pl. nyitott szívvel fordul a hallgatósághoz (helyesen: nyílt 

szívvel, azaz őszintén, bizalommal). 

L. még: nyitott, nyitottság 

 

nyilván, hogy 

Újabb keletű pongyolaság, egyelőre inkább csak a beszélt nyelvben: ~ nem mond igazat. 

Két azonos értelmű kifejezésnek a keveredésével alakult ki: nyilván nem mond igazat × 

nyilvánvaló, hogy nem mond igazat. Az efféle keverék formáknak a terjedése a nyelvi 

tudatosság csökkenését, a figyelem lanyhulását mutatja. Igényes, ill. nyilvánosság előtti 

beszédben – s különösen írásban – okvetlenül kerülendők! Vö. bizonyára, hogy | 

természetesen, hogy | valószínűleg, hogy 

 

nyit  ige tárgy nélkül 

Az általában tárgyas nyit igét (pl. nyitja az ajtót, az ablakot; ügyesen nyitja a konzerveket) 

bizonyos jelentésekben tárgy nélkül használjuk. Kissé népies a nyit (= nyílik) a virág; 

korán nyit, későn nyit vmilyen növény. De tökéletesen köznyelvi ez: az üzlet fél 10-kor 

nyit, azaz ekkor nyitják ki, ekkortól van nyitva. 

Játékokban ’kezd’ értelmű a tárgyatlan nyit ige: a sakkban mindig világos nyit; 

gyaloggal vagy huszárral nyissak?; piros alsóval nyitott; most a magyar csapat nyit 

(röplabdában); stb. 

Átvitt értelemben is gyakori, különösen a közéleti zsargonban: nyit vmilyen irányba(n); 

nyit vmi v. vki(k) felé. Ebben a jelentésben választékosabb, bár kevésbé színes a 

kezdeményez ige, esetleg a felveszi a kapcsolatot vkivel, vmivel kifejezés. 

 

nyitott, nyitottság 

Átvitt jelentésben az újabb közéleti nyelv divatos szavai, pl. vki nyitott minden új 

kezdeményezés iránt; viselkedésére a nyitottság jellemző. Hibátlan képzésű szavak, s 

eleinte színesítették is a nyelvhasználatot. De ne mellőzzük a kedvükért ezeket a 

választékos megfelelőiket: fogékony(ság), érzékeny(ség), rugalmas(ság). Sokszor pedig a 

nyitott(ság) nem is egyéb, mint nyílt(ság), azaz őszinte(ség), becsületes(ség). Ilyenkor 

inkább ez utóbbiakkal éljünk! Vö. nyílt – nyitott 

 

nyomán 

A nyom főnév ragos alakjából származó, újabb keletű névutó. A hivatali és a közéleti 

zsargonban dívik. Helyette sokszor pontosabbak ezek: folytán, következtében, szerint, ill. 

az egyszerű ragos alakok. Pl.: az intézkedés ~ = az intézkedés folytán v. következtében; 

rendeletünk ~ = rendeletünkre; stb. 

 

nyomja a sódert 



Az argóból az ifjúsági nyelvbe átkerült, pejoratív ízű kifejezés: ’fölösen (és rendszerint 

hosszan) beszél’. Csak a bizalmas stílusban használható! 

 

nyomott 

Eredetileg ’kedvetlen, levert, csüggedt’ értelmű melléknév, pl. ~ hangulat. A közgazdasági 

szaknyelvben a ~ ár tartósan alacsony szinten levő (világpiaci) árat jelent. Az argóban és 

az ifjúsági nyelvben ’bogaras, különc, ostoba, esetleg gyengeelméjű’ jelentésben is 

használatos, erősen rosszalló mellékértelemmel. Vö. lökött 

 

nyökögés 

Az élőnyelvben, különösen a nyilvánosság előtti beszédben terjed az a modorosság, hogy a 

beszélő a szavak, szócsoportok közötti gondolkodási szünetet elnyújtott ö- v. ritkábban e-

szerű hangokkal tölti ki: az önkormányzati rendszer ö… leg- ö… legalapvetőbb 

sajátossága az ö… alulról való építkezés. Erről a rossz beidegződésről a közönség előtt v. 

a rádióban, televízióban megszólaló beszélőknek érdemes volna leszokniuk, mert elég sok 

hallgatót idegesít, s ez csökkenti az elhangzottak hatékonyságát. 

 

nyugdíjjogosult 

Németből való tükörfordítással keletkezett (vö. pensionsberechtigt). Hivatali nyelvi szó, de 

a köznyelvben is ismeretes. A hagyományos alak a nyugdíjra jogosult lenne. Mivel 

azonban a ~ jól beleillik jelöletlen összetételeink sorába, ez sem kifogásolható. 

 

nyug-  előtagú összetételek 

A nyelvújítók a nyugszik ige puszta tövét előtagul használva számos összetett főnevet 

alkottak. Ezek közül már csak a nyugágy, nyugállomány, nyugdíj gyakori, a nyugellátás, 

nyugszék ritkább, a nyughely elavulóban, a nyugpont kiveszett (az utóbbiak helyett ma a 

nyugvóhely, nyugvópont összetételeket alkalmazzuk). 

 

nyugi 

A nyugalom főnévből játszi szóképzéssel alakult, tréfás hangulatú mondatszó: ’(csak) 

nyugalom, légy v. legyetek nyugodt(ak), nyughass(atok)!’. Sokszor ikerítve is: ~-~, nincs 

semmi baj! A bizalmas társalgásban tetszés szerint élhetünk vele, a választékos stílusban 

azonban kerüljük! 

 

nyugtáz 

A választékos nyelv ’tudomásul vesz’ értelemben használja: örömmel v. elégedetten ~za, 

hogy… Eredeti konkrét jelentésében egyre ritkábban fordul elő: ~za a pénz, a küldemény 

átvételét, azaz nyugtával igazolja, tanúsítja. 

 

nyújt 

Bizonyos főnevekkel terjengős kifejezést alkot. Rendszerint jól helyettesíthető vmely 

egyszerű igével: bátorítást ~ = bátorít; biztatást ~ = biztat; vigasztalást ~ = vigasztal; stb. 

Sokszor egyszerűbb helyette a névszói állítmány: vmi alkalmat ~ vmire = alkalom vmire, 

ill. a létige: módot ~ vmire = módja van vmire. Olykor más igével helyettesíthetjük: példát 

~ = példát ad. Nem mindig terjengős a vele alakult kifejezés, pl. a kezet ~ éppoly helyes, 

mint a kezet ad. átvitt értelemben azonban csak kezet ad vmire. 

 



nyúl 

A ~ főnevet hosszú ú-val ejtjük és írjuk, csak a nyulak; nyulat; nyulam, nyulad stb. 

toldalékos alakokban, valamint a nyulacska, nyulas, nyulászik származékokban rövidül 

meg az ú. 

 

nyúl – nyúlik 

Mindkét igében és származékaikban hosszú marad az ú. 

 

nyuszi 

A nyúl főnév gyermeknyelvi, becézett alakja. Kedveskedő, bizalmas megszólításként is 

előfordul: figyelj csak, ~!; nyuszikám! Az ifjúsági és a diáknyelv ’vmit bizonytalanul v. 

nehezen végző, vmivel nehezen boldoguló személy’ értelemben használja: ő is ~ a lányok 

előtt. Kezdő autóvezető v. lassan, bizonytalanul haladó autós megjelöléseként bizalmas és 

pejoratív hangulatú: egy ~ megy előttünk. 

 

nyű 

A ~ ige: ’kendert v. lent tép; ruhát koptat’. A ~ főnév: ’lábatlan légylárva; féreg’. V 

hanggal bővülő tőváltozataikban megrövidül az ű: nyüvök, nyüvöd, nyüvő stb., ill. nyüvek, 

nyüvet stb. Vö. nyüves 

 

nyüstöl 

’Nyű, koptat’ jelentésben bizalmas, ’ver, páhol’ jelentésben bizalmas-családias stílusértékű 

ige. Újabban ’folyton zavar vkit’, ill. ’ártalmára van vminek’ értelme is kifejlődött: ~i a 

munkatársait; ~i az idegeimet. Ezek is csupán a bizalmas beszélt nyelvben fogadhatók el. 

 

nyüves 

A nyű főnév származéka. Rövid ü-vel kell ejteni is, írni is. 

 

nyüzsi 

Az ifjúsági és a diáknyelvben használatos, a nyüzsög, nyüzsgés szavakból gyermeknyelvi 

mintára képezett, bizalmas hangulatú kifejezés: nagy volt a ~ (= nyüzsgés, tolongás, 

sokadalom, tömeg) a büfé előtt. 

 

nyüzsizik 
Bizalmas ige az ifjúsági és a diáknyelvben: ’folytonosan nyüzsög, sürgölődik, fontoskodik, 

stréberkedik’. 

  



O, Ó 
-o, -a  kötőhangzó szófaj-megkülönböztető szerepe 

Egy hosszabb idő óta tartó fejlődési folyamat eredményeként a kettős szófajú (főnévi és 

melléknévi értékben egyaránt előforduló) szavak rendszerint eltérő kötőhangzóval veszik 

fel a toldalékot: ezek a négysorosok (főnév) természetesen mind négysorosak (melléknév). 

További példák, szintén a -k többesjellel, a főnevek után -o, a melléknevek után -a 

kötőhangzóval: cinikusok, de cinikusak; gyorsok, de gyorsak; szorosok, de szorosak; stb. 

Bár ez még nem tekinthető kötelező érvényű szabálynak (pl. nem hibás az sem, hogy 

megjegyzései néha cinikusok), érdemes támogatnunk az -o és az -a következetes 

használatát, mert ez árnyaltabbá teszi nyelvhasználatunkat, és ezáltal gyorsítja a megértést. 

 

objektív 

Latin eredetű melléknév; a választékos stílus (sajtó, szaknyelvek, különösen a filozófia) 

nemzetközi szava, de a köznyelvben is elég gyakori, többnyire fölöslegesen. Magyar 

megfelelői: tárgyilagos, elfogulatlan, pártatlan (vélemény); külső, tárgyi; valóságos, 

valósággal létező, valódi, tényleges, kézzelfogható (ok, akadály). 

Toldalékai vagylagosan magas és mély hangúak: ~ek v. ~ak; ~ebb v. ~abb; stb. Inkább 

a mély változatokat használjuk! Határozói alakja ~en v. ~an és a latinos, választékos 

objektíve. De jobbak, természetesebbek ezek a magyar megfelelők: a valóságban, 

ténylegesen; ill. tárgyilagosan, elfogulatlanul, pártatlanul. 

Latinos származékaiban rövid az i: objektivitás, objektivizmus. 

Főnévként optikai, ill. fotós szakszó: ’(tárgy)lencse, lencserendszer’, ill. ’teleobjektív’. 

Többes számú alakja: ~ok. 

 

objektum 

Latin eredetű főnév: ’tárgy, dolog’. A tudományos szaknyelvben elfogadható (pl. ~–

szubjektum viszony; a megfigyelés ~a), de sokszor itt is helyettesíthető magyar 

megfelelővel: a megfigyelés tárgya. 

A közéleti nyelv szinte divatszóként, általánosító jelentésben él vele, vmely pontos 

megnevezés (pl. épület, építmény, lakóház, gyártelep, híd, emlékmű) helyett. Hasonlóképp 

általános, gyakran ködösítő értelmű a létesítmény (l. ott). 

 

ócska 

Rosszalló mellékértelmű melléknév. Eredeti jelentése: ’elhasználódott, csökkent értékű’, 

pl. ~ cipő, kabát; átvitt értelemben is: ~ kifogás (= elcsépelt). A bizalmas beszélt nyelv jó 

ideje ’rossz minőségű, hitvány, silány’ értelemben is használja, olykor vadonatúj dolgokra 

is: ~ áru, ~ film. Ezt csak ebben a stílusrétegben fogadhatjuk el. 

 

odabenn, odabent – odabe 

Az odabe népies, pongyola, a másik kettő köznyelvi. 

 

odafigyel 



Az 1970-es évek elejétől divatozó szó a társalgási és a sajtónyelvben: jobban oda kell 

figyelni erre a jelenségre. Helyette általában pontosabbak és választékosabbak ezek a 

kifejezések: felfigyel (vmire), észrevesz (vmit), ill. törődik (vmivel), gondoskodik (vmiről). 

Konkrét jelentésben viszont bátran használható az ~ ige: figyelj oda, ha hozzád beszélnek! 

 

oda – ide 

Az oda határozószó a közelre mutató ide ellenpárja: a beszélő(k)től távolabbi helyre 

(dologra, személyre) utal, távolodást, távolítást kifejezve: oda menj, ahol szívesen látnak! 

Használata tágabb körű, mint az ide határozószóé. Igekötőként egybeírjuk az igével: 

odaad, odaáll, odaígér, odanéz, odasimul, odasiet, odavág stb. Ha az oda valóságos, 

határozott irányt jelöl, saját hangsúlyt kap, és különírjuk: oda figyel, nem ide; oda nézz, ki 

megy ott! Ilyenkor nem igekötőnek, hanem határozószónak tekintjük. 

Ügyeljünk az oda és a hozzá kapcsolt ige helyes használatára, amikor a beszélő(k)höz 

való közeledésről v. közelítésről van szó. Gyakori hiba, különösen gyermekek beszédében, 

hogy az ad ige mellett a beszélő felé irányuló mozgás, cselekvés kifejezésére is az oda 

igekötőt alkalmazzák: add oda (a labdát)! Értelemszerűen és helyesen: add ide! De: add 

oda a labdát a testvérednek! 

Az oda arra a – távolabbi – helyre utal, ahol a beszélő volt, ill. majd lesz. Pl.: tegnap az 

utcán odajött hozzám egy fiú; Egerbe utazom, küldd oda a könyvet! Téves igehasználat 

tehát ez: maradj otthon, odajövök érted (jobb: odamegyek); ne fáradj, odahozzam a tollat? 

(inkább: odavigyem). 

Sok igekötős kapcsolatban az oda igekötő fölcserélhető a rokon értelmű, de (stílus)ár-

nyalati különbséget kifejező hozzá, neki, rá stb. igekötővel. Pl.: oda- v. hozzábújik; oda- v. 

nekiütődik; oda- v. ráfagy; oda- v. leég (étel). 

Az oda helyvonatkozása sokszor el is homályosul: odaért vmit, odaítél, odavesz v. -

vész, odajut(tat), odaszámít stb. Az eredetileg irányulást jelző oda más jelentést v. új 

árnyalatot adhat az igének: odacsap = sebtében, felületesen csinál vmit; odaken = nekilök, 

-vág vkit, vmit vminek; hanyagul csinál (meg), végez (el) vmit; odalesz = elpusztul, 

elvész; elkeseredik; odalök = sértő, bántó módon ad vmit; odamond = alaposan, nyersen 

mond meg vmit, beolvas vkinek. L. még: oda van – odavan 

A hivatali zsargon idegenszerű szóhasználata az odahat ’befolyását, hatását 

érvényesíti’; pl. az elnök hasson oda, hogy… Lehetőleg helyettesítsük más igével: 

intézkedik, gondoskodik vmiről, törekszik vmire, megtesz mindent stb. A hasonlóan 

idegenszerű, különírt oda nyilatkozik kifejezés már elavulóban van: a miniszter oda 

nyilatkozott, hogy…; helyesebben: úgy nyilatkozott v. azt nyilatkozta, hogy… 

A középfokú odább (és a nem illeszkedő odébb változat) szerepe határozószói, ezért 

különírjuk: odább megy, odább visz. Kivétel az átvitt értelmű odábbáll = elmegy, távozik. 

Időbeli távolságra vonatkozóan újabban elterjedt a népieskedő az v. ez még odább v. 

odébb van kifejezés. Helyette választékosabb: nem egyhamar, ill. sokára lesz. 

 

odakinn, odakint – odaki 

Az odaki népies, pongyola, a másik kettő köznyelvi. 

 

odalenn, odalent – odale 

Az odale népies, pongyola, a másik kettő köznyelvi. 

 

oda van – odavan 



Ha jelentése ’távol van’ v. ’elmúlt’, két szóba írjuk: János gazda oda van a szőlőben; oda 

van az egykori szépsége, egészsége. Ha viszont ezt jelenti: ’rajong vkiért, vmiért’, ill. 

’nagyon beteg’, az oda szót egybeírjuk a létigével: odavan a csinos lányokért; odavan a 

boldogságtól, a gyönyörűségtől; ill. szegény uram egészen odavan, nem tud felkelni az 

ágyból. Mindezek a kifejezések enyhén bizalmas jellegűek. 

 

Odessza – Ogyessza 

A Fekete-tenger parti város nevének hagyományos alakja nálunk Odessza. Az Ogyessza 

változat az orosz kiejtésen alapul. Ezt, mivel valójában nem is orosz, hanem (ó)görög 

névről van szó, kevésbé ajánljuk. 

 

-ódik, -ődik  képző 

Visszaható, ill. kölcsönösséget v. – főleg a népnyelvben – szenvedő árnyalatot kifejező 

igeképző: összehúzódik, tegeződik, elintéződik, megverődik stb. Az igényesebb 

nyelvhasználatban az ilyen igéket ikesen ragozzuk. 

 

ódzkodik – szabódik 

Részben hasonló jelentésű, egyaránt a népnyelvből a választékos köznyelvbe emelkedő 

igék. Ügyeljünk következetes használatukra, mert egy bizonyos tekintetben lényeges 

értelmi különbség van köztük. Az ódzkodik: ’húzódozik, vonakodik vmitől’ (népies 

alakváltozata, az ódozkodik jobban mutatja, hogy az old, oldoz visszaható képzős 

származékából ered); a szabódik: ’szabadkozik, azaz szerénységből, ill. udvariasságból 

színleg vonakodik vminek az elfogadásától’. Pl. először azt hittük, hogy csak szabódik a 

vezetői állás elfogadásától, később rájöttünk, hogy csakugyan ódzkodott tőle. 

 

oh 

Az ó! indulatszó hagyományos írott változata. Mai helyesírásunk, az általános kiejtésnek 

megfelelően, az egyszerű ó! alakot tekinti szabályosnak. Az o v. ó után ejtett h-féle 

(hehezetes) hang kissé mesterkélt, finomkodó beszédmódra v. az ah! indulatszó hatására 

vall. Az alkalmi kiejtést érzékeltető óh, ah írott alakok azonban előfordulnak a (régebbi) 

szépirodalomban. 

 

óhajt 

Az ó (oh, óh) indulatszóból alakult igét és származékait (óhajtás, óhajtó, óhaj) ma hosszú 

ó-val mondjuk és írjuk. A régebbi irodalomból ismert ohajt alak elavult, akárcsak a sohajt. 

Költői művekben azonban, az időmérték miatt, ügyeljünk a régi rövid változatokra! 

 

óhatatlan, óhatatlanul 

Az óhatatlan melléknév az óv ige régies ó változatának származékaként terjedt el az 

óvhatatlan-nal szemben. Kissé választékos stílusárnyalatú. Köznyelvi megfelelői: 

mindenképp(en) bekövetkező, szükségszerű, elkerülhetetlen, elháríthatatlan, 

megakadályozhatatlan. Főleg határozói alakja használatos: óhatatlanul. Köznyelvi 

szinonimái: mindenképp(en), szükségszerűen, elkerülhetetlenül stb. 

Alapigéjük jelentésénél fogva (óv = oltalmaz, véd) az óhatatlan(ul) csak kedvezőtlen 

dologra, körülményre vonatkozhat: ennek óhatatlan következménye a csőd; ez óhatatlanul 

maga után vonja a munkanélküliség növekedését. 

 



Oidipusz 

A görög mitológiai hős nevének ez a helyes magyar átírása. Latinos változata: Oedipus, ez 

őrződött meg az Ödipusz-komplexus lélektani szakkifejezésben. 

 

okából – okáért – okán 

Névutószerűen használt ragos főnevek. Nem idegenszerűek, de stílushangulatuk kissé 

régies, ill. mesterkélt, hivataloskodó. Pl.: tanulság okából említem; példának okáért 

idézzük; külföldi nyaralás okán kért szabadságot. Alapszavukkal, az ok főnévvel 

ellentétben szerepük általában célhatározói. Természetesebb, egyértelműbb köznyelvi 

megfelelőik a miatt, ill. a végett névutó, az -ért rag, az érdekében, címén névutószerű ragos 

főnevek. A körülményeskedő példának okáért kifejezés helyett jobb a példaként, példa 

gyanánt v. egyszerűen: például. 

Az okán újabban terjedt el a még modorosabb, eredetileg rosszalló árnyalatú, ezért 

félreérthető ürügyén névutóféle szónak a felváltására (l. ott is). 

 

oké 

Amerikai angol eredetű, bizalmas hangulatú mondatszó. Magyar megfelelői: rendben van, 

jól van, egyetértek vele(d). Sokszor csupán ennyit jelent: igen. Divatozó használatát, amely 

ma már csaknem az összes korosztályra kiterjed, nem helyeselhetjük, mert egyhangúvá 

teszi a nyelvi érintkezést. Helyettesítsük v. váltogassuk magyar szinonimáival! 

Származékai még inkább argónyelvi jellegűek: okés ’rendben levő, jó’; okéz 

’(hivatalosan) helybenhagy, jóváhagy vmit’. Az okéztat ige az utazási irodai ügyintézők 

újabb keletű zsargonszava: okéztatja a repülőjegyet ’(hivatalosan) visszaigazoltatja a 

helyfoglalást’. Ezt rövidsége miatt ebben a stílusrétegben elfogadhatjuk. 

 

okoz – szerez 

Bár a régi nyelvben – hasonló jelentésük folytán – egyaránt használták őket kedvező, 

kellemes, ill. kedvezőtlen, kellemetlen dolgokkal kapcsolatban, a választékos 

nyelvhasználatban napjainkra kialakult bizonyos fokú megoszlás: örömet stb. szerez, de 

bánatot stb. okoz. 

Újabban lazul ez a megkülönböztetés, s terjed a vegyes használat, mégpedig az okoz 

javára. Ez nem idéz ugyan elő értelmi zavart, s a különbségtevés amúgy is kissé 

mesterkélt, de a választékos igényű nyelvhasználat kitart a boldogságot, kellemes 

meglepetést, vidám estét stb. szerez, ill. a bajt, keserűséget, bosszúságot, fájdalmat stb. 

okoz kettőssége mellett, s az ellentétes változatot pongyolának tekinti. 

 

oktrojál 

Francia eredetű idegen szó. Mindinkább kiszorítják magyar megfelelői: ráerőltet, 

ráerőszakol, rákényszerít, bizalmasan rátukmál vmit vkire. 

 

okuláré 

Latin eredetű, régies, népies, mai beszédben bizalmas v. tréfás főnév: ’szemüveg’. A 

rövidült ókula alak még ritkább. 

 

okvetlen 

Melléknévi használata ritka: ~ engedelmesség (= feltétlen). Általában határozószó, 

magában v. -ül raggal: ~ v. ~ül ott leszek (= bizonyosan, mindenképp). Ügyeljünk, hogy a 



rokon értelmű, de más jelentésárnyalatú feltétlenül ne szorítsa ki a használatból. Eredeti, 

teljesebb alakja, az okvetetlen ’ellenvetés nélkül(i)’ napjainkra elavult, csak az 

okvetetlenkedik származékban él. Vö. feltétlen, feltétlenül | feltétlen(ül) – okvetlen(ül) 

oláh 

A román népnév régies, népies megfelelője. Családnévként gyakori. Kiejtése: [olá]. 

Toldalékos alakjaiban rendszerint csak magánhangzó előtt ejtjük ki a h-t: ~tól [olától], ~val 

[olával], de ~ok [oláhok v. oláok]. Vö. román – oláh 

 

Olaszba utazik L. Lengyelbe, Olaszba, Spanyolba stb. utazik 

 

olcsó ár 

Keveredéssel kialakult jelzős szerkezet: ~on jutottam hozzá, azaz olcsón, ill. alacsony 

áron. Bár voltaképpen nem az ár, hanem az áru az olcsó, a bizalmasabb beszélt nyelvben 

már elfogadhatjuk az ~ kifejezést is. 

 

oldal – lap L. lap – oldal 

 

oldalog 

Alapjelentése: ’oldalazva megy’, de ebben ritkán fordul elő. ’Sompolyog’ értelemben 

rosszalló. Szabályos írott alakja: ~; az ódalog bizalmas-pongyola, ill. népies. 

 

olimpia 

A négyévenként más-más városban megrendezett nagy nemzetközi sportversenyek az 

ókori görög sportünnepélyek színhelyéről, Olümpiá-ról kapták nevüket. A latinos átírás 

(Olympia) folytán az ~ alak lett általános. Ritka, kissé régies változat az olimpiász. Ez 

voltaképp a két olimpia közötti négyéves időszakot jelenti. Mivel ’olimpiai játékok’ 

értelemben nincs rá szükség, kezd elavulni. 

 

olimpiás – olimpikon 

A magyar képzésű olimpiás és a – semlegesneműsége miatt – hibáztatott görög eredetű 

olimpikon egyaránt ’az olimpián részt vevő sportoló’-t jelent. Az olimpikon-nak ezenkívül 

’olimpiai bajnok’ értelme is van. A hibátlan képzésű olimpiás a zavaró piás ’iszákos, ittas’ 

végződés miatt nem tudott elterjedni, az olimpikon a túlzott helytelenítés ellenére általános 

használatú maradt. 

 

olívzöld – olívazöld 

Mindkét változatában ritka, fölösleges idegen szó. Magyar megfelelője: olajzöld. Az 

olívzöld alak németes, az olívazöld jobban megfelel az olívaolaj latin–olasz eredetű 

előtagjának. 

 

ólmos eső L. ónos eső – ólmos eső 

 

ólommentes L. -mentes utótagú összetételek 

 

oltári 

E melléknév alapjelentése: ’az oltáron levő, ahhoz tartozó, ill. ahhoz illő’. Pl.: ~ dísz(ek), 

kegytárgy(ak); a teremben ~ csönd (= áhítatos, teljes csönd) honolt. 



Az argóban az ~-nak ’óriási’, ill. ’remek, pompás’ jelentése is van: ~ botrány tört ki; ~ 

filmet láttam. Gyakran nyomósításra is, határozószószerűen: ~ jó volt a film, amit láttam. 

Egy időben az ~ divatszó volt, különösen az ifjúság nyelvében. Ma sokkal ritkábban 

hallható, s nem is kár érte! 

 

olt – ojt 

A tüzet olt és a gyümölcsfát olt igéje voltaképp két különböző eredetű szó. Mindegyikhez 

további jelentések is tartoznak, pl. szomjúságot, meszet, tejet olt; vmely eszmét, hitet stb. 

olt vkibe; betegség ellen (be)olt. A köznyelvi és irodalmi nyelvi alak az olt, az ojt népies, 

de a kertészet nyelvhasználatában is elég általános: barackfát ojt. 

 

olvas 

Fő jelentésén kívül a népnyelvben ’számol, számlál’ értelemben is használatos: pénzt ~, 

meg~sa a tyúkokat. 

Az újabb sajtónyelvben az angol read (nem csupán ’olvas’, hanem ’megfejt, megért, 

értelmez’ is!) mintájára ilyen kifejezésekben is előfordul: az autó (szinte) ~sa az utat; a 

képzett játékos (jól) ~sa a játékot, azaz ’pontosan érti, tökéletesen alkalmazkodik hozzá’. 

Ez a használat – legalábbis ma még – idegenszerűen hat, s olykor megértési nehézségeket 

is okoz. 

 

olvasat 

Eredetileg nyelvészeti szakszó: ’vmely nyelvemlék szövegének v. egyes szavának 

feltehető egykori hangzó alakja’. A kritikai zsargonban ’értelmezés’ jelentésben divatszóvá 

vált: a vers, a novella vmilyen ~a. Az újabb politikai nyelv, talán ennek hatására is, szintén 

az ~ szóval él ebben az összefüggésben: az országgyűlés a törvényjavaslatot első ~ban 

tárgyalta. Helyesebben, hagyományosan: első olvasásban. 

 

olvasmányos 

Szabályos képzésű, hasznos szavunk. Váltogassuk azonban szinonimáival: könnyed, vonzó 

stílusú, szórakoztató, élvezetes, olvasásra v. olvasmánynak kínálkozó stb. 

 

olyatén L. ilyetén – olyatén 

 

olyik 

Határozatlan névmás a tájnyelvben. Köznyelvi megfelelői: némelyik, némely, egyik-másik. 

Újabban népies stíluselemként a sajtónyelvben és a kritikai zsargonban is feltűnik: ~ verse 

valóságos botrányt kavart. Nem helytelen, de túl gyakori használata modorosság. 

 

oly – olyan 

A köznyelvi olyan mellett az oly kissé régies, választékos; állítmányként nem használható. 

Nagyjából hasonló jellegű az ily – ilyen, mily – milyen, ugyanily – ugyanilyen stb. alakpár. 

Az olyan további változatai a régies, irodalmias olyas(féle, -forma, -mi), a régies, hivatalos 

olyatén(képpen). 

Rámutató szerepben az oly(an) hangsúlyos: olyat szeretnék; olyan boldog volt, mintha… 

Tagadószó, kérdőszó után azonban nem kap erősebb nyomatékot: nem olyan időket élünk; 

mi olyan keserű ebben az italban? Hangsúlytalan az oly(an) akkor is, ha bizonytalanságot, 



határozatlanságot fejez ki, szinte töltelékszóként: kérnék olyan 37–38-as cipőt. Kerüljük 

ezt a divatozó, gépies pongyolaságot! 

 

ombudsman [ombucman] 

Svéd eredetű nemzetközi szó: ’megbízott, meghatalmazott, bizalmi személy, jogi 

képviselő’. Az ~ az állampolgári, személyiségi, adatvédelmi, nemzeti és etnikai kisebbségi 

stb. jogok fölött őrködő, netáni megsértésüket kivizsgáló és megállapító választott 

tisztségviselő. E jogintézmény skandináv eredetű, de számos más országban is 

meghonosodott. 1995 nyarán a magyar országgyűlés is megválasztotta az első négy ~t. 

Az ~ főnév hivatalos magyar megfelelője: országgyűlési biztos, pl. az állampolgári 

jogok országgyűlési biztosa. Mivel ez a kifejezés mindennapi használatra túl hosszú, az ~ 

magyarítására több szójavaslat is született: jogőr, országbiztos, szószóló. Ezek azonban 

egyelőre nem tudták kiszorítani az idegen szót. 

Az ~ szót – bár utótagja ’ember, férfi’ jelentésű – nőre is nyugodtan alkalmazhatjuk. Az 

ombudsnő kifejezés szójátéknak, műsorcímnek kitűnő, de hivatalos megjelölésként aligha 

fog elterjedni. 

 

ondolál 

Latin–francia eredetű idegen szó. Köznyelvi alakja: ~, az eredetihez közelebb álló ondulál 

ritka. Magyar megfelelője: (hajat tartósan) hullámosít. Az ondolált haj magyarul 

hullámosított haj. Ezek azonban választékosnak hatnak, nem általános használatúak. 

Eléggé elterjedt viszont az ondolálás helyett a tartós hullám. 

 

onnan – onnét 

A köznyelvi onnan-hoz képest az onnét kissé népies, de elég gyakori. Kerülendők azonban 

a különféle tájnyelvi változatok: onnat, onnajt, onnand, onnéjt, onnént stb. 

 

ónos eső – ólmos eső 

A régi nyelvben az ólom és az ón jelentése keveredett. Lehetséges, hogy finnugor eredetük 

is közös. Ez magyarázza a két szókapcsolat azonos értelmű használatát. Mindkettő helyes! 

 

-on  szóvég idegen szavakban 

Kiejtése sokszor ingadozó, bizonytalan. Néhány görög eredetű szóban és névben hosszú az 

ó: jón (oszlop), polifón, Platón, Szolón. De többnyire rövid o-t ejtünk és írunk: elektron, 

epigon, gramofon, ion, stadion, panteon stb. Ne nyújtsuk meg az olyan szavak rövid o-ját 

sem, mint balkon, patron, peron, sanzon, sezlon, szalon, szezon, vagon! 

 

o – ó  váltakozás idegen szó végén 

Ahogy a magyar közszók és tulajdonnevek végső a, e hangja, ill. betűje toldalék előtt á, é 

lesz (dara – darával; Bence – Bencét), hasonló helyzetben az o-ra végződő idegen szókat 

és neveket is hosszú ó-val ejtjük és írjuk: bolerót, allegróban, Cicerónak, Oslóban 

[oszlóban]. Mivel nyelvünkben rövid o szó végén csak a no, nono indulatszóban fordul elő, 

az ilyen idegen szavak és nevek toldalék nélkül is hosszú ó-val hangzanak: gaucho 

[gaucsó], maestro [maesztró], torero [toreró], Cato [kátó], Nero [néró], Torino [torinó] stb. 

Két kivétel: Mao Ce-tung, Ho Si Minh. A meghonosodottakat e kiejtés szerint írjuk is: 

autó, diszkó, fotó, lottó, magnó, metró, sztereó, videó stb. Összetételben azonban (a 

jelentéstől függően) az o rövid is maradhat: automobil (de: autóverseny), fotokópia (de: 



fotóalbum), kilogramm, magnetofon, radioaktív (de: rádióhullám), videokazetta (de: 

videókészülék) stb. Magyaros alakú idegen földrajzi nevek végén mindig hosszú ó-t írunk: 

Kongó, Mexikó, Csimborasszó, Pó, Milánó, Tokió. 

 

-ó, -ő – -ós, -ős  képzők 

Az -ó, -ő képzős melléknévi igenév vonatkozhat mind alkalmi, mind rendszeres, 

állandó(sult) cselekvésre, történésre, folyamatra: leckéjét tanuló diák – mérnöknek tanuló 

bátyám. Az utóbbi jellegű igenevek gyakran állnak összetételek előtagjaként: fekvőbútor, 

sétálóutca, alvóváros stb. Nagy számban váltak főnévvé: szántó, tanító, terítő 

(textilnemű), lelátó, sportoló, szorító stb. Ez ma is igen gyakori, különösen a vulgáris 

árnyalatú köznyelvben: beugró, erősítő, parkoló, kiegészítő, kitűző stb. Az igei jelentés el 

is homályosulhat, s az igenév melléknévvé válik: forró, kitűnő. 

Az -ós, -ős képzős melléknevek a konkrét, alkalmi jelentésű igenevekkel szemben 

állandó v. tartós, ismétlődő, szokásos cselekvést, történést, állapotot, ill. ilyenre való 

hajlamot fejeznek ki: borongó – borongós (időjárás, hangulat); bicegő – bicegős (járás); 

hízelgő – hízelgős (természet); mulató – mulatós (kedv); rúgó – rúgós (ló); a II. osztályt 

végző tanuló – végzős (tanuló, hallgató, évfolyam). 

A való (= létező, valóságos, igaz) igenév mellett az újabban elterjedt valós melléknév 

rövidebb ugyan, mint a valóságos, reális, a valósággal egyező, a gyakorlatnak megfelelő 

stb. szó(kapcsolat), de voltaképpen kényelmes, híg tartalmú divatszó. Pl. valós igények. 

Helyette árnyalatos jelzők bő választéka kínálkozik: valóban meglévő, létező, fennálló; 

tényleges, érzékelhető, kézzelfogható; nem kitalált, nem képzelt, tárgyi; a való helyzetnek 

megfelelő; megvalósítható, teljesíthető; gyakorlati; biztos, hiteles, megalapozott, konkrét. 

 

operáció, operál 

Latin eredetű nemzetközi szók. Az orvosi szaknyelvben s ennek hatására a köznyelvben is 

terjed nyelvújítási magyarításuk, a műtét, (meg)műt. Vö.: műt – operál | műtét – operáció 

Az operáció divatos szava a sajtónyelvnek: ’(gazdasági) ügylet, vmely feladat 

végrehajtása’, ill. a katonai nyelvnek: ’(had)művelet’. 

Az operál ige bizalmas-pejoratív árnyalattal is használatos a köznyelvben: ’nem 

tisztességes szándékkal használ fel, alkalmaz vmit; nem szabályos módon, nem tiszta 

eszközökkel csinál, végez vmit; mesterkedik, manipulál’. Pl. hamis adatokkal, merész 

föltevésekkel operál. 

 

operatív, operatíve 

Latin elemekből alkotott idegen szavak. Az operatív melléknév egy időben közéleti 

divatszó volt: operatív beavatkozás, eszközök, intézkedés, módszer, rendelkezés, 

végrehajtás. Pontosabb, árnyaltabb magyar megfelelői: tevőleges, tevékeny, hatékony, 

határozott, gyors, gyakorlati(as) stb. Az operatív bizottság, szerv, terv már bizonyos 

szaknyelvi jelleggel állandósult. 

A latinos operatíve módhatározó használata modoros. Helyette: operatívan v. 

operatíven, operatív módon. Magyar megfelelők: tevőlegesen, tevékenyen, hatékonyan, 

határozottan, gyakorlatiasan, ill. műtéttel, műtét útján, műtéti úton. 

 

optimális 



Latin eredetű melléknév, főleg a gazdasági és a közéleti nyelvben: ~ megoldás, ~ 

körülmények stb. Magyar megfelelői: (a) legjobb, (a) legkedvezőbb, (a) legelőnyösebb, (a) 

leginkább megfelelő. 

Mivel az ~ már eleve felsőfokú jelentésű, szükségtelen fokozni (~abb, leg~abb), pl. 

igyekszünk megtalálni a leg~abb megoldást. Helyette: a legjobb, a legkedvezőbb, a 

leginkább megfelelő v. kielégítő megoldást. 

 

optimista, optimizmus 

Latin elemekből alkotott, régóta meghonosodott nemzetközi szók. Együtt élnek magyar 

megfelelőikkel: derűlátó, bizakodó; derűlátás, bizakodás. 

Hasonló a helyzetük az ellentétes jelentésű, szintén latin eredetű pesszimista, 

pesszimizmus szavaknak. Magyar megfelelőik: borúlátó, sötéten látó, kishitű; borúlátás, 

sötéten látás, kishitűség. 

Az optimista és a pesszimista, bár felsőfokú latin melléknévből erednek, a magyarban 

bátran fokozhatók: optimistább, (a) legoptimistább; pesszimistább, (a) legpesszimistább. 

 

órai – órás 

Jelentésük lényegében azonos: ’órányi’. Az órás kissé pongyola, de a köznyelvben ez a 

gyakoribb. Egyszerű határozott tőszámnévvel egybeírjuk őket, összetett v. határozatlan 

számnévvel azonban nem. Pl.: kétórai vita, hatórai várakozás, negyedórai pihenés; félórás 

szünet, négyórás munka; de tizenkét órai ügyelet, két és fél órás műtét, néhány órai v. órás 

alvás. Értelmi megkülönböztetésül az előbbieknél is élhetünk különírással, pl. a tízórai 

(étkezés) után tíz órai utazás következett. 

Az órai másik jelentése: ’a jelzett órában történő, kezdődő, közlekedő’, pl. a nyolcórai 

becsöngetés; ötórai tea; a fél tíz órai vonat. De az órás is használható így: a nyolcórás 

becsöngetés, a hatórás busz. 

 

órakor 

Igényes köznyelvi kiejtésben nem nyújtjuk meg, s írásban sem kettőzzük a k-t! 

 

orangután 

Az Indonéziában honos emberszabású majom maláji eredetű nevét magyar szövegben ~ 

alakban írjuk. Az orángutáng, orángután változat régies, ill. ritka. 

 

ordibál 

Az ~ szó az ordít(ozik) és a kiabál igék vegyülésével keletkezett. Népies és tréfás jellege 

miatt csak ilyen stílusú közlésben használható. Köznyelvi megfelelői: ordít, kiabál, 

ordítozik, kiáltozik. 

 

ordináré – ordenáré 

A németből átvett, végső soron latin eredetű, bizalmas és pejoratív hangulatú melléknév. 

Az előbbi változat közelebb áll a latin eredetihez, az utóbbi kissé népies, s erősebben 

rosszalló. Igényes, árnyalt magyar megfelelőik: közönséges, faragatlan, otromba 

(viselkedés, modor), útszéli, durva, illetlen, trágár (beszéd). 

 

orgazda, orgyilkos L. orv-, or- előtagú főnevek 

 



óriás – órjás 

Főnév is, melléknév is lehet (mesebeli óriás, ill. óriás léptekkel közeledik). A három 

szótagú változatban is ejtünk j-t ([órijás]), s gyakori a két szótagú órjás ejtés- és írásmód, 

bár ez kissé népies ízű. A XIX. századi szépirodalomban is élt, pl. „Bakó, ügyes légy, 

órjást vesztesz el” (Madách: Az ember tragédiája). Ugyanez áll az óriási – órjási alakpárra 

is. 

Az óriási divatos, túlzó kifejezés: óriásit aludtam, óriási eset volt stb. Efféle modoros 

használatát lehetőleg kerüljük! 

Az óriás melléknév gyakran alkot összetételt: óriáskifli, óriásplakát. Az óriási 

melléknév viszont mindig különírandó: óriási tömeg. 

 

originális – originál 

Latin eredetű melléknév: ’eredeti’. A teljes változat ma régies, irodalmias: originális elme, 

ötlet, megoldás (= eredeti, különleges, nagyszerű). A csonkult végű alakot a németből 

vettük át. Ez a kereskedelem nyelvében gyakori: originál csomagolás (= eredeti, 

bontatlan), originál minőség (= eredeti, hamisítatlan, szavatolt). Mivel mind a két 

változatnak vannak pontos magyar megfelelői, inkább ezekkel éljünk! 

Az utóbbi időben – talán mert az originál szót némelyek igének vélik – felbukkant az 

originált csomagolás, sőt az originálás ’eredeti, bontatlan csomagolás’ kifejezés is. Ezeket 

a hibás szóalakokat még a szakzsargonban is kerüljük! 

 

Ormánság – Ormányság 

A dél-baranyai tájegység nevének mai szabályos írásmódja: Ormánság; a másik változat 

régies és népies. A név eredete talán valóban összefügg az ormány főnévvel, de az 

Ormányság, ormánysági (lakos) gúnyolódásra adhat alkalmat, ezért célszerűbb az n-es 

változatot használni. 

 

ormány 

Az orr főnévből alkotott nyelvújítási szó, de rövid r-rel ejtjük, s így is írjuk. 

 

ornamens – ornamentum 

Az építészeti és művészettörténeti szaknyelv szavai. A latin ornamentum ’díszítmény’ 

mellett az ornamens torz képzésű ál-latin szó, de meglehetősen elterjedt. Valójában 

mindkét idegen szót jól helyettesíthetné a magyar díszítőelem, díszítmény v. ékítmény. 

 

orrhangúság 

Az orrhangú mássalhangzók (m, n, ny) szerves tartozékai nyelvünk hangállományának (pl. 

álom, János, nyál). Természetes, nem is tudatosuló jelenség, hogy a velük alkotott 

hangkapcsolatokban a magánhangzók is orrhangú színezetűvé válnak (pl. hamvas, 

huszonhat, kenhet, enged, kliens, színház). 

Az ~ akkor beszédhiba, ha a magánhangzó kiejtésekor a levegő nemcsak a szájon, 

hanem az orron át is áramlik, s emiatt a hang jellegzetes mellékzöngét kap. Az ilyen 

ejtésmód általában helytelen beidegzés következménye. Orvoslásához többnyire elég az 

önfegyelem és a tervszerű gyakorlás, de ha szükséges, logopédus segítségét is igénybe 

vehetjük. 

 

orrot kap 



Idegenszerű, mesterkélten bizalmas hangulatú kifejezés. Természetes, magyaros 

szemléletű megfelelői: megrovást, szidást kap; lehordják, leszidják, lekapják, letolják, 

leteremtik; kap egyet az orrára, az orrára koppintanak. 

 

ország L. állam – ország 

 

ortodox 

A Kelet-Európában a középkor kezdetén kialakult, a pápa fennhatóságát el nem ismerő 

keresztény vallás és egyház jelzőjeként a korábban általános használatú görögkeleti helyett 

az utóbbi időben az ~ számít hivatalosnak: az ~ vallás, egyház; ~ hitben nevelkedett. Az 

izraelita vallásnak egyik, a vallási előírásokhoz, életviteli szabályokhoz szigorúbban 

ragaszkodó irányzatát szintén ~-nak nevezik (szemben az ún. neológ-gal). Főnévként is, 

mind a két jelentésében: az ~ok, azaz ’ilyen hitű, vallású emberek’. Átvitt értelemben 

erősen pejoratív hangulatú: az ~ felfogás pl. ’a hagyományokhoz mereven ragaszkodó, 

maradi’. 

 

ortológia, neológia 

Görög eredetű megnevezések a nyelvhasználattal, nyelvi helyességgel, ill. a 

nyelvműveléssel kapcsolatos két ellentétes (szélsőséges) nézetre: az ortológia hívei, az 

ortológusok a hagyományhoz ragaszkodnak, és küzdenek mindennemű változ(tat)ás ellen; 

a neológia elvét valló neológusok a nyelvnek új elemekkel, neologizmusok-kal való 

gazdagítására törekednek. E két felfogás küzdelme a magyar nyelvművelés történetén is 

végigvonul. A helyes álláspont a két szemléletmódnak mérlegelő, harmonikus, de elvszerű 

összeegyeztetése. Kazinczy Ferenc klasszikus szavaival: „Jól és szépen az ír, aki tüzes 

ortológus és tüzes neológus egyszersmind.” 

 

orv-, or-  előtagú főnevek 

Az előtag eredeti alakja v nélküli (vö. orozva); ez maradt meg az orgyilkos, orgazda 

szavakban. Az orv- előtag a v-s tőváltozatból (vö. orvul) vonódott el; ez él tovább az 

orvvadász, orvhalász, orvlövész főnevekben. A szócsoport helyesírását nem sikerült (és ma 

már nem is kell) egységesíteni: az orvgyilkos régies, az orvadász stb. pedig hibás 

helyesírású alak! 

 

orvosság – gyógyszer 

Az első régi, köznyelvi, kissé népies szavunk, ez él a szólásokban. Pl.: halál ellen nincs 

orvosság; vénembernek bor az orvossága; a fog legjobb orvossága a hideg vas. Ezzel 

szemben a gyógyszer nyelvújítási szó, hivatalos, szaknyelvi megnevezés, sok összetétel 

előtagja (gyógyszertár, -ipar, -mérgezés stb.). A hivatalos gyógyszerész származék mellett 

a görög–latin eredetű patikus kissé régies és népies, de köznyelvi. Ugyanígy a patika a 

gyógyszertár-hoz képest (l. ott). 

 

Oscar-díj 

Kötőjellel kell írni, mint a díjak nevét általában (pl. Kossuth-díj, József Attila-díj, de 

Állami Díj). Nehézséget szokott okozni az átadás utótaggal alkotott összetételének 

helyesírása. Mint jelöletlen birtokos jelzős összetett szót voltaképpen egybe, ill. kötőjellel 

kellene írni: ~-átadás, de a két kötőjel miatt ettől sokan idegenkednek, s inkább különírják: 

~ átadás. Mivel azonban ez – a jelöletlen birtokviszony megléte miatt – határozottan hibás 



alak, áthidaló megoldásként a birtokos szerkezetté való átalakítást javasolhatjuk: a 

televízió közvetíti az ~ átadását. 

 

ostobaságot csinál L. csinál 

 

Osvát – Osváth 

E családnév egyik változatában régies írássajátság a h. Nem ejtjük ki (vö. Németh, Tóth, 

Vargha). Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője h nélkül írta a nevét. Némelyik család az első 

szótagban zs hangot ejt (vö. Balás, Pais, Jósika), de írásban is előfordul az Ozsvát v. 

Ozsváth névalak. 

 

oszmán – ozmán 

Szabályos helyesírású alakja: oszmán, gyakran oszmán-török kapcsolatban; az oszmánli 

elavult, az ozmán kissé régies. 

 

oszt 

Helytelen, idegenszerű használata különösen a sajtónyelvben, az előadói és a hivatalos 

stílusban gyakori: ~ja vkinek az aggályát, álláspontját, felfogását, félelmét, gyanúját, 

meggyőződését, nézetét, örömét, véleményét. 

Természetes köznyelvi megfelelőik: azonos v. ugyanaz az aggálya, félelme; egy(ezik) az 

álláspontja, véleménye vkiével; azonos stb. állásponton, nézeten, véleményen van(nak); 

együtt érez, aggódik, örül vkivel; ugyanúgy érez, vélekedik. 

Választékosabb szinonimák: azonos nézet(ek)et, elv(ek)et stb. vall; benne is 

aggodalmat, gyanút stb. kelt, ébreszt vmi; osztozik vkinek a fájdalmában, felfogásában, 

gyászában, örömében stb. Másként helyettesíthető kifejezések: ~ja vkinek az indítványát, 

javaslatát = elfogadja, helyesli, egyetért vele; ~ja vkinek a sorsát = osztozik sorsában, 

vállalja sorsát, közös sorsot vállal vele. 

 

Osztapenko 

A Budapest délnyugati határán állott közismert szobor névadójának nevét így ejtjük 

helyesen: [osztapenkó]. E családnév az Osztap keresztnévből ered (vö. Makar – 

Makarenko). Emiatt t-vel kell mondani és írni, nem pedig ty-vel. A gyakran hallható 

[osztyapenkó] forma pontatlan, kerülendő! 

Köznévi utótagját kötőjellel kapcsoljuk hozzá: ~-szobor, ~-emlékmű. 

 

Osztrák–Magyar Monarchia L. történelmi államnevek 

 

óta 

Időhatározói névutó vmely időponttól a (valóságos v. átképzeléses) jelenig tartó állapot, 

folyamat, történés, cselekvés tartamának kifejezésére: reggel ~ esik; Petőfi ~ vártak az új, 

nagy költőre; egy év ~ nem láttam; egy hét ~ várlak. Időtartammal kapcsolatban így is 

helyes: egy éve, egy hete. A múltra vonatkozólag általában más forma használatos: 1935-

től (fogva) tanított (nem pedig: 1935 ~). A miótátul, régótátul erősen népies a köznyelvi 

mióta, régóta mellett. 

 

Otelló – Othello 



Az első névalak Verdi operájára, a második Shakespeare drámájára utal. A kis kezdőbetűs 

otelló főnév jelentése: ’fekete szőlőfajta’, ill. ’ennek terméséből készült vörösbor’. 

 

ott  egybe- és különírása 

Helyviszonyt kifejező határozószó. Némely igével igekötőként egybeírjuk: ottfelejt, -hagy, 

-marad, -vész. Ha azonban a határozószó nyomatékos, v. szembeállítást fejezünk ki vele, 

különírandó: ~ felejtettem, ahol ültem; ~ hagytam, nem a polcon; ~ maradsz! Egybeírjuk 

néhány (igéből képzett) névszói származékkal is: ottjártakor, ottlakása (idején), ottléte 

(alatt), ottmaradó (összeg), de kötőjellel: ott-tartózkodás. 

 

ottlap L. honlap 

 

outlet 

Ezt az angol főnevet eredeti írásmóddal és [autlet] kiejtéssel napjaink magyar kereskedelmi 

nyelve is használja, mert egyelőre nem sikerült magyarítani. Az ~ jelentése: ’üzlet, fiók; 

vmely gyár márkaboltja, mintaboltja, amelyben saját gyártmányú árut, különösen 

ruhaneműt v. cipőt árusít kedvezményes áron’. Az ~ ennek megfelelően nemcsak üzletet, 

hanem árengedményt, csökkentett áron való árusítást is jelent, pl. ~ ruhabolt, ~ 50%. 

Magyar megfelelőjéül előbbi értelmében a gyári üzlet, márkabolt, esetleg a mintabolt 

kínálkozik. Az árkedvezményre utaló jelentésében pedig ezekkel lehet helyettesíteni: 

kedvezményes ruhabolt, kedvezményes árusítás, …% (ár)kedvezmény v. (ár)engedmény. 

Sajnos, mindezek jóval hosszabbak az angol ~-nél, ezért spontán módon nem fogják tudni 

kiszorítani. 

 

outplacement 

Az üzleti életnek ez a nálunk is használatba került angol szakszava olyan eljárást jelent, 

amely segítséget nyújt az elbocsátott alkalmazottnak új munkahelyet találni. Nincs pontos 

magyar megfelelője (az áthelyezés mást jelent), ezért egyelőre ezt vettük át eredeti 

helyesírással és [autplészment] ejtéssel. 

 

outsider 

Angol szó; eredeti jelentése: ’kívül álló, külső, vmely körbe nem tartozó, nem beavatott 

személy’. A sportnyelvben: ’nem ismert, a (ló)versenyben esélytelen(nek tartott) ló v. 

versenyző’. Innen általában: ’ismeretlen, idegen, (addig) szám(ítás)ba nem vett személy’ 

(különösen vmely vállalkozásban, pályázaton, versenyben). Kiejtése magyar beszédben kb. 

[autszájder]. Használata nem oly gyakori a köznyelvben, hogy kiejtés szerint kellene 

írnunk. Sokszor jól helyettesítik magyar megfelelői, az esélytelen, ismeretlen, esetleg a 

képes értelmű sötét v. fekete ló kifejezés. 

 

óva int, hogy (ne)… 

Óvást, féltést stb. jelentő főmondat után természetesebb, gördülékenyebb a tagadószót is 

tartalmazó mellékmondat: óva intett, hogy ne menjek el. Másképpen: óva intett, nehogy 

elmenjek. Ha azonban a főmondatban ki van téve az utalószó, az állító mellékmondat a 

jobb: óva intett attól, hogy elmenjek. 

 

óv-  előtagú összetételek 



Puszta igetővel alakult nyelvújítási szók. Közülük az óvintézkedés és az óvszer honosodott 

meg. A szabályos óvó- előtagot tartalmazzák viszont az óvónő, óvóhely stb. főnevek. 

 

ovi L. -i képző becéző-kicsinyítő használata 

 

óv – ó 

Ma csak az óv alak használatos. Az ó régies, de XIX. századi költőinknél még gyakori: 

„Ójad fúvó széltül drága gyermekedet” (Arany: Toldi). E változatnak a köznyelvben 

meggyökerezett származéka a kissé választékos óhatatlan(ul) és az óva (nem pedig óvva!) 

határozói igenév. 

 

óvoda 

Az első szótagbeli ó rövid ejtése ([ovoda]) már oly általános, hogy nem is tekinthetjük 

hibának. A szó gyermeknyelvi, játékos rövidítése is ovi (majd ebből: ovis ’óvodába járó 

gyermek; óvodás’). Hasonlóképpen megrövidül a kevésbé igényes köznyelvben az óvónő 

és az óvó néni kezdő magánhangzója. Írásban azonban még ragaszkodunk az óv igéből 

való származást jelző hosszú ó-hoz; ez érvényesül az óvás, óvadék, (meg)óvatol, óvatos 

kiejtésében és írásmódjában is. A -da képző előtti kötőhang mindig rövid (vö. iroda, 

uszoda; kötöde, sütöde). 

 

oxigén 
Toldalékai rendszerint magas hangúak: a levegő ~ből és nitrogénből áll; a levegő ~je. A 

nyelvújítók magyarítása, az éleny elavult. 

  



Ö, Ő 

ő – az L. az, ez – ő 

 

öcs – öccse 

Az öcs főnevet ritkán használjuk birtokos személyjel nélkül: ott voltak az összes öcsök és 

húgok. Kiejtésében a cs időtartama ingadozik: [öcs] v. [öccs]. 1–2. személyű birtokos 

személyjeles alakjaiban rövid a cs: öcsém, öcséd, öcsénk, öcsétek. A 3. személyben viszont 

megnyúlik, s ezt írásban is jelöljük: öccse, öccsük. Népies és régies változata: ecsém. 

 

őkegyelme – őkigyelme – őkelme 

Az őkegyelme változat régies, az őkigyelme népies, az őkelme tréfás, olykor pejoratív is. 

Eredetileg tiszteletet fejezett ki, ma legfeljebb népmesékben és a bizalmas társalgásban 

fordul elő: jól eltángálták őkelmét. 

 

őket – azokat 

A többes szám 3. személyű névmási tárgyat nem mindig kell kitennünk, visszautalásul az 

egyszer már megnevezett dologra. Elhagyjuk pl. a halmozott igei állítmány mellől: 

viszolygott attól, hogy munkatársait az általuk elkövetett durva hibák miatt kipellengérezze 

és megszégyenítse. Külön tagmondatban viszont már kötelező kitenni a névmási tárgyat: … 

kipellengérezze, és ezzel megszégyenítse őket. 

Dologra vonatkoztatva is őket a névmás, ha a tárgy hangsúlytalan: itt vannak a 

jelentések, holnapig nézd át őket! Ha viszont a névmási tárgyra erős kiemelő v. 

szembeállító nyomaték esik, az azokat forma a szokásosabb: itt vannak a jelentések, azokat 

nézd át, ne a munkaterveket! 

 

öklendez(ik) – ökrendez(ik) 

Az öklendez(ik) a köznyelvi, az ökrendez(ik) népies. Egyes szám 3. személyben ingadozik 

az ikes és az iktelen alak; az előbbi a gyakoribb. 

 

ökonómia, ökonomikus 

Görög–latin eredetű idegen szavak. Különféle jelentéseikben jó magyar megfelelőik 

vannak: (köz)gazdaságtan, (ésszerű) gazdálkodás, beosztás, ill. gazdaságos, takarékos. Az 

ökonómia alapszó ó-ja a képzett származékok egy részében megrövidül: ökonomikus, 

ökonomizmus. De hosszú marad az ó ezekben: ökonómiai, ökonómista, ökonómus. 

 

ökumenikus 

A görög eredetű ~ melléknév jelentése: ’egyetemes, az egész világot érintő (különösen 

vallási kérdésekben)’, pl. ~ törekvések, ~ szeretetszolgálat. Gyakran hibásan ejtik és írják, 

pl. ökomenikus (talán az ökonomikus ’gazdaságos’ téves analógiája folytán). Ügyeljünk 

tehát arra, hogy a második szótagban u-t mondjunk és írjunk! 

 

ölt 

A régebbi sajtó- és közéleti nyelv vmilyen jelleget, méret(ek)et ~ szókapcsolata nem 

minősíthető határozottan terjengős kifejezésnek, de sokszor egyszerűsíthető, tömöríthető: a 

két ország közötti feszültség fenyegető méreteket ~ = … fenyegető méretű(vé válik); a harc 

mindinkább polgárháború jelleget ~ött = … polgárháborúvá vált. 

 



öltöztet 

Egy időben divatos volt az ~ igét oly módon használni, hogy alanya nem személy, hanem 

dolog (ruhadarab v. az öltözet vmely kiegészítője), pl. a bunda, a kalap ~. Modorossága és 

enyhe idegenszerűsége miatt a választékos stílusban ezekkel a kifejezésekkel 

helyettesítsük: (jól) illik neki v. hozzá; jól mutat (rajta). De tréfás reklámszövegként nem 

hibás ez: a napszemüveg ~. 

 

ölyv – ölyű 

Az ölyv a köznyelvi, az ölyű népies és régies. 

 

ömlik – ömöl 

Általában csak 3. személyben használatos: ömlik, ömlenek, ömlene, ömlenének, ömöljön, 

ömöljenek. Az iktelen ömöl alak választékos, régies. A ritka 1–2. személyben iktelen 

személyrag járul hozzá: ömlök, ömlesz. 

 

ön 

Az ~ személyes névmást az 1830-as években igyekezett elterjeszteni Széchenyi István a 

német Sie magyar megfelelőjeként, a kevésbé udvariasnak érzett maga helyett. 

Az ~ megszólítás az idegenek közötti, ill. a hivatalos jellegű nyelvi érintkezésben 

gyakori és természetes. Nemcsak férfiakat, hanem nőket is megszólíthatunk ön-nel (vö. 

kegyed), de kissé rideg, távolságtartó volta miatt célszerű vmely egyéb megszólító 

elemmel kiegészíteni: ~, asszonyom félreértette szavaimat. 

 

ön-  előtagú szavak 

Korábbi előzmények után az ön- kezdetű összetételek a nyelvújítás korában szaporodtak 

meg nyelvünkben, s azóta is gyarapodik a számuk, különösen a szaknyelvekben. Az ön- 

előtag sok jelentéselemet sűrít magába: ’saját (maga), saját magára vonatkozó, ill. ható, 

saját magától mozgó, működő’ stb. Ezért nem nélkülözhetjük ezeket a hagyományos 

szavainkat: önálló(ság), önbizalom, öntudat stb., sőt ezeket az újabbakat sem: önindító; 

önkiszolgáló (üzlet), önleeresztő (olajsütő), önszabályozó (rendszer) stb. Némelyik ilyen 

melléknévben az ön- előtag inkább csak nyomatékosító szerepű; pl. az öntapadó címke v. 

tapéta lehetne csupán tapadó, az önjáró munkagép pedig járó. De a szakmai szóhasználat 

már ezekben is szentesítette az ön- előtagú változatot. 

Kerüljük viszont a saját névmás és az ön- előtagú összetett szó együttes használatát, 

mivel egyikük fölösleges. Pl. a megírta saját önéletrajzát kifejezés helyesen v. megírta 

saját életrajzát, v. megírta önéletrajzát. 

 

önerős L. magánerős 

 

önjáró L. ön- előtagú szavak 

 

önkéntelen – önkénytelen 

Az önkéntelen a köznyelvi, az önkénytelen csak szóbeli vagylagos változat. 

 

önkéntes – önkényes 



E két melléknév alakilag is, jelentésében is elkülönült: az önkéntes ’önként, saját 

akaratából cselekvő v. történő’, az önkényes ’mások jogait, akaratát semmibe vevő’. 

Főnévként csak az önkéntes használható: ’önkéntes katona’. 

 

önleeresztő L. ön- előtagú szavak 

 

önmagam, önnönmagam L. enmagam, ennenmagam – önmagam, önnönmagam 

 

önmagunk L. mi magunk – minmagunk – önmagunk 

 

öntapadó L. ön- előtagú szavak 

 

öntevékeny – műkedvelő – amatőr 

Hasonló jelentésű, de egymással nem mindig helyettesíthető szavak. Az öntevékeny ’külön 

utasítás, irányítás nélkül cselekvő’, a műkedvelő ’nem hivatásszerűen működő’. Az 

öntevékeny melléknévnek ’műkedvelő’ értelemben való használata pontatlanság. Az 

amatőr a műkedvelő-nek az idegen megfelelője. Általában nem pejoratív, de a 

professzionistá-val v. röviden profi-val szembeállítva kisebbértékűséget, elmarasztalást 

fejezhet ki: ez bizony jellegzetes(en) amatőr megoldás volt! 

 

öntvény – ötvény 

A régies ötvény szakszóban – jelentése: ’fémek keveréke, ötvözete’ – nincs n hang, ill. 

betű. Nem tévesztendő össze az öntvény főnévvel, amely a formába öntés eredményét 

jelöli. 

 

ö…, ö…, ö… L. nyökögés 

 

ördöngös – ördöngős 

Az előbbi a szabályos írású alak, az utóbbi csak szóbeli vagylagos változat. 

 

öreg 

Általában élőlénynek a jelzője (~ hivatalnok, ~ bika), de tárgy, dolog neve mellett sem 

helytelen (~ ház, ~ hálósipka). ’Nagy’ jelentésben kissé népies: ~ betű, ~ templom; ez ~ 

hiba volt. Megszólításként bizalmas v. fölényes(kedő): figyelj (csak), ~! Az ~em! 

megszólítás a hanglejtéstől és a beszédhelyzettől függően baráti is, leereszkedő is lehet: 

nézd, (édes) ~em, ez nem mehet így tovább! 

 

őriz 

Ma is idegenszerű (németes) ezekben a szerkezetekben: őrzi az ágyat, a szobát. Magyaros 

megfelelők: (ágyban fekvő) beteg; kénytelen ágyban v. ágyban fekve maradni; nem 

hagyhatja el a szobát, a lakást; ágyhoz v. a szobájához van kötve; stb. 

 

őrizet alatt áll L. áll terjengős kifejezésekben 

 

öröklött – örökölt 

Használati körük kissé eltérő: öröklött v. örökölt betegség, de csak örökölt vagyon(tárgy). 

 



örömet okoz L. okoz – szerez 

 

örömet – örömöt 

Az öröm főnévhez a mássalhangzóval kezdődő toldalékok hagyományosan -e 

kötőhangzóval csatlakoztak, pl. örömek, örömed. Az újabb nyelvszokás szerint a 

kötőhangzó már nem -e, hanem -ö, pl. örömök, örömöd. Csak a tárgyrag előtt maradt meg 

a választékos köznyelvben a régebbi örömet forma, pl. örömet szerez, de már e helyett is 

gyakori az örömöt (szerez), s ez sem hibás. 

 

Örs, -örs – őrs 

A személynevet és a személynévi utótagot rövid ö-vel ejtjük és írjuk: Örs vezér tere; 

Budaörs, Alsóörs, Felsőörs. Az őr főnévből képzett nyelvújítási őrs szavunk viszont 

hosszú ő-vel ejtendő és írandó. 

 

örül – örvend 

Az örül a köznyelvi; ehhez képest az örvend választékos, sőt enyhén régies és népies. De 

az örvendek (a szerencsének)! udvariassági formulában inkább ez él, s az erdélyi regionális 

köznyelvben is legalább egyenértékű az örül-lel. 

A vmilyen egészségnek, hírnévnek, népszerűségnek stb. örvend nem tekinthető terjengős 

kifejezésnek, de olykor elég helyette a tömörebb, örvend nélküli megfogalmazás. Pl. jó 

egészségnek örvend = jó az egészsége, egészséges; jó hírnévnek örvend = jó a hír(nev)e; 

nagy népszerűségnek örvend = nagyon népszerű. 

 

örül, örvend, örvendezik  határozója 

Az örül, örvend ma leginkább -nak, -nek raggal használatos: ennek nagyon örülök; örvend 

neki. A vmin örvend kissé régies, keresetten választékos: örvendek látásodon. Az 

örvendezik ige -n, -on, -en, -ön ragos v. miatt névutós vonzattal jár: örvendezik vmin v. vmi 

miatt. Kerülendő viszont az örül, örvend, örvendezik vmi fölött kifejezés, mert 

idegenszerűség, a német sich über etw. freuen tükörfordítása. 

 

ős 

Az argóban és az ifjúsági nyelvben ’szülő’ is, különösen többes számban: elutaztak az 

~eim, jöhettek bulizni. Csak a bizalmas-tréfás stílusban fogadható el! 

 

ősbemutató 

Az ~ összetétel csak ’világviszonylatban első bemutató’ jelentésben helyes. Pl. Mozart 

Don Giovannijának Prágában volt az ~ja. Pongyolaság tehát magyarországi ~-ról beszélni 

v. írni, ha csupán itteni bemutató-ról, első előadás-ról van szó. 

 

őszibarack – őszi árpa 

Az őszibarack, őszirózsa egybeírt előtagja fajtabeli különbséget jelez. A csak időszakra 

utaló őszi jelzős szerkezeteket két szóba írjuk: őszi árpa, őszi búza. 

 

őszinte 

Az In megmondom, In szólva, In meg kell vallanom és társai gyakran tartalmatlan 

beszédtöltelékek, fölöslegesek. 



Az ~ melléknév -n ragos határozói alakját akkor használjuk helyesen, stílusosan, ha 

utána olyasmi következik, aminek kimondása valóban őszinteséget követel, tehát valami 

kellemetlenség, bírálat stb. Pl. In meg kell mondanom, hogy nem tetszett az előadásod. 

Az újabb szokás szerint azonban az In akkor is szerepel a mondatban, amikor a 

folytatás dicséretet, egyetértést stb. tartalmaz: In meg kell mondanom, hogy nagyon tetszett 

az előadásod. Mivel ennek kimondásához semmiféle őszinteségre nincs szükség, hagyjuk 

el az In meg kell mondanom tagmondatot: nagyon tetszett az előadásod. Vö. megmondja 

az őszintét 

 

őszintétlen 

Szokatlan, de nem hibás képzésű melléknév. Alkalmazása szűk körű. Ha kerülni akarjuk, 

ezt használhatjuk helyette: nem őszinte. 

 

össze 

Igekötőként jelentése: ’különböző irányokból egy helyre, tömegbe, együvé’. Ha a 

befejezettség mozzanata nem nyomatékos, elmaradhat az ~: ~csoportosul, ~szövetkezik, 

~tömörül = csoportosul, szövetkezik, tömörül. Akkor is szükségtelen az ~, ha az idegen 

alapszó magában is kifejezi ezt a jelentésmozzanatot: ~kombinál, ~kompilál, ~konfundál = 

kombinál, kompilál, konfundál. 

Az ~beszél vkivel egy kissé bizalmas; a semleges megfelelők részben eltérő jelentésűek: 

(titokban) megegyezik, megállapodik vkivel. Az ~jön is bizalmas, de szinonimái nem 

egészen ugyanazt jelentik: végre ~jött a család = találkozott, ~gyűlt; ez nem jött ~ = nem 

sikerült; ma minden ~jött = minden sikerült, ill. ellenkezőleg: több kellemetlen esemény 

történt egyszerre. 

 

összefüggésben 

Névutó gyanánt sokszor németes, idegenszerű: a fizetésemmel ~ (inkább: a fizetésemről) 

annyit mondhatok, hogy nem valami sok; senki sem vállalta a felelősséget a balesettel ~ 

(helyesen: a balesetért). 

 

összefüggésben áll L. áll terjengős kifejezésekben 

 

összehasonlítást csinál L. csinál 

 

összehoz 

Bizalmas stílusú ige: sok adatot, pénzt hoz össze; ~za a szerződést, a mulatságot, a 

társaságot, a gárdát. Választékos szinonimái: sok adatot, pénzt gyűjt össze; létrehozza, 

megköti a szerződést; (meg)szervezi a mulatságot; összehívja a társaságot; (össze)tobo-

rozza a gárdát. 

 

összejön 

A mai bizalmas stílusban az ~ igének ’megvalósul, sikerül’ értelme is van: ez, sajnos, nem 

jött össze. Érdekes, hogy ugyanebben a nyelvi rétegben az ~ igét korábban épp ellenkező 

jelentésben is használták: ma minden összejött (é. több baj történt egyszerre). 

 

össz-  előtagú összetételek 



Német mintára keletkeztek, de már meghonosodtak. Egyik fajtájukban az össz- előtag 

jelentése: ’összes, teljes, együttes’, pl. összbenyomás, összbevétel, összbüntetés, összérték, 

összhatás, összjövedelem, összkép, összkomfort(os), összköltség, összlétszám, 

össznépesség, összsúly, össztűz. Másik típusukban az előtag kb. ’össze’ értelmű: 

összpontosít; összhang, összhangzat, összjáték, összmunka. 

Pongyolák, ezért a választékos stílusban kerülendők viszont ezek: (az) össz pénzem húsz 

forint (inkább: az összes pénzem); összjavítási költség (pontosabban: javítási összköltség v. 

egyszerűen költség). 

 

összeolvadás L. beszédhangok kapcsolódása 

 

összerúgják a port 

Ez az újabb keletű, ’összevesznek’ értelmű szólás két régi szólásunknak a keverésével 

keletkezett a sajtónyelvben: rúgják a port ’táncolnak’ × összerúgják a patkót 

’összevesznek’. Mivel azonban az összeveszés, verekedés valóban együtt járhat azzal, 

hogy felverik, egymás szemébe rúgják a port, ezt a keverék formát is el lehet fogadni. De 

választékosabbak, színesebbek ezek: összerúgják a patkót, összeakasztják a tengelyt. 

 

összes  utáni egyes v. többes szám L. mennyiségjelzős szók egyes v. többes száma 

 

összetett állítmány szórendje 

Az ~ egyenes, ha a névszói rész megelőzi az igeit; ekkor az állítmány egésze v. névszói 

része hangsúlyos: fiam katona volt. 

Az ~ fordított, ha az igei rész van elöl, s azon v. az állítmány előtt álló egyéb 

mondatrészen van a mondathangsúly: van olyan gyerek ő is, mint a többi; fiam nemrég volt 

katona. 

 

összetett igealakok szórendje 

1. A feltételes mód múlt idejében a ragozott ige és a ragozatlan volna elem mindig 

szorosan együtt marad: akarta volna is, nem is. Hangsúlyos mondatrész és tagadószó után 

ugyanígy: szerdán ment volna oda; „Ha nem születtem volna is magyarnak…” (Petőfi: 

Élet vagy halál!). Az elhitted-e volna típusú szerkezet a választékos beszédben hiba. 

Helyesen: elhitted volna-e. 

2. A ragozott fog segédige önálló igeként viselkedik, tehát a jövő idejű összetett 

igealakok főnévi igenévi része csak akkor előzi meg a segédigét, ha a mondathangsúly az 

állítmány egészén v. igenévi részén van: ez a munka, dolog stb. menni fog. A két szórendi 

forma között jelentésbeli különbség van: fogjuk tudni (a jövőidejűséget hangsúlyozza) – 

tudni fogjuk (az állítmány tartalmát hangsúlyozza). 

 

összetett mondat L. egyszerű és összetett mondat 

 

összetett szó 

Az ~ két v. több szóból egybekapcsolt szóegység. A szerves összetételek elő- és utótagja 

között mondattani viszony van. Ennek típusai: alárendelő (alanyos, tárgyas, határozós, 

jelzős, jelentéssűrítő); mellérendelő (kettőztetés, ikerítés, valódi mellérendelés). Az 

összetett szavak helyesírásáról l. AkH.11 100–142. pont. 

 



összetett szó birtokos személyjelezése 

Az alárendelt összetételeket általában egyszeresen, az utótag végén látjuk el birtokos 

személyjellel: gyémántgyűrűje, képkiállítása stb. Némelyik birtokos jelzős összetétel 

kétféleképpen is kaphat birtokos személyjelet: v. a fenti módon (észjárásom, hajszála), v. 

felbontva, a szerkezeti viszonyt is érzékeltetve (eszem járása, haja szála). Az utóbbi 

megoldás rendszerint választékosabbnak számít, olykor kissé régiesen hat. Néha azonban 

teljesen vagylagos az összetett szó toldalékolása: levált a cipőtalpam v. a cipőm talpa. 

Stiláris különbség van a két változat között ezekben: névnapom – nevem napja; 

születésnapom – születésem napja. Vö. névnap 

 

ötödfél 

Régies és ritka vegyes törtszámnév: ’négy és fél’. Megőrződött benne az ötödik 

sorszámnév régies ötöd alakja (az ötödik már nem egész, csupán fél). Vö. harmadfél | 

negyedfél 

 

őt – őtet 

Az egyes szám 3. személyű személyes névmás kétféle tárgyi alakja közül az őt a 

köznyelvi; az őtet népies, a választékos köznyelvben nem használható. Vö. engem – 

engemet | téged – tégedet 

 

öv 

[Őv] ejtése bizalmas-pongyola, a köznyelvben kerülendő. Vö. kör | posta | tol 

 

övé; övék – övéké L. enyém, tied, övé 

 

ö-zés 

Némelyik nyelvjárásunkban a köznyelvi e (ë) hang helyett bizonyos helyzetekben ö-t 

ejtenek, pl. ëszik helyett öszik; embër helyett embör. 

A legerősebben ö-ző nyelvjárásterület Szeged és környéke, a Duna–Tisza közének és a 

Tiszántúl déli részének ősi települései, valamint Somogy, Baranya és Tolna megye nagy 

része. 

 

özönvíz – vízözön 

Mindkét forma használatos; az előbbi a protestáns, az utóbbi a katolikus hagyományt 

követi. ’Nagyon régi, ősrégi, elavult’ jelentésben az özönvíz előtti gyakoribb, mint a 

vízözön előtti. A francia eredetű szállóigében: utánunk az özönvíz, ritkábban a vízözön. 

 

özv. 
Az özvegy rövidített alakját a név elé teszik. Nagy kezdőbetűvel csak mondat elején, 

címzésben, névjegyen v. aláírásban írjuk. Mondat belsejében és folyamatosan írt 

névsorban kis kezdőbetűs. 

  



P 
pá! 

Az indulatszói eredetű ~ köszönés ma leginkább gyermekköszönésként, ill. -köszöntésként 

él, gyakran ikerítve: ~-~, kisbaba! 

Kissé divatjamúlt, de előfordul (idősebb) nőknek (fiatalabb) nőkhöz v. – még ritkábban 

– férfiakhoz intézett köszönéseként is: ~, kedvesem!; ~, Lajoskám! Mivel azonban 

finomkodó, sőt modoros hangulat társul hozzá, használata mindinkább háttérbe szorul. 

 

pacák 

Tréfás hatású argónyelvi szó. Köznyelvi megfelelői: ember, férfi. 

 

paccer 

Német eredetű, bizalmas hangulatú főnév és melléknév. Helyette a választékos stílusban 

ezeket alkalmazhatjuk: ügyetlen, (két)balkezes ember; kontár. 

 

páciens – paciens 

Latin eredetű főnév. Köznyelvi alakja: páciens; az a hangzós változat ritka, kissé régies. 

Magyarul: (orvosi ellátásban részesülő) beteg. Pl. az illető a főorvos páciense (= betege). 

A pacientúra származék első szótagjában viszont a-t ejtünk és írunk. Ez csak körülírással 

helyettesíthető: vmely orvos (magán)betegeinek köre. 

 

pacskol – paskol 

Hangutánzó eredetű igék: ’tenyérrel v. lapos tárggyal ütöget’, ill. ’gyengéden verdes’. 

Alakjuk és jelentésük elkülönülőben van. Újabban a pacskol csak ’vizet v. más folyadékot 

ütöget’ értelemben használatos. Nyelvjárási változata: pacsál. 

 

padló – palló 

Azonos eredetű, de eltérő alakúvá és jelentésűvé fejlődött szavak. A padló: ’helyiség 

aljának burkolata’, a palló: ’vastag deszkaszál; ebből való keskeny híd v. járda’. 

 

padmaly – padlás 

A nyelvjárási padmaly főnév eredetileg: ’víz által kivájt üreg; alámosott, meredek part’. A 

szépirodalomban elvétve ’padlás’ értelemben is előfordul, ez azonban szótévesztés, 

kerülendő! 

 

Padova – Pádua 

A Pádua változat régies és népies. De csakis: Páduai Szent Antal. Vö. Genova – Génua | 

Mantova – Mantua 

 

paff 

Német eredetű szó a bizalmas társalgás nyelvében. Indulatszóként elavult: ~, erre nem 

számítottunk! A ~ vagyok, (egészen) ~á vált stb. kifejezéseket választékos beszédben és 



írásban ezekkel helyettesíthetjük: elhűltem, elámultam; (egészen) elképedt, meghökkent, 

megrökönyödött (a csodálkozástól). 

 

pajesz 

’Ortodox izraelita férfiaknak, fiúknak fülük előtt mindkét oldalon lecsüngő hajtincse’ 

jelentésben nincs magyar megfelelője. Újabban – sokszor tréfásan – az oldalszakállt is 

nevezik ~-nak. Toldalékai inkább mély hangúak: ~a, ~szal, de előfordul a ~e, ~szel forma 

is. 

 

pájsli – pejsli 

Német eredetű, népies, ill. bizalmas hangulatú szó. A két változat nagyjából egyformán 

gyakori. Magyarul: tüdő v. szalontüdő (mint étel). ’Emberi tüdő’ értelemben tréfás v. 

gúnyos: nem bírja pájslival v. pejslivel. 

 

pájszer – pajszer 

A műhelyzsargon német eredetű szava. Az á-s változat bizalmas-pongyola, az a-s kissé 

vulgáris is. Általában mély hangú toldalékokat kap. A választékos szakmai nyelvben és a 

köznyelvben ezek a magyar megfelelők helyettesíthetik: feszítővas, feszítőrúd, emelő(vas). 

 

pakk, pakol 

E német eredetű szavak a magyarban bizalmas jellegűek, ezért csak a kevésbé választékos 

beszélt nyelvben használhatók. A köznyelvben magyar megfelelőikkel éljünk: poggyász, 

(postai) csomag; (össze)csomagol. 

 

paktum, paktál 

A latin eredetű paktum főnév titokban kötött, ill. tartott megegyezés-t, egyezmény-t jelent, 

enyhén rosszalló mellékízzel. A belőle képzett paktál ige erősebben pejoratív jellegű, 

inkább csak a bizalmas stílusba való. Választékos megfelelői: alkudozik, egyezkedik, 

összejátszik, szövetkezik vkivel. 

 

palack boros L. minőségjelzős szerkezet szórendje 

 

palackbor, palacksör 

Idegenszerű (német mintájú) összetételek a kereskedelmi szaknyelvben. Helyettük jobbak 

– mert magyarosabbak és könnyebben ejthetők – ezek: palackos, palackozott v. üveges 

bor, sör. 

 

palántál – palántáz(ik) – plántál 

Latin eredetű szócsalád. A palántál és a palántáz(ik) egyenértékű változatok. A plántál 

’ültet’ jelentésében elavult, de átvitt értelemben csak ez él: vkinek a szívébe, lelkébe plántál 

vmit; vhová (be)plántálja magát. 

 

pálcát tör mellette 

E hibás alakú, de a sajtónyelvben elég gyakori szólás két hagyományos szólásnak az 

összekeverésével alakult ki: pálcát tör felette ’elítéli’ × lándzsát tör mellette ’kiáll érte’. A 

keverék ~ szólás az utóbbi értelemben terjedt el. Minthogy azonban szemléleti alapja 



ingatag (a bírói pálca, amely e szólásban rejlik, nem használható lándzsaként vkinek a 

védelmében), inkább kerüljük az alkalmazását! 

 

palesztin – palesztinai 

A Palesztina országnévből képzett népnév szabályosan: palesztinai. De mellette kialakult a 

számos analógiával támogatott palesztin forma is (vö. pl. Argentína – argentin). A két szó 

között idővel jelentéskülönbség fejlődött ki. A palesztinai jelzőt inkább földrajzi és 

történelmi értelemben használjuk, pl. a palesztinai (= ’az egykori Palesztina területén élő’) 

zsidóság, míg a palesztin népnév az innen származó, de jelentős hányadában ma nem itt 

lakó arab közösségre vonatkozik: a palesztin ügy, mozgalom, fegyveresek stb. 

Bár kiejtése ingadozik: [palesztin] v. [palesztín], rövid i-vel írjuk, éppúgy mint az 

országnevet, amelyből származik. Toldalékolása inkább mély hangú: palesztinok, 

palesztinnal stb., de előfordul a magas hangú palesztinek, palesztinnel stb. is. 

 

paletta 

Francia eredetű idegen szó: ’kézben tartható festékkeverő lap, lemez’. A sajtó- és 

esszényelvben a festő munkájának jelképe: új szín jelent meg a művész Iján. Később 

felvette a ’színskála’, majd a ’választék, sokféleség’ értelmet is, s ezekben a jelentésekben 

divatszóvá, sőt közhellyé vált: az árucikkek, a nézetek Ija; széles v. óriási In 

válogathatunk. Értelmének bizonytalansága miatt olykor képzavar támad: szélesedik a ~; 

széles Iról meríteni; az érdeklődők köre széles In mozoghat; különböző a helytállás a 

nemzetközi In; hiányt pótol a zenei Iban (rádió- és tévéműsorokból). A legutóbbi példa -

ban ragja és zenei vonatkozása azt jelzi, hogy már teljesen elmosódott a ~ szóban rejlő 

eredeti képszerűség. Ezért az igényes stílusban inkább kerüljük! 

 

Pali – pali 

A Pali becézése mind a Pál-nak, mind a Paulá-nak. A pali köznevet ebből eredeztetik, de 

ez kétséges; esetleg a bal melléknév származéka. Argónyelvi jelentései részben 

semlegesek: ’férfi, ember’, részben pejoratívak: ’hiszékeny, együgyű, könnyen becsapható 

ember’, vö. palira vesz ’becsap, kihasznál’. Igei származéka, a bepaliz ’ua.’ szintén 

vulgáris, argónyelvi. 

 

pancser 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris, erősen pejoratív jellegű főnév. Toldalékai változók: ~ok 

v. ~ek; ~ral v. ~rel. Nincs pontos magyar megfelelője, csak körülírni tudjuk: maflán 

ügyetlen, kétbalkezes, szerencsétlen(kedő) ember, férfi. Jelzőként is gyakori: mit vársz attól 

a ~ alaktól? 

 

paníroz 

Francia–német eredetű konyhai szakszó: ’kirántani való ételt (különösen hús- v. 

halszeletet) lisztben, tojásban és zsemlyemorzsában meghemperget’. A köznyelvbe is ez 

ment át, mert nincs jó magyar megfelelője (a bundáz igét nem sikerült elterjeszteni). 

Igekötővel is: be~. 

 

pantomim 



Görög–latin eredetű színházi szakszó: ’arcjátékkal, mozdulatokkal előadott cselekmény; 

némajáték’. Utolsó szótagjában rövid i-t ejtünk és írunk. Toldalékai mély hangúak: ~ot, 

~ja stb. 

 

panzió – penzió 

Francia eredetű főnév: ’szállás ellátással’, ill. ’kisebb családi(as) szálló’. Mindkét 

írásmódja szabályos, de a panzió terjed a másik rovására. Egykori ’nyugdíj’ jelentése 

elavult, csakúgy mint származékai, a penzionált, penzionárius ’nyugdíjas’. 

A panzió szót a helyette ajánlott magyar vendégház csak ’kisebb szálló’ értelemben 

tudná helyettesíteni. Egyelőre inkább jelentésmegoszlás figyelhető meg a két szó között: a 

kormány vendégháza nem panzió, hanem kényelmesen berendezett, díjmentes szállás 

magas rangú külföldi vendégek, küldöttségek részére. 

 

papa 

Az (édes)apa enyhén bizalmas-családias szinonimája. Ismeretlen idősebb férfi 

megszólításaként bizalmaskodó, ill. udvariatlan: siessen, ~, még sokan várnak! 

 

papír – papiros 

A két változat közül ma a papír a köznyelvi, a papiros enyhén régies és népies, beszélt 

nyelvi. Mindkettőben rövid p-t ejtsünk és írjunk; a [pappir]-féle kiejtés vulgáris, 

kerülendő! 

 

papundekli 

Német eredetű főnév. Ritkább alakváltozatai: papendekli, papondekli, pappendekli. 

Magyarul: keménypapír, karton(lemez, -lap v. -papír). Választékos stílusú szövegben ezek 

vmelyikével helyettesítsük a ~ szót! 

 

paradox, paradoxon 

Görög eredetű idegen szavak. A paradox csak melléknévként használandó (paradox 

állítás), a paradoxon csak főnévként (elsütött néhány tréfás paradoxont). Könnyen 

helyettesíthetők magyar kifejezésekkel: (ön)ellentmondó, ellentmondásos; szokatlan, 

furcsa, ill. (látszólagos) ellentmondás; szellemes, elmés mondás. 

 

paraffin 

Latin elemekből alkotott vegyipari szakszó. Bár általában rövid f-fel ejtik, etimológiai és 

szaknyelvi okokból két f-fel kell írni. Ugyanígy származékaiban is: paraffinoz, ~olaj. 

 

paragrafus 

Elválasztása: pa-rag-ra-fus. Kiírva jobbára csak a köznyelvben fordul elő: egész nap a 

~okat bújja. A jogi és a hivatali szaknyelv sajátos jellel (§) helyettesíti. Ez után nem 

teszünk pontot, kivéve ha mondatot zár le, v. mondatkezdő nagybetű követi. 

 

paraj – paréj 

A paraj a német eredetű spenót választékos és hivatalos magyar megfelelője. Nem 

tévesztendő össze a paréj főnévvel, amely ’bármiféle gyom’-ot jelent. 

 

paralel – parallel 



E görög–latin eredetű szóban a második a után többnyire rövid l hangzik, de nem veszett 

ki a kissé régies, választékos [parallel] ejtésmód sem. Ennek megfelelően mind paralel, 

mind parallel alakban írható. Általában jól helyettesíthető magyar szóval: paral(l)el 

folyamatok (= párhuzamos); paral(l)el eset (= megfelelő, hasonló); paral(l)el dolgozott a 

két ügyön (= párhuzamosan, egyidejűleg). Főnévi értékben való használata elavult: 

tetszetős paral(l)ellel (= párhuzammal) világította meg a tényállást. 

 

paraméter 

Görög elemekből alkotott idegen szó. Szakkifejezésként, pl. a matematikában szükséges és 

indokolt a használata. Újabban divatossá váló, ’jellemző adat, mutató’ értelmű 

alkalmazását viszont helytelenítjük, mert fölösen szaporítja az idegen szavak számát. Pl.: 

ismerteti az árucikk ~eit (= jellemzőit, adatait); kiváló paraméterű termék (= kiváló 

termék). 

 

paraolimpia – paralimpia 

A görög eredetű para- előtag főbb jelentései: vmihez való hasonlóság, mellérendeltség, 

vmi ellen való felhasználás, felhasználhatóság, pl. paradoxon, parafrázis, paramilitáris 

(egységek); az orvosi nyelvben: rendellenesség, kóros állapot, működési zavar, pl. pa-

ralexia, paralízis, paralogizmus. 

A paraolimpia a mozgássérült és szellemi fogyatékos sportolóknak a nyári olimpia 

évében és helyszínén rendezett nemzetközi versenye. Az angol the Paralympics név 

hatására, ill. ejtéskönnyítő hangkivetésként a magyar sportsajtóban is megjelent a para-

limpia, ill. ritkábban a paralimpikon ’paraolimpiai sportoló’ megnevezés. Mivel ezáltal 

épp a kifejezés lényege, az olimpia elem csonkul meg (az tehát, hogy a mozgássérülteknek 

is lehet olimpiájuk), az újabb változat nem tekinthető különösebben szerencsésnek. Úgy 

látszik azonban, hogy a nemzetközi gyakorlat nálunk is elfogadtatja a paralimpia, 

paralimpikon formákat. 

 

párásság 

Újabb keletű szakszó a meteorológia nyelvében: a hajnali órákban az utakon ~. 

Szokatlansága miatt egy időben hibáztatták, de nem jogosan, mert szabályosan van 

képezve a párás melléknévből (vö. fagyosság, síkosság stb.). 

 

paraszolvencia L. hálapénz 

 

paraszt 

A ~ főnévhez, ill. melléknévhez sokak tudatában lebecsülő, gúnyos mellékértelem tapad. 

Ezért nem mindig használhatjuk a sért(őd)és veszélye nélkül. Ilyenkor jól helyettesíthetik 

hivatalos, választékos v. semleges szinonimái: földműves, földművelő, gazda(ember), 

gazdálkodó, esetleg – idegen hatásra – farmer. 

Az indulatos beszédben ma sem ritka a ~ szónak ’faragatlan, ostoba (ember)’ jelentésű, 

sértő szándékú alkalmazása: buta ~!; kikérem magamnak ezt a ~ modort, viselkedést! Ezt 

mint a nyelvi durvaság megnyilvánulását okvetlenül kerüljük! 

 

parázik 

Az ifjúsági szlengben kialakult, erősen bizalmas hangulatú ige: ’(nagyon) fél, izgul’. Már 

reklámszövegben is hallható: ne parázz, gyantázz! (egy szőrtelenítő szer hirdetésében). 



Talán a paranoia betegségnévből keletkezett elvonással. Csak az alacsonyabb szintű 

társalgási stílusban fogadható el! 

 

pardon 

Francia eredetű főnév, ill. mondatszó. ’Halálra ítélt ember részére adott kegyelem’ értelme 

elavult. De a beszélt nyelvben ma is él ez az általában tréfás hangulatú kifejezés: nincs ~! 

Azaz: nem kegyelmezek!; nem engedek (vmiben)! 

A ~! mondatszó elnézés kérésére inkább az idősebbek körében használatos; kezdi 

kiszorítani a magyar bocsánat! v. rövidebben bocs! A ~, bocsánat! valójában fölösleges 

ismétlés (bár felfogható nyomatékosításnak is). Ne alkalmazzuk túl gyakran, mert 

modorossá teheti stílusunkat! 

 

pár – egy pár – egypár 

A pár főnévként összetartozó, ill. egymást kiegészítő tárgyakat v. személyeket jelent: az 

ifjú pár; zokniból tíz pár(a)t csomagolt be. Számnévként kissé bizalmas jellegű: pár (= 

néhány) percig marad. 

A különírt egy pár kifejezés értelme ennek megfelelően: ’egy olyan egység, amely két, 

egymást kiegészítő személyből v. tárgyból tevődik össze’. Pl.: már csak egy pár van hátra 

a versenyből; jelzőként is: megevett egy pár virslit. Az egybeírt egypár jelentése viszont 

’néhány’: egypár nap gondolkodási időt kérek. 

 

parfüm – parfőm 

Francia eredetű szó: ’tömény(ebb) illatszer’. A parfüm változat az elterjedtebb, a parfőm 

kissé régies v. keresett. A származékokban is inkább ü-vel: parfümös, parfümöz. 

 

párhuzamos képzések 

Azonos alapszón megjelenő azonos v. rokon jelentésű képzők párhuzamos képzést hoznak 

létre. 

1. Párhuzamos igeképzések 

Némely esetben megoszlanak a jelentések, pl. besorol ’vmibe, vkik közé sorol’, de 

besoroz (katonának); szövegel ’unalmasan sokat beszél’, de szövegez ’szöveget szerkeszt, 

készít’. Máskor csak stilisztikai a különbség: bujdokol – bujdosik. A két párhuzamos 

származék különbözhet gyakoriságban, elterjedtségben is: ebédel – népies ebédez(ik); 

telefonál – régies telefonoz. 

2. Párhuzamos névszóképzések 

A párhuzamosság az -s és az -ú, -ű, -jú, -jű melléknévképzők között a leggyakoribb. 

Egyszerű főnévi alapszóhoz általában az -s képző járul (szőrös, vállas, ízes, erős), jelzős 

kapcsolathoz és összetett szóhoz inkább az -ú, -ű, -jú, -jű (göndör szőrű, széles vállú, 

citromízű, elsöprő erejű), olykor azonban az -s is (sokgyermekes család). 

Az -s melléknévképző az i-vel szemben többnyire a számnévvel meghatározott életkort 

jelöli (nyolcéves), míg az -i az időtartamot (egynapi távollét). Évszám után az -i képző 

választékos (az 1241-i tatárjárás), az -s kissé pongyola, de mindinkább semlegesen 

köznyelvi (az 1241-es tatárjárás). L. még: -s képző évszámokhoz 

Egyéb sorszámnevekben az -ik, -dik képző a köznyelvi (a huszonnyolcadik oldalon), 

ezzel szemben az -s pongyola, vulgáris (a huszonnyolcas oldalon). De házszámokban: a 

Bartók Béla út 73-as számú ház (nem pedig hetvenharmadik számú). 

Mértékjelölő melléknév képzőjeként az -s és a -nyi vagylagosak (ötfős v. ötfőnyi). 



Az -ós, -ős és az -ékony, -ékeny képzők párhuzamosan is megjelenhetnek (fázós – 

fázékony). Máskor kizárják egymást (ijedős, de feledékeny), ill. jelentéskülönbségre 

utalnak (fogós kérdés – fogékony tanítvány). 

 

pari L. -i képző becéző-kicsinyítő használata 

 

pariban van – partiban van 

Az olasz eredetű pari kereskedelmi szakszó: ’névérték, egyenlő érték’; parin áll: 

’névértéken áll (az értékpapír)’. Innen ered a pariban van vkivel, vmivel ’egyenlő értéket, 

erőt képvisel’ kifejezés. Újabban főként a bizalmasabb sportnyelvben használatos: 

csapatunk majdnem végig pariban volt az ellenféllel, de a végén leeresztettünk. 

Ennek módosulása a partiban van változat (ugyanebben a jelentésben), valószínűleg a 

bizalmas parti ’játszma, játék’ főnévnek a hatására. Ezt mint pongyolaságot a bizalmas 

stílusban is kerüljük, a sajtónyelvben pedig semmiképp se éljünk vele! 

 

paríroz 

A latin–német eredetű ~ ige magyarul: engedelmeskedik. A másik ~-nak, a francia–német 

eredetű sportszónak is van pontos magyar megfelelője: véd, hárít, ill. (ki)védi, felfogja, 

(el)hárítja a szúrást, a vágást, az ütést. Átvitt értelemben is: kivédi, elhárítja, visszaveri 

vkinek a támadását, érveit. 

 

Paris – Páris – Párizs 

Franciaország fővárosának neve franciául Paris, magyarul Párizs (bár Ady és nemzedéke 

még így is írta: Páris). A trójai hős neve a régi magyar irodalomban Páris, görögösen 

Parisz. 

 

parizer 

Német eredetű, beszélt nyelvi szó. Korábbi hosszú í hangja a kiejtésben megrövidült; egy 

idő óta így is írjuk, rövid i-vel. Van jó magyar megfelelője, a párizsi. Az igényesebb 

köznyelv inkább ezt használja. 

 

parkett – parketta 

E francia eredetű szó két alakban is meghonosodott. ’Rakott padló’ jelentésben a parketta 

változat a gyakoribb, egyben helyesebb is, mert toldalékolása egyöntetű: parkettán, 

parkettával stb., míg a parkett-é ingadozó: parketten v. parketton; parkettel v. parkettal. 

’Szórakozóhely táncra alkalmas területe’ értelemben viszont csak a parkett alak 

használható. Ennek összetett származékát, a parkett-táncos szót a három t egymás mellé 

kerülése miatt kötőjellel kell írni. 

 

parkíroz – parkol – parkosít 

A német mintájú -íroz képzős változat helyett jobb a parkol: ’jármű várakozva áll; 

járművét bizonyos ideig állni hagyja vhol’, ill. a parkosít: ’(területet) parkká alakít’. L. 

még: idegen képzők 3. 

 

páros testrészek nevének egyes v. többes száma 

A páros testrészek és a hozzájuk tartozó ruhadarabok nevét nyelvünk hagyományosan 

egyes számban használja: sajog a lábam a sok gyaloglástól; (a) szemébe v. (a) szeme közé 



néz vkinek; sáros lett a cipője; stb. Ennek megfelelően a páros testrészek, ill. ruhadarabok 

egyike elé a fél számnév kerül: fél kézzel fogja a kormányt; fél fülére megsüketült; elveszett 

a fél kesztyűje. 

A bizalmas-vulgáris nyelvhasználatban e szabályok kevésbé érvényesülnek: sajognak a 

lábai, fáznak a fülei stb. Sőt irodalmi nyelvi példa is akad a páros testrészek többes számú 

említésére: „szemeim, e kéjenc mikroszkópok” (Babits). A fél kézzel, fél lábon kifejezés 

helyett a mai köznyelvben erősen terjed az egy kézzel, egy lábon. Ennek ellenére a 

választékos stílusban ragaszkodjunk a hagyományos szemlélethez, ill. az ennek megfelelő 

nyelvi formákhoz! 

 

partedli – parterli 

Német eredetű, bizalmas hangulatú szó. A partedli változat a gyakoribb. Magyar 

megfelelője: előke. 

 

pártfogol 

A pártfogás, pártfogó szavak mintájára alakult ~ igét bátran használhatjuk, mert 

meggyökerezett. De választékosabb ez a hagyományos forma: pártját fogja vkinek. Rokon 

értelmű megfelelők: segít, támogat vkit; vhová v. vkinek (be)ajánl vkit. 

 

parti 

Francia–német eredetű főnév. Magyar a hanggal ejtsük! (A rövid á-val való ejtés modoros, 

divatjamúlt.) ’Anyagi, társadalmi szempontból előnyös házasság’ (pl. jó ~t csinált), ill. 

’összejövetel, vendégség, fogadás, estély’ (pl. születésnapi, névnapi ~ra hívja a barátait) 

jelentésben való használata feléledőben van, de a választékos stílusban kerüljük, mert kissé 

idegenszerű. 

A játékok nyelvében sokszor helyettesítheti a magyar játszma szó: egy ~ (= játszma) 

biliárd, sakk, kártya. De a bridzs~ már nem ugyanaz, mint a bridzsjátszma! A gyári nyelv 

bizalmas ~ szavának ezek a hivatalos megfelelői: munkacsoport, műszak. 

 

partiban van L. pariban van – partiban van 

 

partjelző – asszisztens 

A partjelző főnév a sportnyelvújítás során, de részben spontán belső szóteremtés 

eredményeként alakult ki (korábbi változatok: taccsbíró, oldalbíró, határbíró, partbíró 

stb.), és több mint ötven évig általános használatú volt a labdarúgás szaknyelvében. Az 

1990-es évek közepétől az angol assistant referee (tulajdonképp: ’segéd-játékvezető’) 

hatására kezdett terjedni az asszisztens ebben az értelemben is. Ez visszafejlődés a 

partjelző-höz képest, s azért sem hasznos, mert az asszisztens szónak sok egyéb 

felhasználási területe is van (az orvos, a fogorvos asszisztense, laborasszisztens, gyógy-

szerészasszisztens stb.). Ezért célszerűnek látszik a labdarúgás nyelvében megtartani a 

partjelző elnevezést (v. legalább felváltva használni az angol mintájú asszisztens-sel). 

 

partvis 

Német eredetű, bizalmas jellegű főnév. Ritkán bartvis alakban is. Magyar megfelelője, a 

kefesöprű nem terjedt el, a söprű pedig mást jelent. Emiatt a ~ szó napjainkra lényegében 

köznyelvivé vált. 

 



passió – passzió 

Ugyanabból a latin szóból eredő, de szóhasadás folytán egymástól teljesen elkülönült 

főnevek. A passió: ’Krisztus szenvedéseit elbeszélő szentírási részlet, ill. zenemű’. A 

passzió: ’szenvedély, kedvtelés, szórakozás’. 

 

paszomány – paszománt 

Régies szó: ’ruhát díszítő zsinór’. A paszomány változat a gyakoribb, a paszománt ritka, 

népies. 

 

paszpól 

E francia eredetű női szabászati szakszónak van jó magyar megfelelője, a szegőszalag. 

Olykor helyettesíthető a szegélyzsinór-ral is. 

 

passz 

A kártyások nyelvében ’tartózkodás a licit emelésétől’, ill. az ezt bejelentő mondatszó: ~! 

A bizalmas beszédben: és ~! ’és (ezzel) kész, vége, nincs tovább!’. 

Újabban kérdésre adott nemleges v. kitérő válaszként is: ’nem tudom; nem tudok (rá) 

válaszolni’. Pl. [Hány óra van? –] ~! (mert nincs rajtam a karórám). 

Ez utóbbiak azonban inkább csak a bizalmas társalgásban fogadhatók el, mert más 

beszédhelyzetben nem elég udvariasak. 

 

passzent – passzentos 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű szavak. A passzentos népies ízű, terjedőben van. 

Választékos magyar megfelelőik: pontos, ráillő, megfelelő, ill. szoros, testhez simuló. 

 

passzíroz 

Francia–német eredetű konyhai szakszó. Vagylagos kiejtési változata: paszíroz. Magyar 

megfelelője, a választékos áttör nem mindig tudja tökéletesen helyettesíteni: a passzírozott 

diétás-, gyermek- v. csecsemőétel más, mint a darabosabb, kevésbé sima áttört. A konyhai 

robotgépek terjedésével egyre inkább kiszorítja az angol eredetű, magyar képzőjű turmixol. 

 

passzív 

Latin eredetű, de németesen csonkított végű, régóta meghonosodott idegen szó. 

Toldalékoljuk mély hangúan: ~ak, ~at, ~an! Magyar szinonimái, a tétlen, részvétlen, 

érzéketlen stb. csak szűk körben tudják helyettesíteni. A latinos passzíve módhatározói 

alak elavult, helyette a magyar ragos ~an formát használjuk. 

 

passzol – pászol 

Német eredetű, szaknyelvi, ill. bizalmas-népies ige. A passzol változat a gyakoribb. A 

kártyások nyelvében: ’passzt mond’; ez nem pótolható magyar szóval. Egyéb jelentéseiben 

több pontos magyar megfelelője van: (labdát stb.) továbbít, továbbad, átad; illik vkihez, 

vmihez; megy vmihez. 

 

pasztőröz 

Szükséges idegen szó (Pasteur francia tudós nevéből). Nincs magyar megfelelője. A 

pasztörizál változat idegenszerű képzője miatt kerülendő! 



 

patchwork [pecsvö(r)k] 

A divatszakma angol eredetű szakszavaként: ’eltérő mintájú, de összeillő 

anyagdarabkákból összeállított női ruhaanyag; takaró’. Újabban művészeti szakszóként is: 

’ez mint (ipar)művészeti tevékenység, művészeti ág, ill. ennek terméke’. Megtartotta 

eredeti írásmódját, s ne is írjuk magyarosan, mert van jó magyar megfelelője, a foltvarrás, 

s ez kezd is elterjedni. 

 

páternoszter 

E végső soron latin eredetű elnevezés helyett ezeket javasolták: körbejáró v. körforgó 

(személy)felvonó, de hosszadalmasságuk miatt nem tudták kiszorítani, s a tömör körlift sem 

terjedt el. A ~ kifejezés egyébként a miatyánk latin szövegéből ered (Pater Noster, qui es 

in coelis…), s a rózsafüzér szemeinek mozgására utal. 

 

patetikus – patétikus 

Görög–latin eredetű melléknév. A patetikus változat a szabályos, a másik ritka, régies. Szi-

nonimái: szenvedélyes (hangú), lendületes, szárnyaló, elragadtatott, ill. pejoratív 

árnyalattal dagályos, fellengzős, hatásvadászó. (Sajnálatos, hogy a rosszalló jelentések 

mindinkább elnyomják a többieket.) 

 

patika, patikus – gyógyszertár, gyógyszerész 

A nyelvújítási eredetű gyógyszertár, gyógyszerész hivatalos és választékos, a görög–latin 

eredetű patika, patikus beszélt nyelvi. (Bár újabban több magángyógyszertáron a Patika 

felirat látható.) ’Orvosság, gyógyszer’ jelentésben a patika népies, ritka. 

 

pátriárka – patriarcha 

E görög eredetű főnév két változata jelentésében is elkülönül: a pátriárka ’egyházi 

méltóság’, a patriarcha ’nemzetségfő’. Hasonlóképpen származékaikban: patriarchátus 

’apajogúság, apajogú társadalom’, patriarchális ’a patriarchátus idejéből való, arra 

jellemző’, de patriarkális ’hagyományőrző, ősi’. 

 

patronál, patronálás 

Latin elemekből alkotott idegen szavak, a korábbi hivatali, mozgalmi zsargon kedvelt 

kifejezései. Jó magyar megfelelőik: pártfogol, támogat, pártfogás(á)ba vesz, védnökséget 

vállal fölötte, ill. pártfogás, támogatás, védnökség. 

 

paukol 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű szó. Magyarul: sulykol, (be)magoltat, ill. (be)ma-

gol. 

 

pavilon 

Bár francia eredetijében ll van, ma rövid l-lel írjuk és ejtjük. Finomkodó, idegenszerű 

[pavijjon] ejtése kerülendő. Mivel nincs tömör és pontos magyar megfelelője, nem 

kifogásolható a használata. Néha azonban helyettesítheti a kerti ház, ill. a kórházépület 

kifejezés. 

 

PC  betűszó L. komputer – számítógép 



 

pech 

Német eredetű főnév. Kiejtése: [pe¦] v. [pe¦¦], nagyon vulgarisan [pekk]. Bizalmas 

stílusú, csak megközelítőleg magyarítható szó. Választékos megfelelői: baj, balszerencse, 

kellemetlenség, bosszúság, veszteség, kár stb. A ~e v. ~je van, peches (vagyok stb.), peches 

ember kifejezés általában helyettesíthető ezekkel (bár hangulatuk eltérő): megjárta, 

ráfizetett; ügyetlen, szerencsétlen, balszerencsés. 

 

peckel – pöcköl 

Vagylagos változatok. Alapszavuk, a pecek, ill. pöcök szintén kettős alakú. A peckel 

jelentése: ’pecekkel kitámaszt, rögzít’; gyakran igekötővel: felpeckel. A pöcköl értelme: 

’ujjával fricskázva pöccint(get)’. 

 

Pécsett – Pécsen L. -t, -tt helyhatározórag 

 

pedagógus 

Görög eredetű, latin végződésű idegen szó. 1945 után vált gyakorivá és hivatalossá a 

tanító, tanár, óvónő gyűjtőfogalmaként. Mint ilyen, szükséges szó, de sajátos hangulata 

miatt csak akkor éljünk vele, ha általában, összefoglalóan beszélünk a közoktatásban 

dolgozó értelmiségiekről. Tanító(nő), tanár(nő), óvónő helyett azonban csak módjával, a 

szóismétlés elkerülésére használjuk! 

 

pedáns – pedánt 

Ennek az olasz eredetű melléknévnek a pedáns az általánosan ismert változata; a pedánt 

régies, idegenszerű. Nincs tökéletes magyar megfelelője, de sokszor jól pótolja a 

kicsinyes(kedő), szőrszálhasogató, ill. körülírásként a túl(zottan), kínosan pontos, rendes. 

 

pedig 

A ~ kötőszó szembeállításban – kb. ’viszont’ jelentésben – a szembeállított második rész 

mögé kerül: a szülők dolgoznak, a gyerekek ~ iskolában vannak. Ha a ~ 

megszorítómegengedő szerepű, akkor a tagmondat élén van a helye: elkéstem, ~ (= noha) 

korán fölkeltem. 

Pediglen változata régies és népies, a választékos köznyelvben nem használjuk. 

 

pedikűr 

Francia eredetű idegen szó. Van jó magyar megfelelője, a lábápolás. A tyúkszemvágás 

népies, bizalmas. Vö. manikűr 

 

péhádé L. PhD rövidítés kiejtése 

 

pejgli L. bejgli – bájgli 

 

pelyva – polyva 

Vagylagos változatok, de a szóláshasonlatban csak így: annyi a pénze, mint a pelyva. A 

péva tájnyelvi alak. 

 

peng – pöng – peneg 



A peng a köznyelvi, a pöng népies, a peneg régies. Ugyanígy származékaikban: penget – 

pönget. 

 

pentameter – pentaméter 

Az öt (daktilusi) verslábból álló verssor görög eredetű nevét ma így írjuk le helyesen: 

pentameter, tehát az utótag ejtésében és írásában is elkülönül a méter szótól. 

 

pénz 

Az igénytelenebb beszélt nyelvben, különösen városon a ~ szó utolsó hangja gyakran dz-

nek hangzik. Választékos beszédben úgy ejtsük, ahogy írva van, a végén z-vel! 

 

pénzverde – pénzverő 

A nyelvújítás korabeli pénzverde szó egy idő óta csupán a Magyar Pénzverde 

intézménynévben fordult elő. Újabban azonban ennek is Magyar Pénzverő lett a neve. 

Csak sajnálhatjuk a nehézkességében is ízes, régies szó eltűnését (pontosabban: 

eltüntetését). 

 

per 

Idegenszerű viszonyító szócska ragtalan szó előtt; a latin per ’át, keresztül, (időben:) alatt 

stb.’ elöljáróból. Hangos számításban v. törtek kimondásaként kissé régies: 6 ~ 2 egyenlő 

3(-mal); ma inkább: 6 törve 2-vel egyenlő 3(-mal) v. 6-ban a 2 megvan 3-szor. 

A jogi és hivatali nyelvben gyakori még a 118 ~ 2004. (írva: 118/2004.) számú levelére, 

megkeresésére hivatkozva forma. Ebben a szerepében is jól helyettesítheti a magyar törve 

szó: 118 törve 2004(-gyel) számú levelére… 

 

perdül – pördül 

Mindkettő helyes, de a perdül kissé választékosabb. Csak e hangzós alakban fordul elő 

ezekben: táncra perdül; megperdül a dob. 

 

pereg – pörög 

A pereg ige jelentése: ’apró darabokban hull, szóródik’, a pörög-é: ’gyorsan forog’. Pl. 

pereg a vakolat, de pörög az orsó. A hangzóhiányos perg, pörg változat régies, elavult. 

 

perel – pöröl 

’Pert folytat’ jelentésben a perel, ’nyelvelve veszekedik’ jelentésben a pöröl vált 

köznyelvivé. Más használata tájias. 

 

perfekt 

E latin–német eredetű szóval és ragos alakjaival azt fejezzük ki, hogy vki tökéletes 

vmiben, tökéletesen tud vmit, különösen vmely idegen nyelvet: ~ olasz, ~ül v. ~en beszél 

olaszul. Ezekkel a magyar megfelelőkkel helyettesíthetjük: tökéletesen, kitűnően, 

hibátlanul, folyékonyan, esetleg anyanyelvi szinten. 

 

pergamen – pergament 

A Pergamon ókori város nevéből eredő főnévnek a pergamen a köznyelvi alakja; a 

pergament változat népies és régies. 

 



periféria, periferikus 

A görög eredetű periféria főnév jó magyar megfelelői: külterület, peremvidék, külváros; 

perem, külső kör. A belőle képzett melléknévben az é megrövidül: periferikus, de nem 

helytelen a periférikus változat sem. Magyarul lehet: perem-, peremszerű (pl. jelenség), 

csak kísérő, járulékos, érintőleges, mellékes, alig idetartozó stb. 

 

periodika – periodikum 

A periodika latin eredetű könyvtártudományi szakszó: ’időszaki sajtótermék: hírlap, 

hetilap, magazin, folyóirat stb. együttesen’. Szabályos alakja tulajdonképpen a periodi-kum 

lenne (ennek latin többes száma ugyanis a periodika), de a szaknyelvben és ebből a 

köznyelvbe is átszivárogva a periodika terjedt el. Már ne hibáztassuk, sőt többes számú 

alakját is el kell fogadnunk: periodikák. De a periodikum, periodikumok is bátran 

használható, sőt terjeszthető! Vö. hungarika – hungarikum | média 

 

periódus, periodikus 

A görög–latin eredetű periódus főnév helyett gyakran jó a szakasz, időszak, korszak. 

Melléknévi származékai közül a latin képzős periodikus-ban megrövidül az ó, a magyar 

képzős periódusos-ban viszont megtartja hosszúságát. Mindkettőnek vannak találó magyar 

megfelelői: időszakos, szakaszos, szabályos. A periódusos rendszer szakkifejezés azonban 

csak ebben az alakjában használható. 

 

per pillanat, per ma 

A latin eredetű, per elöljárószós kifejezések – vö. per tangentem (l. ott), per absolute 

’teljesen, teljességgel’ stb. – mintájára keletkezett bizalmas és modoros szófordulatok: per 

pillanat v. per ma nem érek rá. Választékosabban: pillanatnyilag, e pillanatban, jelenleg; 

egyszerűbben: most v. ma nem érek rá. 

A keverék per pillanatnyilag formát okvetlenül kerüljük! 

 

per – pör 

A hivatali és a jogi nyelv csak az e-s alakot használja, a köznyelv mindkettőt. 

 

perspektíva, perspektivikus 

Latin eredetű, a mértanban és a képzőművészetekben meggyökeresedett, szükséges 

szakszavak. A perspektíva alapszó hosszú í-je a melléknévi származékban megrövidül: 

perspektivikus. Nem szakmai szövegben sokszor fölöslegesen, divatból alkalmazzák őket 

ezek helyett: távlat, kilátás, nézőpont, szemszög, ill. távlati. 

 

persze 

Latin eredetű (per se ’önmaga által, magától’), de már nem tekintjük idegen szónak. 

Mondatszóként mindig hangsúlyos (~, hogy jól van). Határozószóként kisebb hangsúllyal 

v. hangsúlytalanul ejtjük (mindez ~ őmiatta történt). Kissé bizalmas hangulatú; a 

választékos stílusban jól helyettesítik, bár hosszabbak ezek: természetes(en), magától 

ért(et)ődő(en). 

 

per tangentem 

Latin eredetű kifejezés: csak ~ beszéltünk a dologról. Ma régies és kissé modoros, mert 

kiszorították magyar megfelelői: érintőleg(esen), futólag(osan). 



 

per te, per maga 

Latin eredetű, kissé régies és idegenszerű formák: per te, azaz te-nek szólítva, tegezve 

beszélt hozzá; itt, kérem, nem szokás csak úgy „per maga” beszélni (é. vkit a maga szóval 

megszólítani); sok tévénézőnek nem tetszik, ha a riporter „per Laci” szólítja a 

riportalanyt. Sajátos, enyhén pejoratív stílusértéke miatt nem mindig helyettesíthető 

magyar megfelelőivel. 

 

pertli 

A bizalmas beszélt nyelvnek ezt a német eredetű szavát az írott nyelvben ezekkel a magyar 

megfelelőivel pótolhatjuk: (cipő)fűző, zsinór, szalag. 

 

per tu – pertu 

A latin eredetű per tu szerkezet a magyarban is élt, de régiessé vált: per tu, azaz ’te-nek, 

tegezve’ szólít (meg) vkit. Ebből lett a ma is gyakori pertu főnév. Ezt egybe kell írni. 

Magyar szóval: tegez(őd)és. Melléknévi értékben is: pertu barátok. 

 

perzsel – pörzsöl 

Egyaránt helyes vagylagos változatok, némi jelentésmegoszlással. A levágott disznót pl. 

perzselik is, pörzsölik is, de a nap inkább csak perzsel. 

 

pesszimista, pesszimizmus L. optimista, optimizmus 

 

petty – pötty 

’Pontszerű folt’ értelemben vagylagosak, ’nagyon kicsi, nagyon kevés’ jelentésben inkább 

a pötty változat él: majd megették azt a pötty kislányt; adj egy pötty zsírt! 

 

pfuj – fuj 

A német eredetű pfuj a korábbi változat, ebből fejlődött ki a fuj indulatszó. De igeként csak 

pfujoz v. pfujol. 

 

PhD  rövidítés kiejtése 

Az angol PhD (= Philosophiae Doctor, Doctor of Philosophy) rövidítés az 1990-es évektől 

Magyarországon is elterjedt mint az alacsonyabbik tudományos fokozat neve (vö. 

kisdoktor | nagydoktor). Kezdetben inkább angolosan ejtették: [pí-é(j)cs-dí], [piécsdi], de 

örvendetesen terjed a magyaros [péhádé]. Ezt támogatjuk! Már különféle származékai is 

vannak: PhD-hallgató, PhD-zik. A péhádézik írásmód sem hibás, de egyelőre csak nem 

hivatalos szövegben fogadható el. 

 

pia, piál, piás 

Argónyelvi eredetű szavak, a bizalmas-vulgáris élőbeszéd gyakori elemei. A választékos 

köznyelvben ezekkel helyettesítsük őket: (szeszes) ital; iszik; ittas, italos v. iszákos. 

 

piár 

A piarista rövidüléseként piarista szerzetest, tanárt stb. jelent: a ~oknál járt gimnáziumba. 

Ma jobbára csak szűk körben használatos, enyhén bizalmas és régies jellegű szó. Alakilag 



egybeesik a PR (public relations) betűszó egyik kiejtett alakjával, ez azonban nem zavaró, 

mert a két szót merőben különböző szövegkörnyezetben szoktuk használni. L. még: PR – 

píár – piár – péer 

 

pici – piciny 

A hangfestő eredetű, kedveskedő pici alak a köznyelvi; ehhez képest a piciny választékos, 

irodalmias. Vö. kis – kicsi – kicsiny 

 

pick-up – piköp 

Angol eredetű műszaki kifejezés. Kiejtése nálunk [pikap] v. [piköp]. Az előbbi a 

pontosabb. Jó magyar megfelelői: lejátszófej, hangszedő. 

 

piécsdi, píécsdí L. PhD rövidítés kiejtése 

 

pikkel 

Német eredetű, bizalmas hangulatú ige. Magyar képzéssel keletkezett a pikkje van rá 

kifejezésből. Jó magyar megfelelői: neheztel, kirúg, utazik vkire; a begyében van vki. A 

bizalmas társalgásban azonban a ~ sem helyteleníthető. 

 

pilóta 

Olasz eredetű jövevényszó: ’révkalauz’, később ’repülőgép-vezető’. A bizalmas, tréfás 

szóhasználatban ’gépkocsivezető’ is: a It is meghívták ebédelni. A mai sajtónyelvi forma–

1-es ~ azonban már se nem bizalmas, se nem tréfás jellegű, mert egy ilyen versenyautót 

(majdnem) olyan nehéz vezetni, mint egy repülőgépet. Sajátos jelentésbővülésként újból 

előfordul hajóval kapcsolatban is: a hajót a másod~ vezette (a tévéhíradóban), ez azonban 

csupán bizalmas megjelölés lehet a másodtiszt, második tiszt helyett. 

 

Pilzen – Pilsen – Plzenˇ 

A német Pilsen helyett magyar szövegben használjuk bátran a magyarosan írt Pilzen 

alakot! Hivatalos névként azonban a cseh Plzeň [pl-zeny] a helyes. Melléknévi származéka 

is vagylagos: pilseni v. pilzeni sör. 

 

pingpong 

A sportág hivatalos neve: asztalitenisz, de a nem versenyszerűen, csupán kedvtelésből 

űzött játék ma is inkább ~: ebéd után jólesne egy kis ~. Angol eredetű, hangutánzó jellegű 

nemzetközi szó, amely így némi bizalmas színezetet is kapott. Több származéka is él a 

hobbi-, ill. a sportnyelvben: pingpongozik; ~asztal, ~labda. 

 

pionír 

Francia–német eredetű idegen szó. Korábbi jelentése: ’olyan ember, aki (ténylegesen v. 

átvitt értelemben) utat tör az utána jövőknek’. ~-nak nevezték pl. a vadnyugat meghódítóit. 

Később: ’szovjet v. más külföldi úttörő’. A pionér, pionyér, pionyír változat kiveszett. 

 

pipás, pipa 

Az argóban – tájnyelvi, ill. német mintára – ’mérges, dühös’ jelentésben is előfordulnak: 

nagyon pipás ma az öreg; pipás v. pipa vagyok rá ’haragszom, mérges vagyok rá’. Csak az 

oldott stílusú élőbeszédben használhatók! 



 

piros – vörös 

E két színnév használata gyakran keveredik. A köznyelvben a piros általában élénkebb, 

világosabb és kellemesebb képzeteket keltő árnyalat; ezzel szemben a vörös sötétebb, 

erősebb és szenvedélyesebb hangulatú (talán mert az alvadó vér színére is emlékeztet). 

Némelykor nem cserélhetők fel: piros alma, cseresznye, hajnal, pünkösd, tojás, vér; de 

vörös haj, kakas (= tűz), lobogó, ördög (= huszár, de a nadrágjuk piros volt!), róka. 

A Dunántúlon, a Duna–Tisza közének déli részén a vörös szóalak járatos, északon, 

keleten és Erdélyben a veres is. Az írott nyelvből a vörös mindinkább kiszorítja a veres-t. 

Családnévként a Vörös, ill. a Veres többféle régies változatban is él: Vöröss, Veress, 

Weöres, Weöreös stb. 

 

piruett 

Francia eredetű, elég régóta magyarosan írt idegen szó: ’lábujjhegyen való megperdülés, 

gyors forgás’. Nincs tömör magyar megfelelője. Toldalékai magas hangúak: ~et, ~ek; 

piruettezik. 

 

pirula – pilula 

Latin eredetű orvosi szó. A pilula az eredeti változat, de ma már kiszorította a pirula. 

Átvitt értelemben is: kénytelen lenyelni a keserű pirulát. 

 

pisil – pisál – pesel 

A pisil bizalmas-családias és gyermeknyelvi használatban nem durva. A pisál népies, ill. 

vulgáris. A pesel, pösöl népies, tréfás. 

 

pislog – pillog 

A pislog a köznyelvi, a pillog népies. 

 

piszke 

A ~ az egres népies neve. Nyelvjárási változata: büszke (semmi köze sincs a büszke 

melléknévhez). 

 

piszlicsáré 

Szerb-horvát eredetű melléknév; van piszlicsár és piszlicsári változata is. Csak a bizalmas 

társalgásban használható. Választékos megfelelői: apró-cseprő, csip-csup, jelentéktelen, 

értéktelen, érdektelen stb. 

 

pissz – pszt 

A csendre, figyelemre intő indulatszó: pszt! Főnévként viszont pissz (pl. egy pissz se 

hangzott). 

 

pitiáner, piti 

Rosszalló értelmű argónyelvi szavak; csak a bizalmas társalgás nyelvébe valók. 

Választékos szinonimáik: kisszerű, érdektelen, értéktelen, jelentéktelen, ócska, vacak stb. 

 

pittoreszk 



Francia eredetű idegen szó. Inkább csak az irodalmias, választékos stílusban él, de innen is 

kezdik kiszorítani magyar megfelelői: festői(en szép), színpompás, festő ecsetjére méltó v. 

való, esetleg látványos(an szép). 

 

pitvar 

Népnyelvi szó: ’parasztháznak udvarról, tornácról nyíló helyisége’. A pitar változat 

tájnyelvi. 

 

pityókás – pityókos 

Vagylagos változatok: ’enyhén italos, becsípett’. Erdélyben a pityókás ’krumplis’-t is 

jelenthet! 

 

pizza 

Ezt az olasz eredetű ételnevet sokan már magyarosan ejtik, azaz a szó közepén nem hosszú 

[c]-vel v. [dz]-vel, hanem hosszú [z]-vel, így: [pizza]. Bár ez valójában pongyola betűejtés, 

néhány évtizeden belül általánossá válhat. 

A belőle képzett pizzeria ’pizzasütő, pizzaétterem’ főnevet szintén inkább magyarosan 

ejtik: [pizzéria], sőt ennek hatására terjedőben van a pizzéria írásmód is. 

 

plafon 

A francia plafond főnév átvétele; már régóta magyarosan, kiejtés szerint írjuk. Választékos 

magyar megfelelője a mennyezet. De néhány szólásban, állandó szókapcsolatban csak a ~ 

használható: fenn van a ~on ’ingerült, dühös (lesz)’; elérte a ~t ’fizetési kategóriájának 

felső határát’. 

 

pláne 

Latin eredetű, meghonosodott szó a bizalmas stílusban, különösen a beszélt nyelvben. 

Egyaránt lehet határozószó, mondatszó és főnév; mindegyik szófaji értékében van jó 

néhány választékos megfelelője. 

1. Határozószóként: nincs bővében a pénznek, ~ hó vége táján; helyette: főleg, főként, 

főképp(en), kivált, kiváltképp(en), különösen; nem azért jöttünk, hogy beszélgessünk, ~ 

hogy iszogassunk; helyette: hát még, sőt (még), különösen; erre sincs szükségem, az meg ~ 

púp a hátamon; helyette: még inkább, annál inkább, éppen(séggel). 

2. Mondatszóként: szívesen megyünk moziba, ~ ha jó filmet játszanak; helyette: 

különösen (akkor), annál is inkább, még inkább. 

3. Főnévként: az benne a ~, hogy…; választékosabban: az benne a különös, a sajátos, az 

izgalmas, a jó… 

 

plánta – palánta 

A plánta ’növény’ régies, elavult; a belőle származó palánta szűkebb értelmű: ’magról 

hajtatott, átültetésre váró fiatal növény’. 

Átvitt jelentésben is használható, különösen összetételben: féltő gonddal vigyáz a kis 

emberpalántákra. 

Vö. palántál – palántáz(ik) – plántál 

 

platni – plattni 



Német eredetű főnév a bizalmas-vulgáris nyelvben és a műhelyzsargonban. Magyar 

megfelelői: lemez, fedőlap (tűzhelyé). Bár eredetijében tt van (Platte), ez a magyar 

kiejtésben megrövidült, s ma már írhatjuk így is, egy t-vel. 

 

Plátó – Platón 

Platón ókori görög filozófus neve latinosan Plato, ill. ennek átvételével a régi magyarban 

Plátó. Ez elavult, csak a plátói szerelem ’testiség nélküli, elvont rajongáson alapuló 

szerelem’ kifejezésben maradt meg. A mai tudományos nyelvben csak az eredeti görög 

névalak használható: Platón filozófiája, a platóni idealizmus. Két latinos képzésű 

melléknévi származékában megrövidül az ó: platonizmus, platonikus. 

 

play-off 

Újabban divatossá váló angol sportnyelvi kifejezés: ’a bajnokság legjobb csapatainak 

egymás elleni külön mérkőzései a bajnoki címért’. Van rá jó magyar szavunk is, a 

rájátszás; inkább ezt használjuk! 

 

plaza – pláza 

A spanyol plaza ’tér’ főnév az amerikai angolban ’(a teret körülvevő) (nagyobb) üzlet(ek), 

áruház(ak sora)’, majd ’bevásárlóközpont’ jelentést vett fel, s ebben az értelemben vált 

nemzetközi szóvá. A magyarban az 1990-es évek közepétől használatos. 

Az eredeti plaza írásmódon kívül egyre gyakoribb a kiejtés szerint írt pláza is, olykor 

egymás tőszomszédságában: Ugorj be a Plázába! Duna Plaza (reklámfeliratban). 

Ez a kettősség egyelőre a származékokban is megvan: a bizalmas, tréfás plazacica 

’inkább az időtöltés, mint a vásárlás kedvéért (rendszeresen) ott tartózkodó, feltűnően 

öltözött fiatal lány’ összetétel gyakran plázacica, a plazázik ’rendszeresen ott van, oda jár 

szórakozni, társaséletet élni’ ige pedig plázázik alakban jelenik meg a sajtóban. 

Az a-val v. á-val való írás kérdése még nem dőlt el, mert a bevásárlóközpontok 

angolosan írt neve fenntartja a plaza, plazázik stb. írásmódot is. Tulajdonnevekben nagy 

kezdőbetűs: Duna Plaza, Csepel Plaza, Krisztina Plaza stb. (az egykori Centrum Áruház 

mintájára). 

 

plázs – plage 

A francia plage ’fürdőzésre alkalmas (homokos) tengerpart’ szót olykor már magyarosan, 

kiejtés szerint írják – pl. a Budapest Plázs rendezvény nevében –, de ez egyelőre nem 

szabályos. Idővel azonban azzá válhat, mert a toldalékos alakok írása így könnyebb lenne: 

lemegyünk a plázsra, nem pedig a plage-ra. 

 

plébánia, plébános – plebánia, plebános 

Latin eredetű, régóta meghonosodott szavak. A plébánia, plébános a köznyelvi, a 

plebánia, plebános népies, enyhén bizalmas (bár sok helyütt az egyházi szóhasználatban is 

ezek élnek). 

 

pléh 

A szó végén és mássalhangzóval kezdődő toldalék, utótag előtt nem ejtjük ki a h-t: ~ [plé], 

~ből [pléből], ~pofa [plépofa], ~krisztus [plékrisztus]. Néhány toldalékos alakja több 

változatban is használatos: ~t [plét] v. ~et [pléhet]; ~n [plén] v. ~en [pléhen]; stb. – 



Magánhangzó kezdetű utótag előtt is jobb hangzású h nélkül: ~arcú [pléarcú], ~edény 

[pléedény]. Jó köznyelvi megfelelője a bádog. 

 

plenáris 

Latin eredetű idegen szó a hivatali, politikai és tudományos élet nyelvében. Mivel vannak 

jó magyar megfelelői, lehetőleg ezekkel helyettesítsük! Tehát pl. ~ ülés = együttes v. teljes 

ülés. 

 

pleonazmus L. szószaporítás 

 

pliszé, pliszíroz 

Francia–német eredetű szavak. A pliszé főnév magyar megfelelői: redő, berakás. Sajnos, 

nem fejezik ki a redőzés sokszorosságát. A pliszíroz ige helyett jobb a redőz, ráncol, 

berak, redőzést készít. A pliszírozott szoknya magyar szóval: rakott szoknya. Kiejtési 

változatok: plisszíroz, népiesen plisszéroz. 

 

plump 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű melléknév. Még a beszélt nyelvből is 

fokozatosan kiszorítják ezek a jó magyar egyenértékesei: nehézkes, esetlen, lompos, 

idomtalan, ormótlan(ul bő). 

 

pluralizmus 

Latin elemekből alkotott főnév. Korábban többjelentésű filozófiai szakkifejezés, az újabb 

politikai és sajtónyelvben: ’többszörösség, többszínűség, ill. az ennek tudomásulvételén 

alapuló politikai rendszer’. A politikai ~ szókapcsolat egy ideig a többpártrendszer, ill. a 

parlamentáris demokrácia „eufemisztikus”, azaz már kimondható megfelelőjének 

számított. Bár a szó eleji pl- mássalhangzó-kapcsolat miatt a ~ kifejezést magyar ajkúnak 

nem könnyű nyelvbotlás nélkül kimondania, a ~ egy időre divatszóvá vált. Magyarításával 

nemigen próbálkoztak (ez a fogalom sokrétűsége miatt nem is kecsegtetett sikerrel). Ma 

már amúgy is ritkábban fordul elő. 

 

poén 

Két francia főnév: a pointe [poent] ’csúcs; adoma, élc csattanója’ és a point [poen] ’pont’ 

úgy került át a magyarba, hogy idővel alakilag egybeestek, s jelentésük is keveredett. Ma a 

~ szó mind a két fentebbi értelemben használatos: a vicc ~ja (= csattanója); tíz ~ (= pont) 

különbséggel nyerte a döntő játszmát. A ~ bizalmas stílusú szó; választékos beszédben és 

írásban inkább magyar megfelelőit használjuk! Mély és magas hangú toldalékot egyaránt 

kaphat: ~ja v. ~je; ~nal v. ~nel. 

 

poentíroz 

Francia–német eredetű, fölösleges idegen szó. Helyette: kihegyez, kiélez (pl. történetet, 

vmely helyzetnek a leírását). 

 

poézis 

Görög eredetű, régies hangulatú, választékos idegen szó. Kétféleképpen toldalékolhatjuk: 

~a v. ~e; ~ról v. ~ről. Magyarul: költészet, költőiség. 

 



polémia – polemizál 

A görög–atin eredetű polémia főnév egy időben divatos szava volt az értelmiségi és a 

sajtózsargonnak. Van jó magyar megfelelője, a vita, ezért csak stilisztikai okokból 

használjuk, pl. szóismétlés elkerülésére. Igei származékában az -izál képző előtt 

megrövidül a magánhangzó: polemizál (vö. harmónia – harmonizál; irónia – ironizál; 

stb.). Ez is jól helyettesíthető a magyar vitázik, vitatkozik szavakkal. 

 

políroz 

Francia–német eredetű szaknyelvi szó. Magyar megfelelői: csiszol, fényesít, tükrösít. 

 

politika(i) 

Henye ejtésük: [pol(i)tika], [pol(i)tikai]. Választékos beszédben mindegyik szótagot tisztán 

ki kell ejteni! Vö. szakszervezet(i) | szocialista, szocializmus 

 

poloska 

A bizalmas társalgásban s újabban a sajtónyelvben is: ’rejtett mikrofon, lehallgató-

készülék’. Pl.: a nagykövetség falába az építők Ikat helyeztek el; a politikus It talált a 

telefonjában. 

 

pongyola stílus 

Aki pontatlanul fogalmaz, annak közlése nem hatékony, eltorzul a mondanivalója. A 

pongyolaságnak a tünete, ha érzelmi v. értelmi közlendőnket töredékesen fejtjük csak ki: 

így homályossá, kétértelművé válik a beszédünk, ill. az írásunk, s emiatt nem érthetnek 

meg bennünket tökéletesen. 

Zavarja a megértést a bőbeszédűség (pleonazmus), a nyelvi feladat nélküli ismétlés 

(tautológia), a funkciótlan töltelékszavak, közhelyek, szóvirágok alkalmazása. 

Megzökkenti a beszédet a képzavar. 

Vö. beszédtöltelék | fogalmazási hibák | ismétlés | képzavar | szószaporítás 

 

pont 

Időhatározóként (határozószószerűen) használva németesség: ~ tíz órakor v. ~ tízkor 

találkozunk (vö. Punkt zehn Uhr). Ez a beszélt nyelvben – rövidsége miatt is – annyira 

meghonosodott, hogy már nemigen érdemes küzdeni ellene. De magyarosabb, 

választékosabb így: pontosan v. pontban tíz órakor (tízkor). Az írott nyelvbe, főként az 

értekező stílusba azonban semmiképp sem való: erről Bárczinak ~ ugyanaz volt a 

véleménye, mint Paisnak; helyesebben: pontosan, épp v. éppen ugyanaz. 

Újabban a számítógépes programok nevében, ill. a tudományos közlemények decimális 

(al)fejezetszámaiban is előfordul: a szöveg WP 5.1-ben (kimondva: … öt ~ egyben) van 

írva; a cikk 3.1. (kimondva: három ~ egy) részében. Ez sem tökéletesen magyaros, de 

szűkebb szakmai körben elfogadható, már csak azért is, mert nem helyettesíthető 

sorszámnévvel („öt egész egyedik”, ill. „három egész egyedik”). 

 

pontosít 

Újabb szóképzés a pontos melléknévből. Az 1970-es évek elejétől divatszó is, főleg a 

közéleti nyelvben (szeretném az elhangzottakat néhány vonatkozásban ~ani), de az 

élőbeszédben is (hát akkor ~suk, mikor értek rá!). Valójában nem szabálytalan képzésű ige 

(vö. értékesít, hasznosít; összpontosít szavunk pedig korábban is volt). Túl gyakori 



használata azonban nem ajánlható, mert egyhangúvá teszi a stílust, és tartalmasabb 

szinonimákat szorít ki: rögzít, kifejt, helyesbít, helyreigazít stb. S nem nehézkes a körülíró 

forma sem: pontosabbá tesz. Váltogassuk ezekkel! 

 

pop-, pop 

Az ifjúsági és a sajtónyelv divatos popzene(kar), popénekes, popfesztivál, popsztár stb. 

összetételeinek előtagja feltehetően az angol popular music ’népszerű zene’ > pop-music 

kifejezésnek jelzői eleméből rövidült. A pop- előtag olykor önálló szóként is használatos: 

(nem) szereti a popot; popot hallgassunk vagy rockot? A hasonló hangzású gyermeknyelvi 

popó főnév miatt a magyarban az összes említett szónak, ill. mondatnak enyhébben-

erősebben tréfás mellékértelme, hangulata van. 

 

porcelán 

A ~ főnévben ma rövid l hangot ejtünk, s így is írjuk. 

 

porít 

Jó új szakszó a por főnévből: ’víz elvonásával porrá alakít’. Pl. ~ják a tejet, a tojást. 

Szabályos és nyelvileg kifogástalan származékok ezek is: porított tej, tojás, bár helyettük 

általában megfelel a hagyományosan köznyelvi tejpor, tojáspor. 

 

porlepett – porlepte 

A porlepett lehet átvitt értelmű is: ’ódon, elavult’, a porlepte inkább konkrét. Pl. porlepett 

színdarab, de porlepte bútorok. Nem ritka azonban felcserélésük sem, mert nincs közöttük 

határozott jelentéskülönbség. 

 

porszén – szénpor 

A szénpor: ’természetes módon elporlott szén’, a porszén: ’mesterségesen őrölt szén’. Az 

utóbbi szaknyelvi szó. 

 

portál 

E latin eredetű főnév eddigi ’üzlet kirakata, ill. bejárati része’ értelmén kívül az 

informatika szaknyelvében újabb jelentést kapott: ’adatbázisokat és más honlapokat 

magában foglaló, további információforrások felé kiindulópontul szolgáló hálózati hely’. 

Bővebb alakja: webportál. Állandó szókapcsolata az internetes ~ v. összetételként 

internet~. Vö. honlap 

 

portál – portálé 

Közös eredetű, latin elemekből alkotott szavak. A portál: ’üzlet kirakata, ill. bejárati 

része’. A portálé főnév enyhén régies: ’épület főbejárata, főkapuja’. 

 

portfólió 

Olasz eredetű nemzetközi szó. Eredeti jelentése: ’aktatáska, irattáska’, ill. ’irattartó, 

dosszié’. Közgazdasági, pénzügyi szakkifejezésként: ’az egy befektetőhöz tartozó 

befektetések összessége’. A magyar kiejtésnek megfelelően közepén és végén hosszú ó-val 

írjuk. 

 

porzik L. csuklik típusú igék ragozása 



 

posta 

A [pósta] ejtés régies, kissé bizalmas-pongyola is. Hivatalos és választékos beszédben úgy 

ejtsük ki, ahogy írva van: rövid o-val! Vö. kör | öv | tol 

 

postafiók 

Rövidítése: pf., ill. Pf. Bár magyarosabb volna, ha leírva a sorszám előtte állna a ~ szónak, 

pl. 19. [ejtsd: tizenkilencedik v. tizenkilences] pf., a gyakorlatban nem ez terjedt el, hanem 

az idegenszerű szórendű Pf. 19 [ejtsd: postafiók tizenkilenc] forma. Ezt azonban némileg 

ellensúlyozza, hogy beszédben – magyaros szórenddel – jobbára tizenkilences ~-ot 

mondunk. Vö. jelzős szerkezetek szórendje | sorszámnevek használata 

 

post festa 

Latin kifejezés; szó szerinti jelentése: ’ünnepek után’, átvitt értelemben: ’megkésve, 

elkésve’. Csak ebben az alakjában helyes; az olykor hallható, sőt olvasható post festam 

félműveltségre valló torzítás, okvetlenül kerülendő! 

 

posszibilis 

E latin eredetű idegen szónak több pontos magyar megfelelője is van. Pl. ~ személy = 

megfelelő, számba jöhető v. vehető, esélyes személy. Vminek a ~ volta pedig jobb így: 

lehetséges volta v. lehetősége. 

 

posztamens 

Torz képzésű, ál-latin építészeti, képzőművészeti szakszó: ’szobor, oszlop, váza stb. 

talapzata’. Helyettesítsük jó magyar megfelelőivel: talapzat, tartó, állvány. Vö. ornamens 

– ornamentum 

 

posztumusz – poszthumusz 

A h nélküli változat az eredeti, a h a humusz analógiájára került bele. Magyarul: utószülött 

(gyermek), aki apjának halála után jött a világra, ill. hátrahagyott (mű), amely szerzőjének 

halála után jelent meg. 

 

pót-  előtagú főnevek 

A pót- előtag önállóan nem használatos, de a vele alkotott összetételek szükséges, hasznos 

tagjai szókészletünknek: pótágy, pótalkatrész, póthitel, pótkerék, pótmama, pótvizsga stb. 

 

Potemkin – Potyomkin – Patyomkin 

A Potemkin-falu v. -falvak kifejezés (értelme: ’álcázásra, vminek a leplezésére szolgáló 

dolog’) a Katalin cárnő korabeli orosz arisztokrata nevének német közvetítéssel átvett 

hagyományos (bár tulajdonképpen helytelen) alakját őrzi. A történelmi nevezetességű 

Potyomkin cirkáló nevét e szabályosan átírt változaton kívül így is mondjuk és írjuk: 

Patyomkin, sőt Patyómkin. Ezek, noha szabálytalanok, szintén nem helytelenek, mivel 

pontos(abb)an tükrözik az eredeti orosz kiejtést. A Patyomkin névalakot A Patyomkin 

páncélos filmcímnek a hagyománya is támogatja. 

 

potroh 



A szó végén és mássalhangzó kezdetű toldalék előtt ch-féle hangot ejtünk: [potro¦], 

[potro¦ban]. De magyar h hangzik a magánhangzós v. magánhangzóval kapcsolt toldalék 

előtt: [potroha], [potrohot], [potrohos]. 

 

pozíció 

Latin eredetű, régóta magyarosan írt főnév. Helyette sokszor használható ezek vmelyike: 

(társadalmi) helyzet, (magas) állás, hatáskör, munkakör, rang. A ~harc megfelelői: 

hatalmi harc v. küzdelem, helyzeti előnyökért vívott harc. A pozíciós küzdelem: ’a had-

állás(ok) előnyeit kihasználó küzdelem’. A sakk nyelvében szakkifejezések a következők: 

~harc, pozíciós játék(modor), azaz ’helyzetkihasználó harc’, ill. ’helyzeti 

előnyök szerzése’. 

 

pozitív 

E latin eredetű melléknév szükséges eleme a szaknyelveknek és a tudományos nyelvnek. 

De a köznyelvben a ~ lépés lehet helyes, kedvező, előnyös lépés; vminek a ~ oldala pedig a 

jó oldala. A ~ szót inkább mély hangúan toldalékoljuk: ~an, ~at. 

 

pozitíve 

E latinos módhatározói alak ma idegenszerűen hat. Helyette jobb: pozitívan, pozitív 

módon, ill. határozottan, biztosan, kedvezően. 

 

pödör – peder 

A pödör a köznyelvi, a peder népies (tiszántúli) változat. 

 

pörköl – perkel – pergel 

A pörköl a köznyelvi, a perkel népies, a pergel tájnyelvi. 

 

pöszeség 

Kisgyermekkori beszédhiba: az s-féle hangoknak helytelen, sz-be hajló ejtése. E hiba 

javítását már az óvodában, 3-4 éves korban meg kell kezdeni, különben állandósulhat. Vö. 

selypítés 

 

prakker 

A bizalmas-vulgáris beszélt nyelvnek ez a német eredetű szava elavult, helyette a 

kézieszköz neveként is általános a poroló főnév. De mindkettőt egyre inkább kiszorítja a 

szőnyegseprű, ill. a porszívó. 

 

praxis, praktizál 

Görög, ill. latin–német eredetű, meghonosodott idegen szavak. A praxis főnévnek több 

pontos magyar szinonimája is van: gyakorlat, jártasság, tapasztalat. A nagy praxisa van 

helyett mondhatjuk: sok betege, ügyfele van. Ez még nem fordult elő a praxisomban = ezt 

v. ilyet még nem tapasztaltam. A praktizál csak körülírással pótolható: orvosként, 

ügyvédként, mérnökként stb. dolgozik. 

 

prédikál – predikál 



Latin eredetű ige. A prédikál változat a köznyelvi, a predikál népies és régies. Ugyanígy a 

prédikáció, prédikátor köznyelvi, a predikáció, predikátor népies és régies. Átvitt, 

rosszalló értelemben azonban csak a prédikál változat használatos: ’oktató hangon, feddő 

módon, hosszan beszél’. 

 

pregnáns 

Latin eredetű melléknév. A választékos stílusban és a szaknyelvekben kedvelik. Többnyire 

jól helyettesíthető ezekkel a magyar megfelelőivel: súlyos, nyomós (érv), szembeötlő, 

szembeszökő (jelenség), jellegzetes, jellemző (megnyilvánulás). 

 

prelúdium – prelűd 

A latin eredetű prelúdium: ’előjáték, istentiszteletet v. éneket bevezető orgonajáték’; 

’többtételes régi zenemű bevezető tétele’; ’zenemű bevezető tételét idéző önálló 

hangszeres mű’. A franciából átvett prelűd (eredeti helyesírással: prélude) csak a legutóbbi 

értelemben használható! 

 

premier 

Általánosan elterjedt, francia eredetű szó. Jó magyar megfelelője a bemutató (előadás). 

[Prömijer] kiejtése magyar beszédben idegenszerűen hat. 

 

presszó 

Az olasz eredetű eszpresszó főnévnek kissé bizalmas rövidítése. Közel áll ahhoz, hogy 

semleges hangulatúvá s ezáltal köznyelvivé váljék. Csak magyarosan írható, hosszú sz-

szel. 

 

presztízs 

E francia eredetű idegen szót magyar beszédben általában rövid i-vel ejtik, de írásképe 

még őrzi e magánhangzó eredeti hosszúságát, ill. hangsúlyos voltát. Több kifogástalan 

magyar megfelelője is van, pl. tekintély, befolyás; becsület, megbecsülés; erkölcsi súly. 

 

prézli 

Német eredetű főnév, a bizalmas nyelv szava. Magyarul: zsemlemorzsa, kenyérmorzsa v. 

egyszerűen morzsa. 

 

Prielle 

E francia eredetű nevet (egy XIX. századi híres színésznőnek, Petőfi szerelmének, ~ 

Kornéliának a családnevét) ma többféleképpen is ejtik: [priel] v. [priell], ill. [prielle]. Az 

előbbi franciás, az utóbbi németes ejtés (esetleg magyar betűejtés). E változatok közül a 

[priel]-t ajánljuk. 

 

príma 

Latin eredetű melléknév. Eredetileg kereskedelmi szakszó, a beszélt nyelvben bizalmas 

hangulatúvá vált. Magyar megfelelői: elsőrendű, kitűnő, kiváló, (a) legjobb minőségű; 

nagyszerű, pompás. 

A prímabalerina (magyarul lehet első táncosnő, szólótáncosnő) első szótagjában hosszú 

í-t, a primadonna szóban rövid i-t ejtünk és írunk. 

 



primer – primér 

Francia eredetű idegen szó; a primer és a primér vagylagos változatok. (Bár a helyesírási 

szótár és az idegen szavak szótára csak az előbbi formát tünteti fel.) Műszaki nyelvi 

szóként nélkülözhetetlen (primer feszültség, tekercselés stb.). Nem szaknyelvi 

használatban azonban jók lehetnek helyette ezek a magyar megfelelők: elsőleges v. 

elsődleges; első, kezdő, kezdeti, eredeti; közvetlen. 

 

primőr 

Francia eredetű nemzetközi szó: ’első v. korai termésű zöldség, gyümölcs, főzelék’. 

Régóta kiejtés szerint, magyarosan írjuk: még drága a ~. Jelzőként is: vett a piacon ~ 

zöldpaprikát. Nincs tömör magyar megfelelője, de jelzői szerepben jól pótolhatja a zsenge 

újhagyma, a melegházi v. üvegházi saláta, a fóliázott v. fóliás paradicsom. 

 

printer 

Angol eredetű számítástechnikai szakszó. Számítógéphez kapcsolható kiíró-, kinyom-

tatóberendezést jelent. Mivel van pontos, rövid magyar megfelelője, a nyomtató, helyette 

ezt használjuk, különösen ismeretterjesztő szövegben! A szaknyelvben emellett tovább 

élhet a ~ szó is. Újabban összetételi utótagként is: lézer~ ’lézersugárral működtetett 

nyomtatóberendezés’. Bár ez is lehetne (magyar szakszövegben is) lézernyomtató. 

 

privát 

A társalgási nyelv latin eredetű szava. Melléknévként jó magyar megfelelői: magán-, 

egyéni; külön, saját; bizalmas, személyes, családi; nem hivatalos. Főnévként: 

magánszemély, magános. 

 

privátim 

Latin eredetű, elavulóban levő határozószó. A kissé bizalmas társalgási nyelvnek (volt) a 

szava. Magyar szinonimái: magánúton, nem hivatalosan, bizalmasan. A választékos 

élőbeszédben és írásban ezeket használjuk a ~ helyett! 

 

privatizál 

E latin gyökerű, de német mintára (privatisieren) alakult, magyar képzőjű ige ma 

közgazdasági, politikai szakszó: ’(üzemet, vállalatot, üzletet stb.) magánkézbe, magántulaj-

donba juttat’. Magyar megfelelőjeként az államtalanít, ill. a magánosít szót ajánlották, 

ezek közül az utóbbi terjedt el. A ~ régebbi jelentései – ’magánzóként él’, ’magánéletébe 

zárkózva a közélettől elfordul’ – teljesen elavultak, így nem zavarják ezt az újabb értelmű 

alkalmazását. 

Főnévi származéka, a privatizálás is jól kifejezi a ’magánkézbe, magántulajdonba 

juttatás’ folyamatát. A latin képzős privatizáció a tevékenység megnevezésén kívül annak 

eredményét is jelöli: ’az a tény, hogy vmi (eladás útján) magántulajdonba kerül(t)’. 

Magyar egyenértékesként itt is ajánlható a magánosítás. 

Ha a magánkézbe adandó állami tulajdon korábban államosítás folytán jutott az állam 

birtokába, azaz egykor magántulajdonban volt, a latin előtagú reprivatizál(ás), 

reprivatizáció szavakat is használhatjuk ilyen értelemben. Erre azonban csak akkor van 

szükség, ha a visszaadás, a magántulajdonba való visszajuttatás mozzanatát akarjuk 

kidomborítani. Ezek helyett viszont már kissé nehézkes, s nem is honosodott meg a vissza- 

v. újramagánosít(ás). Vö. magánosít 



 

probléma 

Görög eredetű főnév. Eredeti jelentése: ’rejtvény, talány’. Köznyelvi ejtése és írása: ~, a 

problema alak bizalmas-vulgáris, ill. népnyelvi. Származékai egy részében az é 

megrövidül: problematika, problematikus. De megmarad az é a magyar képzőjű 

problémás, problémázik szavakban. 

A ~ jó ideje az egyik legjellegzetesebb divatszava a közéleti és a szakmai nyelvnek. A 

túl gyakori, gépies használatban szinte tartalmatlanná silányult, kiüresedett. Ezért, hacsak 

lehet, helyettesítsük árnyalatos magyar megfelelőivel: aggály, baj, gond; nehézség, zavar, 

bonyodalom; hiba, panasz, kifogás; váratlan esemény v. fordulat; stb. Sokszor pedig elég 

pusztán ennyi: kérdés, dolog (bár ezek is elkoptatott szavak). Így a ~ idővel 

visszanyerhetné ’megoldásra váró (nagy fontosságú) kérdés’ értelmét, s ezzel súlyát, 

„rangját” is. 

 

problematika 

A probléma származéka. Valójában ’összefüggő kérdéscsoport’-ot jelent, s ebben a 

jelentésben meg is van a létjogosultsága, pl. a piacgazdaságra való áttérés Ija. De 

váltogassuk magyar megfelelőjével, a kérdéskör szóval! Újabban ’probléma’ értelemben is 

használják. Ez pongyolaság, a választékos stílusban kerülendő! 

 

problematikus – problémás 

A probléma származékai. Szintén divatszavak! A problematikus többnyire jól helyet-

tesíthető ezekkel a magyar megfelelőivel: kétséges, kérdéses, vitatható, kétes, megoldatlan, 

megfejtetlen, talányos. Egy idő óta problémás alakban is előfordul, különösen ebben a 

szókapcsolatban: problémás gyerek. Bár képzésmódja kifogástalan, magyaros, 

szakszövegben v. hivatalos iratban nemigen használható, mert (egyelőre) bizalmas ízű. 

Magyar szinonimaként csak körülírásokat ajánlhatunk: nehezen nevelhető, sok gondot 

okozó stb. 

 

procc, proccol 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú szavak. Csak a beszélt nyelvben élnek, s 

onnan is mindinkább kiszorítják őket jó magyar megfelelőik: pöffeszkedő, hencegő, 

nagyzoló, kérkedő (ember); pöffeszkedik, henceg, nagyzol, kérkedik. 

 

produkál 

E latin eredetű igének több árnyalt magyar egyenértékese is van: alkot, létrehoz; felmutat 

(eredményt), ill. termel, gyárt, termeszt, tenyészt. A választékos köznyelvben ezekkel 

helyettesítsük! 

A bizalmas stílusban élő ~ja magát kifejezés általában rosszalló értelmű; helyette 

magyarosabbak, színesebbek ezek: fitogtatja a tudását, az ügyességét, vmilyen képességét; 

hivalkodik, henceg vele. Ha nem pejoratív tartalmú: meg- v. bemutatja a tudását. 

 

produkció, produktív 

Latin eredetű szavak, a produkál ige családjának tagjai. Mivel divatszóvá váltak, lehetőleg 

váltogassuk őket magyar megfelelőikkel: teljesítmény; előadás, mutatvány; megtermelt 

mennyiség, termék; ill. alkotó, termelő; term(el)ékeny, gyümölcsöző; eredményes, sikeres. 

 



prof 

A professzor főnév rövidebb, bizalmas változataként elsősorban az egyetemi, ill. a klinikai 

zsargonban él: a ~nál vizsgáztam; a ~ most épp vizitel. Rövidítésként magyar szövegben 

nemigen fordul elő, ha mégis, pontot teszünk utána (sorrendi helyére és kezdőbetűjére 

ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a dr. rövidítésére). 

 

professzionista – professzionális 

A latin elemekből alkotott professzionista szónak melléknévként is, főnévként is számos 

kifogástalan magyar megfelelője van: hivatásos, szak-, szakszerű, szakmabeli, ill. 

szakember, szakértő. Az újabban divatos professzionális melléknév az angol professional 

mintájára, annak latinosításával keletkezett. Nemigen jelent mást, mint hagyományos 

szinonimái, a professzionista, rövidebben profi, ill. a fenti magyar megfelelők. 

 

profi 

A professzionista melléknév, ill. főnév rövidített alakja. Eredeti bizalmas jellegéből 

mindinkább veszítve a köznyelvből is kezdi kiszorítani a hosszabb változatot. Van rá 

magyar szó, a hivatásos (pl. ~ sportoló, ~ színész = hivatásos sportoló, színész), de ezzel 

nem mindig helyettesíthető. Pl. a ~ alakítás, ~ megoldás inkább szakszerű, a ~ bűnöző 

viszont megrögzött. 

A ~ újabb keletű származékának, a profizmus-nak nincs tömör magyar megfelelője, 

csak körülírni tudjuk: ’hivatásos sportolási rendszer’, ill. ’a sportteljesítményért független 

megélhetést biztosító rendszer’. Újabban a sajtónyelvben ’szakszerűség, szakmai jártasság, 

képzettség’ értelemben is használják: a fiatal művésznő profizmusa mindenkit lenyűgözött. 

 

profil 

Francia eredetű, szerteágazó jelentésű idegen szó. A köznyelvben: határozott, férfias ~ (= 

arcél); ~ból (= oldalnézetből) egész bájos az arca. A műszaki nyelvben jó magyar 

megfelelői a keresztmetszet, (kereszt)szelvény. Hivatali és sajtónyelvi szóhasználatban: 

’vmely intézmény, részleg sajátos arculata, jellege, feladatainak összessége’, pl. ez nem 

tartozik a ~unkba v. ~unkhoz; nem elég határozott az osztály ~ja. Innen a szakzsargonbeli 

~tisztítás összetétel: ’feladatkör egyértelművé tétele’. 

 

profilíroz – profiloz 

A két változat közül részesítsük előnyben a rövidebb, magyar képzős profiloz-t! Sokszor 

azonban jobb helyettük vmely magyar kifejezés. Pl. a műszaki nyelvben: méretre szab, 

méretesít; a közgazdasági, üzemi szóhasználatban: szakosít. L. még: bevagoníroz – 

bevagonoz | idegen képzők 

 

program 

1954 óta kiejtés szerint írjuk, egy m-mel (korábban: programm). Szótagolva választjuk el: 

prog-ram. Szükséges idegen eleme nyelvünknek, bár néhány jelentésében helyettesíthető 

magyar szóval: (munka)terv, műsor, napirend stb. Számítógépes szakkifejezésként nincs 

magyar megfelelője, csakúgy mint származékának, a programoz igének. 

 

progresszív 

E latin elemekből alkotott melléknevet magasan is, mély hangúan is toldalékolhatjuk: ~ek 

v. ~ak; ~en v. ~an. Magyar megfelelője a politikai nyelvben: haladó (mozgalom, 



gondolkodás). A hivatali nyelvi ~ adó magyarul csak körülírással fejezhető ki: kulcs 

szerinti v. kulcs szerint (fokozatosan) emelkedő adó. 

 

projektum – projekt – prodzsekt 

E végső soron latin eredetű szót a németből (Projekt) és az angolból (project, kiejtés 

szerint írva: prodzsekt) egyaránt átvettük; a projektum szóalak utólagos latinosítás. 

Jelentése: ’hosszú távú (tudományos) terv, tervezet’, ill. ’az annak megvalósítására 

irányuló tervmunka’. A magyar terv, tervezet, tervmunka, munkacsoport szók ennek az 

értelemnek csak egy-egy mozzanatát fejezik ki, ezért a szakmai nyelvhasználatban nem 

kifogásolhatjuk az idegen szó alkalmazását. A három változat közül a latinos projektum 

illik bele leginkább nyelvünkbe, de a projekt gyakoribb, s már származéka is van, a 

projektmenedzser. A prodzsekt ritkább, s kerülendő is! 

 

prológus – prológ 

A görög–latin eredetű prológus a köznyelvi változat, a németesen csonkított prológ régies, 

már csak a zenei szóhasználatban él (a prológot hallották Leoncavallo Bajazzók című 

operájából). Magyar szóval: bevezetés, bevezető, előhang, előjáték. 

 

prolongál 

Latin eredetű, magyar képzős ige. A köznyelvből kezdi kiszorítani jó magyar megfelelője, 

a meghosszabbít (pl. határidőt). De a filmet, színdarabot ma is ~ják, azaz ’(továbbra is) 

műsoron tartják’. Pedig ezt is lehetne így: (egy hétre) meghosszabbítva (e helyett: ~va). 

 

promóció 

Latin eredetű, régóta magyarosan írt idegen szó. Jó magyar megfelelői az előlép(tet)és, 

kinevezés, ez a jelentése azonban kezd elavulni. A tudományos nyelvben (inkább csak a 

külföldi tudományos életről szólva): ’vmely tudományos fokozat odaítélése, különösen 

doktorrá avatás’ (az angol promotion fordításaként). Szintén angol hatásra terjed ebben az 

értelemben: ’eladásra, ill. vásárlásra való ösztönzés, vmely (új) termék szervezett 

bemutatása, népszerűsítése’ (vö. sales promotion). Pontos, de nehézkes magyar 

megfelelője ebben a jelentésében az eladásösztönzés. A szlovákiai és a romániai 

magyarban (szlovák, ill. román hatásra) a magyarországi köznyelvtől eltérő jelentésekben 

is használatos: ’diplomaosztás, -átadás’, ill. ’évfolyam, évjárat (iskolában)’. 

Az angol promotion-ból ered a hibás képzésű promotál ige: ’eladást előmozdít; 

reklámoz; terméket, eljárást stb. elterjeszt’. Helyes képzésű alakja a latin alapján ez lenne: 

promoveál. Ez létezik is, de egyelőre csak ’előléptet’, ill. ’tudományos fokozatot odaítél’ 

jelentésben. Idővel azonban felveheti a fenti, közgazdasági értelmet is. 

 

prompt 

Latin–német eredetű melléknév. Magyarul: azonnali, rögtöni, haladéktalan, gyors. 

Határozóként is előfordul: ~ intézkedik, azaz nyomban, azonnal. Használata ritkulóban 

van, kiszorították magyar megfelelői. Csak a kereskedelmi nyelvben él a ~ inkasszó 

szakkifejezés. A számítógépes szaknyelvben a ~ szó főnév (’az operációs rendszernek egy 

v. több karakterből álló kijelzése’), s nincs magyar megfelelője. 

 

proponál 



Latin eredetű, magyar képzőjű idegen szó. Inkább csak a beszélt nyelvben, a bizalmas 

stílusban él. Választékos megfelelői: indítványoz, javasol, ajánl. A propozíció főnév 

ezekkel a magyar szavakkal helyettesíthető: indítvány, javaslat, esetleg – a hivatali 

nyelvben – előterjesztés. Szakszóként azonban (pl. az irodalomtudományban v. a 

nyelvészetben) nem kifogásolható. 

 

proszit! 

Latin eredetű, koccintáskor elhangzó mondatszó: ’egészségére!’. Németes ejtésváltozata: 

prozit! Már csak az idősebbek nyelvhasználatában él. Mai megfelelői: ex!, csin-csin!, 

csirió! Újabban – talán az angol jellegű kocsmák, a „pub”-ok hatására – terjed az angol 

cheers! (magyar ejtése: [csírsz] v. [csírz]) is. 

 

protekció 

Latin eredetű idegen szó. Tulajdonképpeni magyar megfelelője a támogatás, pártfogás, de 

a bizalmas nyelvhasználatban régóta pejoratív mellékértelemmel telítődött: ’(befolyásos 

ember által nyújtott) támogatás, amely inkább a személyre, mint az ügyre van tekintettel’. 

A támogatás folyamatán kívül annak tényét, sőt lehetőségét is kifejezheti: van egy kis ~m a 

minisztériumban. Ebben a jelentésében nincs pontos magyar egyenértékese. 

 

protezsál 

Francia eredetű, kissé bizalmas árnyalatú idegen szó. Magyarul: pártfogol, támogat vkit, 

protekciót nyújt neki. Latinos protegál változata elavult. 

 

provizórikus – provizórius 

Német közvetítéssel átvett francia szó (provisoire), végződésében latinosítva. 

Voltaképpeni helyes alakja provizórius lenne, de ehelyett – az -ikus képzőjű melléknevek 

(pl. praktikus, logikus) analógiájára – a provizórikus változat honosodott meg. Vö. 

illuzórikus – illuzórius 

Vannak jó magyar megfelelői: ideiglenes, átmeneti. Ezek kezdik is kiszorítani a 

használatból. 

 

PR – píár – piár – péer 

Az angol PR (= public relations) rövidítést a magyar szaknyelvben általában angolosan 

ejtik: [píár] v. [piár], de nem látszik kilátástalannak a magyaros [péer] kiejtés elterjesztése 

sem. A vele rövidített kereskedelmi, közgazdasági szakkifejezés jelentése: ’vmely vállalat, 

intézmény stb. tevékenységének, termékeinek, szolgáltatásainak a közvéleménybe való 

bevitele, megismertetése a reklám és a média eszközeinek szakszerű, átgondolt 

felhasználásával’. A pótlására javasolt magyar megfelelők, a közkapcsolat(ok), 

kapcsolattartás nem tudták kiszorítani. Már több származéka is van: PR-munka, PR-

menedzser (kimondva: piármunka, piármenedzser), ill. PR-os (kimondva: piáros). Ezek is 

követhetnék az alapszó magyaros kiejtését: péermunka, péermenedzser, ill. péeres. Ezáltal 

megszűnne a merőben más jelentésű és hangulatú piál igéhez való hangzásbeli hasonlóság 

is. 

 

pruszlik – pruszli 

Német eredetű népies szavak. A pruszlik kizárólag ’női mellény’, a ritkább pruszli: ’férfi- 

v. női mellény’. 



prűd 

Francia eredetű, választékos, erősen pejoratív ízű melléknév. Vannak ugyan jó magyar 

megfelelői, de ezek sokkal hosszabbak nála, ezért nem tudták kiszorítani: szemérmeskedő, 

álszemérmes, szemforgató, ill. (főnévi értékben) erénycsősz, erkölcscsősz. 

 

pszichológia 

A görög–latin eredetű ~ főnévnek van pontos magyar megfelelője, a lélektan, de a szakmai 

szóhasználatban – kevés kivétellel, pl. fejlődéslélektan, neveléslélektan – általában 

megmaradt az idegen szó. Többek között azért, mert a tudományág művelőjének, a 

pszichológus-nak nincs elfogadható magyar elnevezése (a lélektanász nem terjedt el). A 

szakszóként is élő psziché helyett viszont sokszor megfelel a magyar lélek, lelkivilág, 

esetleg a személyiség szó. 

 

publicisztika 

Latin–német eredetű idegen szó: ’az újságírásnak a politikai, társadalmi kérdéseket elvi 

alapon, gyakran írói igényességgel tárgyaló válfaja’. Újabban a ~ szót ’publicisztikai írás, 

újságcikk’ értelemben is alkalmazzák: nevét a médiaháborúról írt Ii tették ismertté. Ez 

egyelőre pongyolaságnak minősül, de idővel új, második jelentéssé izmosodhat. 

 

publicisztikai stílus L. sajtónyelv 

 

publikus 

Latin eredetű, újabban divatos melléknév. Jó magyar megfelelői: nyilvános, 

nyilvánosságra hozott. Néha kissé eltérő értelemben is: az adat nem ~, azaz nem hozható 

nyilvánosságra. 

 

puceráj 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú főnév. Választékos magyar megfelelői: 

mosoda, (vegy)tiszító. 

 

pucol – tisztít 

A tisztít a köznyelvi, a német eredetű pucol a bizalmas-vulgáris nyelvbe szorult vissza. 

Néhány esetben azonban a pucol-nak nem a tisztít a választékos megfelelője, hanem vmely 

más ige. Pl. pucolja a lovat magyar szóval nem tisztítja, hanem (le)keféli, (le)csutakolja. 

Az argó (el)pucol igéjének ezek a köznyelvi megfelelői: elfut, eliszkol, eltűnik, elillan. A 

házat népies szóval bepucolják, választékosabban: bevakolják. 

 

púder 

Német közvetítéssel átvett francia szó. Lehetőleg mély hangúan toldalékoljuk: ~ral, 

púderoz (bár a ~rel, púderez sem hibás!). A magyar hintőpor mást jelent, nem 

helyettesítheti. Kivételképpen a baba~ lehet babahintőpor. De más a (be)púderoz, mint a 

(be)hintőporoz. – Az ifjúsági nyelvben a ~ főnévnek ilyenféle jelentése is van: ’szépítés, 

mellébeszélés’. Pl.: elég a ~ból!; nem kell (a) ~! 

 

puding 

Kiejtve hosszú d-vel is: [pudding], részben az eredeti angol íráskép (pudding) hatására. De 

helyesebb röviden ejteni, ahogy az átadó nyelvben is hangzik. 



 

pudli 

A német eredetű ~ magyarul: uszkár. Nem tévesztendő össze a puli-val, a gubancos szőrű 

ősi magyar pásztorkutyával! 

 

puffad – püffed, pöffed 

A puffad tárgyra és testrészre egyaránt vonatkozhat: puffad a léggömb; puffadnak a belei; 

ebből nem kérek, puffadok tőle! A püffed viszont mindig testrészre utal: püffed(nek) a 

lába(i). 

A tájnyelvi, régies pöffed ugyanazt jelenti, mint a püffed, de hangutánzással sárra, fövő 

ételre is mondják. 

 

puffer 

Német eredetű főnév a műhelyzsargonban. Az igényes szaknyelvben magyar szóval: 

ütköző, lökhárító, lökéshárító. Átvitt értelemben a bizalmas stílusban is előfordul: nem 

akarok ~ lenni közöttük. 

A régebbi sajtónyelvi ~állam, ~övezet szavak elavultak. Helyettük ma: ütközőállam, 

ütközőövezet. 

 

pufog 

Köznyelvi kiejtése ingadozik, ejtik hosszú f-fel is: [puffog]. Leírni azonban egy f-fel kell, 

éppúgy mint gyakorító származékát, a pufogtat szót. Hosszú viszont az f a mozzanatos 

puffan igében. 

 

pufók – pofók 

A pufók a köznyelvi, a pofók régies és népies. Használati tárgy jelzőjeként ritkán 

’gömbölyded, hasas’ jelentésben is: pufók borosüveg. 

 

puha – lágy 

Kissé eltér a jelentésük: a puha melléknév általában kissé rugalmas tárgyra, ill. laza 

szerkezetű anyagra vonatkozik (puha párna, szőnyeg; puha föld, papír), a lágy 

melléknevet viszont főleg olyan anyagra alkalmazzuk, amely sok nedvességet tartalmaz, s 

ezért könnyen alakítható, gyúrható (lágy massza, viasz, tészta). A meghonosodott 

köznyelvi jelzős szerkezetek semlegesek, a rokon értelmű melléknévre váltva 

választékosak: a puha párna köznyelvi, a lágy párna választékos; a lágy viasz köznyelvi, a 

puha viasz választékos. 

Ha együtt fajtanevet alkotnak, a lágy jelzőt egybeírjuk jelzett szavával: lágyacél, 

lágysajt stb. Ezek mintájára gyakran egybeírják a lágytojás ’sajátosan elkészített tojásétel’ 

kifejezést is; ám ezt az AkH.11 szerint külön kell írni: lágy tojás (ugyanígy: kemény tojás). 

 

pukedli 

Német eredetű, kiveszőben levő szó az üdvözlő térdbók(olás) bizalmas megjelölésére; a 

beszédben pukkedli, ritkán pukkerli, pukerli is. Jó magyar megfelelők: térdhajtás, 

választékosan térdbók. 

 

pulóver 



Ennek az angol eredetű divatnyelvi szónak nincs pontos magyar megfelelője (a mellény, 

kötött kabát mást jelent), ezért a magyarosan írt ~ honosodott meg. Pullover v. pullóver 

írásmódja régies, idegenszerű. Mély és magas hangúan egyaránt toldalékolhatjuk: ~ok v. 

~ek; ~ban v. ~ben. Bizalmas származéka a játszi szóképzéssel alakult pulcsi. 

 

puszedli 

Német eredetű, bizalmas szó a konyhai zsargonban. Beszédben vagylagos változata a 

puszerli; ritkább a pusszedli, pusszerli. Mély és magas hangúan egyaránt toldalékolható: 

~val v. ~vel. Helyette magyar szóként a csók ajánlható: mandulás, mézes, mogyorós csók; 

habcsók. Kissé eltérő értelmű, de szintén találó újabb édességnév a négercsók. 

 

puszi, puszil 

A társalgási és a gyermeknyelv bizalmas szavai. Jelentésükben is, hangulatukban is 

eltérnek a csók(ol)-tól, ezért – bár német eredetűek – nem kifogásolható a használatuk. 

A (meg)pusziz ige napjainkra elavult. A kölcsönösséget kifejező puszizkodik 

származékban az első k előtt sz hangot ejtünk, de – a szóelemzésnek megfelelően – z betűt 

írunk. 

 

puszpáng 

Meghonosodott német eredetű szó: ’bukszus’. Ma jelentésmegoszlással a bukszus főnév 

inkább bokrot, cserjét, a ~ pedig fát jelöl. 

 

pusszantalak 

Főként nők által használt köszönés, mind köszöntésül, mind elköszönésül: ~, drágám! 

Csak a bizalmas, tréfás élőbeszédben fogadható el. 

 

püré – piré 
A francia eredetű ételnévnek e két változata a beszélt nyelvben vagylagos; ritkább a püre, 

pire. A csecsemőételek nevében a -pép a jó megfelelőjük; azaz pl. almapüré v. -piré = 

almapép. 

  



Q 
q 

Tagja a teljesebb magyar ábécének, de csupán tulajdonnevekben és néhány idegen szóban 

használjuk: Aquila, Aquincum, Aquinói Szt. Tamás, ill. status quo, quattrocento, 

cinquecento stb. A legtöbb, korábban q(u)-val írt idegen szóban ma kv-t írunk: kvalitás, 

kvint, kvartett, kvintett, kvázi stb. Rövidítésként a (méter)mázsa (= 100 kg) jele: 10 q (= 

mázsa) tűzifa. 
 

 



R 
rabiátus 

Latin eredetű, meghonosodott melléknév. Jó magyar szinonimái: féktelen, heves (vérű), 

hirtelen haragú, lobbanékony (természetű). 

 

rác L. szerb – rác 

 

ráció, racionális, racionalizál 

A ráció latin eredetű, választékos, kissé régies hangulatú idegen szó: ’értelem, (józan) ész; 

ok, érv’. A köznyelvben jobbára csak ebben a szólásszerű kifejezésben fordul elő: van 

benne ráció. 

A racionális melléknév matematikai szakszóként nem helyettesíthető magyar 

megfelelővel: racionális szám (= egész szám hányadosaként megadható szám). Egyébként 

pótoljuk magyar megfelelőivel: ésszerű, célszerű; értelmes, józan. Racionális érv = észérv; 

racionális érvelés = ésszerű, értelmes, esetleg logikus érvelés. 

A racionalizál igének is van jó néhány pontos magyar szinonimája: ésszerűsít, 

egyszerűsít, újjászervez. Az üzemi zsargonban: racionalizál a munkaeszközön, magyar 

szóval: javít, változtat, újít; racionalizál vkit, magyarul, de körülírással: (átszervezés során) 

állásából elbocsát v. más munkakörbe helyez (át); tárgy nélkül: racionalizálnak a 

vállalatnál, azaz csökkentik a dolgozók számát. Rövidített, bizalmas változata: raciz(ik). 

Igekötővel is: na, ezt is jól kiracizták! A racionalizálás főnévnek is van rövidebb, 

bizalmas-tréfás alakja: beütött a raci. 

raccsolás 

Gyakori beszédhiba: az r hangnak oly módon való képzése, hogy a nyelv hegye helyett a 

nyelvcsap (uvula) pereg, ill. nyelvháttal képzett réshang hangzik (kb. kéchlek szépen). 

Kisgyermekkorban jellegzetes az r-nek j-vel való helyettesítése is. Az r hangot óvodás- és 

kisiskoláskorban rendszeresen gyakoroltatni kell, különben a beszédhiba felnőttkorban is 

megmarad. Fontos elvi követelmény, hogy nyilvános beszélőként (bemondóként, 

műsorvezetőként, riporterként) ne szerepelhessen olyan egyén, aki nem képes az r hang 

szabályos kiejtésére. 

 

racsni 

Német eredetű, kellemetlen hangzású szakszó. Szerencsére vannak jó magyar megfelelői: 

fogaskerékfajta neveként zárókilincs v. kilincsmű, a horgászeszköz megjelölésére kerepes 

orsó v. tömören, hangutánzó szóval berregő. 

 

rácsörög 

A ~ vkire a bizalmas beszélt nyelvben egy idő óta ezt jelenti: ’telefonon felhív vkit’, pl. ~ a 

barátjára, ráér-e holnap; ~ a nyomdára, készen van-e a korrektúra; holnap dél tájban 

csörögj rám! Ugyanebben a jelentésben a csörög igének ide v. oda helyhatározói 

bővítménye is lehet: csörögj ide holnap reggel! E szóhasználat talán az angol give me a 

bell kifejezés fordításaként jött létre, de attól függetlenül is kialakulhatott a telefoncsörgés, 



csörög a telefon stb. kifejezések alapján. A választékos stílusban azonban továbbra is a 

felhív szót használjuk ebben az értelemben. 

 

radioaktív 

A latin eredetű, ’sugárzással kapcsolatos’ jelentésű radio- előtagot csupa rövid 

magánhangzóval írjuk: ~, radioizotóp, radiokarbon (módszer). A beszélt nyelvben 

azonban elfogadható a [rádióaktív] ejtésváltozat is, a rádió főnévnek és származékainak 

hatására. Ezekben mindig hosszú az á is, az ó is: rádió, rádiózik, rádiókészülék stb. 

 

rádiós műsor – rádióműsor L. -s melléknévképző használata 

 

raffol 

Német eredetű ruhaipari szakszó. Magyarul: ráncol, redőz, redőkbe szed. 

 

rafia 

Végső soron madagaszkári (malgas) eredetű vándorszó. Egy f-fel írjuk, de a kiejtésben 

vagylagos a [raffia]. 

 

rafinált 

E francia–német eredetű, magyar képzőjű melléknevet rövid f-fel ejtjük és írjuk. 

Választékos magyar megfelelői: ravasz, kitanult, körmönfont; agyafúrt, furfangos, minden 

hájjal megkent; nem pejoratívan kifinomult. Fölösleges a műszaki nyelvben is; helyette: 

finomított, esetleg tisztított. 

 

ráfordítás 

Divatos, de a köznyelvben szükségtelen közgazdasági szakszó, a német Aufwand 

tükörfordítása. Összetételekben is: költség~, eszköz~. Nem idegenszerű, mert magyarul is 

mondjuk: nagy összeg(ek)et fordít rá. Mivel azonban sok tartalmas szinonimát szorít ki, pl. 

(termelési) költség, kiadás, befektetés, esetleg beruházás, helyettesítsük v. legalább 

váltogassuk ezekkel! 

 

rag-  előtagú főnevek 

Nyelvújítási eredetű szóalkotások; előtagjuk elvonás a ragad, ragaszt igékből (innen ered a 

nyelvtani rag is). A rag- előtagú összetételek többsége elavult. Postai, ill. vasúti 

szakszóként él még, szűk körben, a ragcédula, ragjegy, ragszám kifejezés. Csupán a 

ragtapasz tekinthető általánosan ismert, köznyelvi szónak. Erre ma is szükségünk van, de 

új szavak már nemigen keletkeznek ily módon. 

 

ragoz 

Ismert nyelvtani jelentésén kívül a bizalmas beszédben az a pejoratív értelme is kialakult, 

hogy ’fontoskodva részletez, agyonbeszél vmit’, többnyire tagadó v. tagadó értelmű kérdő 

mondatban: nem akarom v. nem kell, nem érdemes (tovább) ~ni; minek ezt annyit ~ni? 

Már nem annyira divatos, mint két-három évtizeddel ezelőtt, s nem is kár érte, mert a 

panelokban való beszédnek volt az egyik jellegzetes megnyilvánulása. 

 

Rahmanyinov – Rachmaninov 



Szergej Rahmanyinov, a nagy orosz zeneszerző életének második felét nyugati 

emigrációban töltötte, ahol nevét latin betűkkel így írták: Rachmaninov, s általában így 

ejtették: [ra¦maninov], az első szótagban kemény h-val. Ez az írás- és ejtésmód vált 

ismertté Magyarországon is. A név helyes orosz kiejtése azonban [ra¦manyinov]. Ma már 

így is írjuk, a többi orosz név átírási szabályai szerint: Rahmanyinov. Vö. Sztravinszkij – 

Stravinsky 

 

rajcsúroz(ik) 

E bizalmas-családias hangulatú, enyhén népies ízű igének van rajcsúloz(ik), rajcsóloz(ik) 

változata is, de ezek kiveszőben vannak. Köznyelvi megfelelője: (lármásan) hancúrozik. 

Az argóban és a diáknyelvben: arénázik. 

 

rak-  előtagú főnevek 

A nyelvújítási eredetű rakpart, raktár, rakfelület, raklap, raksúly szavak meghonosodott, 

szükséges összetételek. Az első kettő köznyelvivé is vált, a többi csak a szaknyelvekben él. 

Új származékok azonban már nem keletkeznek ezen a módon. 

 

rákérdez 

Korábban csak szakszóként fordult elő: ~ a mondatrészekre (a nyelvtanórán); ~ a 

megfejtésre (a barkochba nevű kitalálós játékban). A 70-es évek elejétől – jóval tágabb 

jelentésben – divatszóvá vált: ~ az ügyre, a történtekre, a vételárra, a határidőre stb., azaz 

nyíltan megkérdez, bátran felvet vmit (általában vmilyen kényes, kínos dolgot). Ebben a 

sajátos értelmében nem hibás, sőt szükséges szó a ~. Ha azonban pusztán arról van szó, 

hogy vki vkitől megkérdez vmit, ne használjuk helyette, divatból, a ~ igét! 

 

rakett 

Angol eredetű sportszó; elavult, mert kiszorította jó magyar megfelelője, a teniszütő v. 

röviden ütő. 

 

rámegy 

’Nagy lelkesedéssel, buzgalommal veti rá magát (vmilyen munkára v. feladatra)’ 

jelentésben bizalmas. Pl. most az angol nyelvre megyek rá; választékosabb kifejezéssel: 

nekilátok az angol nyelv tanulásának; nagyobb erővel, lendülettel tanulom az angolt. 

A rámenős melléknévi származék bizalmas-pongyola, sőt kissé argónyelvi: 

’erőszakosan határozott, támadó módon erélyes, támadó lendülettel cselekvő (ember)’. 

A ~ vmire ’belepusztul, tönkremegy, belebetegszik vmibe’ kifejezés népies, bizalmas. 

 

randa L. ronda 

 

randevú 

E francia eredetű nemzetközi szót (rendez-vous) már régóta kiejtés szerint, magyarosan 

írjuk. Kezd választékos színezetűvé válni, mert a mindennapi használatból kiszorítja 

rövidebb, bizalmas változata, a randi. Több jó magyar megfelelője is van: a köznyelvi 

találkozó, találkozás, a – sajnos – ritkuló találka, a régies, elavult légyott, a régies, 

irodalmias pásztoróra. 

 



rangidős 

Katonai, ill. hivatali szakszóként jelentése: ’két azonos rangú személy közül az, aki előbb 

került abba a rangba, régebben tölti be azt a tisztséget’. Pl. ~ miniszter, államtitkár; a 

testület ~ tagja. 

Az újabb sajtónyelvben és a bizalmas beszédben elhomályosult az értelme, 

összekeveredett az idős szóéval: a döntő mezőnyében ő a ~ 36 évével; te vagy a ~ a 

társaságban. Bár e szóhasználat sokszor tapintatból fakad (kerülni akarják a legöregebb v. 

a legidősebb szót), ettől nem kevésbé pongyola. Választékos beszédben lehetőleg 

mellőzzük! 

 

rangos 

Egy időben divatszó volt a sajtónyelvben és a közéleti zsargonban: ~ esemény, ~ 

közreműködők. A túl gyakori használat elkoptatta. Váltogassuk ezekkel a szinonimáival: 

jeles, jelentékeny, kiváló, kitűnő, elismert, elsőrendű, elsőrangú stb. 

 

rangrejtve 

Jó magyarítás az olasz eredetű inkognitó(ban) helyett. 1926-ban keletkezett szópályázat 

útján, azóta szerves részévé vált szókincsünknek. 

 

rapityára – ripityára 

Jelentésük elkülönülőben van: vmely tárgy rapityára megy v. törik, de vki ripityára ver, 

azaz tönkrever vkit. Ám fölcserélésük sem hiba. Mindkettő bizalmas, enyhén népies, 

társalgási nyelvi szó. 

 

rapli, raplis 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű szavak. Magyar megfelelőik választékosak, 

némelyik régies, irodalmias: hóbort, rigolya, különcség, bolondéria, ill. hóbortos, rigolyás, 

különc, bolondos. A pongyola rapli(s)-t az tarthatja életben, hogy fenti szinonimáiból 

hiányzik a felfortyanó indulat, a váratlan dühkitörés mozzanata. 

 

raport 

Francia–német eredetű szó a régi katonai és hivatali nyelvben. Ma régies, ritkul a 

használata; leginkább még a ~ra rendel kifejezésben fordul elő. Több jó magyar 

megfelelője is van: jelentés(tétel), kihallgatás, beszámol(tat)ás, bár ezeknek más a 

hangulatuk. 

A ~ szó eredeti írásmódja: rapport. Mivel azonban a szó belseji pp a kiejtésben 

megrövidült, egy idő óta rövid p-vel írjuk. 

rá – reá – rája 

A rá a köznyelvi, a reá választékos, irodalmias, a rája népnyelvi. 

 

rászolgál vmire 

Jelentése: ’megérdemel, kiérdemel vmit’. Mind elismerő, mind elmarasztaló 

vonatkozásban használható: rászolgált a jutalomra, ill. a büntetésre. 

 

rassz 

Tudományos szakszó; helyes magyar megfelelője az emberfajta v. fajta. A faj főnévnek 

ilyen értelemben való használata (pl. a fehér faj) téves, tudománytalan. Vö. faj – fajta 



 

ravi L. -i képző becéző-kicsinyítő használata 

 

reál-  előtagú főnevek 

Nincs tömör, jó magyar megfelelőjük, pl. reálbér, reáljövedelem, reálpolitika, 

reálgimnázium. Ezekben a latin–német eredetű reál- előtagot nem cserélhetjük fel a reális, 

való(di) stb. melléknévvel. 

 

reális, realista, realizmus, realizál 

Latin eredetű szócsalád. A reális melléknévnek több jó magyar megfelelője is van: valódi, 

valóságos, kézzelfogható, tényleges; tárgyi, dologi, anyagi; tapasztalati, gyakorlati; biztos, 

hiteles, józan. Mivel kezd divatszóvá válni (pl. reális igények, reális áron), inkább a fenti 

szinonimákkal éljünk! 

A reális melléknév származékaiban az á megrövidül: realista, realizmus, realizál. Ezek 

szakkifejezésként nem helyettesíthetők magyar szóval. Egyébként: gyakorlati(as) 

(gondolkodású) ember, gyakorlati(as) gondolkodásmód, ill. megvalósít, valóra vált, 

véghezvisz. A realizál mint közéleti divatszó olykor egészen mellőzhető: a cég 500 

millió(s) forgalmat realizált = a cégnek 500 millió(s) forgalma volt. Újabban az angol 

realize ige hatására ’felfog, megért’ jelentésben is előfordul, pl. nem realizáltam a dolgot. 

Ez idegenszerűség, kerülendő! 

 

recept 

Latin–német eredetű, legtöbb jelentésében szükséges, meghonosodott idegen szó. ’Orvosi 

gyógyszerrendelés’ értelemben van magyar megfelelője, a nyelvújítók alkotta vény, de ez 

csak az írott hivatali nyelvben él. ’Konyhai ételkészítési utasítás’-ként pedig nem is tudjuk 

magyar szóval pótolni. A beszélt nyelvben van ilyen jelentése is, bizalmas árnyalattal: 

’rendszeresen követett személyes eljárásmód; követésre ajánlott magatartás’. Pl.: a régi 

~(ek) szerint jár el; mindenre megvan a maga ~je, azaz bevált módszere, kész megoldása, 

gépiesen ismételt javaslata. Ebben az értelemben a ~ szó egy kissé pejoratív ízű. 

 

réce – ruca 

Népnyelvi szavak. Mindkettő jelent kacsát is, vadkacsát is. 

 

refrén 

Francia eredetű költészeti és zenei szakszó: ’(változatlanul) ismétlődő verssor(ok) v. 

dallamrészlet’. Magyar beszédben a ~ változat a helyes, a röfrén v. röfren idegenszerű, 

modoros. 

 

régebbi – régibb 

E középfokú melléknevek közül a régebbi a köznyelvi; a régibb ritkább, kissé régies, 

választékos. 

 

régies írású családnevek 

A maitól eltérő írásmódjuk történelmi alapú. A családokon belül is ingadozott az 

íráshagyomány a XIX. század közepéig. Ha vannak is tipikus betűkapcsolataik, valójában 

egyenként kell megtanulnunk a helyes írásformákat. Kiejtésüket a családi hagyomány 



rögzíti, olykor ez is többféleképp! L. még egyes címszavainkban, pl. Batthyány, továbbá 

AkH.11 12., 157. pont. 

 

régies stílus 

Egyrészt a nyelvi és egyéb hagyományaikat őrző, elszigetelten élő idős emberek 

közlésmódját értjük rajta, másrészt a szándékosan régiesített (archaizáló) szövegekét. A 

régiesség megnyilvánulhat a szavak hangzásában: [ijjen] ’ilyen’, [mijjen] ’milyen’, 

[ammejjet] ’amelyet’, [akkit] ’akit’, [ehhejett] ’ehelyett’, [emmiatt] ’emiatt’, [boszú] 

’bosszú’, [könyű v. könnyű, könnyü] ’könny’. Régies és egyben népies a bé igekötő v. 

határozószó, a ki vonatkozó névmás ’aki’ és főleg ’ami’ jelentésben. 

Számos alaktani jelenség is inkább régies, mint népies v. táji: [alugyál], [fekügyetek le]. 

Régies a határozószók teljesebb alakja: akkoron, mikoron, továbbá a nyomatékosító 

végződésű hetedíziglen. Régiesek némely iktelenül használt ikes igék: álmod, foly, hazud. 

Az erdélyi regionális köznyelvet kivéve régies minden elbeszélő múlt idejű igealak: 

mondá, szóla, megkérdék őt; lőn, tőn, vőn ’lett, tett, vett’. Az ilyesmik szintén: jöttenek, 

küzdtenek. Régies minden összetett múlt idejű igealak: ír vala, írt vala, megmondtam volt; 

a felszólító módú messe a köznyelvi metssze helyett, az itt lett légyen, ha elment légyen is 

szerkezetek stb. Nem nyelvi hiba, hanem megőrzött régiesség a voltam volna (használja 

József Attila is, sőt a televízióban Vitray Tamás!). 

A helyesírás szabályait gépiesen alkalmazók régiesnek vélik az egen, jegen, telen ’égen, 

jégen, télen’ alakokat is, holott még csak nem is tájiasak, csupán a beszélt köznyelvnek az 

írásbeliségen kívül rekedt, csaknem vagylagos változatai. A Győrött, Pécsett, Kaposvárott 

ragjai sem régiesek, inkább választékosan irodalmi nyelviek. 

A szókészlet némely eleme spontánul régies: legott, színkör, teátrum ’színház’, 

konduktor ’kalauz’. Jelentésbeli régiesség: ural ’urának tart’, iromba ’pöttyös, tarka, 

kendermagos’. Más szókat jelöltjük tesz régiessé: boglár, kösöntyű, násfa, mordály. A 

teljesen elavult szavakat inkább a szándékos archaizálás használja fel: apol ’csókol’, 

imetten ’ébren, éberen’, monnó ’mindkettő’. Az efféléket a szépirodalom is csak úgy 

alkalmazhatja, ha jelentésük többé-kevésbé kiderül a szövegkörnyezetből. 

A régies helyesírás (pl. a családneveké) nem teszi a stílust egészében régiessé. 

Kilencvenéves bácsik írhatják keresztnevüket Ferencz-nek; ettől a „helyesírási hibától” 

még nem válik írásuk régiessé. Ehhez további múltat idéző nyelvi elemek, sajátosságok 

kelle(né)nek. 

 

regiment 

A ~ az irodalmi nyelvi alak, a regement népnyelvi. Német eredetű, régies szó; mai 

megfelelői: hadsereg, ezred. A bizalmas stílusban ’sokaság, tömeg’ jelentésben 

használatos: adóellenőrök ~je lepte el a céget; kinyitom a szekrényt, hát egy ~ borosüveget 

találok. 

 

régi nyelv és nyelvi norma 

Ha esetleg kifejtetlenül is, minden nyelvnek mindig volt és van normája: általános, 

lényegi, szükségszerű sajátságainak szabályokban tükröződő rendszerhálózata. Az egyes 

nyelvi formákat helyesnek, tűrhetőnek, ill. hibásnak minősítő norma térben és időben 

szüntelenül változik. 



A korábbi nyelvi normák ma csak magyarázzák a vitatott v. érthetetlennek vélt 

jelenségeket, szabályossá, elfogadhatóvá nem teszik őket. Csakis saját korukra, 

nyelvterületükre érvényesek. 

A régi norma alapján használunk efféle illeszkedést: sírban – vízben; bíztam – vittem. 

Hagyományos a Győrött, Pécsett, Kolozsvárt helyhatározó. 

Indokoltan régiesíthetünk stiláris céllal, ha kellőképp ismerjük a régi nyelvi normát. 

 

regionális köznyelv 

Az országos köznyelv maga sem egységes: normájában ingadozási sávok vannak, 

ingadozások hangzásukban, alak- és jelentéstanukban, szókészletük elemeiben. Mindezek 

ugyanazon a helyen is érvényesek. De ahogy a nyelvjárásokra állandóan hat a nemzeti 

irodalmi nyelv és a köznyelv, úgy a nyelvjárások mint eredetibb nyelvváltozatok is 

befolyásolják a területükön beszélt köznyelvet. Leginkább feltűnő ez a helyi hangzásban. 

Gondoljunk a palócos ~ ajakkerekítés nélküli rövid á, ill. ajakkerekítéses hosszú a 

hangjaira; a déli ö-zésre (löhet, embör, szömbe) megszabott helyzetű középzárt ë-k helyén. 

(Itt jegyezzük meg, hogy a kétféle e – nyílt e és zárt ë – még az országos köznyelv 

lehetősége, átfogóbb jelenség a ~énél.) Az viszont már a nyugat-dunántúli táji köznyelv 

sajátsága, hogy a középzárt ë-vel szembeni e igen nyílt (az á hangszíne felé hajlik). A 

Debrecenben és tágabb környékén honos ëi, ou, öü kettőshangzó az é, ó és ő helyén szintén 

több nyelvjárási jelenségnél: a helyi ~ sajátossága. 

Az ország középső és nyugati részén a kukorica, kukurica a megszokott alak, a 

Tiszántúlon a tengeri. (Az országos köznyelvben mindkettő él, de a kukorica az általános, 

a tengeri már választékos, sőt irodalmias színezetű.) Köznyelvünkben a pióca a köznapibb, 

a nadály a választékosabb. A pióca használatos nyelvterületünk nyugati, északi és középső 

részének táji köznyelvében is. Északkelet-Tiszántúlon viszont a nadály a táji köznyelv 

általános szava. Hasonló különbségek vannak többek közt a kacsa (kácsa, réce, ruca) 

főnév és a talál (tanál, lel, kap ’ua.’) ige használatában is. 

A következetes ikes ragozás ma már csak az erdélyi ~ben él (feltételes és felszólító 

módban is). Különböznek a -hoz, -hez, -höz határozóragok is (-hez helyett -höz, pl. 

odaszalad a férjéhöz), még inkább a -ból, -ből; -ról, -ről; -tól, -től. E három pár az ó/ő, ú/ű, 

u/ü magánhangzójában különbözhet, valamint abban, hogy a ragzáró l-et megtartják-e v. 

elhagyják: -búl, -bűl; -bul, -bül; -bú, -bű; stb. 

A táji köznyelvek a maguk vidékén uralkodnak a nyelvhasználatban: a társalgásban is, a 

közéletben is, valamelyest még az előadói és szónoki stílusban is. Kétségtelenül alá vannak 

vetve a nemzeti nyelv normájának, de tévedés volna tagadni, hogy van viszonylag önálló 

normarendszerük. Hibáztatni csak azt a beszélőt lehet, aki túlmerészkedik területi körén a 

maga ~i sajátságaival. Az egész országhoz az egész ország nyelvi normái szerint kell 

szólni (s persze írni is). 

A vidéki témájú mű szerzőjének és előadójának egyaránt vigyáznia kell, hogy a 

jellemzésül használt táji köznyelvbe ne keverjen az adott vidéktől idegen ~i és nyelvjárási 

sajátosságokat. 

L. még: népies stílus | népnyelv | nyelvi norma | nyelvjárások | tájnyelv 

 

regisztrál 

E latin tövű, magyar képzőjű idegen szót korábbi ’nyilvántartásba vesz, (tudományos) 

tényeket megállapít’ és egyéb tárgyas jelentésein kívül legújabban visszaható értelemben, 

tárgyatlan igeként is használják: ~j a legtutibb mobilos társkeresőbe!; ~j, és Ámor nyila 



téged is eltalálhat (egy tévéreklámban). Ez a ’nyilvántartásba véteti magát vhol, s ezáltal 

jelentkezik vmire’ jelentés valószínűleg az angol-amerikai register (tárgyas igeként: 

’bejegyez’, tárgyatlan igeként: ’bejelentkezik, beiratkozik’) hatására alakult ki. Egyelőre 

nincs szótározva, de terjedését segítheti a hasonló jelentésátcsapáson átesett kandidál és 

kvalifikál analógiája. Igényes beszédben és írásban egyelőre nem ajánljuk ezeknek a 

szavaknak ilyen értelemben, tárgyatlan igeként való alkalmazását. Vö. kandidál | kvalifikál 

 

rég (nem) – régen (nem) 

A rég határozószónak két fő jelentése van: 1. ’hosszú idővel ezelőtt’; 2. ’hosszú idő óta’. 

Az 1.-ben tagadószó nélkül használjuk: rég láttalak; a 2.-ban inkább tagadószóval: rég 

nem láttalak. A régen mellé fölösleges a tagadószó, elég ennyi: régen láttalak. 

 

rehabilitáció 

E latin eredetű főnév közismert jogi nyelvi jelentésén kívül (’korábbi jogokba való 

visszahelyezés’, ill. ’hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés’) egy idő óta orvosi 

értelemben is használatos: baleset utáni ~, azaz utókezelés, szükség esetén a csökkent 

munkaképességű dolgozó átképzése. Ezekben a jelentéseiben a ~ szó nem 

nélkülözhetetlen, ezért váltogatni lehet magyar megfelelőivel. Az építészeti-várospolitikai 

szakszóként elterjesztett tömb~ is kifejezhető magyar szóval: háztömb- v. lakótömb-

felújítás. 

 

rejtjel 

Elfogadott nyelvújítási szó. Idegen megfelelői közül a sifre elavult, a kód tudományos, 

szaknyelvi. 

 

rejtőzik 

A ~ a köznyelvi változat, a rejtezik régies, választékos. 

 

rekamié 

E francia tulajdonnévi eredetű főnévnek a ~ a helyes változata; a rökamié nemcsak 

idegenszerű, de téves is (a névadó Récamier asszony nevében sem ö, hanem e hangzik az 

első szótagban). A rekamé, rökamé, rekamir stb. bizalmas-vulgáris, ill. népies. Olykor jó 

megfelelője a pamlag, kerevet (de teljesen nem helyettesíthetik). 

 

reklamál 

Latin eredetű, magyar képzőjű ige. Inkább a beszélt nyelvnek a szava, némi bizalmas 

színezettel. Választékos, ill. hivatalos magyar megfelelői: felszólal, tiltakozik; panaszt tesz, 

óvást emel; (vissza)követel, sürget, szorgalmaz, siettet. 

 

reklámnyelv 

A reklám a piacgazdaság körülményei között egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, így 

nyelvi hatása is egyre nagyobb. A reklámszövegek íróinak ügyelniük kell, nehogy rossz 

nyelvi szokások, felszínes divatjelenségek v. éppenséggel nyelvhelyességi hibák 

terjesztőivé váljanak. 

Az elhangzó reklám v. a sajtóbeli hirdetés általában vmilyen figyelemfelhívó, a 

figyelmet megragadni akaró mozzanattal kezdődik (ezt a szakzsargonban blikkfang-nak 



hívják). A blikkfang rendszerint felszólítás (Vásároljon közvetlenül a termelőtől!), 

felkiáltás (Egy kis Párizs Budapesten!) v. kérdés (Adhatunk egy fix tippet?). 

A reklámszövegek írói szívesen folyamodnak a költői nyelv eszközeihez: a rímes 

formához (egy régebbi, szinte szállóigévé vált példa: Haladjon Ön is a korral, süssön 

Váncza sütőporral!) és a betűrímhez v. idegen szakszóval alliteráció-hoz (Ébredjen az 

Édenben!). 

A reklámszöveg általában vmilyen hatásos(nak szánt) jelszóval, formulával (idegen 

szóval: szlogen-nel) végződik. Pl.: A fészek melege (egy hőszigetelő anyag hirdetéséből); A 

legtöbb, mi adható (egy kávémárka reklámkampányának jelmondata). A hatásos szlogen 

gyakran alapul szójátékon. Az azonos alakú szavakban (homonimákban) rejlő nyelvi 

lehetőséget aknázza ki pl. a Védelem az ár ellen reklámszlogen (ahol az ár szó: ’áradat, 

árvíz’, ill. ’vminek a pénzben kifejezett értéke’). A konkrét–elvont jelentéssíkok közötti 

tudati mozgás, képzettársítás az alapja ennek a jelmondatnak: Tiszta haszon! (egy 

tisztítószereket árusító üzlet hirdetéséből). 

Mivel a reklám, különösen a tévéreklám nyelvhasználata milliók nyelvérzékét 

befolyásolja, nagyon fontos, hogy a reklámszöveg ne tartalmazzon nyelvtani, 

nyelvhelyességi hibát. Néhány évvel ezelőtt nagy felzúdulást keltett egy olyan reklám, 

amelyben „suksükölő” igealak hangzott el (Az orrodat is tisztítsa, e helyett: tisztítja). A 

tiltakozás hatására a hirdető ki is javíttatta a hibás szöveget. 

 

rekord, rekorder 

Angol eredetű szavak; többnyire helyettesíthetők a csúcs, ill. a csúcstartó főnévvel. De 

más a rekordidő (’legrövidebb idő’), mint a csúcsidő (’csúcsforgalmi idő’). A video-

rekorder összetétel (itt a rekorder: ’rögzítő’) szerencsére nem terjedt el, szerepét átvette a 

videókészülék, videómagnó v. röviden videó. Számítástechnikai szakszóként (egyelőre) 

nincs magyar versenytársa a rekord-nak (’egymással kapcsolatban álló adatok egységként 

kezelt halmaza’). 

rekviem 

A római katolikus temetési szertartás latin szövegéből (requiem aeternam dona ei, Domine 

= adj, Uram, örök nyugodalmat neki) önállósult főnév: ’gyászmise’. Úgy ejtjük helyesen, 

ahogy írva van, tehát az első szótagban is e-vel. A rékviem alak régies, ill. finomkodó. 

 

relatív 

Latin eredetű, szükséges, de gyakran a szaknyelvben is pótolható idegen szó. Pl. ~ 

páratartalom = viszonylagos páratartalom. Olykor jó magyar megfelelője lehet az 

aránylagos v. a viszonyított melléknév is. ’Bizonytalan, esetleges’ értelemben is 

használják, pl. az osztályozás mércéje nagyon ~, ez azonban pongyolaság, a választékos 

stílusban kerülendő! 

Módhatározói alakja, a latinos relatíve visszaszorulóban van. Helyette jobb a magyar 

aránylag v. viszonylag. 

 

relief 

E francia eredetű főnév helyes kiejtése: [relief] v. [rëlief], esetleg franciásan [rölief]. Né-

metes, ill. „vegyes” ejtése ([relíf], [rëlíf], [rölíf]) durva hiba. Jó magyar megfelelője a 

dombormű. 

 

remi 



Francia eredetű kifejezés a sakkjáték bizalmas szaknyelvében. Jelentése, ill. magyar 

megfelelője: döntetlen (játszma). Első szótagjában az átadó nyelvben ö-féle magánhangzó 

hangzik, ám a [römi] ejtés a magyarban zavaróan egybeesne az angol eredetű römi 

kártyajátéknévvel (vö. römi). Ezért – s más francia eredetű szavak, pl. reneszánsz, retúr 

mintájára – a ~ szót [remi]-nek ejtjük, és így is írjuk le. Az eredeti remis írásképhez tapadó 

[remis] kiejtés helytelen, kerülendő! 

Összetett származékának, a szalon~-nek nincs rövid magyar megfelelője, csak 

körülírással magyarázhatjuk: ’gyors, küzdelem nélküli döntetlen’. 

Képzett származéka: remizik ’döntetlenre végez, döntetlenül játszik vkivel’. 

 

rémítő – rémisztő 

A rémítő a szabályos alak (a rémít igéből), de ma már gyakoribb a szóvegyüléssel létrejött 

rémisztő (rémítő × ijesztő). 

 

remíz 

E francia eredetű s már régóta kiejtés szerint írt idegen szónak van jó magyar megfelelője, 

a kocsiszín. Ez vált hivatalossá, a ~ csak a szakzsargonban él. 

 

rémlik L. csuklik típusú igék ragozása 

 

rém, rémesen 

Az argóban és az ifjúsági nyelvben egy időben divatos volt a rém, rémesen szavak fokozó, 

nyomatékosító értelmű használata: rém jópofa fickó; rém(esen) unalmas volt az előadás, 

amit hallottunk. E hatásuk napjainkra megkopott, divatjuk elmúlóban van. 

 

rendelkezik 

A ~ ige vonzata -val, -vel viszonyragos szó: megfelelő tőkével ~. A fölött névutó ilyen 

használata idegenszerű: nagy összeg fölött (helyesebben: összeggel) ~. 

Átvitt értelmű birtoklást ne fejezzünk ki vele! Pl. a nem ~ engedéllyel helyett jobb ez: 

nincs engedélye. Különösen kerülendő a ~ igének ilyen célra való alkalmazása akkor, ha az 

alany nem személy, hanem tárgy, dolog: a szálloda nem ~ uszodával. Jó magyarsággal: a 

szállodának nincs uszodája. 

 

rendezvény 

A nyelvújítás kori ~ főnév az elmúlt évtizedek hivatali zsargonjának divatos szava lett. Ha 

azonban az összejövetel jellegét pontosabban is meg lehet jelölni – pl. előadás, gyűlés, 

fogadás, vetélkedő, bál, estély, hangverseny – akkor ezek vmelyikét használjuk a túl 

általános ~ szó helyett! 

 

rendhagyó 

Eredetileg nyelvtani szakkifejezés: ~ ige. A sajtónyelvben divatos effajta, átvitt értelmű 

használata: ~ viselkedés, interjú, magyaróra stb. Jó szinonimái: különös, különleges, 

szokatlan, sajátos, rendkívüli, nem mindennapi. 

 

rendszerváltás – rendszerváltozás 

A mai politikai szókincs gyakran használt elemei. A váltás és a változás között van némi 

jelentéskülönbség: az előbbi gyors és teljes változtatást, kicserélést érzékeltet, az utóbbi 



fokozatos módosítást, átalakítást. Nyelvi szempontból mindkettő kifogástalan, 

használatukban a szövegkörnyezet és a fogalmazó szándéka dönt. Újabban ebben az 

értelemben előfordul a rendszerváltoztatás változat is, s ez sem hibáztatható. 

 

reneszánsz 

Francia eredetű idegen szó, ma azonban már nem írjuk franciásan (renaissance). De él a 

[röneszansz], [röneszánsz] kiejtési változat. Indokolt történelmi és művészettörténeti 

használatán kívül is terjed a sajtónyelvben jó magyar megfelelőinek rovására: a nád ~át éli 

= újra dívik; eljött a vályogtégla ~a = ismét sokfelé használatos. 

 

renomé 

Francia eredetű idegen szó, de franciás [rönomé] ejtése már modorosan hat. Több 

kifogástalan magyar megfelelője van: hírnév, tekintély, becsület, dicsőség. Igényes nyelvi 

környezetben ezekkel pótoljuk! 

 

reparál 

Latin eredetű ige a népies, bizalmas stílusban. Reperál változata erősebben népnyelvi. 

Köznyelvi megfelelői: javít, megjavít. 

 

reprezentál, reprezentáció 

A reprezentál latin eredetű, magyar képzőjű ige. A köznyelvben jól helyettesítheti a 

képvisel, mutat, ábrázol, kifejez. 

Egy időben a közéleti zsargonban a reprezentál-nak ilyenféle értelme is volt: ’rangjához 

illő életmódot folytat; hivatalos személy(eke)t vendégül lát’. Pl. a vezetőnek az intézmény 

érdekében reprezentálnia kell. Ebben a jelentésében nincs tömör magyar megfelelője, 

amúgy is kiveszőben van. 

A reprezentáció főnév alapjelentése: ’képviselet’. A fenti összefüggésben: ’hivatali 

állással, ranggal járó viselkedés, életmód’. A modern tudományos nyelvben bizonytalan, 

kétes értelmű v. többjelentésű szó. A szerzőnek kötelessége meghatározni, hogy esetenként 

mit ért rajta. Ebben a nyelvi rétegben angol hatásra terjedt el (egyébként az angolban is 

többértelmű). 

 

reprint 

Újabban divatossá vált, angol eredetű szakszó. Mind jelzői, mind önálló használatában 

vannak hagyományos, szélesebb körben ismert szinonimái: ~ kiadás = hasonmás v. fak-

szimile kiadás; megvan ~ben = hasonmás v. fakszimile kiadásban. 

Az utánnyomás, a német Nachdruck főnév tükörfordítása kissé mást jelent: ’(könyvet 

meglévő nyomdai szedés felhasználásával) újra kinyom’. Ezért ezzel nem helyettesíthetjük 

a ~ szót. 

 

reprivatizál, reprivatizáció L. privatizál 

 

repríz 

Francia eredetű idegen szó. Magyar szövegben első szótagjában e-vel ejtjük és írjuk; a 

[röpríz] ejtés finomkodón hat. Kezdik kiszorítani magyar megfelelői, a felújítás (a színházi 

szaknyelvben), ill. a visszatérés (a zenei formatanban). 

 



reprodukció 

Latin eredetű idegen szó: ’sokszorosítás; lenyomat, sokszorosítvány, különösen 

képzőművészeti alkotásé’. Rövidített változata, a repró enyhén bizalmas jellegű; a szakmai 

zsargonban dívik. 

Folyamat értelmében a ~ helyett jobbak ezek a magyar megfelelők: másolás, 

sokszorosítás, újratermelés. 

 

repülő – repülős 

A repülő ’hivatásszerűen v. sportként repüléssel foglalkozó személy’ főnévnek egy idő óta 

terjedőben van az -s képzős repülős változata: a második világháborúban repülősként 

szolgált; mint tudja, magam is évekig repülős voltam. Ennek oka részben a melléknévi 

igenévi repülő alaktól való megkülönböztetés szándéka, részben más -s képzős főnevek 

analógiás hatása lehet. A választékos köznyelv azonban továbbra is a repülő alakot ismeri 

és használja: a repülőknél szolgál; magam is repülő voltam. Vö. mentő – mentős | -s 

melléknévképző használata 

 

repül – röpül 

Tetszőleges változatok: repül v. röpül a madár, a labda, a gondolat. A légi közlekedéssel 

kapcsolatos szavak e-sek: Malév-géppel repül; repülőgép, repülőtér, repülőjárat stb. A 

csonkult tővel alkotott összetételekben (a repülőtér-ből rövidült reptér kivételével) a röp- 

előtag szerepel: röpdolgozat, röpgyűlés, röplabda, röppálya stb. L. még: száll – repül 

 

resó L. rezsó 

 

restell – röstell 

Bár az ö hangzós változat enyhén népies ízű, mindkét alak köznyelvinek tekinthető. Rövid 

l-lel ejtve (restel v. röstel) bizalmas, népies, írva azonban csak két l-lel szabályos. A 

feltételes módban és a főnévi igenévben alaki ingadozás: restellné v. restellené; restellni v. 

restelleni. A kötőhangzó nélküli formák a gyakoribbak, de mindkettő helyes. 

 

részére L. számára – részére 

 

részéről 

E személyjeles határozószó az újabb nyelvhasználatban, különösen a hivatali zsargonban 

névutói szerepet tölt be: az igazgatóság ~ érdeklődés mutatkozik a javaslat iránt; a magam 

~ semmi kifogásom sincs a dolog ellen. Általában elhagyható, s ezzel a közlés egyszerűbbé 

és személyesebbé tehető: az igazgatóság érdeklődik a javaslat iránt; (nekem) semmi 

kifogásom (sincs) a dolog ellen. Egy-két ritkulóban levő udvariassági kifejezésben, ill. 

tréfás kiszólásban is előfordul a ~ egyes szám 1. személyű alakja, s ezekben nem is 

helyettesíthető mással: részemről a szerencse!; részemről a fáklyásmenet! 

 

részesít, részesül vmiben 

A hivatali és a közéleti nyelvben ma is gyakoriak az ezekből az igékből és -ás, -és képzős 

főnevekből összetevődő terjengős kifejezések. Egy részük helyett jobb az egyszerű 

igealak, pl. büntetésben részesít = megbüntet; jutalomban részesül = megjutalmazzák. Ám 

ha a főnévi elemnek bővítménye (előtagja v. minőségjelzője) is van, a terjengős kifejezés 

csak átfogalmazással tüntethető el, pl. súlyos pénzbüntetésben részesít vkit = súlyos 



pénzbüntetést mér v. szab ki rá, súlyos pénzbüntetéssel sújtja. Ilyenkor a vmiben részesít, 

ill. részesül igével alkotott szerkezet is elfogadható: a magyar állam magas kitüntetésben 

részesítette az érdemes tudóst. 

 

reszkíroz 

Francia eredetű, de német közvetítéssel átvett, csak a bizalmas nyelvben használható ige. A 

köznyelvben, ill. a választékos stílusban: kockáztat. Igekötővel is: meg~; e helyett a 

megkockáztat ajánlható. – Korábbi riszkíroz alakja (vö. francia risquer, német riskieren) 

elavult. 

A belőle újabban elvont reszkír főnév még inkább bizalmas jellegű; nyilvános 

beszédben és írásban a kockázat szóval helyettesítsük! 

Az idegenszerű reszkírt melléknév (vö. német riskiert igenév) szerencsére elavulóban 

van: a bizalmas stílusból is kezdi kiszorítani a magyar kockázatos, kétséges, veszélyes stb. 

 

reszort 

Francia eredetű nemzetközi szó, nálunk különösen a munkahelyi zsargonban dívik. 

Eredeti, egyszersmind hazai kiejtéséhez igazodva rövid sz-szel írjuk. Több jó magyar 

egyenértékese is van: munkakör, feladatkör, ügykör és néha a hatáskör. Régebben ’osztály, 

részleg’ jelentésben is élt, de ez elavult. Összetételi előtagként nem mindig magyarítható: a 

~feladat, ~felelős lehet szakfeladat, szakfelelős, de a ~munka nem egyenlő a szakmunká-

val, ezért csak körülírással lehet(ne) pótolni. 

 

részt vesz 

Igei alaptagú állandó szószerkezetként mindig különírjuk. Állandó határozói bővítménye 

többféle ragot is kaphat, s ezek között jelentéskülönbség fejlődött ki. A -ban, -ben ragos 

vonzat tényleges közreműködést fejez ki: ~ a vitában, míg az -n, -on, -en, -ön ragos inkább 

csak fizikai ottlétet, jelenlétet: ~ a vitán. A -nál, -nél rag ebben az értelemben bántóan 

idegenszerű (németes): ~ a küldöttség fogadásánál. Jó magyarsággal: fogadásán. 

 

részvét – részvétel 

Jelentésük elkülönült; ma a részvét csak ’együttérzés’, a részvétel csak ’közreműködés, 

megjelenés’ értelemben használható. 

A sajtónyelvben ma sem ritka nagy részvét mellett kifejezés idegenszerű; helyesen: 

nagy v. mély részvéttel. 

 

részvevő – résztvevő – részt vevő 

Melléknévi igenévként két szóba írjuk: a konferencián részt vevő kutatók. Főnévként 

viszont már összetétel, ezért egybeírandó: a konferencia részvevői v. résztvevői. Korábban 

csak a -t tárgyrag nélküli formát tartották helyesnek, de az AkH.11 már mind a két 

írásmódot megengedi. Az élőnyelvben amúgy is inkább résztvevő az alakja ennek a 

szónak. 

Csak a részvevő változat használható viszont ’részvétet kifejező, együttérző’ 

értelemben: részvevő szívvel fordult az ország a tömegszerencsétlenség áldozatai felé. 

 

retikül – ridikül 

A női kézitáska francia eredetű idegen neve két változatban is él a magyar nyelvben. 

Valójában két különböző francia szó a forrása: a réticule [retikül] és a ridicule [ridikül]. Az 



elsőnek régebbi jelentése: ’hálócska, hajháló’, ebből ’női kézitáska’. A másodiké: 

’nevetséges’, majd ’(furcsán, különcködőn divatos) női táska’. 

A két idegen szó közül ma a retikül a gyakoribb, a természetesebb; a ridikül elavulóban 

van. S mindkettőnek rovására örvendetesen terjed a magyar megfelelő, a (kézi)táska. 

 

retúr 

A németből átvett, eredetileg azonban francia szó (retour ’visszatérés’). Csak a bizalmas 

nyelvben él (pl. adjon két ~t Miskolcra!), de abból is kiszorulóban van, a fiatal nemzedék 

alig ismeri. Még aránylag a ~jegy összetételben fordul elő a leggyakrabban. Franciáskodó 

[rötúr] ejtésmódját nem ajánljuk. Előbb-utóbb teljesen kiszorítják magyar megfelelői, a 

menettérti v. oda-vissza jegy. Esetleg így kérhetjük a pénztárostól jó magyarsággal: kérek 

két jegyet Miskolcra, oda-vissza! 

 

reváns – revans 

A revans változat áll közelebb a francia eredetihez (revanche ’viszonzás’), de ma a reváns 

az elterjedtebb és az írásmódjában szabályos alak. Franciás [rövans] ejtése pedig végképp 

divatjamúltan, modorosan hat. Származékaiban viszont a-t írunk a második szótagban: 

revansizmus, revansista, revanzsál. (A legutóbbinak van pontos magyar egyenértékese: a 

viszonoz; az idegen szót csak a bizalmas-vulgáris stílusban használhatjuk.) 

Több jó magyar megfelelője is van: visszavágás, bosszú(állás), elégtétel. A 

sportnyelvben a reváns- v. revansmérkőzés-t teljesen felváltotta a magyar visszavágó 

(mérkőzés). De még elég gyakori a revánsot v. revansot vesz vkin vmiért kifejezés. 

 

révén – útján 

Eszközhatározóként a cselekvésben segítő, közvetítő személy nevét inkább a révén 

névutóval kapcsoljuk össze: egy barátom révén értesültem a dologról. De nem hibás ez 

sem: egy barátom útján… Mindkettőnél tömörebb azonban a ragos alak: egy barátomtól… 

Ha nem személy az eszközhatározó, szokásosabb az útján névutó: apróhirdetés útján 

keres társat magának. 

 

revü 

E francia eredetű idegen szót elég régóta ~ alakban írjuk és mondjuk. A franciásabb rövü 

változat visszaszorulóban van. Fő jelentésében nincs rá magyar szó, csak körülírással 

pótolhatnánk: ’látványos, szórakoztató műsor’. Összetételi előtagként is az idegen szó 

gyökeresedett meg: ~színház, ~színpad, ~táncosnő, ~görl. Kissé önismétlő, de elfogadható 

összetétele a ~műsor. 

’(Szépirodalmi) szemle, folyóirat’ értelemben viszont elavult. Ebben a jelentésében 

magyar megfelelőivel helyettesítjük. 

 

rezsim 

Francia eredetű, de régóta magyarosan írt idegen szó. Csak az ancien régime ’a régi, az 

előző politikai rendszer’ kifejezésben maradt meg a franciás írásmódja, de ezt a köznyelv 

nemigen ismeri. Nyelvünkben a ~ szó erősen pejoratív hangulatúvá vált (hasonlóan 

ezekhez: kreatúra – teremtmény; náció – nemzet; stb.), ezért csak elmarasztaló értelemben 

használhatjuk: a bukott ~, (nép)elnyomó ~ stb. Ugyanígy összetételeiben is, pl. báb~. 

Egyébként: kormány(zat), kormányrendszer, (uralmi) rendszer v. uralom. 

 



rezsó 

Bizalmas-családias szóként ’villany- v. gáztűzhely’, ill. ’(kisebb) főző’ jelentésben 

használják. ’Tűzhely főzőlapja’ értelemben különösen helytelen, kerülendő. Választékos 

stílusú beszédben és írásban magyar megfelelőivel helyettesítsük! Ugyanez vonatkozik 

összetett származékaira – villany~, gáz~ – is. Olykor efféle metonimikus megnevezéseket 

is alkalmazhatunk helyette: tedd föl a teavizet a gázra (v. a tűzre)!; kapcsold be a hátsó 

lapot (v. karikát)! – A francia eredetihez közelebb álló, korábban szabályosnak tekintett 

resó változat egyre ritkábban hallható. A két magánhangzó közötti s zöngésült, ezért az 

AkH.11 már a ~ formát kívánja meg. 

 

ribizli 

Tetszőleges változat a magyarosabb, de ritkuló, választékos ribizke helyett. 

 

rigli 

Német eredetű, bizalmas-pongyola jellegű főnév különféle egyszerű zárak megnevezésére. 

Helyette jobbak, mert pontosabbak ezek a magyar megfelelői: retesz, tolóretesz, tolózár, 

kallantyú, zárónyelv. 

 

rigorózus 

Latin eredetű, választékos, ma már aránylag ritkán használatos melléknév. Magyar 

megfelelői: szigorú, merev, hajthatatlan. 

 

Rigómező – Kosovo (polje) 

A Rigómező – csakis történelmi értelemben használható – magyar neve a Szerbiához 

tartozó (ma túlnyomórészt albán lakosságú) Kosovo tartománynak. Ennek nevét Koszovo, 

Koszovó alakban is írják. 

 

ringli 

Német eredetű főnév. Egyik jelentésében: ’olajos szardellagyűrű’. Magyar megfelelője, az 

ajóka hivatalos, szaknyelvi, a köznyelvben alig ismerik. A ~ másik jelentése (a 

ruhaiparban és a kézimunkában): ’(rendszerint cérnából készült) gyűrű, karika’. Itt 

szakszóként is jók a magyar egyenértékesek. Igei származékának, a ringliz-nek viszont 

nincs elfogadott magyar megfelelője. 

 

ringlispíl 

E német eredetű idegen szó ma jobbára csak a bizalmas-vulgáris beszédben él, fokozatosan 

ritkul a használata. Van rá jó magyar szavunk, a körhinta. Szemléletes nyelvjárási neve: 

sërgő. 

 

riszál 

Eredeti jelentése: ’derekát, csípőjét, farát jellegzetesen mozgatja’. A társalgási nyelvben 

van ilyen értelme is: ’fölöttesei előtt úgy viselkedik (mozog, beszél), hogy tetszésüket 

elnyerje, jóindulatú figyelmüket magára vonja’; pl. ~ja magát a nagyfőnök előtt. Erősen 

pejoratív jellege és bizalmas-tréfás volta miatt a ~ igét ebben a jelentésében csak szűk 

körben használhatjuk, a nagy nyilvánosság előtt nem. 

 



ritkább szóalkotásmódok L. betűszók | mozaikszók | népetimológia | szóelvonás | 

szóhasadás | szórövidítés | szóvegyülés | tulajdonnév köznévvé válása 

 

rizikó 

Olasz eredetű, de nyelvünkbe német közvetítéssel került. Már nemigen érezzük idegen 

voltát, de vannak jó magyar megfelelői: kockázat, veszély, veszedelem. Választékos stílusú 

beszédben és írásban inkább ezekkel éljünk! Ugyanígy összetett származékát, a ~faktor 

szakszót is jól helyettesítheti a magyar kockázati tényező. 

 

rizs – rizsa 

A köznyelvi rizs főnév bizonyos nyelvjárásokban, ill. általában a bizalmas-népies 

beszédben így hangzik: rizsa. Igényes közlésben okvetlenül kerülendő! 

Az argóban ’fölösleges, üres beszéd; a hallgató számára érdektelen fecsegés’ 

értelemben is él a rizsa szóalak. Állandó szókapcsolatokban is: nyomja v. löki a rizsát 

’fölöslegesen beszél’. Igei származéka, a rizsáz(ik) ritkábban hallható. Mindezek a szavak, 

ill. kifejezések csak a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben engedhetők meg, másutt 

stílustalanok. 

 

rizskoch 

Német eredetű, félig lefordított szó; inkább csak a beszélt nyelvben fordul elő, mégpedig 

többféle kiejtéssel: [risko¦] v. [riskó¦] – olyan h-val, mint a magyar potroh főnévben –, ill. 

[riskó], a szó végén néma h-val. A választékos v. hivatalos nyelvben a rizsfelfújt 

összetétellel élhetünk helyette. 

 

robusztus 

Latin eredetű melléknév (végső soron a robur ’tölgyfa’, átvitt értelemben ’erő’ főnévből). 

Pongyola alakváltozata: robosztus (a genitivusi roboris, ill. a roborál ’beteget felerősít’ 

hatására v. ejtéskönnyítő hasonulással). Jó magyar megfelelői a következők: erős, 

erőteljes, tagbaszakadt, markos. De választékos stíluselemként megvan a helye a ~-nak is: 

a tömegből Wesselényi Miklós ~ alakja emelkedett ki. Ügyeljünk azonban a szóalak 

pontosságára! 

 

ródli 

E német eredetű, bizalmas-családias jellegű főnévnek van jó magyar megfelelője, a szánkó; 

a szánka már ritkább, régies. Képzett származékát, a ródlizik igét is bátran váltogathatjuk, 

sőt helyettesíthetjük a magyar szánkózik szóval. A szánkázik változat ritkább s részben 

eltérő értelmű: nadrágféken szánkázott le a lejtőn (azaz úgy, hogy nem volt alatta se 

szánkó, se ródli). Vö. szánkó – szánka – szán 

 

rohad – rothad 

A rohad és a rothad változat egyaránt használatos az irodalmi nyelvben, a szaknyelvben 

inkább csak az utóbbi (nemes rothadás). A rohad ige a vulgáris beszélt nyelvben erősen 

pejoratív értelmű, gyakran fordul elő szidalmakban, káromkodásban, pl. rohadt alak. A 

rothad és származékai is használhatók a rosszallás, erkölcsi elmarasztalás kifejezésére, de 

a velük alkotott állandó szókapcsolatok jobbára választékos v. sajtónyelvi jellegűek: 

velejéig rothadt ember. 

 



rojalista, rojalizmus L. royal 

 

rokkantosít 

Eredetileg hivatali nyelvi szó, de az érdekeltek révén némiképp a mindennapi beszédben is 

elterjedt: ’rokkantnak, ill. rokkantsági ellátásra, nyugdíjra stb. jogosultnak nyilvánít vkit’. 

Köznyelvi megfelelői, a rokkanttá nyilvánít, ill. rokkantnyugdíjba helyez, rokkantsági 

ellátásban, kedvezmény(ek)ben részesít vkit kevésbé tömörek, ezért a ~ is elfogadható, de 

csak a hivatali nyelvben. A köznyelvben lehetőleg ne honosítsuk meg! Van igekötős 

származéka is (a befejezettség nyomósítására, talán a hasonló értelmű leszázalékol 

mintájára is): nagyapámat lerokkantosították. Minthogy azonban maga a ~ ige is ezt 

jelenti, a le igekötős változatnak valójában nincs létjogosultsága. 

 

Rókus 

E latin eredetű keresztnevet a nagy budapesti kórház nevében is úgy ejtjük, mint 

egyébként, azaz [rókus]-nak. A vulgáris fővárosi nyelvben ma is élő [rókusz] ejtésmód 

helytelen, kerülendő! 

 

róla 

Személyjeles határozószó, az ő személyes névmás ragozásának kiegészítő alakja. Az őróla 

változat nyomatékosítást fejez ki. A rólla beszédben nyelvjárási ízű, legfeljebb 

pongyolaságnak minősíthető, írásban azonban durva hiba! 

 

rolád 

Francia eredetű idegen szó. Csak ételnevekben fordul elő: csokoládés, gesztenyés, sajtos 

stb. ~. Magyar megfelelője, a tekercs még kissé hivatalos, választékos jellegű. A sonkás ~-

ot v. sonka~-ot azonban örvendetesen kiszorította a magyar sonkatekercs összetétel. 

Bizonyos ételek nevében a ~ a szintén idegen eredetű roló szóval is váltakozik, pl. 

sajtos ~ v. roló. Vö. roló 

 

rolni 

Német eredetű, csak a bizalmas-vulgáris beszédben használatos főnév. Van rollni ejtés- és 

írásváltozata is. ’Egynemű pénzérmékből henger alakban összerakott és papírba göngyölt 

tekercs’ értelemben nincs tömör magyar megfelelője, bár megteszi helyette a tekercs szó 

is: adj egy ~ v. tekercs kétforintost! A konyhai nyelvben a habos ~ lehet habtekercs. A 

választékos műszaki nyelvben a görgő főnévvel helyettesíthetik (a műhelyzsargonban 

úgyis marad a ~). Végül a fodrászat szaknyelvében a ~ felfelé fésült és begöndörített 

hajfürtöt jelent. Próbálták magyarítani a huncutka szóval, de ennek más a hangulata, és 

jelentése sem teljesen azonos a ~-éval. 

 

roló 

Francia eredetű, de a német útján átvett idegen szó. Két fő jelentésének megfelelően v. a 

tekercs, v. a redőny szóval magyarítható. Ez utóbbi éppúgy ráillik a vasból, mint a fából 

készült redőnyre (az ún. esslingeni ~-ra). De a beszélt nyelvben mindmáig megmaradt ~-

nak a két ablaktábla közötti v. ablakon belüli vászonredőny. (Ezt – olasz eredetű szóval – 

rolettá-nak is mondják.) Vö. rolád 

 

-ról, -ről  rag 



A pongyola beszédben [-rol, -röl] alakban is használatos. Tájnyelvi v. régies változata: [-

rul, -rül] v. [-rúl, -rűl]. Némelyik nyelvjárásban: [-rú, -rű]. A köznyelvben, különösen a 

választékos beszédben csak a címszóban írt alakja fogadható el. 

Terjedőben levő hibás vonzat, hogy vki nem vmilyen betegségre v. betegség ellen szed 

gyógyszert, hanem betegségről. Bár ennek a jelenségnek bizonyára van valami nyelvjárási 

háttere, nem nyer vele a köznyelv, ezért inkább kerüljük! 

 

roma – cigány 

A cigányság önelnevezése, a roma melléknév és főnév az utóbbi időben kezdi kiszorítani a 

hivatalos használatból a cigány szót: roma kisebbségi önkormányzat, roma szervezet(ek), 

Roma Parlament, Roma Polgárjogi Alapítvány stb. Idővel átveheti a cigány szerepét a 

hivatali és a közéleti nyelvben (bár e népcsoport jeles képviselői közül is többen 

ragaszkodnak a cigány elnevezéshez). Néhány hagyományos kifejezésben, szólásban 

természetesen továbbra is a cigány szót használjuk: cigánymeggy, cigányzene; ha 

cigánygyerekek potyognak az égből, akkor is. 

 

Római Birodalom L. történelmi államnevek 

 

római számok 

Az évszázadok és a hónapok sorszámát ma már egyaránt írhatjuk római, ill. arab számmal 

(az utóbbi terjedőben van az előbbinek a rovására). Az iskolai osztályok sorszámának 

írásában olyan megoszlás tapasztalható, hogy az általános iskolában arab, a 

középiskolában római számot írnak. Csak római szám használható az uralkodók, pápák 

neve előtt, ill. az azonos vezetéknevű személyek, különösen sportolók v. hivatalos közegek 

megkülönböztetésére: II. Erzsébet, II. János Pál, ill. Fenyvesi II., Kovács XIII. János. – 

Fontos helyesírási szabály, hogy a római számok után, mivel sorszámnevet jelölnek, 

mindig ki kell tennünk a pontot. Kivétel: az előszavak római lapszámozása! 

 

román – oláh 

A XIX. századig ez a népnév csak oláh alakban volt használatos a magyar nyelvben. A 

század közepére a mindkét oldalon fellángoló nacionalizmus az eredeti nevet pejoratív 

csengésűvé tette. Ezért – a szomszéd nép nemzeti érzékenységét kímélve – mondjunk és 

írjunk helyette román-t! (Ez amúgy is kiszorította az eredeti névalakot a műveltebb 

köznyelvből.) A régi magyar irodalmi és egyéb szövegek oláh szavainak „kijavítását” 

azonban nem vállalhatjuk, mert ezzel megsértenők a nyelvi és a történeti hitelességet. 

A román nyelvek kifejezésben a román jelzőnek ez az értelme: ’a latin nyelvből eredő; 

újlatin’. Tehát a románon kívül román nyelv az olasz, a francia, a spanyol stb. is. E zavaró 

kettősség megszüntetésére a mai szaknyelv inkább az újlatin v. neolatin nyelv(ek) 

megjelölést alkalmazza. 

A régi magyar nyelvben a román főnév ’regény’-t jelentett. Ez az értelme elavult. 

 

ronda 

Az egyébként is pejoratív jelentésű ~ melléknévnek népies-vulgáris randa alakváltozata 

nagyobb fokú lebecsülést, megvetést fejez ki: randa egy alak, annyi szent! 

 

rosál – rosíroz 



Francia eredetű idegen szavak a sakkozók bizalmas szaknyelvében. A rosál legalább 

magyar képzőjű, a rosíroz azonban a szót közvetítő német nyelv -ieren képzőjének nyomát 

is magán viseli. Valójában egyik idegen szóra sincs szükség, mert van jó magyar 

megfelelőjük, a sáncol. Az igényesebb szaknyelvben már inkább ezt használják. 

Az igekötős berosál ige nemcsak azt jelenti, hogy ’végrehajtja a sáncolást’, hanem 

argónyelvi szóként ezt is: ’nagyon megijed, megretten’, sőt ’ijedtében berezel, becsinál’. 

Talán a bizalmas nyelvi berezel ige hatására jött létre ez a jelentés, a két szó alaki 

hasonlósága folytán. 

 

rósejbni 

Német eredetű ételnév: ’(vékony) szeletekre vágott, majd olajban v. zsírban hirtelen 

kisütött burgonya’. Csak a beszélt nyelvben él, enyhén bizalmas színezettel. 

Hivatalos és választékos megfelelője, a hasábburgonya  nem tudta 

kiszorítani. Hasonló jelentésű  idegen szó a franciából átvett pomfrit  (hibásan 

így is: pomfri), a vékony csíkokra szeletelt sült krumpli neveként. Ennek 

találó új magyar elnevezése: szalmakrumpli.  Ismét más a hidegen 

fogyasztandó burgonyaszirom .  A jelentéskülönbség miatt egyikük sem 

alkalmas az idegen ~ helyettesítésére.  

 

rosé – rozé 

A francia vin rosé, röviden rosé átvételeként meghonosodott borászati szakszó: ’kékszőlő-

fajták gyors feldolgozásából nyert könnyű, rózsás színárnyalatú bor’. Magyaros írásmódja: 

rozé. Az angol rose-wine hatására v. egyéb okból rose alakban is írják, ez azonban magyar 

szövegben, feliraton helytelen. E borfajta hagyományos magyar neve, a német eredetű 

siller(bor) az utóbbi időben háttérbe szorult. 

rosszall 

Két l-lel írjuk, s a választékos beszélt nyelvben, különösen magánhangzó előtt így is ejtjük: 

~om a magatartásodat; ~óan nézett a férjére; stb. De egy l van ebben a – más képzőket 

tartalmazó – igében: rosszalkodik. 

 

rosszalló kifejezések 

Nem rosszalló, nem pejoratív a közlésünk, ha tárgyilagosan nevükön nevezzük az 

erkölcstelen, embertelen, életellenes jelenségeket, cselekedeteket, tulajdonságokat. A 

halál, az utcalány; az aljas, kegyetlen; a megkínoz, gyilkol, rabol beleillik bármely 

műfajba, stílusrétegbe. 

Hangulatában személyeskedően pejoratív szót azonban csak a bizalmas-családias, 

népies v. ifjúsági nyelvi közlésben tartunk tűrhetőnek. 

Nem viseli el a tudományos, a választékos, a szónoki stílus az autóra a tragacs, a nőre a 

némber, nőstény, nőci, bőr, a gyenge képességűre a hülye, bumburnyák, hígeszű, 

tökkelütött, a közösülés cselekvésére a kefél, cseszik, pitykézik, kamatyol v. éppenséggel a 

trágár baszik megjelölést. 

A rosszallás: ítélkezés. Az igényesebb használatban is kifejezhetjük rosszallásunkat, 

megvetésünket, érzelmi ítéletünket választékosabb eszközökkel. Ilyen eszköz a pozitív 

tartalmú szók ellentétes értelmű alkalmazása, megfelelő hangsúllyal: szép dolog, ill. szép 

kis barát (munkatárs, rokon stb.) az ilyen…; te híres!; ezt jól elintézted…; stb. 

Kifejezhetünk ilyesmit idézőjelbe tétellel is: most kiélvezhetjük a szabad verseny 



„áldásait”; a „nagy ember” végre „leereszkedett” hozzánk. De tartsunk mértéket az 

idézőjelek használatában, mert túl sűrűn ismétlődve modorossá tehetik fogalmazásunkat. 

Fontoljuk meg jól azt is, kihez, milyen helyzetben, mi célból szólunk, mi a feladata a 

közlésünknek, s csak azután ironizáljunk, rosszalljunk valamit! 

Másrészt a tudományos, a választékos, a sajtónyelvi közlés sem kötelez szépítő, ún. 

amelioratív kifejezésmódra (pl. téves helyett megalapozatlan v. át nem gondolt; 

tudománytalan helyett vitatható; elbocsát vkit helyett megválik vkitől; önkényeskedik 

helyett adminisztratív intézkedéseket tesz). Az oktalan szépítés ui. a hazugság egyik fajtája! 

 

rosszkedv, rosszkedvű L. jókedv, jókedvű 

 

rothad L. rohad – rothad 

 

royal 

A francia royal(e) ’királyi’ melléknév a magyarban szinte csakis tulajdonnévként fordul 

elő, pl. Royal Szálló v. a hajdani Royal Apollo filmszínház. Ne ejtsük franciásan [roajál]-

nak, mivel magyar beszédben a [rojál] kiejtés a megszokott, a természetes. S új 

intézménynek lehetőleg ne adjunk ilyen idegen nevet! 

A royalista [rojalista] magyar szóval királypárti; a royalizmus [rojalizmus] másképpen 

királypártiság, régies magyar megfelelője, a királyhűség kiveszőben van. 

 

rózsakert – rózsáskert 

A rózsakert köznyelvi is, irodalmi nyelvi is. A rózsáskert ritka, népies, régies. A rózsakert 

nem németesség, mint némelyek vélik (vö. Rosengarten), hanem párhuzamos nyelvi 

fejlődésnek az eredménye. Bátran használhatjuk tehát, ahogyan Babits Mihály is tette, 

Hatholdas rózsakert című kisregényében. 

 

rögtöni 

Kifogástalan, sőt választékos melléknév, de az azonnali szokásosabb. Néhány állandósult 

szókapcsolatban csak a ~ használható, pl. ~ ítélkezés, bíráskodás. 

 

rökönyödik 

Szabályos alakjában mindhárom ö rövid, de a köznyelvi kiejtésben erősen tartja magát a 

[rőkönyödik] forma, az első szótagban hosszú ő-vel. Igekötővel gyakoribb: meg~ (L. ott 

is!) 

 

röntgen 

Nevét felfedezőjéről, W. Röntgen német természettudósról kapta. Köznyelvi kiejtése 

[röndgen] v. [röndgën], ezenkívül számos beszélt nyelvi, többé-kevésbé pongyola 

alakváltozata van: röngen, sőt rögeny v. rögöny. A röggöny, rözgöny már nemcsak 

vulgáris, hanem tréfás is. – Jelentése a szövegösszefüggés szerint többféle lehet: most 

vitték ~re ’röntgenvizsgálatra’; megártott neki a ~ ’röntgensugár’; állj a ~ ’röntgengép’ 

elé!; még nincs kész a ~ ’röntgenfelvétel’; stb. 

 

röpcédula L. szórólap 

 

röp-, rep- 



Összetett szavak előtagjaként az előbbit használjuk: röpirat, röplabda, röppálya stb. Csak 

a bizalmas reptér szóban találunk e, ill. ë hangzót (de ennek is van népies röptér 

változata). 

 

rövid 

Egypár német mintájú kifejezésben meggyökerezett, már nem kifogásolhatjuk a 

használatát: ~ idő múlva; ~del vmi előtt v. után; ~ leszek. De magyarosabb így: nemsokára, 

egy kis idő múlva; nem sokkal vmi előtt v. után; tömör leszek, keveset fogok beszélni. 

 

rövidítések 

A legfontosabb tudnivalókat l. az AkH.11 276–287. pontjaiban. 

A magyarban is járatos nemzetközi ~ közül figyelmet érdemelnek a kétféle 

rövidítésmódúak. Így a pénzegységeket rövidítik az idegen országban, nyelvben járatos 

módon is, a nemzetközi szabvány szerint is. Némely pénznemet csakis magyarul nevezünk 

meg (pl. jen, lej), legalábbis a köznyelvben. 

Számos nemzetközi szervezet rövidítését egymással versengve vették át a 

sajtóorgánumok. Most azonban jó részükről már nem is tudjuk, milyen testületnek a neve 

helyett állnak, mi a feloldásuk. Első említésekor minden rövidítésnek meg kell(ene) adni a 

teljes alakját is, a kevésbé ismertekét később is egyszer-egyszer. 

A szaknyelvben, tudományos munkákban, szótárakban sajátos rövidítési módokat is 

használhatnak a szerzők; a rövidítések jegyzékét azonban úgy illik közölni, hogy az olvasó 

mindennek könnyen utánanézhessen. Pl. az új mértékegységeknek, az ún. SI-egységeknek 

az írásmódját külön minisztertanácsi rendelet szabályozza. 

 

rövidítések kiejtése 

Teljes alakjukban mondjuk ki az írásban ponttal záruló rövidítéseket (pl. a pl. nem [péel], 

hanem például), valamint az égtájak, mértékek, pénznemek rövidítve közölt nevét. 

Ha azonban betűszóvá válnak, s írásban elmarad végükről a pont, annyi hangzik 

belőlük, amennyit leírunk: tsz, téesz [téesz v. téessz], WC, vécé [vécé], MÁV [máv]. Az 

írásmód több esetben szerencsésen igazodik a kiejtéshez, pl. ábécé, tévé, vécé. 

Bizalmas-tréfás, vulgáris használatban a ponttal írt kb. is [kábé], a kp. is [kápé]. A 

köznyelvben ne siettessük ezt a folyamatot! 

 

rövidlátó 

Német mintájú tükörszó, de a köznyelvben ez vált általánossá. Hivatalos és orvosi nyelvi 

megfelelője: közellátó. A maga helyén mindkettő helyes, de átvitt értelemben csak a ~ 

melléknév használható (~ gondolkodás, ~ politikus), a közellátó nem. 

 

rövid mondatok 

Még szépirodalmi szövegekben sem csupán a mondanivaló határozza meg a mondatok 

hosszát, hanem a kordivat és a szerző egyénisége is. Egyébként azonban szóban is, írásban 

is törekednünk kell az aránylag rövid mondatokban való fogalmazásra. Nem igaz, hogy a 

bonyolult mondanivaló okvetlenül megkívánja a többszörösen összetett mondatok 

halmozását. Ezek nagy része felbontható (s fel is bontandó!) több rövid mondatra. A 

közönség megértését sokra tartó, valóban demokrata közíró meg is birkózik ezzel a 

feladattal. A rövidebb mondatokból felépülő szöveg nem lesz terjedelmesebb, viszont 



könnyebben meg lehet érteni és tanulni. (Ezt különösen a tankönyvszerzőknek kellene 

szem előtt tartaniuk!) 

 

rubin – rubint 

A vérvörös színű ékkő nevének ma a rubin a köznyelvi változata, a rubint kissé régies és 

népies. De átvitt értelemben, kedveskedő megszólításként csak a rubintom használható, s a 

melléknévi származék is inkább rubintos, mint rubinos (pl. rubintos, azaz rubinokkal 

díszített karkötő). 

 

rumli 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris stílusértékű szó, csak az igénytelen beszélt nyelvben 

fordul elő. Több választékos magyar megfelelője is van: felfordulás, hűhó, rendetlenség, 

zűrzavar. 

Melléknévi származéka, a rumlis ezekkel a rokon értelmű magyar szavakkal 

helyettesíthető: zűrzavaros, hajszás (nap); a zűrös ebben az értelemben szintén bizalmas és 

kissé népies. 

A rumlizik igének a választékos stílusban nincs pontos egyenértékese, csak jóval 

hosszabb kifejezésekkel lehet pótolni, pl. (nagy) felfordulást, zűrzavart, hűhót, botrányt 

rendez v. csap v. kelt. 

 

rund 

Német eredetű főnév. Jobbára csak a kártyázók, a nyilvános helyen italozók bizalmas-

vulgáris nyelvében él: játsszunk még egy ~ot!, azaz köznyelvi szóval kör-t, úgy, hogy 

mindenki még egyszer sorra kerüljön az osztásban; hozzon még egy ~ot!, a társaság 

mindegyik tagjának egy-egy pohár italt. A sportnyelvben elavult, helyette: menet, forduló. 

A kocsmában sűrűn ismétlődő még egy ~ot! mondatban a tárgyrag előtti o hangzó a 

nagyobb nyomatéktól megnyúlt (rundót), így alakulhatott ki a vagylagos rundó változat. 

 

ruszin – rutén 

A Kárpátalján élő, az oroszhoz és az ukránhoz közel álló nyelvű népcsoport neve a 

történelmi Magyarországon rutén v. ruthén volt. A két világháború között a terület 

Csehszlovákiához tartozott, ekkor a ruszin elnevezés vált általánossá. A II. világháború 

után az akkori Szovjetunióhoz került országrészben a kárpátukrán népnevet tették 

hivatalossá. Egyik változatnak sincs pejoratív mellékzöngéje. A rusznyák népnév azonban 

elavult, ma nem használható. 

 

ruszki 

Ez az orosz eredetű, ’orosz’ jelentésű szó a II. világháború során és után vált 

Magyarországon közismertté, részben bizalmas-tréfás, részben határozottan pejoratív 

árnyalattal, pl. ~k, haza! Ha nemzeti érzékenységet sérthet, kerüljük a használatát! 

 

ruszli 

Német eredetű, bizalmas jellegű idegen szó: ’sós ecetben hagymával eltett, tartósított hal’. 

Nincs pontos magyar megfelelője. Ne tévesszük össze a ruszni-val! 

 

ruszni 



Német eredetű, bizalmas jellegű idegen szó: ’a csótányoknak a svábbogárnál vmivel 

világosabb színű fajtája’. Nincs pontos magyar megfelelője, de a csótány használható 

ebben az értelemben is. Ne tévesszük össze a ruszli-val! 

 

rúzs 

Francia eredetű szó (vö. rouge [rúzs] ’piros’), de már nem érezzük idegenségét, befogadta 

a köznyelv. A régebben helyette javasolt pirosító nem tudta felváltani, egyrészt népies és 

régies jellege miatt, másrészt pedig azért, mert elsősorban arcfestéket jelent. 

A ~ főnévnek kiterjedt szócsaládja is van: rúzsos, rúzsoz, ill. ajak~, száj~. Ezek is 

bátran használhatók, csakúgy mint az alapszó. 

 

rüh  és származékai 

A rüh szó végén a h-t nem ejtjük ki: [rü]. Ugyanígy a mássalhangzóval kezdődő és 

kötőhangzó nélkül kapcsolódó toldalékok előtt: rühben [rüben], rühtől [rütől], rühvel 

[rüvel]. A legutóbbi ragos alak helyett terjedőben van az előre ható hasonulással 

keletkezett rühhel [rühhel]. Mindkettő kifogástalan. Azokban a toldalékos alakokban, 

melyekben a h két magánhangzó közé kerül, ki kell ejteni: rühes [rü-hes] v. rühös [rü-hös], 

rühell [rü-hell], rühöt [rü-höt] stb. 

A rühell származék népies ízű, enyhén bizalmas. Választékos megfelelői: restell, 

szégyell, ill. nincs kedve vmihez, nincs ínyére, nem tetszik neki vmi. 

 

rüszt 
Német eredetű, kissé bizalmas főnév: ’a lábfej fölső, domború része’. A sportnyelvben 

váltakozva használják magyar megfelelőjével, a csüd-del. A cipészek szaknyelvében a 

torokbőség helyettesítheti. Állattenyésztési szakszóként jelentése: ’a ló marja’. – A másik, 

szintén német eredetű ~ szó a műszaki zsargonban él; magyarul: állvány. 

  



S 
saccol 

Német eredetű, magyar képzőjű idegen szó; csak a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben él. 

Választékos magyar megfelelői: felbecsül, felmér vmit; vminek v. vmilyennek tart, vél, 

gondol vmit; vmire tart, becsül vmit. 

Az igéből elvont sacc főnév jobbára csak ebben az állandósult ragos alakjában fordul 

elő: saccra, azaz ránézésre, nagyjából, hozzávetőleg(esen). 

 

sag schon! – zakson 

Német eredetű, bizalmas és enyhén pejoratív ízű kiszólás. Németesen és kiejtés szerint is 

írható, de jobbára csak a beszélt nyelvben fordul elő. Magyar megfelelői: mondd már!, hát 

aztán! 

 

sah 

Minden alakjában kiejtjük a h-t, pontosabban a német ch-ra emlékeztető, hátul képzett, 

kemény h-t ejtünk: [sa¦, sa¦tól, sa¦ja]. A hasonult ragos alakokban a hasonulást írásban is 

jelöljük: ~hal, ~há stb. 

 

sajnos 

Ha mondat értékű szó, vesszővel választjuk el a mondat többi részétől: ~, nem értem. 

Módosítószóként – tehát csupán egy bizonyos mondatrészre vonatkoztatva – viszont nem 

áll mellette vessző, se utána, se előtte: ez ~ hiánycikk. 

A kissé régies sajna változat újabban bizalmas-tréfás színezetet is kapott. 

 

sajtó és nyelvművelés 

A nyelvművelés általános feladatunk. A sajtó azzal segítheti legfőképpen, hogy saját 

közleményeinek fogalmazását javítja. A sajtó terjeszti az idegen szavakat, idegenszerű 

kifejezéseket, de segíthet az ezeket helyettesítő új magyar megfelelők elterjesztésében is (l. 

a sportnyelv egy részének sikeres magyarítását). 

Kedvezően befolyásolják a nyelvi igényességet a napilapok nyelvművelő cikkei, 

rovatai, a rádió és a televízió nyelvi ismeretterjesztő műsorai s a részben v. egészükben 

nyelvhelyességi tárgyú folyóiratok (pl. Magyar Nyelvőr, Édes Anyanyelvünk) is. 

Ma, az üzleti versengés korában, még nagyobb szükség lenne az újságok, a rádió és a 

tévé összehasonlító nyelvhelyességi bírálatára, ill. ennek rendszeres közzétételére. 

 

sajtónyelv 

A sajtó gyorsan követi a nyelvi divatokat, de gyorsan el is csépeli a felkapott szót, 

kifejezést. Pl. egyfajta elidegenedést tapasztalunk; maradéktalanul megvalósítjuk 

célkitűzéseinket; meglátás, nagyságrend, hatalomátmentés, fundamentalizmus ’a vallási 

fanatizmusra emlékeztetően elvakult politikai szemlélet’, szeparatizmus ’elszakadási 

törekvés’, de manipulatív szóhasználatban ’minden jogos önkormányzati, függetlenségi 

törekvés’ is. 



A sajtónyelv régebben egyik fő terjesztője volt a közéleti zsargon terpeszkedő 

kifejezéseinek (elintézést nyer, benyújtásra kerül stb.) és a hosszú névutóféléknek (vminek 

a vonalán, érdekében, vmit követően, megelőzően stb.). Ma ez a stílus – hála a szabaddá 

vált sajtónak és közéletnek – eltűnőben van. 

A sajtó többek között a szellemes, tömör, gyakran szójátékos címadással igyekszik 

felkelteni a figyelmet. Különösen jellemző ez az ún. bulvársajtóra. Pl.: Disznóólban 

tartotta gyermekét; Elcsúsztak az olajfolton (a cikk tárgya: sikkasztás egy üzemanyag-

forgalmi vállalatnál); Tucatnyi tüneményes találat (é. gól). E címadási stílus könnyen 

gépiessé, modorossá válhat (l. pl. az utolsó példa túlzott betűrímelését). 

A sajtónak fontos (nyelvhelyességi) feladata, hogy pontosan fogalmazzon, s ha kell, 

leleplezze a hamis, manipuláló szóhasználatot. A nemes publicisztika ebben a tekintetben 

nyelvileg is hasznos. 

 

sali L. -i képző becéző-kicsinyítő használata 

 

samanizmus 

Ez a szabályos írásmód, de a művelt köznyelvben is él a sámánizmus írás- és ejtésváltozat. 

Mivel a szó nem görög–latin eredetű, az á rövidülése (vö. barbár, de barbarizmus) nem 

okvetlenül kötelező. 

 

sámli – zsámoly 

E német eredetű főnév mint zsámoly az 1300-as évektől élt nyelvünkben. A XIX. 

században újból átvettük, ekkor azonban már sámedli, sámerli, majd az ezekből rövidült 

sámli alakban. E változatok közül ma a zsámoly választékos, irodalmias, de bizonyos 

összetételekben, kifejezésekben csak ez használható: imazsámoly, a trón zsámolya. A 

sámli kezdi elveszíteni bizalmas-családias jellegét, s egy bizonyos ülőbútor köznyelvi 

nevévé válik. A sámedli, sámerli népies, ill. elavult. 

 

sampinyon 

A francia champignon ’gomba’ szóból. Magyar megfelelője: csiperke(gomba). Az idegen 

és a magyar szó között újabban némi jelentéskülönbség alakult ki: a ~ inkább a termesztett, 

pincei, a csiperke inkább a szabadban, vadon termő gombának a neve. 

A ~ ’sampinyongomba’ szót olykor tévesen, sampion(gomba) alakban is használják. Ez 

azonban szótévesztés, kerülendő. A francia champion [sampion] magyarul bajnok. 

 

sans gêne 

E francia kifejezés (ejtsd: [szan zsen]; jelentése: ’zavar, feszélyezettség nélkül’) ma 

jobbára csak a bizalmas beszélt nyelvben fordul elő (pl. ~ elvette az utolsó szendvicset is a 

tálcáról), olykor tréfásan torzított és félig németesített alakban is (óne zsinór v. zsanér). 

Választékos v. semleges hangulatú magyar megfelelői: gátlástalanul, szégyen(kezés), 

szemérmeskedés nélkül, nem zavartatva magát, ill. pejoratív mellékértelem nélkül: 

fesztelenül, szókimondóan. 

 

sansz 

Francia eredetű szó (vö. chance ’esély’), beszédben olykor sánsz alakban is. Inkább csak a 

bizalmas társalgási stílusnak a szava: jó ~ai vannak (a verseny megnyerésére, az állás 



elnyerésére stb.). Több pontos magyar megfelelője is van: esély, eshetőség, lehetőség, 

alkalom. Az írott nyelvben ezekkel helyettesítsük! 

 

sanzon – sanszon 

Francia eredetű, hozzánk német közvetítéssel jutott nemzetközi szó. A francia eredetihez 

(chanson) a sanszon ejtés- és írásmód áll közelebb, de írásban a németes sanzon változat 

honosodott meg. Kiejtve egyaránt elfogadható a [sanzon] is, a [sanszon] is. Nincs pontos 

magyar megfelelője, csak körülírással helyettesíthető: ’dallamával általában egyenlő értékű 

és rangú szövegre írt érzelmes v. tréfás műdal’. A sanszonett ’sanzonénekesnő’ 

származékot viszont franciásan ejtjük és írjuk; ez egyébként elavulóban van. 

 

sarkal – sarkall 

Az -l képzős ige jelentése: ’(cipőt) sarokkal ellát’, ill. ’(labdát) sarokkal továbbít’, az -ll 

képzősé pedig: ’vmire ösztökél, unszol, serkent vkit’. A mai beszélt nyelvben mind a kettő 

kb. [sarkal]-nak hangzik. Ügyeljünk tehát helyesírásukra, mert a hiba értelemzavaró lehet! 

 

sarkít 

Divatos szó a közéleti nyelvben és a kritikai zsargonban. Jelentése: ’(nézeteit) különös 

élességgel, kiélezve fogalmaz(za meg)’. Ilyen értelemben használatos ez is: sarkosan 

fogalmaz. – A ~ ige a fizika szaknyelvének is fontos szava. Itt ez a jelentése: 

’elektromágneses hullámot arra késztet, hogy csak egy, ill. két, egymásra merőleges síkban 

haladjon’. 

 

sarok – sark 

A két változat között a mai nyelvhasználatban jelentésmegoszlás alakult ki. Testrészre, 

építményre és a velük kapcsolatos tárgyakra inkább a sarok szót alkalmazzuk: a fájós 

sarokra kenőcsöt ken, ill.: sarokablak, sarokdísz, sarokház; cipősarok, utcasarok. Földrajzi 

vonatkozásban viszont a sark változat a szokásos: Északi-sark, Déli-sark, sarkcsillag, 

sarkutazó, sarkvidék. Átvitt értelemben is ez utóbbit használjuk: sarkigazság, sarkpont, 

sarktétel. – Mivel azonban a sarok változat birtokos személyjeles alakjaiban és néhány 

ragos alakjában a toldalékok a hangzóhiányos sark- tőváltozathoz járulnak (fáj a sarkam; a 

sarkon várlak; stb.), a két szó a nyelvi tudatban nem különül el élesen. 

 

satíroz 

E francia gyökerű, németes képzésmódú ige helyett az árnyékol v. az árnyal szót szokták 

ajánlani, de pontos magyar megfelelője inkább ez: (be)vonalkáz. 

 

s a többi – satöbbi – stb. 

Írásban szinte kizárólag a rövidített alakot használjuk. Az élőbeszédet utánzó irodalmi 

nyelvben előfordul a satöbbi is. Egyébként mind a három változatnak ez a kiejtett, ill. 

felolvasott formája. Az [estébé] ejtésmód ritka, bizalmas jellegű. 

 

satrafa – satrapa 

Az előbbi főnév jelentése: ’házsártos öregasszony’. Főleg ebben az állandó 

szókapcsolatban fordul elő: vén satrafa. Bizalmas-népies ízű szó, nem tévesztendő össze a 

történelmi satrapa kifejezéssel. Ennek értelme: ’ókori perzsa uralkodónak szinte korlátlan 



hatalmú helytartója’. Átvitt értelemben: ’hatalmaskodó ember’, de ez ritka, választékos. 

Latinos [szatrapa] ejtése és szatrapa írásmódja pontatlan, kerülendő. 

 

satyak, sityak 

A sapka szó bizalmas-tréfás szinonimái az ifjúsági nyelvben. 

schematizmus 

A séma, sematizmus szavaktól elkülönülve máig él a római katolikus egyházi használatban 

a ~ írásmód. Jelentése itt: ’(egyházi) névtár, címtár’. Történelmi ’tiszti címtár’ értelme 

elavult. 

 

sch  idegen szavakban 

E betűkapcsolat csak a németben hangzik [s]-nek, az olasz és a – többnyire görög–latin 

eredetű – nemzetközi szavakban [szk] a helyes kiejtése, pl. scherzo [szkerco v. szkercó], 

schizma [szkizma, esetleg skizma]. A schizofrénia, schizofrén immár a helyesírásban is: 

szkizofrénia, szkizofrén. Nem veszett ki a skizofrén(ia) ejtés- és írásmód sem, de 

pongyolának számít. A németes [sizofrénia] pedig egyértelműen hibásnak. 

Néhány szóban annyira meghonosodott az eredeti sch-nak s-sel való ejtése és írása, 

hogy nyelvi ténynek kell tekintenünk, nem változtathatunk rajta: isiász; séma és 

származékai. 

 

schwarz auf weiss 

E német kifejezés (magyar beszédben szokásos kiejtése: [svarcaufvejsz]) jobbára csak a 

bizalmas-vulgáris stílusban használatos: ~ megmondták neki, hogy ki van rúgva. Magyar 

megfelelője a tükörfordításszerű feketén, fehéren v. feketén-fehéren, de ízesebbek ezek: 

kertelés nélkül, kereken v. kissé népiesen kerek perec. Választékos szinonimák: világosan, 

a napnál világosabban. – Melléknévi értékben is előfordul, bár jóval ritkábban: ~ 

bizonyíték, azaz nyilvánvaló, kétségtelen bizonyíték. 

 

sebaj 

Kissé népies ízű, ritkulóban levő mondatszó: Eltört? ~ (é. ’nem baj’), majd 

összeragasztom! Nem lehet alanya, még az ez, az névmás sem állhat előtte. 

 

sebtében 

A köznyelvben van sebtiben ejtés- és írásváltozata is, mindkettő helyes. Választékos, 

költői nyelvi sebten alakja elavult. 

séf 

Francia eredetű idegen szó, elég régóta magyarosan írjuk. Jelentése, ill. magyar megfelelői: 

(konyha)főnök, főszakács. A mai argóban bármiféle főnököt, felettest jelenthet. 

Megszólításként is, pl. mondja, ~ (úr), hol találom a kijáratot? Vö. főnök 

 

seft, seftel 

Német eredetű, rosszalló mellékértelmű, csak a bizalmas-vulgáris stílusban használható 

szavak. Igényesebb beszédkörnyezetben, ill. írásban magyar megfelelőikkel helyettesítsük 

őket: üzlet, üzérkedés, ill. üzletel, üzérkedik. 

 

segít 



Eredeti vonzata: ~ vkin, pl. segíts magadon, és Isten is megsegít! A ~ vkinek vmiben inkább 

egyszeri, a ~ vkit pedig tartós, huzamos támogatást fejez ki. 

 

segítségével 

E ragos főnevet egyre inkább névutószerűen használjuk: barátom ~ sikerült megjavítani a 

kocsit. Ez nem helytelen, mivel itt valóban segítségnyújtás történt. Ha azonban a ~ szót 

élettelen tárgyhoz v. fogalomhoz kapcsoljuk, a kifejezés körülményeskedő lesz: a lakásba 

álkulcs ~ jutott be; a vizsgára tankönyv és jegyzetek ~ készül fel; stb. Egyszerűbben, mégis 

pontosabban: álkulccsal, ill. tankönyvből és jegyzetekből. Ilyenkor tehát jobb a 

határozóraggal való kapcsolás. 

 

sejdít 

’Sejt(eni kezd)’ jelentésű, ritka, választékos ige. Pl. „Engem sejdít a munkás teste / két 

merev mozdulat között” (József A.: Ars poetica). Sajdít változata népies. 

 

sejlik L. csuklik típusú igék ragozása 

 

sejtetni enged 

A sejteni enged és a sejtet keveredésével létrejött helytelen, kerülendő kifejezés. A sejteni 

enged sem ajánlható, mert idegenszerű, terjengős. Mindkettő helyett jobb az egyszerű 

sejtet ige. A cselekvő sejtette [sejtette] és a műveltető sejtette [sejtëtte] kétértelműségét úgy 

kerülhetjük el, hogy műveltető értelemben – ha a szövegkörnyezet nem igazít el 

tökéletesen – inkább az éreztette szóval élünk. (Nem pedig úgy, hogy a sejtette igealakot – 

hibásan – sejttette alakban írjuk le!) 

 

selejtít 

Szaknyelvi ige, de ott is fölösleges, mivel a köznyelvi (ki)selejtez pontosan ugyanazt 

jelenti. 

 

selma – selyma 

Kiveszőben levő, népies, ill. irodalmias ízű melléknév (Mikszáthnak kedvelt szava volt). A 

két változat egyenértékű, tetszőlegesen használható. 

 

selypítés 

Kisgyermekkori beszédhiba, az sz hangnak hibás, s-szerű ejtése. Nem szaknyelvi 

szóhasználatban, tágabb értelemben: a sziszegő hangok ejtésében elkövetett bárminő hiba 

(vö. pöszeség). 

 

séma 

Görög eredetű, de német közvetítéssel került nyelvünkbe. Származékait, a rendszerint 

pejoratív mellékértelmű sematikus, sematizmus, sematizál szavakat is s-sel ejtjük és írjuk. 

A görög eredetinek megfelelő szkéma (latinos írásmóddal: schema) csak a tudományos 

nyelvben használatos. Vö. schematizmus 

 

sem a sincs  helyett 

Rövid szembeállító tagadásban a sem tagadószó helyett inkább a sincs-et használjuk: 

Zolinak három autója van, nekem egy sincs (nem pedig: egy sem). 



 

semhogy – hogysem 

Hasonlító határozói mellékmondat élén vmely lehetőség elutasításának kifejezésére a mint 

hogy helyett a semhogy kötőszó is használható, s ez választékos színezetet ad a stílusnak: 

inkább lemond, semhogy feladja elveit. Az ugyanilyen rendeltetésű hogysem kissé régies és 

népies. 

 

semlyék – sömlyék 

Kiveszőben levő tájszó: ’mocsaras hely’. A végén a -k nem többesjel, hanem a szóhoz 

tartozik. 

 

Semmelweis 

A név szokásos ejtése: [szemmelvejsz] v. [szem(m)lvejsz]. Ez tulajdonképpen osztrákos-

délnémetes ejtésmód, az irodalmi német kiejtés [zemlvájsz] volna. 

 

semmi körülmények közt sem 

Terjengőssége és idegenszerű volta miatt kerüljük! Helyette jobbak ezek: semmiképp sem, 

semmi áron sem, semmi esetre sem. 

 

se(mmi) perc v. idő alatt 

Újabb keletű divatos szófordulatok: se v. semmi perc alatt ott vagyok; semmi idő alatt 

beletanult az új munkakörébe. Választékos beszédbe és írásba nem valók; ott ezekkel a 

hagyományos formákkal éljünk: egy perc sem kell(ett) hozzá, hogy…; pillanatok alatt; egy 

pillanat alatt; (nagyon) rövid idő alatt; stb. 

 

semmiség – semmisség 

Összetévesztésük durva hiba, súlyosan értelemzavaró! Az előbbinek a jelentése: 

’jelentéktelen ügy, dolog; csekélység’. Az utóbbi viszont jogi szakszó: ’érvénytelenség, 

hatálytalanság, hatályvesztés’, pl. kimondták az ítélet semmisségét; semmisségi 

panasz, per. 

 

sem – se 

Tiltószóként csak az utóbbit használhatjuk: te se menj el! Utána az ige felszólító módban 

áll. A se még csonka tiltó mondatban is kötelező: egy tapodtat se!; egy szót se többet! 

Tiltó mondatban a sem durva hiba. Ennek fordítottját, a tagadó mondat sem szavának se 

alakban való használatát a nyelvi ízlés jóval enyhébben ítéli meg, legfeljebb 

pongyolaságnak minősíti: tegnap se evett semmit. Sőt bizonyos hangtani környezetben ez a 

természetes: azt se mondta, bikmakk. 

A sem és a se használati szabályai érvényesek a mégsem – mégse, sohasem – sohase, 

úgysem – úgyse párokra is. 

 

sem …, sem – se …, se  páros kötőszó 

Használati szabályaik általában azonosak a sem, ill. a se kötőszóéival. Megkövesedett 

kifejezésekben azonban csakis a se …, se kötőszópár állhat: se hideg, se meleg; se pénz, se 

posztó; se füle, se farka. 

Nem hiba a se és a nem összekapcsolása sem: se lát, se hall v. se nem lát, se nem hall. 

Az utóbbi kevésbé átvitt értelmű. 



Tagadott állítmány mellett helytelen az is …, is; mind …, mind; akár …, akár 

mellérendelő páros kötőszó. Pl. a bíróság nem döntött akár az egyik, akár a másik fél 

javára. Helyesen: … sem az egyik, sem a másik fél javára. 

 

seper – söpör 

Mind a két alakváltozat helyes. Néhány származékát azonban csak az ö-s változatból 

képezzük, pl. söpredék, ill. az argónyelvi söprés! ’tűnj el!’ mondatszó. 

 

seprő 

A ’bor üledéke’ jelentésű főnév török jövevényszó, nincs köze a seper v. söpör igéhez. A 

köznyelvben csak ~ alakban él, nincs ö-s változata. Ugyanígy összetett származékaiban: 

bor~, ~pálinka. Átvitt értelemben: ’vminek az alja, maradéka’. 

 

seprű – söprű – seprő 

A takarítóeszköz neveként mindhárom alakváltozat helyes, de csak az első kettő köznyelvi, 

a harmadik kissé régies, ill. népies. 

A seper, söpör ige folyamatos melléknévi igeneveként természetesen csak a seprő, ill. 

söprő alak használható, az ű végűek nem. 

 

sertés – disznó 

Csak alapjelentésük azonos, de már ebben az értelemben is van köztük némi stílusrétegbeli 

különbség: a sertés választékos, hivatalos, a disznó köznyelvi, beszélt nyelvi. Szidalmazó 

v. fokozó jelzőként csakis disznó: disznó kölyök!, disznó szerencséje van. Némely 

összetételben is inkább a disznó fordul elő, pl. kandisznó (nem pedig kansertés), vaddisznó 

(a vadsertés ritka, szaknyelvi). Átvitt értelemben pedig csak disznófejű, disznófülű. 

Származékokban: disznóság, disznólkodik. Elkülönül a választékos, hivatalos és a köznapi 

használat ezekben: sertés- v. disznóhizlalás, -hús, -karaj, -pörkölt, -sült, -vágás, -zsír. 

Szakszóként azonban csak sertésorbánc, -pestis, -vágóhíd. 

 

s – és L. és kötőszó 

 

sesegés 

Az s hangok kellemetlen hatású torlódása: a s kötőszót s hangra végződő szó előzi meg, ill. 

s-sel kezdődő szó követi. Pl. villamos elé lépett X. Y. budapesti lakos, s súlyos sérülést 

szenvedett (újsághír); fizess, s siess haza!; súlyos s sajnálatos hiba; stb. Ilyenkor a s 

kötőszót és-sel helyettesítve szüntethetjük meg a rosszhangzást: …, és súlyos sérülést…; 

fizess, és siess haza!; súlyos és sajnálatos hiba; stb. De azokban a nyelvjárásokban, 

regionális köznyelvekben (pl. a székelyföldiben), amelyekben csak s kapcsolatos kötőszó 

van, és nincs, másképpen (enyhébben) kell megítélni a ~t. Bár ezekben is el lehet kerülni, 

pl. szinonimák alkalmazásával, az s hangok torlódását. (A ~ jelenségére Pásztor Emil hívta 

fel a figyelmet, s ő adta neki ezt a pejoratív jellegű nevet is, feltehetőleg a nyökögés, 

tötözés stb. mintájára.) 

 

sétafikál – sétifikál 

A sétálgat ige tréfás és népies hangulatú megfelelői. A két változat egyenrangú, de a 

sétafikál gyakoribb. 

 



sétálóutca 

Viszonylag új keletű, szükséges és helyes kifejezés. Olyan utcát jelent, amelyben csak 

gyalogosan szabad közlekedni, a gépjárművek elől le van zárva. Sajátos jelentéstartalma – 

’sétálásra való utca’ – miatt egybeírandó, mint ezek: fürdőszoba, játszótér. 

 

setét L. sötét – setét 

 

sex appeal L. szexepil 

 

sezlon 

Francia eredetű főnév (vö. chaise-longue [sezlong], azaz tulajdonképp ’hosszú szék’). 

Magyaros írásmódja hibás kiejtést állandósít, de meghonosodott, így nem módosítható (vö. 

notesz). Van ugyan magyar megfelelője, a heverő, de ez a köztudatban egy másik 

fekvőbútor-fajta megnevezésére szolgál (a ~-nak van magasított, gyakran levehető 

fejrésze, a heverőnek nincs). A másik magyar szó, amellyel a ~-t magyarítani próbálták: a 

hencser, a tájnyelvi hencsereg ’hentereg’ igéből. Nem terjedt el, megmaradt ritka szónak. 

Így hát leginkább ~-nak nevezzük ezt a fajta bútort, de vulgáris [sezlony] ejtésétől 

óvakodjunk! 

 

sgraffito 

Olasz eredetű művészeti szakszó: ’többféle színű vakolattal való faldíszítés’. Csak 

olaszosan írható, helyes kiejtése [zgraffitó] v. hangértékátvetéssel [zgrafittó]. 

 

Shakespeare 

A név helyes kiejtése magyar beszédben is [sékszpír], de ne hibáztassuk a nagy 

hagyományú [sekszpír] ejtésmódot se! Csak így lehet elválasztani: Shakes-peare. Mivel a 

végén a kiejtésben nem hangzó („néma”) e betű van, toldalékait kötőjellel fűzzük hozzá: ~-

t, ~-rel, ~-i (az utóbbiban természetesen kis kezdőbetűvel!). 

 

sherry – cherry 

Az angol sherry [seri] főnév ’spanyol csemegebor’-t jelent, nem tévesztendő össze az 

ugyancsak angol cherry [cseri] ’cseresznye’ szóval! A hangalakbeli hasonlóságon kívül az 

is fokozza összetéveszthetőségüket, hogy ez utóbbi is előfordul szeszes ital nevében: 

cherry brandy [cseri v. seri brendi], azaz ’meggylikőr’. 

 

shop 

A ’bolt, üzlet’ jelentésű angol ~ főnevet egy idő óta a magyarban is sűrűn alkalmazzák, 

főként feliratokon: menedzser ~, rövidáru ~ stb. (Ezek egyben helyesírási hibák is, mert a 

~ utótagot egybe kellene írni előtagjával.) Az angol ~ terjedése a magyar bolt, üzlet 

rovására jellegzetes megnyilvánulása annak, hogy a kereskedelemben nagyobb vonzóerőt 

tulajdonítanak az angol megnevezéseknek, mint a magyaroknak. E nyelvi divatnak tehát 

mélyebb (lélektani és szociolingvisztikai) gyökerei vannak. 

 

shoppingol [sopingol v. soppingol] 

Angol eredetű, magyar képzőjű ige: ’üzletről üzletre járva nézelődik, vásárolgat’. Az 

utóbbi időben újból divatossá vált a bizalmasabb beszélt nyelvben (a szót már a két 

világháború közötti időben is ismerték szűkebb körben). Egyelőre angolosan írjuk, mert 



nyilvánvaló az angol shopping ’(be)vásárlás’, shopping center ’bevásárlóközpont’ 

szavakkal való összefüggése. De mint magyar képzőjű származékot, ha egyáltalán 

használjuk, idővel írhatjuk fonetikusan is: sopingol (ez egyébként az eredeti kiejtést is 

jobban tükrözné). 

 

síbol, síber 

Német eredetű, rosszalló mellékértelmű szavak. Csak a bizalmas-vulgáris stílusban 

alkalmazhatók, de amúgy is kiveszőben vannak. A síbol jelentése: ’pénzt, értéket 

törvénytelenül külföldre visz’. Leginkább a csempész igével helyettesíthető. A síber főnév 

pedig magyarul: csempész, ill. feketéző. 

 

síel – sízik 

Bár az utóbbi a szabályosabb képzésű, a köznyelvben az előbbi, a síel alak terjedt el. Ma 

tetszőleges változatok, a sízik enyhén választékos jellegű. Ugyanígy származékaikban: 

síelés – sízés. 

sifríroz 

Francia alapú, de németesen képzett ige. Kiveszőben van, mert kiszorította magyar 

megfelelője, a rejtjelez. Ma újabb idegen szó, a kódol kezd terjedni ilyen értelemben. A 

sifrírozott írás: rejtjelezett, rejtjeles v. kódolt. S mindezek mellett él a nem szaknyelvi 

titkosírás főnév is. 

 

sihta 

Német eredetű, kiveszőben levő szó; van sikta változata is. A gyári zsargonban élt, de 

kiszorította a magyar műszak, munkaszakasz, ill. váltás. 

 

-si  képző 

A városi melléknév szóvégének hatására keletkezett ráértéssel, majd elvonással. A -si 

képzős melléknevek közül ma csupán a falusi semlegesen köznyelvi, a tanyasi, a (vhová) 

valósi, az ide- v. odavalósi népies, ill. – a városi bizalmas szóhasználatban – enyhén 

lebecsülő mellékzöngéjű. Velük szemben a tanyai, (vhová) való, ide- v. odavaló számít 

megszokottan köznyelvinek. 

 

sikeredik 

Az utóbbi időben a bizalmasabb köznyelvbe is belekerült népnyelvi (kelet-magyarországi, 

közelebbről tiszántúli) szó. A sikerül ige ízesebb szinonimájaként szokták használni, bár 

némi kedvezőtlen mellékértelmet is tartalmaz: ilyenre sikeredett, azaz ’(szándék ellenére) 

ilyenné vált’. Ezért nemigen mondjuk, hogy valami jól sikeredett, hanem csupán azt, hogy 

(jól) sikerült. 

 

siket L. süket – siket 

 

siklik  felszólító alakjai L. csuklik típusú igék ragozása 

 

síkosságmentesítés L. -mentesít, -mentesítés utótagú szavak 

 

síktalanít 



Tömör képzésmódú, egyelőre csupán a szaknyelvben használatos ige: ~ják az úttestet 

’(téli) síkosságát homok v. só rászórásával megszüntetik v. csökkentik’. Mivel alapszava, a 

síkos ellentéteként kikövetkeztetett síktalan melléknév valójában nem létezik, a ~ igét 

némelyek szabálytalan képzésmódúnak tekintik, és kerülését tanácsolják. Ennek ellenére 

elterjedhet, mert sűrítve nevez meg egy olyan cselekvést, amelyet egyébként csak 

körülírással tudnánk kifejezni. 

 

silabizál 

Latin eredetű ige (l. az ott görög eredetű syllaba ’szótag’ főnevet). Enyhén népies, 

bizalmas hangulatú szó; köznyelvi megfelelői: betűz, ill. betűzve, szótagolva olvas. 

Kiejtésében az eredeti hosszú l megrövidült, s már így is írjuk, egy l-lel. De előfordul – v. 

a görög–latin eredetinek a hatására, v. másodlagos nyúlással – a [sillabizál] ejtésmód is. 

 

sillabusz 

Görög–latin eredetű főnév. Több jó magyar megfelelője is van: vázlat, kivonat, ill. a 

beszéd gondolatmenete. Mégis népszerű, különösen a közéleti zsargonban, talán régies, 

tréfás hangulata miatt. 

 

sima 

Rövid i-vel ejtjük és írjuk, de gyakran hallható a [síma] ejtésmód is. Átvitt értelemben is 

használjuk: ~ modor(ú), ~ győzelem. Újabban terjed ’egyszerű, közönséges’, ill. ’puszta’ 

jelentésben is: a nem sós kifli ~ kifli, a nem expressz v. ajánlott levél ~ levél, a nem 

ikerlottószelvény ~ lottó stb. 

 

simfel 

Német eredetű, magyar képzőjű ige, csak a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben 

használható. Másutt helyettesítsük magyar megfelelőivel: szid, ócsárol, szapul, gyaláz, 

leszól, lekicsinyel. 

 

simli, simlis 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű szavak, csak az igénytelen beszélt nyelvbe valók. 

Még felbukkan korábbi, bővebb változatuk, a simléder(es) is. Magyar megfelelőik: 

(sapka)ellenző(s), szemellenző(s). Nem teljesen világos jelentésfejlődéssel az argóban a 

simlis melléknévnek ’csalárd, megtévesztő, sunyi, megbízhatatlan (ember v. dolog)’ 

értelme is kialakult. 

Egy másik német szóból ered az a – ma már elavult – simli főnév, amely ebben az 

állandó szókapcsolatban élt: egy simlire megy, azaz egyformán, egy kaptafára készül. 

 

sír-rí 

A régi nyelvben így is: sí-rí. Mindkét változat jelentése: ’hosszasan, keservesen sír’. 

 

sitt 

Két különböző német szóból ered, ennek megfelelően kétféle jelentésű: ’építési törmelék, 

hulladék’, ill. ’börtön’. Az előbbi vulgáris-népies szakmai szó, az utóbbi argónyelvi. Ennek 

siti alakváltozata is van. 

 

sityak L. satyak, sityak 



 

s. k. 

A saját kezével, ill. saját kezű(leg) kifejezés rövidítése. Így, külön és két ponttal kell írni, 

az sk. változat ma nem szabályos. Általában betűszóként ejtik: [eská v. es(s) ká]. 

 

skanzen 

Svéd eredetű nemzetközi szó: ’szabadtéri néprajzi múzeum, falumúzeum’. Nálunk 

többnyire s-sel ejtik, de előfordul az eredetihez közelebb álló [szkanzen] változat is. Mivel 

nincs jó magyar megfelelője, bátran használhatjuk! 

 

skarlát – vörheny 

A lázzal, kiütéssel járó, erősen fertőző (gyermek)betegség neveként az idegen eredetű 

skarlát vált általánossá, jó magyar megfelelője, a vörheny nem tudta kiszorítani. A németes 

sarlach viszont kiveszőben van, legfeljebb az idősebbek szóhasználatában él. 

 

skatulya 

E latin v. olasz eredetű főnevet, a szó eleji mássalhangzó-torlódás ellenére, már nemigen 

tekintjük idegen szónak. Inkább enyhén népies és régies zamata van. Köznyelvi 

megfelelője, a doboz sokkal jellegtelenebb. 

A ~ átvitt értelemben is gyakori ebben az állandó szókapcsolatban: vén ~, azaz 

’öregasszony’. Bár használói inkább tréfásnak érzik, valójában pejoratív, sértő kifejezés, 

ezért ha érzékenységet sérthet, okvetlenül kerüljük! 

A kissé bizalmas beskatulyáz származék jelentése: ’vkit vmilyen szerepre, feladatra 

gépiesen besorol’, ill. ’mereven, rugalmatlanul minősít’. Ez is rosszalló értelmű, de bátran 

használható, mert szemléletes. 

 

-s  képző évszámokhoz 

A beszélt nyelvben gyakoriak az effajta pongyola szerkezetek: az 1945-ös évben. 

Helyesen: az 1945. […ötödik] évben v. egyszerűen: 1945-ben. De bizonyos történelmi 

események nevében egyre megszokottabb az évszámhoz kapcsolódó -s képző: az 1848/49-

es szabadságharc (hagyományosan: az 1848/49-i […kilencediki] v. 1848/49. évi). 

Vitathatatlanul helyesek viszont az -s képzős formák évtized v. évszázad megjelölésekor: a 

90-es évek, az 1900-as években. Vö. -s melléknévképző használata 

 

skicc 

Német közvetítéssel átvett olasz szó. Magyar megfelelői: vázlat, ill. karcolat. Igei 

származéka, a (fel)skiccel is jól pótolható magyar szóval: (fel)vázol. Választékos 

szövegkörnyezetben ezekkel éljünk helyette! 

 

skizofrénia L. sch idegen szavakban | szkizofrénia 

 

slágfertig 

Német eredetű, magyaros írásmódja ellenére idegenszerűen ható melléknév. Több jó 

magyar megfelelője is van: talpraesett, szavakész (ember); találó, gyors (válasz). Aki ~, az 

gyorsan visszavág, kész a válasszal v. a válaszra, nem marad adós a válasszal stb. Az 

igénytelenebb beszélt nyelvben mégis szinte egyeduralkodó a ~. 

slágvort 



Német eredetű idegen szó; inkább csak a bizalmas stílusban gyakori: ~okban előre leírta 

hozzászólását. Több magyar szinonimája is van, de egyik sem tudja igazán helyettesíteni: 

vezérszó, emlékeztető szó v. szavak, emlékeztető (vázlat)pont. Vö. stichwort 

 

slamasztika 

Jiddis eredetű főnév; általában ezekben a kifejezésekben fordul elő: benne van a Iban v. 

kimászik a Iból. Csak a bizalmas-tréfás stílusban hat természetesnek, egyébként jobbak 

ezek a magyar megfelelői: baj, kellemetlenség, szorult helyzet. Állandó szókapcsolatában 

is helyettesíthetjük magyar szóval: benne van a pácban, (nagy) bajban van, ill. kimászik a 

bajból, a szorult v. szorongatott helyzetből. 

 

slampos 

Német eredetű melléknév, csak a bizalmas-vulgáris stílusban használható. Választékos 

magyar egyenértékesei: rendetlen, gondozatlan, elhanyagolt, lompos, ill. népnyelvi szóval: 

loncsos. 

 

slicc 

Német eredetű, bizalmas jellegű főnév a ruházkodás szaknyelvében. Magyar szóval: 

bevágás, ill. (nadrág)hasíték. 

 

sligovica 

Vmely szláv nyelvből, esetleg német közvetítéssel átvett főnév. Több alakváltozatban is él: 

slivovica, slibovica, szlivovica stb. Jelentése, ill. magyar megfelelője: szilvapálinka. A 

latinosított végű, hangulatos szilvórium régies, de olykor még előfordul a bizalmas 

társalgás nyelvében. 

 

slihtel – slihtol – sihtol 

Német eredetű, magyar képzőjű ige; több változatban is él, de inkább csak a 

műhelyzsargonban. Van igekötős származéka is, a felslihtol. Jelentése: vmit, különösen 

fahasábokat felrak. A választékos nyelvhasználat a felrak, esetleg a (fel)boglyáz igével 

helyettesíti. 

slingli 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű idegen szó. Magyarul: hurok(öltés). Igei 

származéka, a slingel is jól helyettesíthető magyar szakszóval: (ki)hurkol v. gomblyukaz. 

 

slisszol 

Német eredetű, magyar képzőjű ige; van slisszel alakváltozata is. Igekötővel gyakoribb: 

el~ v. elslisszel. Helyette több ízes, sőt képszerű magyar egyenértékes is kínálkozik: 

elillan, elpárolog, elinal, eliszkol. A meglép kissé argónyelvi jellegű, de legalább magyar. 

 

slukk 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris hangulatú főnév: adj egy ~ot! Magyar szóval: 

szippantást (a cigarettából) v. ritkábban kortyot, hörpintést (az italból). 

 

slussz 



Német eredetű idegen szó, csak a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben fogadható el. 

Mindkét fő jelentésében vannak jó magyar megfelelői, írásban és választékos stílusú 

beszédben ezekkel helyettesítsük! A szabászat szakszavaként: derékbőség v. derékméret. 

Köznyelvi mondatszóként: vége!; kész!; nincs tovább!; végeztem! 

 

smafu 

Francia eredetű, de német közvetítéssel átvett, argónyelvi ízű mondatszó. Csak a bizalmas 

társalgás nyelvében fordul elő: (ez) nekem ~, azaz mindegy, fütyülök rá, nem érdekel. Néha 

így is: ~ az egész, tehát érdektelen, jelentéktelen (dolog). Köznyelvi beszédben fenti 

megfelelőivel pótoljuk! 

 

smakkol 

Német eredetű, csak a bizalmas stílusban élő ige. Általában tagadó alakban használják: 

nem ~ (neki) valami. Választékos magyar megfelelői: nem ízlik, nem tetszik (neki), nincs 

ínyére stb. 

smarni 

Német eredetű ételnév a konyhai zsargonban. Hivatalos magyar megfelelője a 

császármorzsa v. röviden morzsa. Az újabb argóban ’semmi(ség)’ értelme is lehet. 

 

smárol 

Ismeretlen eredetű argószó: ’csókol’. Belőle elvonással: smár ’csók(olózás)’. E szavakat 

csak az alacsonyabb szintű beszélt nyelvben használhatjuk; egyébként köznyelvi 

megfelelőikkel éljünk! 

 

-s  melléknévképző használata 

Az -s melléknévképző egyike legproduktívabb (a legtöbb új származékot létrehozó) 

képzőinknek. Nemcsak az új szóképzésekből szorítja ki a részben azonos rendeltetésű -i 

képzőt, hanem hagyományos kifejezésekből is, pl. sokévi átlag – sokéves átlag; kísérleti 

módszer – kísérletes módszer (a szaknyelvben). Az -s – -i képzős változatok viszonyát a 

fontosabb szópárok esetében külön szócikk is tárgyalja. 

Az -s képző termékenységét különösen jól mutatja, hogy olyan szavakba, szókapcsola-

tokba is benyomul, amelyek azelőtt e nélkül is jól kifejeztek egy bizonyos fogalmat: 

rádiós, televíziós műsor (korábban csak rádióműsor, televízióműsor v. rövidebben 

tévéműsor), repülősök (= repülők), mentősök (= mentők), sőt a sajtónyelvben – nyilván a 

mentősök analógiájára – fel-felbukkan az egészségügyisek (= egészségügyiek, ti. ilyen 

dolgozók) kifejezés is. 

Az -s képzős melléknév megjelenését csak olyankor tekinthetjük nyereségnek, ha általa 

tömörebben, egy szóval tudunk megjelölni olyan fogalmakat, amelyekre azelőtt csak 

körülírásunk volt. Pl. a századforduló korabeli v. a századforduló ízlésére, szemléletére 

jellemző szószerkezeteket jól helyettesítheti a századfordulós. Ugyanígy: a (vmely) 

évfordulóval kapcsolatos, évforduló tiszteletére v. alkalmából rendezett megemlékezés, 

ünnepség stb. helyett egyszerűbb az évfordulós megemlékezés, ünnepség; az 

üzenetrögzítővel ellátott v. felszerelt telefon-nál egy szóval rövidebb az üzenetrögzítős 

telefon; stb. 

Ha azonban az -s képző parazitaként, pusztán az analógia kényszerítő ereje által tapadt 

hozzá valamely szóhoz, ne siettessük ennek az új alakulatnak az elterjedését, hanem 

váltogassuk, sőt helyettesítsük a korábbi, -s nélküli változattal: mentősök = mentők (bár az 



előbbi kezd nyelvi ténnyé válni); tévés közvetítés = tévéközvetítés; rádiós riport = 

rádióriport; fizetős parkoló, autópálya = fizetőparkoló, fizető-autópálya (a sétálóutca 

mintájára egybeírva), öntapadós címke = öntapadó v. magától tapadó címke; szabadidős 

program = szabadidőprogram; űrrepülőgépes program = űrrepülőgép-program; stb. 

Különösen akkor tartózkodjunk az -s képzős formák használatától, ha azok 

kétértelműek, értelemzavarók. Pl. a számítógépes program kifejezés éppúgy vonatkozhat a 

számítógép programjá-ra, azaz számítógépprogram-ra, mint vmely számítógépesítési 

program-ra. 

Vö. -s képző évszámokhoz 

 

sminkel 

Német eredetű, kissé bizalmas jellegű ige. Választékos magyar megfelelői csak a magát 

tárgyragos visszaható névmással, ill. vmely más tárggyal együtt használhatók (kifesti v. 

kikészíti magát; kifesti az arcát, a száját, a szemét), ezért nem tudják kiszorítani a tárgy 

nélkül is megálló idegen szót: Mit csinál az asszony? – Épp ~. A színházi szaknyelvben 

sem igen lehet mással pótolni. 

 

smirgli, smirgliz 

Német eredetű szavak a műhelyzsargonban és a kevésbé igényes köznyelvben. A főnévnek 

ezek a választékos magyar megfelelői: csiszolóvászon, csiszolópapír, dörzspapír. Az ige 

helyett pedig általában megfelel a csiszol v. a dörzsöl. 

 

smírol – smírel 

E német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű ige több nyelvi rétegben is élt, de napjainkra 

elavult. A műszaki nyelvből kiszorították jó magyar megfelelői, a ken, ill. a zsíroz. A 

régebbi argóban ’megveszteget’ volt a jelentése. Még leginkább mint kártyaműszó 

használatos, bár itt is jól helyettesítheti a ken v. a zsíroz ige. 

 

smucig 

Német eredetű, rosszalló mellékízű szó. Csak az alacsonyabb szintű beszélt nyelvben 

fogadható el, más stíluskörnyezetben válasszuk helyette ezeknek a magyar 

mellékneveknek vmelyikét: fukar, fösvény, szűkmarkú, zsugori, esetleg kicsinyes. 

 

snájdig 

Német eredetű, kiveszőben levő, bizalmas stílusértékű melléknév. Helyette több jó magyar 

egyenértékes is kínálkozik: jóvágású, jóképű, jó fellépésű (férfi v. fiatalember), nyalka 

(tiszt), kemény (fickó), katonás (viselkedés), határozott (fellépés), talpraesett (válasz). 

 

snassz 

Német eredetű, csak a bizalmas-vulgáris stílusrétegbe való melléknév. Jelentése: ’a 

kelleténél rosszabb, gyengébb minőségű, alacsonyabb színvonalú’. A jelzett szótól függ, 

milyen magyar jelzővel helyettesíthetjük: hitvány, értéktelen (ajándék); szegényes, 

nyomorúságos (rendezvény); elhanyagolt, szánalmas, gyatra (öltözék); pénztelen, 

szűkmarkú (ember); stb. 

 

snidling 



Német eredetű, kissé bizalmas-családias jellegű főnév a konyhai zsargonban. Magyar 

szóval: metélőhagyma, de ez nem tudott elterjedni. 

 

snitt 

Német eredetű szakszó. A szabászat nyelvében a szabás, szabásminta szavakkal próbálták 

magyarítani. A filmes szakzsargonban a ~ jelentése: ’egy beállítással felvett, vágás nélküli 

képsor’. Itt némelyek a vágás főnevet ajánlották helyette. De mind a két szakterületen 

vitatják, hogy a fenti magyar kifejezések pontosan vissza tudják adni a rövid és megszokott 

idegen szó értelmét. 

 

sódar 

Kissé népies és régies szó, a köznyelvben sonka. Nyelvjárási jelentése szűkebb: ’füstölt 

lapocka, el(ül)ső sonka’. 

 

sóder 

Német eredetű főnév. Az építőipar szaknyelvében: ’folyami kavics’, ill. ’betonkészítésre 

alkalmas kavics’. Nincs tömör magyar megfelelője: a helyette ajánlott betonkavics ki-

fejezés nem terjedt el, s nem azonos a murvá-val sem. Az argóban a ~ szó jelentése: ’fölös-

leges, üres beszéd’ v. ’mellébeszélés’. Igei származéka, a sóderol ugyanitt ’köntörfalaz, 

mellébeszél’, ill. ’fölöslegesen beszél’ értelemben használatos. Szólásszerű argónyelvi 

kifejezésként megemlíthető még a nyomja v. löki a ~t, azaz ’hosszasan, de tartalmatlanul, 

fölöslegesen beszél’. Ez utóbbiak természetesen csak a bizalmas társalgási nyelv alsóbb 

szintjén fogadhatók el. 

 

sofőr 

Francia eredetű főnév. Régebben nemcsak írásban, hanem kiejtve is élt az eredeti írásképre 

(chauffeur) visszamenő soffőr változat. Mivel a mai szóhasználatban a ~ egy kissé 

lekicsinylő árnyalatúvá vált, a beszélt nyelvben is terjed hivatalos, ill. írott nyelvi 

megfelelője, a gépkocsivezető v. rövidebben vezető. A pilóta szót is alkalmazzák ebben az 

értelemben, de ezt csak a bizalmas stílusban fogadhatjuk el. Vö. pilóta 

 

sohase – sohasem 

Az előbbit tiltásra, az utóbbit tagadásra használjuk: sohase mondd, hogy vége; sohasem 

szeretett. Kissé bizalmas, népies változatuk a sose, ill. a sosem. A régebbi irodalmi 

nyelvben élt a sohsem írásmód is. Vö. sem – se 

 

sóher 

Jiddis eredetű, bizalmas-vulgáris stílusú melléknév. Választékos magyar megfelelői: 

pénztelen, leégett, ill. szűkmarkú, fösvény, fukar. 

 

sok 

Csak egyes számú főnév állhat utána, pl. ~ ember. Az utána levő főnévvel csak néhány 

szaknyelvi kifejezésben írjuk egybe, pl. ~szög. A képzett melléknevekkel egybe is írhatjuk, 

külön is, de a kétféle írásmód eltérő jelentést takar: a ~emeletes ház egy ház, mégpedig 

olyan, amelynek sok emelete van, míg a ~ emeletes ház sok ház, és mindegyik emeletes. 

Ha az utána következő melléknév továbbképezhető, mindenképpen egybeírjuk vele, pl. 



~fajú(ság). Különírjuk viszont a ~ szót az utána álló képzett melléknévtől, ha az maga is 

összetett, pl. ~ szótagú. 

 

sokáig – soká 

E két határozatlan határozószó közül az előbbi a köznyelvi, a második kissé népies. 

Tagadó mondatban a soká a nem tagadószó nélkül is használható: soká jönnek a vendégek, 

é. soká(ig) nem jönnek. 

 

sokak 

A sok határozatlan számnév – a magyar nyelvre jellemző sajátos logika folytán – állhat 

többes számban is. Ilyenkor jelentése: ’sok (több, számos) ember’. Pl. ~ véleménye szerint; 

~nak nem tetszett. 

 

sokévi átlag – sokéves átlag L. -s melléknévképző használata 

 

sokkal inkább alacsonyabb, magyarosabb  stb. L. kétszeres fokozás 

 

sokkalta 

Fokozó értelmű határozószó középfokú melléknevek mellett: ~ ízesebb az étel, ha jól 

megfűszerezzük. Nyomatékosabb, mint az ugyanilyen szerepű sokkal. 

 

sokkol 

A francia–angol eredetű sokk főnév származéka; enyhén bizalmas jellegű ige: a brutális 

gyilkosság ~ta a közvéleményt. Orvosi szóként: ’(beteget) sokk-kezelésben részesít’. 

Köznyelvi értelmében jól pótolhatja a magyar megdöbbent, megrendít, elképeszt. 

 

sok van a füle mögött 

A szólás további változatai: van egy és más a füle mögött; van valami a füle mögött. 

Német mintára alakult ki, de magyar megfelelői v. szürkék, semlegesek, v. csupán 

körülírások. Néhány sikerültebb magyar forma: gyanús alak, vannak v. lehetnek gyanús 

ügyei, nagy csibész, van (épp elég) takargatnivalója. – Okvetlenül kerüljük ezt az egyre 

gyakoribb szóláskeveredést: vaj van a füle mögött. Helyesen v. vaj van a fején, v. sok van, 

ill. van valami a füle mögött. 

 

sommás 

Tömör, választékos köznyelvi szó. Többféle szinonimával váltogathatjuk: összefoglaló, 

összegező, ill. nagyvonalú, azaz ’a részletekkel nem törődő, csak a főbb szempontokra 

ügyelő’. A szövegkörnyezettől függően lehet rosszalló mellékértelme is. Pl. a ~ 

ítélet, vélemény, eljárás  olykor csupán ’aprólékoskodás nélküli’, de sokszor ’meg-

gondolatlan, felületes’ is. Ügyeljünk tehát használatára, s természetesen ne tévesszük össze 

a kiveszőben levő summás szóval! Vö. summás 

 

somolyog L. mosolyog – somolyog 

 

sor 

Az egy ~ v. egész ~ kérdés, vállalat, üzem stb. kifejezések orosz hatásra keletkeztek a 

hivatali nyelvben. Jó magyarsággal: egy sereg kérdés, jó néhány vállalat, számos üzem. 



Fölösen bőbeszédű a ~on következő év, hónap stb. megjelölés, ki kell hagyni belőle a ~on 

ragos főnevet. 

A ~ában és a ~jában jelentése különvált. A sorjában önálló határozószóvá lett: ’egyik a 

másik után’, ill. ’rendben’. A ~ában a névutóhoz közelítő ragos főnév, pl. már nincs az 

élők ~ában, azaz ’között’. 

 

során 

Ragos főnévi eredetű névutó hosszabb folyamat, történés, eseménysor jelölésére. 

Szinonimái: alatt, közben, folyamán. A ~ előtt állhat ugyan -nak, -nek ragos főnév is: az 

előadásnak (a) ~, de ez ritka, régies. Ma általában ragtalan főnév után következik a ~ 

névutó: az előadás ~. A puszta -n, -on, -en, -ön v. -ban, -ben rag helyett használva 

körülményes, terjengős. Pl. a következő napok ~ helyett jobb ez: … napokon v. napokban. 

 

sor kerül vmire – sorra kerül vmi 

Elcsépelt terpeszkedő kifejezések a közéleti és a sajtónyelvben, pl. összejövetelre, 

találkozóra kerül sor, ill. sor kerül az összejövetelre, a találkozóra. Többnyire jól 

helyettesíthetők egyszerű igével: összejönnek, találkoznak, esetleg összejövetelt, találkozót 

rendeznek v. tartanak. Nemcsak körülményes, hanem szinte nevetséges is az ilyen 

fogalmazás: hajnal felé verekedésre került sor. Stílusosan: verekedés kezdődött v. tört ki. 

 

sorszámnevek használata 

Sorszámnév helyett tőszámnevet használni durva hiba: az öt (helyesen: ötödik) kerületben 

lakik; a négyre (é. negyedikre, negyedik emeletre) hívták a liftet. 

Vagylagossá vált viszont a sorszámnév az évszámokban. Egyaránt jó pl.: 1956-ban 

(ezerkilencszázötvenhatban), ill. az 1956. (ezerkilencszázötvenhatodik) évben. De az utóbbi 

esetben a sorszámnév elől nem hiányozhat a határozott névelő. A napok megjelölésében 

viszont csak a sorszámnév a köznyelvi, a tőszámnév ilyen szerepben pongyolának számít: 

március tizenötödike, ill. március tizenöt. 

A sorszámnevet egyre gyakrabban váltja föl az -s képzős melléknév: kettes belklinika, 

tulajdonképp: (a) második számú; az 1917-es v. a tizenhetes események (é. az 1917. évi); a 

harminckettesek ’a 32. gyalogezredbeliek’ stb. Ezeket már csak elvétve hibáztatják, s nem 

is jogosan. 

Ma is idegenszerű viszont a sorszámnévi jelző helyett alkalmazott tőszámnév az 

ilyenekben: Vosztok–6, Expo ’92 (ejtve: […hat], […kilencvenkettő]). Ebben azonban 

nyelvünk nemzetközi mintákat követ, ezért lehetetlenségszámba megy megkövetelni a 6. 

Vosztok, ill. a 92. évi Expo formákat. 

Vö. jelzős szerkezetek szórendje 

 

sort 

Angol eredetű szó (short ’rövid’). Ma már így, h nélkül írjuk. Magyar megfelelői, a 

rövidnadrág és a napozónadrág jóval hosszabbak, ill. mást jelentenek, ezért magyarítása 

nem sikerült teljes mértékben. 

 

sose – sosem L. sohase – sohasem 

 

söpör L. seper – söpör 

 



söpredék 

Átvitt értelemben: ’hitvány emberek csoportja, alja nép’. Egyes személyre ritkábban 

használják. Alapjelentése (’összesöpört szemét’) miatt erősen pejoratív kifejezés, bár e 

minősítés gyakran takar célzatos politikai v. világnézeti mesterkedést, elfogultságot. 

 

söprés 

Átvitt értelemben az argó és az ifjúsági nyelv felszólításként használja: söprés!, azaz: 

tűnj(etek) el! Csak a bizalmas-vulgáris beszédbe való. 

 

söprű L. seprű – söprű – seprő 

 

sör 

Régies és táji változata, a ser ma már bizalmas-tréfás is. Összetett és képzett 

származékaiban is a ~ alakot találjuk: ~gyár, táp~; söröz, sörös stb. 

 

sörte 

Serte [sërte] változata kissé népies. A képzett v. összetett alakokban csak az ö-s forma 

szerepelhet: sörtés, ~hajú. De szóhasadással elkülönült a sertés ’disznó’ főnév. 

 

sőt 

Mellérendelt mondatrészek v. tagmondatok kapcsolására való kötőszó. Fokozó értelmű 

kapcsolóelemként jelentése: ’és azonfelül; és ami még több…’. Ilyenkor általában együtt 

fordul elő az is kötőszóval. Pl. megölelte, ~ kétfelől arcon is csókolta. 

Másik fő rendeltetése a ~ kötőszónak a szembeállítás, az ellentét kifejezése: nem 

tagadja, ~ (= éppen ellenkezőleg) még dicsekszik is vele. 

Mondat értékű szóként jelentése: ’még annál is több’, ill. ’épp ellenkezőleg’. Pl.: nem 

ellenzem, ~!; nem kedveli, ~! Ilyen szerepben külön mondatként is írható, nagy 

kezdőbetűvel: Nem hiányzik neki az iskola. Sőt! Ez hatásos stíluseszköz lehet, de ne 

ismételgessük túl gyakran, mert elveszíti az eredetiségét! 

 

sötét – setét 

A sötét alakváltozat a köznyelvi, a setét népies, régies. Ugyanilyen viszonyban vannak 

képzett származékaik, a sötétlik – setétlik; sötétség – setétség; stb. is. 

 

spachtli L. spakli – spakni 

 

spájz 

Német eredetű, bizalmas-családias jellegű főnév. Osztrákos ejtésű [spejz] változata kissé 

ritkább. Jó magyar megfelelője a kamra v. éléskamra. Választékos beszédben és írásban 

csak ezeket használjuk a ~ helyett! 

 

spakli – spakni 

A műhelynyelvnek, ill. a festők bizalmas-vulgáris szaknyelvének német eredetű szava. 

Több változatban is él: az eredeti, irodalmi német Spachtel alakhoz közelebb álló spachtli 

mellett van spakli és spakni alakváltozata is. Az építőipari nyelvben a simítókés, 

kaparókanál főnevekkel próbálták magyarítani, de ezek tartalmilag nem pontosak, nem is 



tudtak meghonosodni. A festők eszközének neveként jó magyar elnevezés lehetne helyette 

a lemezkés v. a festőkés. 

 

spannol 

Német eredetű, magyar képzőjű ige. Csak az üzemi zsargonban és a bizalmas-vulgáris 

beszélt nyelvben fogadható el. De még ezekben is jobb magyar szóval: ki- v. megfeszít, ill. 

(fel)ingerel, (fel)bosszant, (fel)idegesít, (fel)dühít v. kissé bizalmas szinonimával: felhúz. 

Igekötős származéka, a felspannol ugyanezekkel helyettesíthető. 

 

Spanyolba utazik L. Lengyelbe, Olaszba, Spanyolba stb. utazik 

 

sparhert 

Német eredetű, bizalmas, ill. népies szó, jelentése: ’takaréktűzhely’. Eredeti Sparherd 

alakjától fokozatosan távolodva több változata is kialakult: sparhelt, sparhét, ill. spórherd, 

spórhert, sőt rövidülve spór is. Legtöbbször jól helyettesíti a magyar tűzhely szó. A 

takaréktűzhely inkább csak az írott nyelvben él. 

 

speciális 

Latin eredetű, igen elterjedt, de tulajdonképpen fölösleges idegen szó. Mindegyik fő jelen-

tésében van árnyalt magyar egyenértékese: különleges, sajátos, sajátszerű, egyedi rendelte-

tésű; olykor: részletes, tüzetes, szakszerű (leírás, magyarázat). Filozófiai szakkifejezésként 

a ~ megfelelője csakis az egyedi, esetleg az egyéni, ellentéte pedig az általános, 

univerzális. 

 

speciel 

Latin gyökerű, de közvetlenül a németből átvett, a magyarban bizalmas-vulgáris jellegű 

határozószó (vö. speciális). Helyette több jó magyar megfelelő kínálkozik, a választékos 

stílusban ezekkel éljünk: különösen, kivált(képpen), főleg, főként, főképp(en), külön, éppen 

stb. Olykor csupán töltelékszó (pl. nekem ~ nem tetszik). Ilyenkor v. hagyjuk el, v. az 

egyébként, különben szóval helyettesítsük! 

 

spékel 

Német eredetű, bizalmas-népies ízű konyhai szakszó. Gyakran igekötővel: meg~. 

Mindkettőnek jó magyar megfelelője a tűzdel. 

 

spenót L. paraj – paréj 

 

spicc, spicces 

A német eredetű spicc főnév több jelentésben is él a bizalmas-vulgáris stílusban: a 

futballista spiccel, azaz cipője orrával (jó, de meg nem gyökerezett magyar szóval: csőrrel) 

rúg a labdába; a színész, az író, a sportoló spiccen, vagyis (a) csúcson, sikerei csúcsán van. 

De jelenthet a spicc szó enyhe ittasságot, becsípettséget is (összetételben is: szalonspicc). 

Melléknévi származéka, a spicces jól helyettesíthető a hangulatosabb, ízesebb kapatos 

szóval. 

 

spiné 



Ez a német tolvajnyelvi eredetű főnév elsősorban az argóban, az ifjúsági nyelvben és a 

vulgáris köznyelvben honosodott meg, bármely (lenézett, megvetett) felnőtt nőnek a 

megjelöléseként. Sajátosan rosszalló mellékértelme is van: az a nő, akit ~-nek neveznek, 

gyakran rosszindulatú, akadékoskodó, ellenszenves viselkedésű. Ezért a ~ szó használata 

már a beszélt köznyelvben sem ajánlatos! 

 

spion – spicli 

Német eredetű idegen szavak. A spion végső soron az olaszból, jelentése: ’ellenséges 

állam kémje’. Ma kiveszőben levő elnevezés, magyar megfelelője, a kém teljesen 

kiszorította. A spicli magyarul besúgó, akár iskolai osztályban, akár munkahelyen. 

Idegenszerű alakja erősíti rosszalló jellegét, ezért egyelőre nem vész ki. 

 

spondeus – szpondeusz – spondeusz 

A két hosszú szótagból álló versláb (tá-tá) görög–latin eredetű neve többféleképpen is 

írható és ejthető. A MHSz. a spondeus és a spondeusz alakot tünteti fel, de kifogástalan a 

klasszikus ejtést tükröző szpondeusz is. 

 

spórol 

Német eredetű, magyar képzőjű ige, csak a bizalmas-vulgáris stílusban használható. Van 

pontos magyar megfelelője, a takarékoskodik, de hosszúsága és kissé eltérő hangulata 

miatt nem tudta egészen kiszorítani. Az igekötős meg~ helyett a magyar megtakarít 

ajánlható. A bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben sajátos vonzatként él a ~ rá kifejezés. 

Ennek köznyelvi egyenértékesei a számít rá, vár rá, kívánja stb. 

 

sportnyelv 

Mivel a sportok többsége össznépi, szókincsük sem csupán szakszavak készlete. Ha mégis 

elkülönül a köznyelvtől, általában zsargonszerűvé is süllyed. Féltő gonddal kell tehát 

óvnunk mind az általános ~ben, mind az egyes sportágak nyelvében meghonosított magyar 

szavakat a „visszaidegenítéstől”, az eredeti idegen terminológia helyreállításától (edző – 

tréner, mez – dressz, szorító – ring; a labdarúgás szókincsében: hátvéd, fedezet, les, 

szöglet, kezezés). Az újabban ismertté váló sportágak, pl. az ázsiai eredetű küzdősportok 

különösen nehéz feladat elé állítják a ~ gondozóit. 

Kerülnünk kell a divatos, de hibás magyar kifejezéseket (pl. hibát vét) és a képzavarokat 

(ő volt a védelem oszlopa, sőt gólt is fejelt). 

Napjaink köznyelve és publicisztikai stílusa számos sportnyelvi fordulatot használ átvitt 

értelemben: övön aluli ütés; a gazdasági vezető öngólt rúgott; vki bedobja a törülközőt, 

azaz feladja a küzdelmet stb. Ez is mutatja, hogy a ~ és a köznyelv szüntelenül hatnak 

egymásra. 

 

spray 

Viszonylag újonnan átvett, angol eredetű idegen szó. Az eredeti írásmód szerint írjuk, 

általában [szpré]-nek v. [spré]-nek ejtjük, de előfordul az angolhoz közelebb álló [szpréj] 

kiejtés is. Attól függően, hogyan ejtik, hol kötőjellel, hol anélkül toldalékolják: spray-vel 

[szprével v. sprével], sprayjel [szpréjjel]. Mivel hangalakja nem illik bele nyelvünk 

hangzásába, jó lenne magyar szóval helyettesíteni. Ez eddig nem sikerült, de a szópályázat 

útján ajánlott permet felveheti ezt a jelentést is. A body ~ magyar fordításaként már 



megjelent a testpermet összetétel, s ez azzal biztat, hogy a permet idővel kiszoríthatja a 

használatból az írásával is, kiejtésével is folyamatosan gondot okozó ~ főnevet. 

 

spriccel 

Német eredetű ige; bár meghonosodott, idegen volta a szó eleji mássalhangzó-torlódás 

miatt ma is érezhető. Különösen a bizalmas-családias stílusban gyakori, köznyelvi 

megfelelője: fröcsköl. 

 

sprint 

Angol eredetű, de német közvetítéssel átvett sportnyelvi szó. Magyarul: vágta. Igei 

származéka, a sprintel jól helyettesíthető a vágtázik szóval, csakúgy mint a sprinter a 

vágtázó-val v. a rövidtávfutó-val. E szavakat a sportnyelvből már régebben kiszorították 

magyar megfelelőik, de az argóban még él a sprintel ’rákapcsol, nekiered’. 

 

spulni 

Német eredetű szó a bizalmas-családias beszélt nyelvben. Korábbi jelentése (’a házicérna 

faorsója, csévéje’) a tárgy kivesztével feledésbe merült. De ma is inkább így mondjuk: 

vettem egy ~ (nem pedig: egy orsó v. egy cséve) cérnát. 

 

spuri, spurizik 

A bizalmas-vulgáris jellegű spuri szóban tulajdonképpen két szó rejlik: egy német és egy 

angol. Egyik, ma már kiveszőben levő jelentése, a ’sejtés, megérzés, sejtelem’ (pl. jó a 

spurija) a német Spur ’nyom, csapás’ főnévre, ill. a spuren igére megy vissza. Sokkal 

ismertebb mondatszóként: spuri!, azaz uzsgyi!, szaladjunk!, rohanás! Ennek forrása az 

angol spurt ’hajrá(zik)’ v. spur ’sarkantyúz’, feltehetőleg a német Spurt ’hajrá’, spurten 

’hajrázik’ közvetítésével. A mondatszói spuri! olykor durva felszólításként hangzik el, az 

udvarias nyelvben nem használható. 

Az argónyelvi spurizik igének több köznyelvi megfelelője is van: fut, szalad, vágtat, 

rohan. 

 

srác 

Végső soron héber eredetű, de hozzánk jiddis, ill. német közvetítéssel jutott, bizalmas-

vulgáris hangulatú főnév: ’(fiú)gyerek, kölyök’. A mai nyelvben kedveskedő árnyalatot is 

kaphat: két ~om ’(fiú)gyermekem’ van. Fiatal v. magukat annak érző férfiak bizalmas 

megszólításaként is gyakori: figyeljetek, ~ok! 

 

srég, srégen 

A német eredetű srég melléknév csupán a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben fordul elő, s 

abból is kiveszőben van. Kiejtése ingadozik: [srég] v. [sré]. Jó magyar megfelelői a ferde, 

ill. a rézsútos. 

A srégen ragos alak jóval gyakrabban hallható, de ez is csak a kevésbé igényes 

élőbeszédben. Több ejtésváltozata is van: [srégen], [sréhen], [sré(j)en]. Helyette ezek a 

magyar szavak ajánlhatók: ferdén, rézsút(osan). A német–francia keverék srég(g)vizavi is 

csak a bizalmas-tréfás stílusban nézhető el. Választékos magyarsággal: rézsút(osan) 

szemben, átellenben. 

 

stabil 



Latin eredetű, de németesen csonkult végű melléknév. A köznyelvben, sőt a 

szaknyelvekben is jól pótolható a következő magyar szavak vmelyikével: szilárd, tartós, 

biztos, rögzített, változatlan. A szaknyelvben van stabilis változata is, ez analógiás úton, a 

labilis mintájára és ellentéteként jött létre, jelentése: ’állandó, nem változó’. 

 

stafírung 

Német eredetű, bizalmas és népies főnév. Már gyakoribb helyette jó magyar megfelelője, a 

kelengye. De igei származéka, a (ki)stafíroz nemigen helyettesíthető magyar kifejezéssel 

(legfeljebb: kelengyével ellát, felruház), s ez a körülmény a ~ főnevet is életben tartja. 

 

stagnál 

E latin eredetű ige a közgazdasági nyelvben szakszóként, a sajtónyelvben és a választékos 

társalgásban divatos szóként él. Sokszor jól helyettesíthető a magyar pang igével v. 

ezeknek a kifejezéseknek vmelyikével: egy helyben topog, nem javul, nem fejlődik 

(kellően). 

 

stampedli 

Német eredetű, kissé bizalmas, ill. népies hangulatú főnév: ’pálinkás- v. likőröspohárka’. 

Ritkább változatként előfordul a stamperli is. Mindkettőt jól helyettesítheti a magyar 

pohárka v. a szintén népies, de hangulatosabb kupica. 

 

stand 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű főnév, inkább csak a beszélt nyelvben fordul elő. 

Mindegyik jelentésében van pontos, bár jóval hosszabb magyar megfelelője: a piaci v. 

utcai árusok ~-ja: elárusítóhely (sokszor elég ennyi is: asztal v. pult); a hordárok, ill. 

taxisok ~-ja: állomás(hely), várakozóhely. (A taxisok állandó állomáshelyének van másik 

idegen neve is, a droszt.) 

 

standard 

Angol eredetű főnév és melléknév. Kiejtésében váltakozik a [standard] és a [sztenderd] 

forma. Általában könnyen pótolható magyar szóval. Főnévként: minta, alap, mérték, 

esetleg szabvány v. színvonal. A korábban gyakori élet~ összetétel kiveszőben van, 

helyette: életszínvonal. Melléknévként: ~ mű = alapmű, alapvető fontosságú mű. 

Szakszóként újabban terjed az angolosan ejtett, de már magyarosan írt sztenderd. 

 

stangli 

Német eredetű, bizalmas jellegű főnév. Két vulgáris alakváltozata, a stangerli és a stan-

gedli kiveszőben van. A műhelyzsargonban: ’rudacska (alakú alkatrész)’; ételnévként: ’rúd 

alakú kis sütemény, sós v. sajtos rúd’, ill. ’nem görbített sóskifli’. A többértelműséget 

érdemes volna irányított, fajtánként más-más magyarítással csökkenteni v. megszüntetni. 

 

stanicli 

Német eredetű, bizalmas-családias jellegű főnév; vulgáris stanëcli változata eltűnőben van, 

de a ~ szót is mindinkább kiszorítja jó magyar megfelelője, a zacskó. (A kis műanyag 

zsákot, zacskót már nem is nevezik ~-nak.) Toldalékolása ingadozó: ~ban v. ~ben. 

 

statika – sztatika 



E görög–latin eredetű szaknyelvi szót szabályosan s-sel írjuk, s inkább így is ejtjük. A 

statika a fizikának a testek erőhatás alatti egyensúlyával foglalkozó ágát jelenti. 

Összetételeiben az sz-es változat a szokásosabb: aero-, elektro-, hidrosztatika. 

 

statikus – sztatikus 

A fenti szónak képzett származékai. Melléknévként: ’(a) statikával kapcsolatos’, ill. ’nyug-

vó, nem változó, állandósult’, pl. statikus elektromosság (bár épp az elektromos jelenségek 

fizikájában terjed a sztatikus ejtés- és írásváltozat is, összetételi utótagként pedig már 

határozottan ez a gyakoribb: aero-, elektro-, hidrosztatikus tulajdonságok). Főnévként a 

statikus: ’szilárdságtani szakember az építészet különféle ágaiban’. 

 

státus – státusz 

E latin eredetű főnév ’állam’ jelentésben elavult, ’állapot’ jelentésben régies. Ma leginkább 

’állás(hely)’ értelemben használják, többnyire státusz alakban. Hagyományos és helyes 

alakja azonban a régebbi hazai latin kiejtéshez igazodó státus. Az újabb keletű, keverék 

hangalakú (elején németes, végén latinos) státusz változatot lehetőleg kerüljük! Sokszor 

helyettesíthető különféle magyar megfelelőivel: helyzet, állapot, rang, állás, álláshely, 

esetleg munkakör. A státusban van vki viszont olyan kifejezés, amelyet nem lehet tömören 

magyarítani, mert az állásban van nem fejezi ki ennek az állásnak az állandó, megszabott 

fizetést nyújtó stb. jellegét. 

A státusszimbólum ’társadalmi állapot, vagyoni helyzet jelképe’ és a státustörvény ’a 

szomszédos államokban élő magyaroknak különféle kedvezményeket nyújtó törvény; 

kedvezménytörvény’ összetételben is s-t ejtünk és írunk az előtag végén. 

A latin status quo (ante) ’a megelőző, a korábbi helyzetnek megfelelő, jelenleg is 

fennálló helyzet’, in statu nascendi ’a születés, keletkezés állapotában’ stb. kifejezésekben 

viszont a latinos [sztátusz], ill. [sztátú] kiejtés a helyes. 

 

stég 

Német eredetű, bizalmas-népies, sőt vulgáris főnév, de rövidsége miatt a beszélt nyelvből 

egyelőre nem tudják kiszorítani magyar megfelelői, a kikötőhíd, hajóhíd, hajópalló, ill. a 

horgászpalló v. egyszerűen palló. A választékos és az írott nyelvben azonban inkább 

ezekkel éljünk! 

 

stelázsi 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű főnév; jelentése: ’konyhai v. kamrai polcos 

állvány’. Igényes beszédben és írásban csak polc-nak, ill. állvány-nak nevezzük. De ebben 

a tréfás fenyegetőzésben nem helyettesíthető magyar szóval: szakadjon rád a ~! 

 

stencil 

Angol eredetű idegen szó; nincs tömör magyar megfelelője, csak körülírással 

helyettesíthetnénk: ’különleges anyaggal bevont hártyaszerű papírlap, amelyre gépelni, 

majd erről sokszorosítani lehet’. Ugyanígy igei származékának, a stencilez-nek sincs jó 

magyarítása. Egyébként is mindkettőt kiszorította a korszerűbb sokszorosítási eljárás neve, 

a xerox és a xeroxoz v. xeroxol ige (vö. xerox), később pedig a magyar fénymásolat, 

fénymásol szó. Sokszor elég csupán ennyit mondani, írni: másolat, másol. 

 

steward(ess) 



Angol szavak a férfi, ill. a női utaskísérő megjelölésére. Megőrizték eredeti írásmódjukat, 

helyes kiejtésük magyar beszédben: [sztyuard, sztyuardesz]. Magyar szóval az előbbi lehet 

hajópincér, az utóbbi pedig légikisasszony. De foglalkozásnévként az utaskísérő, légi 

utaskísérő a hivatalos. Ezeknek megvan az az előnyük, hogy férfira is, nőre is 

alkalmazhatók. 

 

stich 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris főnév: ’árnyalat, (enyhe) mellékíz, szag’. Általában 

rosszalló értelemben használjuk. A ~je van kifejezés jó magyarsággal: szaga v. mellékíze 

van. Átvitt értelemben pedig: bűzlik a dolog, valami nem tiszta benne, nincs rendjén vele. 

A ~próba összetétel magyar megfelelője: szúrópróba. 

 

stichwort 

E német főnév még írásában is megmaradt idegennek. Magyarul: vezérszó, a színházi 

életben végszó, leginkább pedig címszó, pl. csak ~okban jegyezte fel a hallottakat. Magyar 

szavakkal élve: csak címszavakban, tömény kivonatban, emlékeztető utalások formájában 

stb. Vö. slágvort 

 

stikli 

Német eredetű, csak a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben használatos főnév. Bár magyar 

egyenértékesei, a csíny(tevés), kópéság, ügyes fogás, ravasz húzás nem mindenben tudják 

visszaadni a ~ jelentését és hangulatát, ez nem menti az idegenszerűen, hanyagul 

beszélőket. A választékos írásosságból pedig valósággal kirína a ~ szó. 

 

stílusosság 

A közlési módoknak, szövegfajtáknak, nyelvi rétegeknek, széles értelemben vett 

műfajoknak megvannak mind a szókészleti, mind a nyelvtani, fogalmazási sajátosságai. Az 

a beszélő v. író, aki mindezeket ismeri és figyelembe is veszi, nem vét a ~ ellen. Hiba 

volna azonban megmerevíteni ezeket a követelményeket, s pl. összetéveszteni a 

tudományos tárgyilagosság igényét a nyelvi szenvtelenséggel. Nyelvi újításra, alkotói 

tevékenységre (idegen szóval: kreativitás-ra) a közlésnek minden területén szükség van. A 

határok őrzői és „megsértői” közt aligha lehet tartós békét kötni! 

 

stílusrétegek L. argó | bizalmas stílus | hivatali nyelv | ifjúsági nyelv | irodalmi(as) stílus | 

népies stílus | nyelvjárások | pongyola stílus | régies stílus | szaknyelvek | szépirodalmi 

nyelv és stílus | tudományos stílus | választékosság | vulgáris stílus 

 

stílus – stíl 

A németesen csonkult stíl alakváltozat, pl. fentebb stíl (Kazinczy) elavult, ma csak néhány 

összetételben él: stílszerű, stílbútor, a szaknyelvben stílirónia is. A stílus szót próbálták 

magyarítani, de a nyelvújítás kori irály nem honosodott meg. 

 

stimmel 

Német eredetű, bizalmas és népies ige. Vulgáris változata: stimmol. Több pontos magyar 

megfelelője is van, a választékos stílusban ezekkel szokás helyettesíteni: egyezik, 

egybevág, összhangban van vmivel. A bizalmas-tréfás stimmt! mondatszó helyesebb 



magyarsággal, bár kissé színtelenül: egyetértünk!, helyes!, rendben van!, így jó! stb. Vö. 

oké 

 

stimulál 

E latin eredetű igét a köznyelvben ezekkel a magyar megfelelőivel helyettesítsük: 

ösztönöz, ösztökél, sarkall, nógat. A (sport)orvosi nyelvben is előfordul, ’élénkít’, ill. ’ajz’ 

jelentésben. Főnévi származéka, a stimuláns csak orvosi szakszóként használatos, a 

köznyelvben az élénkítő- v. ajzószer pótolja. A tiltott élénkítőszer neve a sportnyelvben 

ajzószer v. angol eredetű szóval dopping(szer). Vö. dopping, doppingol 

 

stíröl 

Német eredetű, csak a bizalmas-vulgáris stílusú beszélt nyelvben használható ige: ’vkit, 

különösen nőt hosszan, kihívóan néz(eget), bámul’. Nincs pontos magyar egyenértékese, 

de a köznyelvben megfelelően helyettesítheti a merőn bámul, kitartóan néz(eget), majd 

fölfalja a tekintetével stb. kifejezés Sokszor azonban magában is elegendő a bámul ige. A 

~-nek van stírol alakváltozata is, de ez ritkább. 

 

stop 

Angol eredetű, hozzánk német közvetítéssel került nemzetközi szó. A magyarban önállóan 

csak mondatszóként, megállásra v. szünet tartására való felszólításként használatos: ~!, 

azaz állj!, megállj!, ill. hagyd abba! Összetételi előtagként is meghonosodott: ~tábla, 

~lámpa. Az utóbbit ’gépjárműnek fékezést jelző lámpája’ értelemben jól helyettesíti a 

magyar féklámpa, de ’megálljt jelző piros lámpa’ jelentésben nincs rá tömör magyar 

kifejezés. Néha azonban alkalmas helyette a piros ’piros fény mint tiltó jelzés’, ill. a tilos 

’jelzőkészülék tiltó jelzése’ főnév, pl. megállt a pirosnál, a tilosnál. – A táviratok 

nyelvében a ~ szó pontot, mondatvéget jelent. 

Utótagként az autó~ összetételben fordul elő (ezt is egy p-vel kell írni!). Sőt 

másodlagosan, ebből rövidülve a puszta ~ főnév is jelenthet mint bizalmas szó autóstoppal 

való közlekedést: ~pal ment a Balatonra. Igei származékként pedig szinte csak a stoppol él 

ilyen értelemben, az autóstoppol nemigen használatos (l. még: stoppol). Mind az autó~-

nak, mind az ugyanilyen jelentésű ~-nak van melléknévi származéka is, az autóstoppos, ill. 

a stoppos (utazás, fiatalok). Sőt főnevesülve így is: fölvett két (autó)stoppost. A stoppos 

melléknév és főnév bizalmas, a teljesebb alak már köznyelvinek tekinthető. 

 

stopli 

Német eredetű főnév a műhelyzsargonban. Jelentése, ill. köznyelvi megfelelője: dugó v. 

dugasz. A sportnyelvben a labdarúgócipő talpából kiálló, bőrből készült vastag szegnek a 

bizalmas neve. A választékos stílusban jobb helyette a magyar bőrszeg szó. 

 

stoppol 

Az egyik ~ ige német eredetű, jelentése: ’ruhaneműn, különösen harisnyán v. zoknin 

keletkezett lyukat fonallal besző’. Bár kissé bizalmas és népies ízű szó, a választékos 

köznyelv is ezt használja, mert nincs pontos és tömör magyar megfelelője: a besző nem 

terjedt el, a foltoz mást jelent. 

A másik, az angol stop-pal összefüggő ~ igének több jelentése, ill. magyar megfelelője 

is van: ~ja az időt = (stopperórával) pontosan méri; ~ja v. inkább igekötővel: le~ja a labdát 

= lekezeli, leveszi. Végül az újabb nyelvhasználatban a ~ ezt is jelenti: ’idegen autót 



megállít, hogy felvegyék’, ill. ’autóstoppal utazik’. Ebben az értelmében nincs magyar 

megfelelője, ezért kezdi elveszteni bizalmas jellegét, s köznyelvivé válik. 

 

stósz, stószol 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű szavak. A köznyelvben magyar megfelelőikkel 

helyettesítjük őket. A stósz főnév = taszítás, lökés, ill. halom, halmaz v. rakás. A stószol 

ige a sport zsargonjában: fellök, megtaszít. Az általános használatú, de kissé bizalmas 

felstószol pedig felrak, felhalmoz, oszlopba v. halomba rak (pl. fahasábokat v. könyveket). 

 

stráf 

Német eredetű, bizalmas és népies ízű szó. Ritkulóban van, kezdi kiszorítani a csík, ill. a 

sáv. A ~kocsi, ~szekér összetétel pedig éppúgy elavult, mint magyar megfelelője, a 

társzekér. 

 

stramm 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris, egyben népies melléknév. Ma is gyakori szó, de 

választékos beszédben és írásban ne éljünk vele! Számos jó magyar szinonimája van: erős, 

izmos, kisportolt, jókötésű, belevaló stb. 

 

strapa, strapál 

A strapa olasz eredetű, de német közvetítéssel átvett, bizalmas-vulgáris hangulatú főnév. 

Választékos megfelelői: megerőltetés, elcsigázódás, ill. jelzős szerkezettel: erős 

igénybevétel, nagy fáradság, kimerítő munka. Összetételeiben már nehezebb magyar 

szóval helyettesíteni, de a strapabíró lehet elnyűhetetlen, a straparuha, strapacipő pedig 

(hét)köznapi v. munkába, utcára hordott ruha, cipő. Ilyen értelemben kicsit régies a 

viselőruha, ill. -cipő. A melléknévi strapás származék helyett ezeket ajánlhatjuk: fárasztó, 

kimerítő, vesződséges, elcsigázó, gyötrelmes. 

A szintén bizalmas-vulgáris strapál ’erősen igénybe vesz’ ige aránylag legjobban az 

(el)nyű szóval magyarítható. A strapálja magát kifejezés helyett magyar megfelelőként a 

fárasztja, töri, gyötri, hajtja, kimeríti magát, ill. a szövegkörnyezettől függően a bajlódik, 

küszködik, kínlódik (vmivel) kínálkozik. Igekötős származékának, az erősen vulgáris stílusú 

lestrapál igének ugyancsak vannak köznyelvi megfelelői: elhord(ja a ruháját), kimeríti, 

tönkreteszi (magát). 

 

stressz 

Angol eredetű szakkifejezés: ’az emberi szervezetnek az a feszült állapota, amely túl erős 

v. gyakori idegi, lelki megterhelés hatására jön létre’. A tudományos nyelvből aránylag 

hamar bekerült a köznyelvbe is. Eredeti angolos kiejtése, a [sztressz] jóformán csak a 

szaknyelvben és a művelt társalgás nyelvében maradt meg, egyébként – más st- kezdetű 

szavak mintájára – így ejtjük ki: [stressz]. Ez pontatlanság, de lassan megszokjuk, 

olyannyira, hogy a helyes [sztressz] ejtés már-már tudákosnak hat. Nincs pontos magyar 

megfelelője: az ijedelem, az ijedség, az idegeskedés, a szorongás, az izgatottság stb. még 

nem ~, bár rokon vele. 

 

struktúra 

Latin eredetű nemzetközi szó; alapjelentése: ’szerkezet, felépítés’. Ebben az értelmében jól 

kifejezhető az előbbi magyar szavakkal. Ezért csak akkor használjuk – különösen 



tudományos közleményben –, ha ehhez képest többletjelentést hordoz, pl. ’egymást 

kölcsönösen meghatározó, rendszert tehát csak együttesen alkotó elemek egysége’. 

Melléknévi származékában az ú megrövidül: strukturális. Többnyire jól pótolja a magyar 

szerkezeti, esetleg szervezeti melléknév. 

 

stuccol 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű ige; inkább csak a fodrászok és vendégeik 

zsargonjában él. Helyette is, meg- és fel- igekötős származékai helyett is használhatunk 

magyar szót: ~ja a hajat, a bajuszt, a szakállt = (meg)kurtítja, (meg-, fel- v. körül)nyírja, 

vágja, esetleg nyesi. 

 

stukatúra 

Olasz eredetű építészeti szakszó: ’gipszes habarcsból készült (mennyezeti) vakolatdísz’. 

Nincs pontos magyar megfelelője. Összetételi előtagként csak németesen csonkult stukatúr 

alakjában fordul elő, pl. stukatúrgipsz. 

 

-stul, -stül  rag 

Címszóbeli szabályos alakja helyett mind gyakrabban tűnik fel a választékos köznyelvben 

a -stól, -stől változat: családostól jött, azaz ’családjával, családtagjaival együtt’. Ez 

bizonyára a -tól, -től rag – egyébként téves – analógiájának tulajdonítható: ha a 

köznyelvben a -tól, -től a szabályos alak, s a -túl, -tűl népies, feltehetőleg a -stól, -stől is 

„szebb”, mint a -stul, -stül. E változást számos jó stílusú írónk gyakorlata is ösztönzi, ill. 

szentesíti, ezért már nem tekinthetjük hibásnak. Természetesen az, aki tudja, hogy a -stul, -

stül nem népies, hanem köznyelvi alak, bátran használhatja így: családostul jött. Ezzel 

szemben a -stúl, -stűl változat már csakugyan régies, a köznyelvben kerülendő. 

Pongyola, terjengős, ill. tájnyelvi a -stul, -stül határozóragnak az együtt névutóval való 

összekapcsolása: a vendég feleségestül, csomagostul együtt a repülőtéren várakozik. Az 

igényes köznyelvben v. feleségével, csomagjaival együtt, v. feleségestül, csomagostul. 

 

sublót 

Német–osztrák nyelvjárási eredetű főnév: ’alacsony fiókos szekrény’. Vagylagos változata: 

sublód, a magyar nyelvjárásokban sublád és etimologizáló értelmesítéssel subláda. 

Magyar megfelelője: fiókos szekrény v. – fajtanévként egybeírva – fiókosszekrény. 

 

Suchard  kiejtése L. idegen márkanevek kiejtése 

 

sufni 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris, olykor rosszalló mellékzöngéjű főnév. Magyar szóval: 

(fás)kamra, bódé, esetleg fészer v. kissé népiesen félszer. 

 

„suksük-nyelv”  L. felszólító módú igealak kijelentő helyett 

 

sulykol 

Rövid benne az u, mivel nem a súly, hanem a sulyok ’régebben ruhamosáshoz használt 

vastag, nyeles falap’ főnév származéka. Átvitt értelemben kissé rosszalló: ~ja a 

tananyagot, azaz gépies ismétléssel gyakorol(tat)ja. 

 



súlyt fektet v. helyez vmire 

Mindkét formájában jellegzetes, kerülendő germanizmus. Helyes magyarsággal: 

hangsúlyoz, kiemel, fontosnak tart vmit, különös gondot fordít vmire; vmi fontos feladata, 

égető teendője vkinek. Nem jobb viszont ez, mert körülményes, papirosízű: nagy 

jelentőséget tulajdonít vminek. Az újabb hivatali és közéleti zsargonban terjed a valójában 

értelmetlen, torz súllyal foglalkozik vmivel kifejezés. Ennél még a címszóul írt két 

németesség is jobb! Mindezek helyett folyamodjunk a jelzett magyaros szinonimákhoz! 

 

sumák, sumákol 

Viszonylag új keletű, magyar nyelvjárási eredetű, pejoratív csengésű szavak az ifjúsági 

nyelvben és az argóban. A sumák főnévnek nincs pontos köznyelvi megfelelője, így 

értelmét csak körülírással tudjuk visszaadni: ’sunyi, alattomos ember v. magatartás’. A 

sumákol ige jelentése: ’sunyin viselkedik, elhallgatja az igazságot, kibújik a felelősség 

alól’. Rokon értelmű köznyelvi szavak: sunyít, lapít, esetleg mellébeszél. Igekötővel is: 

elsumákolja a munkát, a tanulást. 

 

sumer – sumér 

Az ősi közel-keleti kultúrnép nevének mai tudományos írás- és ejtésmódja: sumer, de nem 

szakszövegben nem hibás a sumér sem. A sumír, szumír változat elavult, kerülendő! 

 

summa 

Latin eredetű, meghonosodott, kissé régies zamatú főnév. Köznyelvi szinonimái: összeg, 

összeg(e)zés, összefoglalás. Úgy ejtjük, ahogy írjuk, tehát s-sel. A ~ summárum kifejezés 

jelentése: ’végeredményben, mindent össszevéve’ (szó szerint: ’összegek összege’). S-sel 

ejtve ízesen népies és régies, [szumma szummárum] alakban inkább finomkodóan 

választékos. 

 

summás 

Kiveszőben levő főnév: ’idénymunkára szegődött mezőgazdasági, különösen 

aratómunkás’. Nem tévesztendő össze a sommás melléknévvel! Vö. sommás 

 

summáz 

Latin alapú, magyar képzőjű ige, a köznyelvben is mély gyökeret vert. Jó magyar 

szinonimái: összegez, összefoglal (pl. véleményt, álláspontokat). Sommáz változata elavult. 

 

supervisor [szupö(r)vájszö(r)] 

Az angol ~ ’ellenőr, felügyelő, témavezető; fölöttes, főnök’ főnevet újabban a magyar 

sportnyelv is használja, ’profi ökölvívó-mérkőzés (fő)ellenőre’ jelentésben, pl. Kovács 

„Kokó” István lesz a mérkőzés ~a. Mivel erre vannak jó magyar szavaink: (fő)ellenőr, 

(fő)felügyelő, a nehéz kiejtésű angol szó átvételét nem tanácsoljuk. A szupervízor, vagyis a 

(hibás) kiejtés szerint írt alak pedig különösen kerülendő! 

 

suszter 

Német eredetű, bizalmas, sokszor lebecsülő hangulatú idegen szó. Toldalékai magasak is, 

mélyek is lehetnek: ~rel v. ~ral; ~hez v. ~hoz. Köznyelvi megfelelője: cipész. Átvitt 

értelemben a ~ főnév ezt is jelenti: ’foglalkozásához nem (jól) értő személy’, magyar 



szóval: kontár. De a bizalmas-tréfás ~matt összetétel nem magyarítható, csak körülírást 

adhatunk helyette: ’(kezdő játékosnak) pár lépésen belül adott matt’. 

 

suviksz 

Német eredetű, kissé régies és bizalmas főnév: ’cipő v. csizma fényesítésére való fekete 

kenőcs’. A népnyelvben van, ill. volt suvick és subick alakváltozata is. Napjainkra 

kiszorították a használatból a kissé eltérő jelentésű cipőkrém, -paszta, -kenőcs szavak. Itt-

ott subick-nak hívták a tűzhely vasfestékét is, de a tárgy eltűnésével az azt jelölő kifejezés 

is feledésbe merült. 

 

süket – siket 

’Nem halló (személy)’ jelentésben a mai köznyelv csak a süket változatot ismeri, a siket 

régies, népies, ill. hivatalos csengésű. A süket forma található ezekben a – részben átvitt 

értelmű – állandó szókapcsolatokban is: süket csönd, süket fülekre talál, ill. újabb keletű, 

kissé bizalmas szóhasználatban: süket a telefon, azaz nem ad vonalat, nem hallani benne 

semmit sem. 

Az argóban és a diáknyelvben a süket melléknévnek ’ostoba, buta’ értelme is van: süket 

alak, süket duma. Ennek származéka lehet az argónyelvi süketel ’fölösen, értelmetlenül 

beszél’ ige. 

A fenti argónyelvi használat is oka lehet annak, hogy az orvosi és a hivatali 

gyakorlatban a siket forma terjedt el, különösen ’süketnéma’ jelentésben. Csak i hangzós 

változatban él a siketfajd főnév és a fülsiketítő melléknév is. 

 

sürgöny 

Nyelvújítási szóként alkották az idegen telegram magyarítására. Ma már azonban 

gyakoribb nála a távirat főnév, sőt a hivatalos használatból úgyszólván teljesen 

kiszorította. Állandó szókapcsolatokban, összetételekben is ez utóbbi a szokásos: üdvözlő 

távirat, dísztávirat. De a táviratkihordó lehet ~kihordó, s igei származékként ma is él a 

sürgönyöz a táviratoz mellett. 

 

sütöde 

Rövid benne az ö, mert a süt igének a származéka, s az ö csupán kötőhangzó. A bölcsőde 

mintájára elterjedt sütőde írás- és ejtésmód helytelen, kerülendő! 

 

sváb L. német – sváb 

 

svájci – svejci 

A Svájc országnévben és ennek melléknévi származékában az irodalmi német kiejtésnek 

megfelelően á-t ejtünk és írunk; az osztrákos [svejc], [svejci] eltűnőben van. Toldalékaik 

mély hangúak: Svájcban, a svájciak. 

A svájcisapka mint sapkafajta egybeírandó, a svájci óra, svájci csokoládé stb. (é. 

Svájcban gyártott) viszont külön. 

 

svájfol – svejfol 

Német eredetű ruhaipari szakszó. A két változat közül az első a helyesebb, bár mindkettőt 

használják. Pontos magyar megfelelői: karcsúsít; (derékban) szűkít; derékban, csípőben 

bevesz. 



 

svung 
Német eredetű, bizalmas-népies jellegű főnév. Jó magyar megfelelői: lendület, iram, 

nekibuzdulás, hév. Tehát pl. a nagy ~gal kifejezés helyett mondhatjuk ezt: nagy lendülettel, 

hévvel. Mindenképpen kerüljük a kétszeresen is idegenszerű ~ot vesz kifejezést! Helyesebb 

magyarsággal: lendületet vesz. Még jobb a tömör nekirugaszkodik. 
  



Sz 
szabad 

E melléknevet (pl. ~ ember) főnévként (a ~ban reggeliztünk), sőt – a lehet, kell, illik 

mintájára – néhány alakban igeként is használhatjuk: ~na tudnom…?; ~jon 

megjegyeznem… Ezek már köznyelvinek tekinthetők, nem szükséges minden esetben lenne 

v. legyen szabad-ra javítani őket. A múlt idejű ~ott alak (pl. nem ~ott kimenni az udvarra) 

azonban népies-vulgáris ízű, választékos beszédben és írásban kerülendő. 

Kérdés, kérés v. udvarias felszólítás kifejezésére gyakran élünk a ~ mondatszóval: ~? 

(é. szabad ez a hely?); Leszállok! ~? (é. legyen szíves helyet adni!). Kopogásra adott 

válaszként is: ~! (é. be lehet jönni!; tessék befáradni!). 

 

szabad idő – szabadidő 

’Hivatalos pihenőidő’ értelemben már egybeírjuk, pl. szerződésben rögzítették, mennyi 

szabadidő jár az alkalmazottaknak. Ha azonban csupán ’munkával le nem kötött idő’ a 

jelentése, jelzős szerkezetként két szóba írjuk: kevés a szabad időm. Mivel azonban a fenti 

két értelem nem különül el élesen, sem az egybe-, sem a különírás nem tekinthető 

hibásnak. Jelöletlen határozós, ill. jelentéssűrítő összetételei azonban mindig egybe-, ill. 6 

szótagnyi hosszúság fölött kötőjellel írandók: szabadidőpark, szabadidőruha, szabadidő-

tevékenység. 

 

szabadidős 

Újabb keletű divatszó: ~ elfoglaltság, ~ tevékenység. Kissé tömörebb, mint hagyományos 

megfelelői, a szabadidőbeli, szabad időben v. szabadidőben való, de nem kívánatos, hogy 

teljesen kiszorítsa őket. Vö. -s melléknévképző használata 

 

szabad kezet ad v. enged vkinek 

Német mintájú kifejezések, de meghonosodtak a hivatali és a sajtónyelvben. Magyarosabb 

szinonimáik: (teljesen) rábízza a döntést, a választást, az intézkedést vkire; (teljes) 

cselekvési, döntési szabadságot ad neki; cselekvésében, magatartásában nem korlátozza, 

nem befolyásolja, nem irányítja. 

 

szabadlábra helyez 

Német szókapcsolat tükörfordítása, de jogi szakkifejezésként meggyökerezett: ’vkit (elő-

zetes) letartóztatásból szabadon bocsát’. Mivel nincs jó magyar megfelelője, bátran 

használhatjuk! 

 

szabadnap 

’Munkaszüneti nap’ jelentésben egybe-, egyébként különírjuk: ma ~om van, nem kell 

bemennem (a munkahelyemre), de: nincs egy szabad napom, hogy utánajárjak ennek az 

ügynek. Származékát, a szabadnapos szót viszont mindig egybe kell írni: a szabadnapos 

munkatársak természetesen nem voltak jelen; kivételesen még a szabadnaposokat is 

berendelték dolgozni. 



 

szabad szemmel 

E kifejezés fő jelentése: ’távcső, messzelátó, ill. nagyító nélkül, csupán a saját szemével’, 

pl. a part már ~ is kivehető; a baktériumok ~ nem láthatók, csak mikroszkóppal. Ebben az 

értelemben jól pótolhatja a puszta szemmel szókapcsolat (a puszta kézzel analógiájára). 

Átvitt értelemben a ~ arra utal, hogy a látást semmi sem gátolja, befolyásolja: ~ tekint 

vhová, vmire. 

 

szabadúszó 

Szemléletes, kissé bizalmas kifejezés: ’tartósan v. átmenetileg állásban nem levő, 

rendszerint szellemi munkát végző személy’, pl. nincs állása, ~ként dolgozik. Hivatalos 

elnevezése: szellemi szabadfoglalkozású. 

 

szabályozó – szabályzó 

A szabályozó elsődlegesen a szabályoz igének a melléknévi igeneve: a gazdasági 

folyamatokat szabályozó intézkedések. A korábbi gazdasági rendszer közgazdasági és 

sajtónyelvében főnevesülve is: gazdasági szabályozók, azaz olyan rendszabályok, 

intézkedések, amelyek a gazdaság működését befolyásolják. Ebben az értelemben 

előfordult, sőt mind gyakoribbá vált a szabályzó változat is: jól ismeri a szabályzókat; 

módosítani kell a szabályzókon. Ez az elkülönülés azonban nem jutott el a szóhasadás 

fokáig, ezért főnévként mind a teljesebb, mind a hangzóhiányos alakváltozat szabályosnak 

számított. A piacgazdaság körülményei között e fogalom veszített jelentőségéből, így a 

szabály(o)zó főnevet is ritkábban használják. Melléknévi igenévként viszont csak a 

szabályozó alak kifogástalan! Vö. zuhanyozó – zuhanyzó 

 

szabálytalan képzésű szók 

Valójában minden új képző „szabálytalanul”, sokszor szokatlan módon keletkezik. A 

szokatlanság azonban nem azonos a helytelenséggel (pl. gazdaságtalan, párásság, 

létesítmény). Állandóan hat a nyelvben az analógia is: a másodlagos mintájára született az 

elsődleges (szabályos alakja: elsőleges), a városi hatására a falusi, tanyasi, ide- v. 

odavalósi; stb. 

Egy időben szabálytalannak tekintették az ún. nyelvújítási képzőket (pl. -da, -de; -onc, -

enc, -önc), ám az ilyen képzésű meghonosodott szavak (pl. iroda, járda; kedvenc, különc) 

hibáztatása értelmetlenség lenne. Sőt a böngészde, csúszda, kifőzde s legújabban a 

bizalmas-tréfás kukkolda ’peep-show’ főnevek arról tanúskodnak, hogy a -da, -de képző 

ma is produktív, azaz képezhetünk vele új szavakat. 

A képzett szavakat elsősorban meghonosodottságuk és stílusértékük alapján kell 

megítélni, nem pedig a korábbi állapotot tükröző nyelvhelyességi norma alapján. 

Vö. szóképzés 

 

szabódik L. ódzkodik – szabódik 

 

szád 

A száj eredeti szá- tövéből képzett régi magyar ~ szó jelentése: ’üreg(es tárgy) tág nyílása’, 

pl. a barlang, a hordó, az üreg ~ja. Szövőipari szakszóként is: ’a láncfonalak közötti 

nyílás, amelyen át a vetélő jár’. A ~fal a talajba bevert vékony pallókból álló fal, főleg az 

árvízvédelem szaknyelvében használatos. A ~ főnév igei származéka a régies szádol, ma 



inkább szádal. Tájnyelvi szóként: ’hordó száját eldugaszolja’; építőipari szakkifejezésként: 

’gerendákat csappal, eresztékkel összeköt’. 

 

száda 

E délszláv, végső soron perzsa eredetű főnév jelentése: ’ritka szövésű textilanyag’. Semmi 

köze a szád szóhoz, ne tévesszük össze vele! 

 

szaft L. zaft – szaft 

 

szag – illat – bűz 

A szag vmely anyag jellegzetes kipárolgása által a szaglószervben keltett érzet. Eredetileg 

semleges értelmű: csípős, erős, jó, rossz, kellemes, kellemetlen szag. Ma egyre inkább a 

kellemetlen szag jelölésére használjuk: szaga van a szájának; ennek az ételnek már szaga 

van stb. Az áporodott, orrfacsaró szag viszont már inkább bűz (régen ez a szó is pusztán 

szagot jelentett, függetlenül annak kellemes v. kellemetlen voltától). Ezzel szemben az illat 

mindig kellemes szagérzetre utal: a sülő pecsenye finom illata betöltötte a konyhát. 

Nagyjából ugyanilyen jelentéskülönbség van a melléknévi származékok (szagos, illatos, 

bűzös) között is, de a szagos néhány állandó szókapcsolatban még őrzi a szag korábbi, nem 

rosszalló értelmét: szagos bükköny, szagos szappan. 

szajré 

Jiddis eredetű argónyelvi szó: ’lopott holmi’. A bizalmas-vulgáris stílusú beszédben: 

’holmi’. Magyar megfelelői: zsákmány, szerzemény, holmi, ill. bizalmas szóval cókmók v. 

cucc. 

 

szakáll 

Kiejtésében az ll gyakran megrövidül: [szakál], de írva csak két l-lel szabályos. Ugyanígy 

származékaiban: szakállas, szakálltalan. A ~szárító ’ház előtti kis pad, tereferélésre való 

hely’ régies, tréfás. 

 

szakdolgozik 

A szakdolgozat szóból alkotott, kissé bizalmas ige; csak az egyetemi, főiskolai zsargonban 

él, csakúgy mint főnévi származéka, a szakdolgozó ’szakdolgozatán dolgozó hallgató’. A 

köznyelvben: szakdolgozatot ír(ó), készít(ő). 

 

szakember 

A ’vmely tudományágat, szakmát alaposan ismerő és hivatásaként művelő személy’ 

jelentésű ~ főnevet a sajtónyelv olyankor is használja, amikor jobb lenne pontosan 

megjelölni, miféle szakmának a művelőiről van szó az adott hírben, tudósításban: a ~ek 

dolgoznak a csőtörés megszüntetésén; a rendőrség ~ei megkezdték a gyanúsított 

kihallgatását. E szóhasználat hátterében a választékosságra v. a szépítésre való törekvés, 

olykor pedig a pontosabb megjelölés ismeretének hiánya húzódik meg. De kétségtelenül 

jobban szolgálja az olvasó v. a hallgató tájékoztatását, ha a ~ helyett a megfelelő konkrét 

megnevezést alkalmazzák: a szerelők…, a nyomozók… 

 

szakfelügyel 



A szakfelügyelő, szakfelügyelet főnévből elvont, kissé bizalmas ige az iskolai zsargonban. 

Általában tárgy nélkül használatos: ma ő ~; egész héten ~tem. A köznyelvben kerülnünk 

kell, de nem is igen fordul elő. 

 

szaki L. szaktárs(nő) 

 

szakít 

Elsődleges ’részekre tép’ jelentésében két népies alakváltozata is van: a szakaszt és a 

szakajt. Többi jelentésében azonban csak ~ alakban használható: a kérdés két pártra ~otta 

az embereket; időt ~ vmire; ~ott a barátnőjével; stb. A hasonlítást kifejező, már 

köznyelvivé vált szakasztott olyan, mint…; szakasztott úgy, mint…; vmi szakasztott mása 

vminek szókapcsolatban viszont a szakasztott nem cserélhető fel a szakított melléknévi 

igenévvel! 

 

szaknyelvek 

A foglalkozási ágak, tudományok nyelvtana alig tér el a köznyelvétől. Valójában inkább 

egyértelműségre, bizonyos területeken megnyilvánuló gyakorlati és/vagy elméleti 

hatékonyságra törekvő szak- és műszókincsek ezek, mint igazi nyelvek. Gyakoriak bennük 

az összetételek, a sajátos szóképzések. A stílusbeli semlegesség érdekében kerülik a 

kicsinyítő képzős származékokat (de a fizika szaknyelvében: részecske). Írásban sajátos 

jeleket használnak (§, %, + stb.), sokszor a köznyelvben nem ismerteket is (, o|, , , ,  

stb.). Rövidítéseikben a nemzetközi gyakorlatot követik: W (pont nélkül) = watt; dőlt A = 

’keresztmetszet’; álló A = ’vektorpotenciál, meghatározott irányú helyzeti erőtényező’; stb. 

Fontos követelmény, hogy szaknyelvi szövegben minden szakszó azonos legyen az 

illetékes szabvány megfelelő kifejezésével. A szaknyelvi szóhasználat egységessé tételére 

a Magyar Szabványügyi Hivatal ún. terminológiai szabványokat ad ki, melyekben 

megjelöli egy-egy terület szakszavainak pontos fogalmi körét, jelentését, használati sza-

bályait, esetenként idegen nyelvi megfelelőit is. Szabványos kifejezés híján a 

szakirodalomban v. a szakmai gyakorlatban leginkább elterjedt szakszót használjuk. 

Mindig törekedjünk a lehető legszélesebb körű érthetőségre! 

Nem elég továbbá, hogy a műszavak csak egy tudományágon belül legyenek 

egyértelműek, hisz a tudományterületek egyre inkább érintkeznek egymással, sőt részben 

átfedik egymást. Márpedig pl. a szimbólum mást jelent a matematikában, kissé mást a 

matematikai logikában, megint mást az általános jeltanban, s egészen mást az 

irodalomtudományban és a stilisztikában. Ugyanígy a motívum a pszichológiában és a 

poétikában; a konkrét és az elvont a filozófiában és a nyelvtanban. Egymással érintkező v. 

részleges fedésben levő tudományágakban tehát a szabatosság megkívánná, hogy egy-egy 

ilyen szakszó mellett röviden megjelöljük, milyen értelemben alkalmazzuk: matematikai, 

logikai, esetleg nyelvtani v. egyéb értelemben. 

Bármennyire is törekednek – egyébként jogosan és helyesen – a ~ a nemzetközi 

egyöntetűségre, nem hagyhatják figyelmen kívül a hazai érthetőséget, a magyar helyesírási 

és nyelvhelyességi szabályokat sem. Lehetőségeik szerint használniuk kell tehát a pontos 

és egyértelmű magyar megfelelőket. Leginkább a hivatali, a politikai és a sportnyelv 

számára nyílik alkalom a magyaros közérthetőségre. Épp ezáltal válnak hatékonyabbá, érik 

el közlési céljaikat. 

 

szaknyelvi rövidítések 



A tudományok és a műszaki élet szakmai rövidítései részben valódi rövidítések (a 

jelszerűeket is ideértve), részben mozaikszavak. Ezeken belül megkülönböztetünk 

szabványosítottakat, hagyományosakat és egyénieket. Az első két típusba tartozókat a 

nyelvművelés tudomásul veszi, az új rövidítések esetében pedig igyekszik vigyázni a 

gazdaságosságra, az egyértelműségre. 

Névelőhasználatukat és toldalékolásukat tekintve is különböznek egymástól a rövi-

dítések és a mozaikszók. A rövidítéseket ugyanúgy ejtjük ki, mint a velük rövidített szót, 

ezért olyan (magas v. mély) toldalék járul hozzájuk, mint amilyet a teljes szó kíván: db-ot 

(= darabot), ha-ról (= hektárról), fm-ben (= folyóméterben) stb. A mozaikszókat viszont az 

őket alkotó betűk neve szerint mondjuk ki, névelőjük és toldalékuk is e szerint alakul: a 

Malévvel, az MTK-ról stb. 

szakos 

Jelzőjét, akár melléknév, akár főnév, különírjuk tőle: magyar ~, fizika ~, angol–történelem 

~. Ha azonban vmely -szak utótagú összetétel -s képzős származékáról van szó, más 

szabály érvényesül: nyelvszakos, időszakos, korszakos. 

 

szakramentum – sákramentum 

Latin eredetű vallási kifejezé s, magyarul: szentség . A szó eleji sz –  s 

váltakozás részben egyháztörténeti eredetű: a szakramentum  a katolikus, a 

sákramentum  a protestáns változat. A szó végén előfordul a kissé régies és 

népies -om végződés is. Szitokszóként azonban csak így: a szakramentumát!  

 

szakszervezet(i) 

E gyakori, aránylag hosszú szavakból a gyors v. pongyola beszédben sokszor kimarad 

néhány hang: [szakszezet], [szakszezeti]. Ez kerülendő, különösen a nyilvánosság előtti 

beszédben! 

 

szakszó L. műszó – szakszó 

 

szaktárs(nő) 

Azonos szakmában, ill. munkahelyen dolgozó személyek kissé hivatalos ízű megszólítása 

v. megjelölése: kedves szaktársak!; Kovács ~ még nincs bent. Az utóbbi időben – 

elsősorban a munkahelyi érintkezés stílusának oldottabbá válása miatt – jócskán megritkult 

a használata. 

Bizalmas jellegű származéka, a szaki különösen alacsonyabb beosztású munkatársak, 

fizikai dolgozók megszólításaként használatos, olykor kicsinyítő képzővel v. nemre utaló 

kiegészítéssel: szakikám, szaki bácsi v. néni. Legfeljebb a bizalmas-családias hangulatú 

társalgásban van helye, ott is csak akkor, ha nem sérti a megszólított személy 

érzékenységét. Ha van mód pontosabb megszólításra, inkább azzal éljünk: Kovács úr!; 

művezető úr!; István bácsi!; Feri öcsém!; stb. 

 

szalag 

Úgy ejtjük, ahogy írjuk: egy l-lel. Nyelvjárási eredetű [szallag] ejtése választékos 

beszédben kerülendő! 

 

szalaszt – szalajt 



E kissé népies és bizalmas jellegű igét ’szaladni késztet’ jelentésben mindkét változatban 

használhatjuk: kenyérért szalasztja v. szalajtja a gyereket az üzletbe. A műhelynyelvben 

azonban csak így: szalajt a gépszíj, a kerékpár. Rosszalló értelmű kiszólásként: honnan 

szalajtották?, azaz: ’honnan kerül(t) ide ez az (őrült, lehetetlenül viselkedő) ember?’ Az 

argóban a szalajtott főnév és melléknév: ’(időnként) képtelenül viselkedő, ostoba, esetleg 

gyengeelméjű (ember)’. Mindezek a kifejezések csak a bizalmas-vulgáris stílusban 

fogadhatók el. 

 

szállóigék használata 

A szállóige magába tömöríti eredeti szövegkörnyezetének v. elhangzási körülményeinek 

képzettársítási többletét, pl. itt állok, másként nem tehetek (Luther); leborulok a nemzet 

nagysága előtt (Kossuth). 

Akadnak tréfás, gúnyos, kiábrándult tartalmú szállóigék is, pl. a pénznek nincs szaga 

(Vespasianus római császár); Párizs megér egy misét (IV. Henrik francia király); utánunk 

az özönvíz (Pompadour márkinő); stb. 

Mind a mély erkölcsi tartalmat hordozók, mind az utóbbi típusúak megkophatnak, 

veszíthetnek értékükből a túl gyakori használat folytán. Sőt a bizalmas társalgási nyelvben 

és a sajtónyelvben óhatatlanul felbukkannak kitekert, tréfásan eltorzított változataik, pl. 

„Boldogok a tévékritikusok, mert övék a mennyeknek országa” (egy hírlapi cikkből). Az 

ilyesminek olykor meglehet a stiláris létjogosultsága, de ha gépiessé válik, inkább 

bosszantó, mint üdítő. 

Ha az eredetileg idegen nyelvű szállóigének van közkeletű magyar fordítása, 

finomkodás, műveltségfitogtatás az eredetit használni. 

Végül pedig ne feledjük, hogy az értékes szállóigék és a lapos közhelyek között széles 

átmeneti sáv húzódik, amelyből csak kellő körültekintéssel és kritikai érzékkel szabad 

meríteni! 

 

száll – repül 

Közeli szinonimák: repülőgép és sas; daru, légy és szúnyog; gondolat és képzelet egyaránt 

szállhat is, repülhet is. Mégis vmivel jobban kifejezi a lassú, lebegő mozgást v. a lefelé 

ereszkedést a száll ige (száll a daru, a hópehely, a labda). Igekötővel is: ki-, fel-, leszáll. 

Több kifejezésben elmarad az igekötő, s az ige hangsúlyos határozója helyettesíti: partra 

száll, vonatra száll, de egybeírva az átvitt értelmű síkraszáll. 

A repül gyorsabb mozgást fejez ki: repül ’száguld’ az autó, az elhajított kő, a 

puskagolyó; repülök hozzád; repül v. száll a hír. 

Mindkét ige származékaival finom árnyalatokat tudunk érzékeltetni: szálldos, szállong, 

szálldogál, szállingózik; repked, repdes, sőt repes. 

 

szalmaözvegy 

Német kifejezés tükörfordítása, de meghonosodott, nem kifogásolható. Rövidebb változata 

a szintén tréfás, bizalmas szalma, pl. szalma vagyok ’elutazott a házastársam’. 

 

Szalóme – Salome – Salóme 

A bibliai nőalak nevét egyaránt ejtik sz-szel is, s-sel is (az előbbi katolikus, az utóbbi 

protestáns szokást tükröz). Operacímként így helyes: Salome [szalóme]. Mai női 

utónévként a Magyar utónévkönyv a Szalóme változatot ajánlja. 

 



szalon 

Francia eredetű idegen szó; némelyik jelentésében van jó magyar megfelelője: 

fogadószoba, társalgó, ill. kiállítóterem. Hosszú ó-val való ejtése ritkulóban van, ezért 

finomkodóan hat. Összetételi utótagként sokféle üzlet, műhely, szolgáltatóüzem nevében 

szerepel: autó~, divat~, fodrász~, masszázs~ stb. 

 

szalvéta 

Olasz eredetű főnév. Bizalmas és népies változata: szalvetta. A mai köznyelvben csak a ~ 

alak használatos. Összetételben is: papír~. 

 

számára – részére 

Ragos főnévből alakult névutók részeshatározó kifejezésére. Sokszor hivatalos ízűek, s a -

nak, -nek rag rovására terjednek, pl. elküldték az igazolást az ügyfél számára v. részére 

(egyszerűbb így: az ügyfélnek). De szükségesek akkor, ha közvetve adunk vkinek vmit, 

tudatunk vmit vkivel. Pl.: adok neked egy kerékpárt a nővéred részére; van egy jó hírem az 

öcséd számára(, mondd meg neki). 

A két névutó között nincs éles jelentéskülönbség; konkrét, birtokba vehető tárgyakról 

szólva inkább a részére, elvont fogalmakról szólva a számára a gyakoribb. 

 

szamaritánus – samaritánus 

E bibliai eredetű elnevezés sz-es, katolikus változatában vált köznyelvivé: irgalmas 

szamaritánus ’könyörületes szívű ember’ (néha gúnyosan is). Az s hangzós (protestáns) 

változat régies, népies. 

 

számba vesz 

E kifejezést és igenévi alakjait két szóba kell írni: ~, számba vevő, vett, veendő. Főnévi 

származékát viszont egybeírjuk: számbavétel (vö. figyelembe vesz, de figyelembevétel). 

A számba névutóban a szám főnév eredeti jelentése elhomályosult: felnőtt férfi számba 

vesz(nek) vkit. Ha az előtte álló főnévnek nincs jelzője, a számba névutót ragszerűen 

használjuk, s egybeírjuk a főnévvel: emberszámba vesz, csodaszámba megy. De az 

összetett főnévtől különírjuk: közember számba se vették. 

 

szám és személy eltolódása 

Bizonyos számú és személyű igealakokat, meghatározott kifejezési célra, eredeti 

rendeltetésüktől eltérően is alkalmazhatunk. 

A kijelentő mód, egyes szám 1. személyű kérdés általában kissé durva: értem? (= 

érted?; értitek?; értik?) 

A felszólító mód egyes szám 2. személye általános alanyra utalhat: ügyelj a rendre!; 

óvakodj a hamis barátoktól! 

Az egyes szám 3. személyű igealak a magázáson kívül is vonatkozhat 2. személyre: na, 

mit kap a jó gyerek?; de kicsípte magát valaki! 

A szokásostól eltérően használjuk a többes szám 1. személyt a következő esetekben: 

a) A szónoki-előadói, ill. a tudományos stílusban gyakori az ún. fejedelmi többes 

(alakilag többes szám 1. személy, értelmileg egyes szám 1. személy): mielőtt rátérnénk 

előadásunk tulajdonképpeni témájára, meg kell jegyeznünk, hogy stb. Használatával 

csínján kell bánni, mert túl sűrű alkalmazása modorossá teheti a stílust. Némelyek szerint 



szerénykedő célzata, ill. hangulata van, ez azonban vitatható, mert olykor éppenséggel 

ellenkező hatást kelt. 

b) Felszólításban, feliraton, általános értelemben: nézzünk körül, mielőtt átkelünk az 

úttesten! 

c) Megszólítás elkerülésére: hát hogy vagyunk, hogy vagyunk? E kényszer szülte 

kifejezésmód sokszor valósággal humoros hatású: szíveskedjünk beljebb fáradni! 

 

számfejt 

A hivatali nyelvben szükséges, meghonosodott ige; elvonás a számfejtés főnévből. 

 

számít 

Gazdag jelentéskörű ige: ’számtani műveletet végez’; ’vmely mennyiséget, összeget 

megállapít’; ’vmennyire becsül, értékel vmit’, pl. 600 forintra v. forintba ~ja kilóját; 

’bizonyos értéke, fontossága van vminek’, pl. az ő véleménye nem sokat ~. Értelme sokszor 

érintkezik a számol igéével: ~ vmilyen eshetőségre – számol vmilyen eshetőséggel. 

 

számítógép L. komputer – számítógép 

 

számítógépes program L. -s melléknévképző használata 

 

szamizdat 

Orosz eredetű mozaikszó: ’saját kiadásban megjelentetett, hivatalos engedély nélkül 

sokszorosított (kisebb) könyv’. Jelzőként is: csak ~ kiadásban jelenhetett meg. Gyakoribb 

összetételei: ~kiadó, ~terjesztő, sőt Budapesten egy időben működött ~butik is. A ~ 

főnevet sajátos hangulata és jelentésének sokrétűsége miatt nemigen lehet magyar szóval 

helyettesíteni, de erre nincs is szükség, mivel a politikai változások nyomán kikerült az 

aktív használatból, és lényegében történeti jellegűvé vált. 

 

számlál 

Fő jelentése csaknem azonos a számol igéével: már ~ja v. számolja a napokat. Ebben a 

kifejezésben: a falu 500 lelket ~, választékos, olykor kissé keresett hatású. Általában elég 

helyette ennyi: a falunak 500 lakosa van. 

 

szamóca 

A ~ nevet már nemcsak a vadon termő, apró szemű gyümölcsre, hanem az abból 

nemesített (földi)eper-re v. ananászeper-re is alkalmazzák. 

Más a szeder (tüskés cserje termése), megint más a fai v. fái eper (az eperfának a fehér 

v. lilás színű termése). 

L. még: eper – szeder – szamóca 

 

számol 

Köznyelvi jelentései: ’számtani művelete(ke)t végez’, pl. fejben ~, ~ja v. számlálja a 

napokat; ’számításba, tekintetbe vesz vmit’, pl. nem ~t erejének korlátaival. A bizalmas 

stílusban ’felelősségre von’ értelme is van: majd ~unk!; ezért még ~unk! Ez utóbbi 

jelentésében igényes írásbeli közlésben ne alkalmazzuk! 

 

számon kér 



Igei és igenévi alakjait két szóba írjuk: ~, számon kérő, kért, kérendő. Főnévi származéka 

viszont egybeírandó: számonkérés. Ugyanígy: számon tart(ó), de számontartás. 

 

szamorodni 

Az édeskés fehérborfajta lengyel eredetű nevének a magyarban tréfás értelmesítéssel, ún. 

népetimológiával szomorodni változata is kialakult (a szomorú, szomorkodik jelentésének 

beleértésével). Ma csak a ~ alak számít köznyelvinek, a másik bizalmas-tréfás, elavulóban 

van. 

 

számos 

A sok kissé választékos szinonimájaként a számos határozatlan számnév különösen a 

hivatali és a sajtónyelvben gyakori: ~ esetben; ~ vállalat stb. Mindkettőnek jó néhány 

színesebb, tartalmasabb rokon értelmű megfelelője van; a szövegkörnyezettől függően 

alkalmazzuk ezeket is: nagyszámú, egy csomó, halom, rakás stb. A népnyelvben a ~ 

melléknévnek ilyen jelentése is van: ’vmilyen szempontból számító, számításba vehető v. 

veendő’, pl. nem ~ ’nem számít, szóra sem érdemes’. A ~állat mezőgazdasági szakszó: 

’500 kg élősúlyt kitevő egy v. több háziállat’. A ~an ragos alak csak személyekre 

vonatkozhat, állatra, tárgyra nem. Pl. az előadáshoz ~an hozzászóltak, azaz: ’sokan, nagy 

v. jelentős számban, nagy(obb) tömegben’. – A ~ utáni szó egyes számú, ill. többes számú 

voltáról l. mennyiségjelzős szók egyes v. többes száma 

 

-szám, -számra 

A számra mértékhatározói névutóból rövidült ragféle toldalékokat egybeírjuk az előttük 

álló szóval: a tóparton ezerszám(ra) hevertek a döglött halak; környékünkön tucatszám(ra) 

nyílnak az új üzletek; évszám(ra) feléjük se néz. 

 

számszeríj 

Szláv eredetű főnév: ’puskaszerű kézíj, nyílpuska’. Mai alakja népetimológia révén 

keletkezett: samostrel, samostril ’magától lövő’ > szám + szer + íj. További értelmesítés 

következménye a téves szerszámíj alak. 

 

számtalan 

Határozatlan számnév: ’nagyon sok, igen sok’. Nyomósításra, fokozásra használjuk, pl. a 

szóvivőnek ~ kényes kérdést tettek fel, más szóval: rengeteg, tömérdek kérdést. 

 

számvetést csinál L. csinál 

 

szán L. szánkó – szánka – szán 

 

szánakozik 

Helyes vonzata: ~ vmin. A ~ vmi fölött idegenszerű, kerülendő! 

 

szanál 

Latin eredetű, magyar képzőjű ige. Eredeti értelme ’(meg)gyógyít, orvosol’, ebből logikus 

jelentésfejlődéssel, pénzügyi szakszóként: ~ja a bankot, az iparvállalatot, azaz ’zilált 

pénzügyeit (átszervezéssel) rendezi’. Egy időben városrendezési szakszóként is divatos 

volt: ~ják a régi épület(ek)et, tehát megszüntetik, felszámolják, lebontják. Vagyis a ~ ige 



korábbi jelentése szinte ellenkezőjére fordult. Mivel napjainkban e szónak újból a 

pénzügyi-gazdasági értelme erősödött fel, az utóbbi jelentésben inkább magyar 

szinonimáival éljünk! 

 

szándékában áll L. áll terpeszkedő kifejezésekben 

 

szankció 

Latin eredetű idegen szó: ’törvény szentesítése’, majd ’büntető rendelkezés, megtorló 

intézkedés’. A közéleti és a sajtónyelv divatos szava, különösen ezekben a kifejezésekben: 

~(ka)t alkalmaz, ~(ka)t léptet életbe vki v. vmi ellen. Sokszor jól pótolható a magyar 

büntetés, megtorlás szóval. Igei származéka, a szintén igen divatos szankcionál többféle, 

részben ellentmondó jelentést hordoz: ’törvényerőre emel, jóváhagy’, ill. ’szankciókat, 

büntető intézkedéseket foganatosít’. Amikor csak lehet, helyettesítsük magyar 

megfelelőivel, a szentesít, jóváhagy, ill. a megbüntet, megtorol igével! 

 

szánkó – szánka – szán 

A sporteszköz neveként ma a szánkó az általános, a szánka ritka, régies. A közlekedési 

eszközül szolgáló nagyobb alkalmatosság: szán (van motoros szán is!). A szaknyelvben 

többféle csúszó alkatrész viseli a szán, szánkó, sőt szánka megjelölést. A sporteszköznek, 

különösen mint gyermekjátéknak elterjedt idegen neve a ródli. Ezt a választékos stílusban 

lehetőleg kerüljük! 

 

szánom-bánom 

Ikerszószerű mellérendelő összetétel; mivel mindkét tagja ragot kap, kötőjellel írjuk: ~ 

bűneimet. Főnévként is él: késő volt a ~. Ilyenkor azonban csak második eleméhez járul a 

toldalék: elegem van a sok ~ból. 

 

szánt-vet 

Igei és igenévi alakjait kötőjellel írjuk: ~ a kis földjén; szántó-vető ember; a ’földműves’ 

jelentésű főnevet azonban egybe: szántóvető. 

 

származású 

Melléknévi jelzőjét különírjuk tőle: polgári ~, a főnévit viszont egybeírjuk vele: 

munkásszármazású. 

 

szarv – szaru 

E finnugor eredetű szópár tagjai között a XIX. század elejére fejeződött be az alaki és 

jelentésbeli elkülönülés, az ún. szóhasadás: a szarv ettől kezdve csak a bizonyos állatok 

fején levő csontképződményt, a szaru pedig ennek anyagát jelenti. A szaru főnévnek ez a 

mai jelentése figyelhető meg a szaruanyag, -fésű, -gomb, -hártya, -réteg összetételben; a 

bőségszaru és a lőporszaru viszont a korábbi ’szarv(ból készült tartó)’ értelmet őrzi. 

 

-sza, -sze  nyomósító elem 

A felszólító módú igealakokhoz kapcsolódó -sza, -sze nyomósító elem (pl.: addsza ide azt 

a kendőt!; monddsza, mi bajod!) ma legfeljebb a tájnyelvben tűnik fel szórványosan, a 

köznyelvből kiveszett. De a gyermeknyelvben és a bizalmas-tréfás szóhasználatban még él 



az aci, hoci, accide, hoccide. A nesze és a nosza elkülönültek, idetartozásuk elhomályosult, 

mert bennük nem igéhez járult a nyomósító végződés. 

 

szatellit 

Végső soron latin eredetű, de az angolból újra átvett idegen szó: ’műhold, mesterséges 

hold’ (vö. satellite ’égitest holdja’). Már magyarosan írják (olykor szatelit alakban is), de 

nincs rá szükségünk, mert két jó magyar kifejezés is van erre a fogalomra: a mesterséges 

hold és a műhold (az utóbbi még rövidebb is). 

Más a korábban a latinból vett szatellita ’csatlós’. Ez választékos, kiveszőben levő 

idegen szó. 

 

szatén 

Francia (végső soron: arab) eredetű idegen szó: ’egyik oldalán fényes pamut- v. 

selyemszövet’. Szatin változata kiveszőben van. Anyagnévi jelzőként egybeírjuk jelzett 

szavával: ~pongyola, kivéve ha az összetett: ~ hálókabát. 

 

szatíra 

A ~ főnévben hosszú, származékaiban viszont rövid az i: szatirizál, szatirikus. 

 

szavak – szók 

A szó főnévnek kétféle többes számú alakja van: szók és szavak (ugyanígy: jók – javak; 

hűk, hűek – hívek; tők – tövek). A XIX. században – a német Worte ’beszéd, folyamatos 

közlés, kifejezés, szókapcsolat’ és Wörter ’vmely nyelvnek a szavai; egyes, különálló 

szók’ mintájára – tudatosan törekedtek a szók és a szavak jelentésének 

megkülönböztetésére, de a két alak megőrizte vagylagosságát, felcserélhetőségét. A mai 

nyelvben a szavak forma az általános használatú, a szók régies, irodalmias (pl. Balassinál: 

méznél édesb szép szók), legfeljebb a nyelvészeti szaknyelvben él: küzdünk a fölösleges 

idegen szók (v. szavak) ellen; összetételi utótagként is így: kötőszók, névszók, indulatszók, 

módosítószók. 

 

századfordulós 

Ez az újabban gyakorivá vált melléknév két jelentésben is használatos: 1. századforduló 

korabeli; 2. a századforduló idejére jellemző, emlékeztető, ahhoz hasonló. Tömörsége 

miatt egyik fajta alkalmazásában sem helyteleníthetjük: ~ események (természetesen 

kifogástalan így is: a századforduló eseményei v. századforduló korabeli események); ~ 

öltözködés, viselkedés. 

 

százalék – százalékpont 

A százalék szó a köznyelvben és a szaknyelvekben egyaránt használatos: ’vmely 

mennyiségnek meghatározott számú századrésze’, pl. a Magyar Nemzeti Bank 9,5 

százalékról 12 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot; a biztosan szavazó 

pártválasztók körében az MSZP támogatottsága 37, a Fideszé 48 százalék volt 

(újsághírekből). 

A százalékpont ezzel szemben pénzügyi, közgazdasági szakszó, amely a százalékban 

kifejezett adatok közötti különbség, elmozdulás, változás nagyságának jelölésére szolgál: a 

2,5 százalékpontos jegybanki kamatemelés; a Fidesz 11 százalékpontos előnye. 



E finom különbségtételt figyelmen kívül hagyva a sajtónyelvben olykor összetévesztik 

és fölcserélik ezt a két szót. Pl.: a politikus 22,1 százalékpontos eredményével hajszálnyira 

végzett vetélytársa mögött; a párt előnye 11 százalékra ugrott. Valójában: 22,1 százalékos 

eredményével…; a párt előnye 11 százalékpontra v. százalékpontnyira ugrott. 

A százalék jelét helyköz nélkül írjuk a szám mellé: adójának 1%-ával; nem szakmai 

szövegben viszont általában betűvel írjuk: 1 v. egy százalékával. 

 

százszázalékos(an) 

Divatos szavak a közéleti nyelvben és a sajtó nyelvében. Nem hibásak, de váltogassuk őket 

szinonimáikkal: egész(en), teljes(en), tökéletes(en), hiánytalan(ul). 

 

szeánsz 

Francia eredetű nemzetközi szó: ’spiritiszta összejövetel; szellemidézés’. Kiejtve ritkán 

[szeansz] alakban is. A tréfás-bizalmas szóhasználatban jelenthet általában gyűlés-t, 

összejövetel-t is. 

 

Széchenyi – Széchényi 

A kiemelkedő történelmi szerepű grófi család anyakönyvezett neve a XVIII. század vége 

óta Széchenyi, de Széchényi Ferenc, a nemzeti könyvtár megalapítója két é-vel írta a nevét, 

s ezt tiszteletben kell tartanunk (ezért Országos Széchényi Könyvtár). Fia, „a legnagyobb 

magyar” viszont Széchenyi István. Mivel e nevekben a ch egy hangot jelöl, csak így lehet 

elválasztani: Szé-che-nyi, ill. Szé-ché-nyi. Mindkét névváltozat helyes ejtése: [szécsényi], 

ti. a Nógrád megyei Szécsény helynévből ered. 

 

szeder 

A málnával rokon, cserjeszerű v. futó indájú növénynek, ill. lilásfekete, savanykás, 

csoportos termésének neve. Tájnyelvi változatok: szederj, szederje. Főként a Dunántúlon 

~-nek nevezik az epret, ill. az eperfát is. Ezért a tulajdonképpeni szeder neve sok helyütt 

földi ~, megkülönböztetésül a fai v. fái ~-től, az eperfa termésétől. L. még: eper – szeder – 

szamóca 

 

szedett-vedett 

A ~ ikerszóban ugyanaz a toldalék ismétlődik, ezért kötőjellel írjuk. 

 

szedtevette 

Bizalmas-népies jellegű melléknév, ill. indulatszó: ~ népség; ~, teremtette! Egybe kell írni, 

mert csak a végén toldalékoljuk: nézd a It, nem befalta az utolsó süteményt is! 

 

szeg L. szög – szeg 

 

szegényparaszt 

Határozott fogalmi tartalommal, ’bérmunka végzésére szoruló, kizsákmányolt paraszt’ 

jelentésben egybeírjuk; ugyanígy származékaiban: szegényparasztság, szegényparaszti 

(mozgalmak). De ha csupán ’nem gazdag paraszt’ az értelme, külön kell írni: szülei nagyon 

szegény parasztok voltak. 

 

-szegény  utótagú összetételek 



Bár német mintájú tükörszók (különféle -arm utótagú melléknevek fordításai), már jól 

beilleszkedtek a magyar szókincsbe, és gyakran mást jelentenek, mint a helyettük ajánlott 

„magyarosabb” szavak. Pl. a vérszegény nem azonos a vértelen-nel, az ötletszegény az 

ötlettelen-nel. Az ingerszegény (környezet) lélektani szakszó, ez sem helyettesíthető 

mással. Az erőltetettnek ható -szegény utótagú mellékneveket azonban oldjuk fel 

szókapcsolattá: halszegény = halban szegény. 

 

szeglet L. szöglet – szeglet 

 

szegmentum, szegmens 

A szegmentum latin eredetű szaknyelvi szó. Pontos magyar megfelelői: szelvény, (kör- v. 

gömb)szelet, a filológiában szövegmetszet v. -részlet. A torz képzésű szegmens változat 

erősen gyökeret vert a matematika és az építészet szaknyelvében, de igényes szakíró ne 

használja! Ennél még a németesen csonkult szegment alak is jobb egy fokkal. Újabban a 

szegmens sajtónyelvi divatszóvá is vált: a gazdasági, politikai, kulturális élet vmely 

szegmense ’részlete, mozzanata, vonatkozása’. A fentiek értelmében ezt sem támogatjuk. 

 

szégyell 

Írva csak így, két l-lel. Kiejtési változata: [szégyel]. A szégyen alapszó n hangját őrző 

szégyenl- tővel alkotott igealakok, pl. nem szégyenli magát, erősen megritkultak, a 3. 

személyű szégyenel pedig elavult. De a szégyen többi származékában ma is megvan az n: 

szégyenkezik, szégyenletes, szégyenlős(ködik) stb. 

 

széjjel – szét 

Azonos rendeltetésű igekötők, az össze ellentétes jelentésű párjai. A ritkább, kissé 

választékosabb széjjel nagyobb körre kiterjedő cselekvést érzékeltet: széjjelnéz, -szór, -tép. 

A szét ebben a két jelentésárnyalatban gyakori: a) ’ketté, kétfelé, két v. több részre’, pl. 

szétágazik, -nyílik, -válik, -választ; b) ’teljesen, tönkre, agyon’, pl. szétdúl, -marcangol, -

megy, -tapos, -tör. De használati körük nem határolódik el élesen: pl. a széjjelnéz helyett – 

árnyalatnyi jelentéskülönbséggel – jó a szétnéz, ill. a szétmegy helyett a széjjelmegy. A két 

igekötő között a nyelvszokás, a jóhangzás, az ige és az igekötő ritmikai összhangja alapján 

szoktunk választani. 

 

szekál – szekíroz 

Német közvetítéssel átvett olasz eredetű ige; csak a bizalmas társalgásban használható. A 

két változat közül a magyar képzős szekál a jobbik, a szekíroz német mintát követ. Ritkán 

igekötővel is: agyonszekálja az albérlőit; kiszekírozták a vállalattól. Jó néhány árnyalt 

magyar megfelelője van, igényes beszédben v. írásban ezek vmelyikével helyettesítsük: 

bánt, bosszant, gyötör, kínoz, ugrat, zaklat, ill. szintén bizalmas stílusú szóval piszkál v. 

nyaggat. Az amúgy is kiveszőben levő szekánt, szekáns magyarul: izgága, kötekedő, 

zsémbes. 

 

szekunder 

Francia eredetű, de német közvetítéssel átvett melléknév. Vagylagos változata szóban és 

írásban: szekundér (vö. primer – primér). Ha nem szakszóként használjuk, jól 

helyettesíthető a magyar másodlagos v. mellékes melléknévvel. 

 



szélhűdés 

Hosszú ű-vel ejtjük és írjuk. Kiveszőben levő szó, helyette ma szélütés-t v. agyvérzés-t 

mondunk. Szív~ összetételének jelentése: ’szívbénulás’; ezt az idegen (szív)infarktus 

szorította ki. 

 

szélsőbaloldali, szélsőjobboldali 

Politikai értelemben egy szóba írjuk, akárcsak a szélsőbal, szélsőjobb szavakat. De konkrét 

jelentésben külön kell írni: a szélső bal oldali ablak a mienk. 

 

széltében-hosszában 

Kissé népies alakváltozata: széltiben-hosszában. Erősebben népies a széltibe-hosszába. 

Csak a beszélt nyelvbe valók! 

 

szembe 

Háromféle szófajú lehet: határozószó, névutó, igekötő. Pl.: ~ süt a nap; ~, babám, ha 

szeretsz!; egymással ~ fordultak; korábban együttműködtek, most ~fordultak egymással. 

Olykor a választékos köznyelvben is váltakozik a szemben-nel: árral ~ v. szemben 

úszik; széllel ~ v. szemben halad. De -nak, -nek ragos főnév mellett csakis a ~ alak a 

helyes: szélnek ~ fordul a vitorlás. Ha egyértelműen hol? kérdésre válaszol, a ~ vulgáris, 

bizalmas: ott lakik ~ (a köznyelvben: … szemben). 

Az igekötővé vált ~ szót egybeírjuk az utána álló igével: ~fordul, ~kerül, ~száll, 

~szegül. Ha azonban a konkrét jelentésű szem főnév -be ragos alakja van a mondatban, ezt 

természetesen különírjuk: a szembe került idegen anyagot orvosnak kellett eltávolítania. 

Már egybeírjuk viszont ezeket az átvitt értelmű kifejezéseket: ~ötlik, ~tűnik; ő volt ott a 

leg~tűnőbb v. a leginkább ~tűnő jelenség. 

 

szemben 

Névutóként általában a főnév után, olykor azonban előtte is állhat: a bejárattal ~; ~ a 

bejárattal. A helyviszony jelölésén kívül elvontabb körülményt is kifejezhet, pl. keményen 

védekezik a támadással ~. Átvitt értelemben ennek megfelelően jobbára csak ellenséges 

viszonyra utalhat: bizalmatlan, durva, ellenséges, szemtelen stb. vkivel ~. Barátságos 

viselkedéssel kapcsolatban használni nem szabatos, de nem is súlyos hiba: elnéző, szíves, 

udvarias vkivel ~. Ilyenkor pontosabb ezt mondani: vki iránt. A ~ névutós vonzat helyett 

sokszor egyszerűbb, természetesebb a ragos névszó: ellenáll a kísértésekkel ~ = … a 

kísértéseknek. A műszaki nyelvben vagylagos az érzékeny, ellenáll(ó), véd stb. 

vmivel ~, ill. vmire, vmi ellen, vmitől. 

 

szemben áll 

Igei és igenévi alakjait két szóba írjuk: ~ a maradisággal; szemben álló érdekcsoportok. 

Főnévi származékát azonban már egybe kell írni: szembenállás. 

Ha nem ellentétet, hanem puszta tényközlést fejez ki, általában terjengős, körülményes: 

bonyolult problémával állunk szemben, hasonló jelenséggel állunk szemben. Ilyenkor 

tömörebb és pontosabb: bonyolult a probléma, hasonló a jelenség. Másképpen: bonyolult 

problémával, hasonló jelenséggel van dolgunk, ilyenről van szó. 

 

szeme fénye, szeme világa 



Kötött alakú kifejezések, de nem tapadtak össze összetett szóvá. Ha nem egyes szám 3. 

személyű a birtokos, az eltérő birtokos személyjelet a kifejezés első szava veszi fel: 

szemem fénye, szemed világa; ő a mi szemünk fénye. 

 

személyazonosság – vkinek a kiléte 

Nem azonos jelentésű szinonimák! Egy ismeretlen személynek, ha nem nevezi meg magát, 

különösen pedig egy személyi okmányok nélkül talált halottnak nem lehet megállapítani a 

személyazonosság-át (ez ui. azt jelenti, hogy valóban azonos azzal, akinek mondja magát), 

legfeljebb a kilét-ét. 

 

személyes névmás L. az, ez – ő | őket – azokat 

 

személyi – személyes 

A két melléknév között árnyalatnyi, de többnyire pontosan megadható jelentéskülönbség 

van. Más a személyi ’személy(ek)re vonatkozó’ ügy (pl. személyi ügyekkel most nem 

foglalkozunk) és a személyes ’a beszélő személyét érintő, bizalmas’ ügy (pl. személyes 

ügyben szeretnék beszélni veled). A személyi adatok köre szűkebb és aránylag pontosan 

meghatározható (név, leánykori név, anyja neve, születési helye, ideje, esetleg lakcíme, 

telefonszáma). A személyes adatok körének meghatározása viszont törvényi szabályozást 

kíván: abban kell meghatározni, mit tekintsünk személyes adat-nak, amelynek 

titkosságához az illetőnek joga van. Újabban előfordul, hogy személyi adatok helyett is 

személyes adatok-at mondanak. Ez v. szótévesztés, v. fontoskodás, de mindenképpen 

kerülendő. 

 

személyjeles határozószó L. határozószói személyjelezés 

 

személytelen megszólítási formák 

Használatuk oka a személytelenségre való törekvés, amely hol zavarból, tanácstalanságból, 

hol a felelősség alóli kibújásból v. egyszerűen neveletlenségből fakad. Az ilyen 

„megszólításoknak” az a sajátosságuk, hogy épp a valódi megszólítás, a megszólított 

személy említése hiányzik belőlük. Főbb típusaik a következők: 

1. Vkihez szólva többes szám 1. személyű állítmány alkalmazása: hát hogy vagyunk?; 

levetjük a cipőt! Olykor gúnyos, durva is: ne feleseljünk! 

2. Szintén többes szám 1. személyű igealak, de nem egyvalakihez, hanem emberek 

csoportjához v. általánosságban értett közösséghez fordulva: haladjunk, kérem!; ne 

tömörüljünk az ajtónál!; vigyázzunk a rendre! Ez különösen az ún. hatósági közegek (v. 

magukat ilyennek vélők) beszédmódjára jellemző, s nem veszett ki a városi 

tömegközlekedés kalauzainak eltűntével. 

3. Bántóan udvariatlan az üzleti eladók nyelvében a lesz igével alkotott mondatok 

személytelensége: lesz még valami?; itt lesz fogyasztva? 

4. A közvetlen megszólítást olykor vmilyen főnév igyekszik pótolni: fizet a vendég?; 

mit óhajt az ügyfél (az utas, a vevő, a beteg stb.)?; az úr csak várjon a sorára!; nem menne 

beljebb a hölgy? 

5. Néha köszönéssel v. egyéb udvariaskodó formulával helyettesítik a megszólítást, s ez 

gyakran suta, kényszeredett: mit adhatok, kezicsókolom?; parancsoljon, kérném 

tisztelettel! 



6. Talán a legbántóbb (mert a leginkább elidegenítő) ilyen célra az itt, ott, ide, oda 

helyhatározószók használata: kezeltem már itt (v. ott) a jegyet?; és ide (v. oda) mi lesz?; 

csend legyen ott, mert kiüríttetem a termet! 

A személytelen megszólításformák általában udvariatlanok, sokszor vulgárisak, durvák 

is. Helyettesítésükre több mód is van: uram!, asszonyom!, hölgyem!, kisasszony!, 

fiatalember! Ugyanezek enyhítő indítással: kedves uram!; tisztelt asszonyom!; bocsánat, 

fiatalember!; elnézést, kisasszony!; legyen szíves, hölgyem (felmutatni a jegyét, előre 

engedni, ezt v. azt adni stb.)! Sokszor pedig elegendő csupán ennyit kérdezni: (és ön) mit 

parancsol? 

 

személytelenség 

A hivatali, közéleti nyelvben a fölös ~ antidemokratikus szemléletről is árulkodik. Ilyen 

stílustalanság pl. az adott hallgatói körben jól ismert, sőt gyakran jelen is lévő 

személyekről gyűjtőnévvel szólni: a vezetőség, a tagság, az elnökség. Bár ez a forma még 

tűrhető (sőt olykor elkerülhetetlen), természetesebb, közvetlenebb így: vezetőink v. a 

vezetők; tagjaink v. a tagok; az elnökség tagjai. 

Végképp hibás viszont, ha a gyűjtőnevet, még nagyobb ~re törekedve, -ás, -és képzős 

elvont főnévvel helyettesítik, hiszen ezek a főnevek valójában a cselekvés folyamatát 

jelölik: így döntött a vezetés; a felsőbb irányítás még nem adott választ; stb. Ez ellen az 

„elembertelenedett” kifejezésmód ellen a nyelvművelők jó része is föladta már a harcot. 

Rosszul tették! Továbbra is küzdenünk kell a felelősséget ~gel elkenő, a hatalmasokat 

elvont magasságba emelő szemlélet ellen. Nemcsak a nyelvről van szó, hanem az emberi 

magatartásról is! 

A túlzott ~ megnyilvánulása az is, ha vmely cselekvést nem konkrét alannyal és 

cselekvő igealakkal fejeznek ki, hanem ún. terjengős kifejezéssel. Tehát pl. ehelyett: az 

ügyet nem intéztük (sőt: intéztem) el, ezt mondják v. írják: az ügy nem került elintézésre. Ez 

sem jobb: a terv végleges formát ölt. Talán önmagától? Mindkét esetben emberek 

cselekednek (v. nem cselekednek), nem pedig az ügyek v. a tervek. 

L. még: -ás/-és-ezés | hivatali nyelv | terjengős kifejezések 

 

személyzet 

A ~ gyűjtőnév a hajdani modoros szalonnyelvben egyetlen alkalmazottat (szobalányt, 

szakácsnőt, bejárónőt stb.) is jelölhetett, pl. ma szabadnapja van a ~nek. Ez a jelentés 

kiveszőben van. Ma is eleven viszont a ~ szó ’együtt dolgozó személyek, különösen 

alkalmazottak összessége’ értelemben, pl. a hajó, a repülőgép ~e; fedélzeti ~, műszaki ~. 

 

személyzeti, személyzetis 

A személyzeti melléknév a személyzet ’az adott munkahelyen dolgozó személyek 

összessége’ főnévnek a származéka; jelentése: ’személyzeti ügyekkel foglalkozó, azokra 

vonatkozó’ (pl. személyzeti főnök, felelős, munka, osztály; személyzeti ügyek, kérdések). 

Ezt és a belőle képzett, kissé bizalmas személyzetis ’személyzeti ügyekkel foglalkozó 

munkatárs’ főnevet a rendszerváltás után a humánpolitikai (munkatárs), ill. a tevékenység 

neveként a humánpolitika szóval váltották fel. Ennek az volt az oka, hogy a személyzeti, 

személyzetis szavakhoz kellemetlen mellékértelem és hangulat tapadt. Sajnálatos azonban, 

hogy e lényegében szépítő szándékú átkeresztelés nyomán magyar szavak helyébe idegen 

szavak léptek. Van törekvés a személyzeti osztály, munka stb. kifejezésnek más 

elnevezéssel való helyettesítésére is, pl. humán erőforrások osztálya, igazgatósága; 



humánerőforrás-szervező, HR-es (a HR az angol human resource ’emberi erőforrás’ 

rövidítése). Vö. humánpolitika 

 

szemérmes – szemérmetes 

Jelentésük és hangulatuk egyaránt eltérő: a szemérmes köznyelvi szó, jelentése 

’szégyenlős, tartózkodó, szerény’; a szemérmetes régies, ma rendszerint gúnyos is, értelme 

’(túlzottan v. színleg) szemérmes’. Vö. szerelmes – szerelmetes | szorgalmas – 

szorgalmatos 

 

szemet huny  vonzata 

A szemet huny kifejezés állandó határozója leggyakrabban fölött névutós főnév, pl. szemet 

huny a pénzügyi visszaélések fölött. Ez kissé idegenszerű szerkezet, de meghonosodott, 

már nem tudja kiszorítani a helyette ajánlott magyarosabb szemet huny vmi előtt vonzat. A 

szemet huny vmire forma elavult, a szemet huny vmivel szemben szokatlan és helytelen. E 

változatok között kialakult némi jelentéskülönbség is: a vmi fölött többnyire a már 

bekövetkezettre vonatkozik, a vmi előtt inkább a jelenleg folyóra. 

 

szemita – sémita 

A népcsoportot és tagjait inkább szemitá-nak nevezzük, de a köznyelvben – olykor kissé 

gúnyos színezettel – él a protestáns hagyományon alapuló sémita változat is. A 

nyelvtudományban a héber, az arab stb.: sémi nyelvek. A görög előtagú filoszemita, 

antiszemita melléknév és főnév ma csak sz-es alakban használatos. A XIX. század végén 

még így is: „… utolsó antisémita kitömve” (Vajda J.: Credo). 

 

szemléletes stílus 

Nemcsak a művészi, irodalmi stílusnak követelménye, hanem a mindennapi nyelvnek is 

sajátossága a szemléletesség: vmely elvont, bonyolult v. ismeretlen jelenségnek könnyen 

elképzelhető, érthető módon való bemutatása. Legfontosabb eszközei a szóképek, képes 

kifejezések, szólás(hasonlat)ok és egyéb állandósult szókapcsolatok. Ezek – kellő 

mértékkel és ízléssel alkalmazva – élénkké, fordulatossá, láttatóvá tehetik a stílust. A 

szemléletességnek ezeket az eszközeit módjával még a közéleti és a tudományos közlésben 

is használhatjuk, ha így rövidebben és hatásosabban tudjuk magunkat kifejezni, mint 

pusztán fogalmi úton, elvontan. 

 

szemmel láthatóan 

E divatos kifejezés nem helytelen, de ne hagyjuk, hogy végképp kiszorítsa hagyományos 

megfelelőjét, a tömör szemlátomást határozószót! 

 

szemöldök 

Egyszerű szó módjára választjuk el: sze-möl-dök. A szemöld változat elavult. 

 

szempont – szemszög 

A szempont jelentése vmivel tágabb: ’vmely dolog vizsgálatában, megítélésében 

érvényesülő v. érvényesítendő felfogás, álláspont; irányelv, alapelv’, pl. elvi, gyakorlati, 

erkölcsi, egyéni, sajátos szempont; ill. ’cél, érdek’, pl. a végeredmény szempontjából 

mindegy, mennyit dolgoztál rajta. Vmivel szűkebb értelemben használatos a sajtónyelvi 

szemszög főnév: attól függ, milyen szemszögből nézzük a dolgot. A nézőpont átvitt 



értelemben választékos, kissé régies: magasabb nézőpontból foglal állást. A nézőszög 

divatos, de pongyola, keverék forma: helyes v. helytelen nézőszögből tekint a problémára. 

Pontosabban v. nézőpontból, v. látószögből. 

A fenti magyar összetételek helyett a hivatali és közéleti nyelvben gyakori a latin 

eredetű aspektus szó, olykor még idegenszerűen, rövid á-val is ejtve. Ezt nyilvános meg-

szólalásban, a nagyközönségnek szóló írásműben lehetőleg kerüljük! 

 

szemrehányással illet vkit 

Kissé régiesebb és választékosabb, mint köznyelvi megfelelői, a szemére hány vkinek vmit, 

ill. szemrehányást tesz vkinek vmi miatt. Más határozói bővítménnyel is: sértéssel, 

szidalommal, váddal illet vkit. Mértékkel alkalmazva élénkítheti a stílust. 

 

szenior 

Latin eredetű idegen szó: ’idős(ebb), koros(abb) ember, különösen férfi’. Általában a 60 év 

felettiek tapintatos, szépítő megjelölésére szolgál. A sportnyelvben a bizalmas-tréfás 

öregfiú kifejezéssel szemben a ~ hivatalos, választékos árnyalatú: a ~ok versenyét a 

magyar páros nyerte. Számos egyéb jelentése közül ma is él a ’korelnök’: ő a testület ~a, 

azaz legidősebb v. legrégebbi tagja. A kiejtésben a gyakoribb [szenior] mellett előfordul a 

[szénior] változat is. 

 

szénlapát – szeneslapát 

A szénlapát német mintájú tükörszó; helyette jobb a magyaros szeneslapát. 

 

Szentpétervár 

A Nagy Péter cár alapította Néva-parti nagyváros neve a történelem folyamán többször is 

megváltozott: 1914-ig ~, ekkortól Petrográd (magyarul Pétervár), 1925–90 között 

Leningrád, azóta ismét ~. Aszerint, hogy melyik korszakról van szó, használjuk mindig az 

adott korban hivatalos nevét. A mai név rövidebb, nem hivatalos változataként él a 

Pétervár forma is. 

 

szenvedő ige L. -tatik, -tetik; -atik, -etik képzős igealakok 

 

szenved  terjengős kifejezésekben 

A szenved ige elsődleges ’fájdalmat érez’ jelentésével összhangban levő, kissé választékos, 

de szükséges és helyes kifejezések: balesetet, büntetést, csorbát, hajótörést, hátrányt, 

hiányt, ínséget, kárt, szükséget, vereséget szenved. Sokszor azonban helyettesíthetők 

tömörebb formával, ilyenkor a szenved elmarad, pl. kárt szenved = károsodik; szükséget 

szenved = szűkölködik. A kétféle megoldás között olykor jelentésbeli v. hangulati 

különbség van, ezért nem mindig helyettesíthetik egymást, pl. vereséget szenved – 

megverik. 

Az orvosi nyelvben gyakori a vmiben szenved kifejezés betegség megnevezésére: 

szívbajban, tüdőbajban, bárányhimlőben szenved = szívbajos, tüdőbajos, bárányhimlős. Itt 

sem mindig végezhető el a fenti tömörítés, pl. felső légúti megbetegedésben szenved. A 

köznyelvben a betegség, ill. a tünet kellemetlen voltát emeli ki a szenved igével alkotott 

kifejezés: álmatlanságban, kedélybetegségben, szorulásban stb. szenved. Ezek mintájára 

alakult a szintén köznyelvi, gúnyos nagyzási hóbortban szenved állandó szókapcsolat. 



A hivatali és a sajtónyelvben sok olyan terjengős kifejezést is alkotnak a szenved igével, 

melyeknek jelentése távolabb áll az ige eredeti jelentésétől. Ezeket lehetőleg kerüljük! Pl.: 

átalakulást, bomlást, változást szenved = átalakul, (fel)bomlik, (meg)változik; halasztást, 

késedelmet szenved = elhalasztják, késik; nem szenved kétséget = nem kétséges, nem vitás, 

nem fér hozzá kétség, kétségtelen, nyilvánvaló, bizonyos. 

 

szenved – tűr 

Jelentésükben közös, hogy alanyuknak vmilyen kínzó testi v. lelki fájdalmat kell 

elviselnie. De aki szenved, az kénytelen rá, aki tűr vmit, az elviseli, kibírja, mert van hozzá 

lelkiereje. Pl.: fogságot, kárt, mellőz(tet)ést szenved; fejfájásban, májbajban szenved; ill. 

tűri a hideget, a hőséget, a kínokat, a bosszantást, a kritikát stb. Ha azonban nem tűri 

tovább, némelyik esetben tehet ellene. 

A kissé terjengős és hivatalos ízű nem tűr halasztást v. késedelmet kifejezés helyett 

ezeket ajánlhatjuk: nem halasztható tovább, ne halogassuk, sürgős, nem késhet, ne 

késlekedjünk v. nem késlekedhetünk vele. De meggyökerezett a nem tűri a nyomdafestéket: 

’olyan durva, csúnya (szó), hogy nem lehet, ill. nem szabad kinyomtatni’. 

 

szenzáció(s) 

Latin eredetű nemzetközi szavak. A folytonos használatban megkoptak, hitelüket 

vesztették, ezért mind a sajtóban, mind a társalgásban érdemes szinonimával helyettesíteni 

őket. A szenzációs melléknévnek több árnyalatos magyar megfelelője van: izgalmas, 

meglepő, meghökkentő, váratlan, érdekfeszítő, hihetetlen, különleges. A szenzáció főnév 

helyett viszont inkább kifejezésekből, körülírásokból válogathatunk: feltűnést v. nagy 

hatást keltő, óriási izgalmat, meglepetést okozó dolog, esemény v. hír. Pejoratív 

jelentésében, a szenzációéhes, szenzációhajhász összetételek előtagjaként viszont eleven is, 

szükséges is. 

 

szenzor 

E latin eredetű idegen szót mind műszaki, mind orvosi-biológiai értelmében jól 

helyettesítheti a magyar érzékelő. Melléknévi származéka, a szenzoros magyarul érző, 

érzékelő. Szaknyelvi szövegben nem kifogásoljuk ezeknek az idegen szavaknak a 

használatát, de a köznyelvben, az ismeretterjesztésben inkább magyar megfelelőikkel 

éljünk! 

 

szépanya, szépapa 

Ezekben az elnevezésekben a szép melléknév egykori ’nagy’ jelentése rejlik (mint 

ezekben: szép összeg; szép kort ért meg). ’Dédanya, dédapa’ értelmük elavult. Némelyek 

az ükanya, ükapa szinonimájaként használják őket, ez azonban nem célszerű, mivel e 

rokonságnevekkel nemzedéki különbséget fejezhetünk ki: az ükanya, ükapa a nagyszülő 

nagyanyja, ill. -apja, a szépanya, szépapa a dédszülő nagyanyja, ill. -apja. Vö. ükanya, 

ükapa 

 

szeparál 

Latin eredetű idegen szó. A köznyelvben jobb helyette a magyar el-, le-, szét-, különválaszt 

v. elkülönít ige. Az igekötős el~ pongyola, mert fölösleges benne az igekötő; ezt is a fenti 

magyar megfelelőkkel helyettesítsük! Szakszóként viszont nem kifogásolható a ~; pl. a 

tejiparban: ’tejet géppel lefölöz’. Az ezt végző berendezés neve: szeparátor. 



 

szépirodalmi nyelv és stílus 

Általában a művészi értékű irodalom (költészet, próza, dráma) nyelve, stílusa. Lényegében 

átfogja egy-egy korszak teljes nyelvhasználatát, vmennyi nyelvi, ill. stílusréteggel 

érintkezik. Jellegzetességei: a) a legváltozatosabb (szókincsbeli, alak-, mondat- és 

szövegtani) eszközök felhasználása; b) választékosság; c) művészi hatásra való törekvés 

(képszerűség, érzelmi, hangulati elemek alkalmazása). Két fő változata: a költői és a prózai 

stílus (ezeken belül a műfajoknak megfelelő stílusárnyalatok). 

A stílusrétegek közül a szépirodalmi stílus aknázza ki legteljesebb mértékben a nyelvi 

jelrendszerben rejlő kifejezési lehetőségeket. Egyaránt meríthet a legkülönbözőbb nyelvi 

és stílusrétegekből, a szaknyelvektől kezdve a tájnyelvig; élhet régies formákkal 

(archaizmusokkal), alkothat szokatlan, újszerű változatokat (neologizmusokat), sőt egyedi-

egyszeri nyelvi kifejezéseket (hapax legomenonokat) is. 

A szépirodalmi nyelv normája inkább csak eszményi természetű, de feltételez egy 

általános köznyelvi normát, mert ehhez képest fejt ki esztétikai hatást. Magasrendű 

kifejezőeszközei a különféle szóképek és ezek költői továbbfejlesztései (az ún. komplex és 

továbbszőtt képek). 

A szépirodalmi stílus az újabb irányzatokban s általában a modern irodalomban nagy 

átalakuláson ment át: kevésbé különül el az irodalmon kívüli nyelvhasználattól (még a 

nyelvi durvaságot is ideszámítva), mint a régebbi korok szépirodalmi nyelve. Mindenesetre 

ezen a területen nyílik a legtöbb lehetőség a nyelvi újításra (kreativitásra), s itt van a 

legnagyobb szerepe, súlya a szöveg szerkezetének (struktúrájának). 

 

szépítő szavak, kifejezések 

A nyelvtudományi műszóval eufemizmus-nak nevezett szépítő, enyhítő szóhasználatnak jó 

néhány funkciója lehet, így alkalmazása legtöbbször indokolt. Általában kellemetlen, 

illetlen v. nyers jelenségeknek, fogyatékosságoknak az említésekor élünk vele; ilyenkor a 

tapintatnak, az illendőségnek, a szeméremnek a megnyilvánulása. Pl. az ostobaságot 

beszélőnek csak annyit mondunk, hogy nem gondolta át eléggé a dolgot; az öreg ember 

lehet koros v. idős; a buta ember lassú felfogású, a kövér ember testes, molett v. erős 

(testalkatú). 

A hivatali és a jogi nyelvben a tolvaj tettes, a gyilkos vádlott (amíg jogerősen el nem 

ítélik), a részeg ittas stb. A közéleti érintkezésben a szépítő nyelvhasználat éppúgy lehet az 

udvariasság, a mértéktartás kifejezője, mint az igazság elkendőzésének eszköze. Pl. a 

tárgyalások az őszinte véleménynyilvánítás légkörében folytak: ’a tárgyaló felek (szinte) 

semmiben sem értettek egyet egymással’. Sok irodalmi és zenekritikából alig lehet 

kihámozni, hogy a bíráló tulajdonképpen sikerületlennek tartja az alkotást v. előadást. Az 

eufemizmus önmagában nem erény. Nem az a szépirodalomban sem, bár ott még 

árnyalatosabbak, kifinomultabbak ezek a nyelvi eszközök. 

Olykor – épp ellenkezőleg – nem szépítő, hanem „durvító” (rosszalló, elmarasztaló) 

nyelvi formákkal él a beszélő, az író. Ennek forrása a gúny, az ellenséges indulat, sokszor a 

megbélyegzésnek v. az érzelmi elítél(tet)ésnek a szándéka. Ez utóbbi jelenség – az ún. 

kakofemizmus – éppúgy a kor- és társadalmi viszonyoknak, egyéni és korízlésnek a 

függvénye, mint a szépítő kifejezésmód előtérbe kerülése v. visszaszorulása. 

L. még: eufemizmus, kakofemizmus 

 

szerb – rác 



A szerb a köznyelvi, a rác régies, népies, bizalmas. Mivel az utóbbi elnevezés sértheti a 

szerbek érzékenységét, legfeljebb történeti vonatkozásban használjuk! Pl. a budai Rác 

fürdő nevében, a Rác- előtagú földrajzi nevekben és a rácponty ételnévben. 

 

szerecsen 

Olasz, végső soron latin eredetű népnév. Szóhasadással elkülönült alakpárja: szaracén. 

Eredeti jelentése: ’(észak-afrikai) arab’, később ’mohamedán’, majd ’sötét bőrű, afrikai, 

néger’. Népies változata: szerecseny. Ma már népnévként elavult, csak a ~dió és az átvitt 

értelmű ~mosdatás összetételben fordul elő. 

 

szerelmes – szerelmetes 

Nemcsak hangulatuk, hanem jelentésük is eltérő. A mai köznyelvi szerelmes melléknév és 

főnév: ’szerelmet érző (személy)’; a régies, irodalmias szerelmetes melléknév: ’hőn 

szeretett’, pl. szerelmetes magzatom. Vö. szemérmes – szemérmetes | szorgalmas – 

szorgalmatos 

 

szerencse fel! 

A német Glück auf! bányászköszöntés tükörfordítása. Erős hagyomány fűződik hozzá, s a 

magyar szemlélettel sincs ellentétben (azt kívánjuk a bányásznak, hogy épségben jusson fel 

a tárnából). Ennek ellenére újabban a magyarosabb, de színtelenebb jó szerencsét! 

köszöntéssel váltották fel. A köznyelvben hasonló értelmű köszön(t)ések: sok szerencsét!; 

járj szerencsével!; stb. 

 

szerénykedő nyelvhasználat 

A valóban szerény, tehát udvarias, tisztelettudó kifejezésmódtól meg kell különböztetnünk 

a ~ot, amely sokszor bosszantóan körülményes s nem is mindig őszinte. Többféle 

megnyilvánulási formája van. A legjellegzetesebbek: 

a) A saját személyünk (látszólagos) kicsinyítésére, háttérbe szorítására szolgáló szerény 

v. csekély melléknév használata: szerény személyem; szerény véleményem szerint; 

fáradjanak be szerény otthonunkba!; amennyire csekély tehetségemből tellett; stb. 

Állításainknak bizonyos igés szerkezetekkel való bevezetése: legyen szabad (kevésbé 

választékosan: szabadjon) megjegyeznem a következőket…; bátor vagyok (voltam, leszek) 

kifejteni azt a véleményt, hogy… 

b) Az igei állítmány feltételes módba tétele (ha ennek nincs tényleges funkciója): hát itt 

volnánk!; kérnék egy pohár vizet; csak ennyit szerettem volna elmondani (miután el is 

mondta!). Ebben a típusban azonban elég nehéz megkülönböztetni a valódi szerénységet a 

modoros szerénykedéstől. Pl. az udvarias szeretném megjegyezni…-féle mondatkezdetet 

nem szabad sommásan szerénykedőnek minősíteni. 

c) A hallgató személyének indokolatlan túlhangsúlyozása, sokszor ironikus mellékízzel: 

köszönöm értékes megjegyzéseidet; olvastam kitűnő munkádat; add át üdvözletem kedves 

családodnak is! 

d) Udvariassági kifejezések fölösleges, túlzó halmozása, már-már a hízelgés látszatát 

keltve: bocsánatát kérem, hogy jelentéktelen ügyemmel rabolom a drága idejét!; 

bátorkodom egy szerénytelen kéréssel megzavarni drága nyugalmát!; stb. Az efféle, 

elavulóban levő kifejezések pedig már valósággal humoros v. gúnyos hatásúak: ajánlom 

magamat!; szeretném (alázatos) tiszteletemet tenni; köszönöm v. kérem alássan; 

kegyeskedik (kegyeskedjék), méltóztatik (méltóztassék); stb. 



 

szerepel 

Divatos ige a hivatali és a sajtónyelvben: ’vmilyen minőségben működik, vminek a tisztét 

tölti be’, ill. ’vmiben benne van, benne foglaltatik’. Sokszor nem egyéb üres töltelékszónál: 

az új kormányban tárca nélküli miniszterként ~; a baleset áldozatai közt ~; nem ~ a 

meghívottak között; a könyvben ~ ez a mondat is…; stb. Egyszerűbben: az új kormányban 

tárca nélküli miniszter; az áldozatok, a meghívottak között van; … ez a mondat is benne 

van v. olvasható. 

 

szerepet játszik 

Átvitt értelmű használatát régebben németesnek tekintették, de ez a jelentés a magyarban is 

kialakulhatott: (fontos, kiemelkedő stb.) szerepet játszott az egyesület megalakításában. 

Elcsépelt volta miatt azonban váltogassuk szinonimáival: vmilyen szerepe van, vmilyen 

szerepet tölt be, vmilyen minőségben szerepel vhol, vmiben. A kissé pongyola nem játszik 

szerepet kifejezést pedig ezek vmelyikével helyettesítsük: nem fontos, nem lényeges, nem 

jelentős, nem érdekes, nem szükséges; fölösleges, szükségtelen; szót sem érdemel, semmi 

az egész. 

 

szerez – okoz L. okoz – szerez 

 

szerint 

Régies és népies alakja: szerént. A ~ ma főként módhatározói szerepű névutó. Néhány 

hagyományos kifejezésben határozórag értékű: az idő ~ = abban az időben, akkor. 

Szokásos jelentése: ’vminek megfelelően, vmihez illően, vmivel megegyezően’, pl. a hatá-

rozat ~, véleményem ~, címe ~, elképzelései ~, a körülmények ~. Mértékhatározói értelmet 

is kifejezhet: érdeme ~ (becsülik), szolgálati beosztásuk ~ (kapják javadalmazásukat). 

Osztó árnyalat jelölésére: padsorok ~ (más-más feladatot kapnak). Tekintethatározóként is 

alkalmazzák: foglalkozása ~ lakatos (é. foglalkozására nézve, azt tekintve); arc ~ ismerem, 

de név ~ nem (jobb így: arcról, névről). Kötött kifejezésekben is használatos: betű ~, szó ~ 

(= pontosan); igazság ~ (= tulajdonképpen); annak rendje és módja ~ (= szabályosan). Vö. 

minden valószínűség szerint 

 

szerkesztőbizottság 

1984 óta egybeírjuk (vö. AkH.11 112. pont). A melléknévi igenévi jelző itt nem tényleges 

cselekvést, hanem e cselekvésre való képességet, alkalmasságot fejez ki. Ugyanezért 

írandók egybe ezek is: bírálóbizottság, döntőbizottság, intézőbizottság, jelölőbizottság; de 

két szóba, mert jelzőjük összetett: földigénylő bizottság, mandátumvizsgáló bizottság, 

ellenőrző bizottság (a két szótagos ellen igekötő összetételi tagnak számít!). 

 

-szerte  ragszerű névutó 

A szerte névutó csak újabban vált raggá (vö. -szám, -számra). Az előtte álló köznévvel 

egybeírjuk, a tulajdonnévhez kötőjellel kapcsoljuk: faluszerte, városszerte, országszerte, 

világszerte; Magyarország-szerte, Nyugat-Magyarország-szerte, Délvidék-szerte, 

Amerika-szerte. Önálló határozószóként azonban külön szó: könyvei szerte hevertek a 

földön. Igekötőként is használatos: szertefoszlik, szerteszéled, szerteszór. 

 

-szerű, -szerűség 



Újabb keletkezésű képzők. Ha sz végű alapszóhoz csatlakoznak, egyszerűsítéssel egyetlen 

hosszú ssz-et írunk: ésszerű(ség). Hosszú ssz-re végződő szóhoz kötőjellel kapcsolódnak: 

dzsessz-szerű (hangzás), valami dzsessz-szerűség megy a rádióban. Ugyanígy a 

tulajdonnevekhez is: Balassi-szerű, Krúdy Gyula-szerű. A -szerűség képzőszerű 

toldalékkal alkotott főnév rendszerint bizalmas-családias hangulatú, gyakran pejoratív is: a 

sarokban valami fotelszerűség ’fotelféle’, ill. ’hitvány minőségű fotel’ álldogált. 

 

szerver 

Latin eredetű, de nyelvünkbe az angol server átvételeként került informatikai szakszó: ’az 

a központi számítógép, amely a vele összekapcsolt más számítógépeknek kérésre adatokat, 

információkat szolgáltat’. Magyarosan ejtjük és írjuk. Tömör magyar megfelelője lehetne a 

kiszolgáló főnév, ez azonban – talán a hozzá fűzhető negatív képzetek miatt – egyelőre 

nem terjedt el. Szintén jó magyar egyenértékese, a rendszerszámítógép mindennapi 

használatra túl hosszú. Így egyre inkább a ~ név válik általánossá. A központi ~ valójában 

tautológia, ezért lehetőleg kerüljük! Jó viszont helyette a központi gép. 

 

szerviz 

Francia–angol eredetű idegen szó. Kiejtése ingadozik a [szerviz] és a [szervíz] között, de 

írva mindig rövid az i. [Szervisz] ejtése ritka, finomkodó. A service írásmód csak 

nemzetközi forgalmú helyeken fogadható el. 

Főbb jelentései: 1. (a franciából:) ’(ét)készlet, teríték’; 2. (az angolból:) ’javítóműhely, 

javító- v. egyéb szolgálat, szolgáltatás’. 

’Autójavító műhely’ értelemben, különösen az (idegen) autómárkával együtt említve 

csak a ~ főnév használatos: Suzuki-~, Renault-~. Egyéb jelentéseiben pontos magyar 

megfelelői vannak, s ezek részben ki is szorították: (ét)készlet, ill. (közönség-, vevő-, 

ügyfél)szolgálat; szolgáltatás; szolgáltató(ház, -vállalat). Az angol self service-nek jó 

magyar fordítása az önkiszolgálás, önkiszolgáló (áruház, üzlet, bolt, étterem, büfé stb.). Az 

önismétlő ~szolgálat viszont kerülendő pongyolaság! 

 

szervizel 

A szerviz ’autójavító műhely’ főnévből képzett ige az autósok nyelvében: tegnap ~ték a 

kocsit, azaz átvizsgálták, ellenőrizték, s ami el volt benne romolva, megjavították v. 

kicserélték. Akit zavar a ~ és a vizel hangzásbeli hasonlósága, ejtheti így is az idegen szót: 

[szervízel]. 

 

szervusz 

A latin servus humillimus (= legalázatosabb szolgája) kifejezésből rövidült tegező kö-

szönés. Üdvözlésként is, elköszönésként is használható, minden napszakban. Többes 

számra utaló alakja is van, a ~tok. Régebbi változatai: szerbusz, szerusz (az utóbbi 

tájnyelvi). Az újabbak: szevasz, szia, szió(ka), szí. Közülük leginkább a szia van elterjedve, 

főleg az ifjúság körében. Ezeknek is megvan a többes számú változatuk: szevasztok, 

szia(sz)tok, sziótok. – A ~ semleges hangulatú köszönés, a többi bizalmas, olykor tréfás. 

 

szerződéses 

Már megszokottá vált ezekben az állandó szókapcsolatokban: ~ fegyelem, ~ üzlet. Más 

szavak jelzőjeként azonban inkább a szerződési melléknévet használjuk: szerződési 

feltételek, kikötések. 



 

szét  igekötő L. széjjel – szét 

 

szett 

Angol eredetű sportnyelvi szóként pontos magyar megfelelője a játszma. Összetartozó 

evőeszközök megjelölésére is jobb a magyar készlet, ill. együttes főnév. 

 

szex, szexi(s) 

A latin–angol eredetű szex ’nemiség’ főnév a szexualitás ’ua.’ szóból rövidült. A bizalmas 

nyelv szava volt, de fokozatosan belekerült a sajtónyelvbe, sőt a népszerű(sítő) 

tudományos irodalomba is. Divatosak összetételei is: szexbálvány, -bomba, -botrány, -film, 

-kazetta, -hullám stb. Melléknévi származékai, a játszi szóképzéssel alakult szexi és szexis 

’szexuálisan vonzó, izgatóan csinos’ a bizalmas beszélt nyelvben élnek, elsősorban fiatal 

nőkre alkalmazva. Átvitt értelemben azonban mozdulatra, sőt tárgyra is: szexi(s) 

a mozgása; ez a ruhadarab nagyon szexi(s). 

 

szexepil 

Az angol sex appeal ’nemi varázs, vonzerő’ kifejezést egy idő óta kiejtés szerint, 

magyarosan írjuk. Már van melléknévi származéka is, a szexepiles. Nincs jó magyar 

megfelelőjük, ezért nem kifogásolhatjuk a használatukat (de ne írjuk őket ksz-szel, a boksz 

mintájára!). 

 

szezon 

Francia eredetű nemzetközi szó. Néha fölösleges, mert vannak jó magyar megfelelői, az 

idény és az évad, olykor az évszak v. az időszak. Sok összetételben és kifejezésben is már 

ezeket használjuk: idénycikk, idénymunkás, idény végi; évadnyitó, évadzárás, színházi 

évad. Néhány esetben azonban nehezen magyarítható a ~: elő~, utó~, gyümölcs~, uborka~, 

holt ~. A sajtónyelv útján terjedő szezonális melléknévi származéknak is vannak árnyalt 

magyar megfelelői: időszakos, időszaki, idényjellegű (a szövegkörnyezet dönti el, melyiket 

válasszuk az idegen szó helyett). 

 

szféra 

Választékos stílusú, kissé finomkodó kifejezés a közéleti és a sajtónyelvben: szellemi ~, 

vállalkozói ~; az oktatás, a kultúra, a gazdaság Ijában. Divatszóvá vált, ezért váltogassuk 

szinonimáival, pl. szellemi élet, sőt hagyjuk el: a vállalkozók; az oktatásban, a kultúrában, 

a gazdaságban. 

 

-szigeteki – -szigeti 

A -szigetek utótagú országnevek -i képzős származékának képzésekor nehézséget okoz, 

hogy e képzőnk hagyományosan csak egyes számú alapszóhoz járulhat. Emiatt ingadozás 

van pl. a Fülöp-szigetek melléknévi alakjában: Fülöp-szigeteki v. -szigeti. Mivel az 

alapalak helyesen csak a Fülöp-szigeteki formából állítható helyre, nyelvtani és 

hangzásbeli nehézkessége ellenére ezt ajánljuk a kétértelmű Fülöp-szigeti változattal 

szemben. Ugyanígy: kanári-szigeteki, Seychelle-szigeteki stb. (A kanári köznév az -i 

képzős melléknévben nem tartja meg nagy kezdőbetűjét, a Fülöp és a Seychelle 

tulajdonnév viszont igen!) 

 



szignál  és származékai 

A szignál főnév latin eredetű, hozzánk feltehetőleg német közvetítéssel jutott nemzetközi 

szó. Tudományos szakszóként, pl. a szemiotikában (jeltanban) nem helyettesíthető mással. 

Köznyelvi magyar megfelelői: jel(zés), jeladás. De ’állandó rádió- v. tévéműsor bevezető 

zenéje’ értelemben nincs rá tömör magyar kifejezés. 

Igei származéka, a szignalizál helyett nem szakszövegben jobb a jelez v. a jelt ad 

kifejezés. A hivatali nyelvből a német mintájú -izál képzős formát jó ideje kiszorította a 

magyar képzős szignál változat, pl. szignálja a levelet, az iratot, azaz kézjegyével látja el, 

esetleg aláírja. A vkire szignálja az ügyiratot szakkifejezés magyarul csak körülírással 

pótolható: vkit kijelöl az elintézésére, megbíz az elintézésével. 

A szignalizáció főnév szaknyelvi jelentései: ’hatósági figyelemfelhívás, értesítés’, ill. 

’közlekedési biztosító jelek (rendszere)’. Már szakmai többértelműsége miatt is 

alkalmasabbak nála ezek a magyar szavak: jel(zés), jel(zés)rendszer. 

 

szignifikáns 

A tudományos nyelvben a ~ különbség, ~ gyakoriság stb.: ’jelzés értékű, feltűnő, 

jelentékeny’. A köznyelvben ne használjuk, mert finomkodó, modoros! Helyette a fenti 

magyar megfelelők, továbbá olykor a fontos, jellemző, meghatározó szavak ajánlhatók. 

 

szik 

Voltaképp három különböző ~ főnevünk van (eredetük és egymáshoz való viszonyuk nincs 

teljesen tisztázva): 1. ’sziksó, szikes talaj’; 2. ’tojássárgája; az ebben levő csíra; a 

petesejtnek a magzatot tápláló része’; 3. ’növény laza, rugalmas bele’. Köznyelvi ejtése és 

írása rövid i-vel, de beszédben elfogadható a [szík] változat is. Ebben a népies 

kifejezésben: a tojás ~e v. ~je ’sárgája, csírája’ van szék alakváltozata is, de ez tájnyelvi. 

 

sziluett 

Francia tulajdonnévből eredő, választékos stílusú idegen szó. Toldalékai magas 

hangrendűek: ~et, ~je. Eredeti jelentése: ’árnyrajz’, ebből ’árnykép, körvonal(ak)’. 

Általában jól helyettesíthető a magyar árnykép, ill. vminek, vkinek a körvonala(i) 

kifejezéssel. 

 

szimatot fog 

Enyhén népies ízű, szólásszerű állandó szókapcsolatok: neszt, szagot, szelet, szimatot fog. 

Éppoly helyesek, mint tömör igei megfelelőik: megneszel, megorront, megszimatol vmit. 

 

szimbólum 

Görög–latin eredetű idegen szó. Pongyola változatait (szimbólium, szimbóleum) kerüljük! 

Szakkifejezésként (pl. Ady ~ai, matematikai, logikai ~ok) nem helyettesíthető magyar 

szóval, egyéb jelentéseiben azonban szabadon váltakozhat magyar megfelelőivel: a fehér 

galamb a béke ~a v. jelképe; a megadás ~aként v. jeleként fehér zászlót tűztek ki. A 

státus~ összetétel viszont csak körülírással fordítható le: olyan életmódbeli külsőség 

(főként vminek a birtoklása), amely vmely magasabb társadalmi csoporthoz való tartozást 

fejez ki. Pl. a hűtőszekrény már nem státus~, a gépkocsi és a telefonos öröklakás még igen. 

 

szimpátia 



Görög–latin eredetű nemzetközi szó. A mai magyarban enyhén bizalmas, társalgási nyelvi 

jellegű. Választékos magyar megfelelői: rokonszenv, együttérzés, vonzalom, vonzódás. 

Összetételekben is, pl. ~tüntetés = rokonszenvtüntetés. A Ival viseltetik vki iránt kifejezés 

helyett ezeket ajánlhatjuk: rokonszenvezik v. együttérez vele, ill. – szerelmi értelemben – 

vonzalmat érez iránta, vonzódik hozzá. 

 

szimpatikus 

Görög–latin eredetű melléknév. A gyakori használatban elcsépeltté vált; helyettesítsük v. 

legalább váltogassuk jó magyar megfelelőivel: rokonszenves, megnyerő, szeretetre méltó, 

rokon érzésű v. érzelmű. De a ~ idegrendszer ’a vegetatív idegrendszernek a belső szervek 

működését szabályozó része’ szakkifejezésben nem pótolható magyar szóval. Úgy ejtsük, 

ahogy írjuk; hosszú és rövid á-val való ejtése egyaránt kerülendő (az előbbi elavult, az 

utóbbi modoros, idegenszerű). 

 

szimpatizál 

Görög–latin tövű, de magyar képzőjű ige. Általában jól helyettesíthető ezekkel a magyar 

szavakkal, kifejezésekkel: ~ vkivel, vmivel = vonzódik vkihez v. vmihez; rokonszenvez 

vkivel v. vmivel; rokonszenvet érez vki v. vmi iránt. 

 

szimpózium – szimpozion 

Görög eredetű, latin és német közvetítéssel meghonosodott idegen szó. Eredetileg: 

’lakoma, ill. az azt követő iddogálás és társalgás’; innen: ’magasabb színvonalú 

beszélgetés, csevegés’, majd ’szűkebb körű nemzetközi tudományos tanácskozás’. Számos 

alakváltozata van, aszerint, hogy írásában a görög v. a latin (sőt más közvetítő nyelvek) 

kiejtése és helyesírása érvényesül-e: szimpozium, szimpózium, szimpozion, szümpozion stb. 

A mai tudományos és sajtónyelvben a címszóul írt változatok a szokásosak. De sokszor jó 

helyette a magyar kifejezés: (nemzetközi) tanácskozás, (tudományos) megbeszélés, 

vitaülés, eszmecsere. 

 

szimptóma 

Görög–latin eredetű idegen szó. Orvosi szakszóként elfogadható, de a köznyelvben magyar 

megfelelőivel pótoljuk: (kór)tünet, ismertetőjel, ritkán vminek az előjele. Melléknévi 

származékában megrövidül az ó: szimptomatikus, azaz tüneti, ill. jellemző, jellegzetes. 

 

szín 

Három azonos alakú főnév: 1. ’látási érzet’; 2. ’színpad’; 3. ’nyitott oldalú építmény’. Az 

első kettőnek számos képzett és összetett származékában – vagylagos kiejtési változatként 

– rövid az i: [szines], [szinez], [szinezet], [szinész], [szinház] stb. De a választékos 

ejtésben és írásban meg kell őriznünk az í hosszúságát! 

 

szingli 

Angol eredetű, a végén ejtéskönnyítő magánhangzóval bővült idegen szó. A sportnyelvben 

a ~ ma bizalmas, csak beszélt nyelvi: ~ben nyerésre állunk; ~ben a magyar hajó a 

reményfutamba került. Választékos és írott nyelvi megfelelője a magyar egyes főnév. A 

bridzs nyelvében a ~ jelentése: ’fél színhiány; vmelyik színből csak egy lap’. Itt a magyar 

kifejezés, nehézkessége miatt, nem tudott elterjedni. Újabban, angol mintára, a 



magányosan élő, egyedülálló személyt, különösen nőt is nevezik bizalmasan-tréfásan ~-

nek. 

 

szinkronúszás L. műúszás – szinkronúszás 

 

színleg – színlegesen 

A két változat között nincs jelentéskülönbség, ezért a hosszabb, körülményes színlegesen 

egyre inkább háttérbe szorul. Rokon értelmű megfelelők: látszólag, látszatra, ill. színlelve, 

tettetve. 

 

szinonima, szinonim – szinonímia 

Görög–latin eredetű szaknyelvi szavak. A szinonima és a szinonim második i-je a 

kiejtésben rendszerint megnyúlik: [szinoníma], [szinoním]. A szinonímia pedig így is 

írandó, hosszú í-vel. Magyar megfelelőik, a rokon értelmű (szó), rokonértelműség 

vagylagos változatként élnek a szaknyelvben és a választékos stílusban. 

 

színpompás 

Régebben a német farbenprächtig melléknév tükörfordításának tekintették, s mint 

idegenszerű kifejezést hibáztatták. Valójában azonban a magyar színpompa főnév -s 

képzős származékának is felfogható. Egy időben azonban sajtónyelvi divatszó volt (pl. ~ 

felvonulás), ezért igényes stiliszta csak módjával használja! 

 

-szín – -színű 

A -szín utótagú főnevek jelzőként melléknévi értelműek: hamuszín arc, cseresznyeszín 

huzat, csontszín függönyanyag, meggyszín bársony, narancsszín felhő stb. E szavak inkább 

csak az irodalmi nyelvben élnek, köznyelvi megfelelőik a -színű utótagú melléknevek: 

hamuszínű, cseresznyeszínű, csontszínű, meggyszínű, narancsszínű stb. Csak a rózsaszín 

főnév vált kettős szófajúvá (főnév és melléknév), s talán már gyakoribb is, mint a 

rózsaszínű. Csak melléknév a nemzetiszín (pl. mellére nemzetiszín kokárdát tűzött), mert 

főnévként a nemzeti szín(ek) szókapcsolatot használjuk. De ugyanilyen jó, bár kevésbé 

választékos a nemzetiszínű melléknév. Csak -ű képzős változatban él viszont a vízszínű és a 

seszínű. 

 

szinte – szintén 

A szinte a mai köznyelvben csak módosító határozószó: ’majdnem, csaknem, kis híján’, pl. 

szinte mindenben egyetértettek. A régi nyelvben és a népnyelvben kötőszóként, az is 

főhangsúlyos szinonimájaként is élt: a másik vendég szinte fiatalember volt, azaz szintén, 

ugyancsak fiatalember. A szintén kötőszónak is volt régebben ’szinte’ értelme, de ma már 

elkülönült egymástól a két szó. 

 

szint 

Divatszó a közéleti és a hivatali nyelvben: helyi ~en, országos ~en, önkormányzati ~en 

stb.; a tervet gyáregységi ~re lebontva kell elkészíteni; a tervezetet egyelőre csak 

munkabizottság ~jén vitatták meg. Helyette tömörebb és pontosabb: helyben, országosan, 

az önkormányzatokban v. -nál; gyáregységekre lebontva; a munkabizottságban stb. A ~en 

tart ’(a) kellő színvonalon tart’ viszont szükséges, elfogadható kifejezés, pl. igyekszünk 

~en tartani a szolgáltatások minőségét. 



 

színvak 

E szónak mint a német farbenblind tükörfordításának a használatát régebben 

helytelenítették, s a színtévesztő-t ajánlották helyette. A két kifejezésnek azonban nem 

azonos az értelme: a ~ csak fehéret, feketét és szürkét lát; a színtévesztő lát ugyan színeket, 

de könnyen összetéveszti őket, pl. a pirosat a zölddel és fordítva. Ezért nem is 

helyettesíthetik egymást. Mind a kettő jó, nem magyartalan a maga jelentésében. 

 

Szinyei Merse 

A nagy magyar festő nevét általában így ejtik ki: [szinnyei merse], holott szabatosan 

[szinyei…], mert a régi Sáros megyei Szinye falu nevéből ered. Más a Szinnyei családnév 

(pl. Szinnyei József nyelvész neve); ebben csakugyan hosszú ny-et ejtünk és írunk. 

 

szipózik 

Argónyelvi szó, valószínűleg a szippant ige tövéből: ’bódító hatású gázt kábítószerként 

(rendszeresen) (be)szív’. Alakváltozata: szipuzik. Az ilyen szenvedély rabja a szipózó v. 

szipuzó, ill. szipós v. szipus. A kábítószer-élvezet e módjának háttérbe szorulásával (kábító 

hatású anyagot nem tartalmazó ragasztók forgalmazásával, ill. más, „kényelmesebben” 

fogyasztható drogok hazai megjelenésével) e szó(csoport) gyors elavulása, eltűnése 

várható. 

 

sziszifuszi 

A görög mitológiai eredetű ~ munka kifejezés óriási, de sikertelenségre ítélt, 

elvégezhetetlen munkát jelent (Sziszüphosz király az alvilágban azzal bűnhődött, hogy egy 

hatalmas kősziklát kellett felgörgetnie a hegy csúcsára, de közvetlenül a cél előtt a szikla 

mindig visszazuhant). Ezért a ~ jelzőt hibásan használják az efféle sajtónyelvi 

mondatokban: ~ munkával v. erőfeszítéssel sikerült a pályát játékra alkalmassá tenni. A 

rendkívüli erőfeszítést követelő, de végeredményben sikeres munka nem ~, hanem pl. 

emberfeletti v. titáni. 

 

szisztéma 

Görög–latin eredetű, főleg a beszélt nyelvben kedvelt, de a közéleti, hivatali zsargonban is 

gyakori idegen szó. Választékos magyar megfelelői: rend(szer), eljárás(mód). Melléknévi 

származékában, a szisztematikus szóban megrövidül a tőbeli é hang. Ezt a rend(szer)es, 

rendszert alkotó, tervszerű(en elrendezett), néha az (állandóan) ismétlődő kifejezésekkel 

pótolhatjuk. 

 

szituáció 

Latin eredetű nemzetközi szó: ’helyzet’. Szakkifejezésként elfogadható, a köznyelvben 

azonban helyettesítsük magyar megfelelőivel: helyzet, állapot, körülmények. A ~ főnévből 

rövidült diáknyelvi szitu (pl. mi a szitu?; ez rázós szitu volt) csak a maga stílusrétegében 

használható. 

 

szível – szívlel 

Különbözik a jelentésük! A kissé népies szível: ’szeret, kedvel vkit, jóindulattal van vki 

iránt’. A köznyelvben jobbára tagadó mondatban fordul elő: nem szívelte ezt a munkatársát 

’nem kedvelte, alig tudta elviselni, türelmetlen volt vele szemben’. Ritkán igekötővel is: 



elszíveli ’elviseli, kibírja’ a megpróbáltatást, a csapást. A szívlel ige csak meg- igekötővel: 

megszívlel vmit, pl. intelmet, tanácsot, azaz megfogad, követ. Ezért szótévesztés a szível 

helyett szívlel-t írni, mondani, pl. sohasem szívlelték a nők. Helyesen: sohasem szívelték, 

kedvelték v. szerették. 

 

szíves – szívélyes 

’Szívből jövő’ jelentésben fölcserélhetők egymással: szíves v. szívélyes üdvözlet, 

fogadtatás. Máskor csak kismértékben válik el az értelmük: a szívélyes fiatalember 

’szolgálatkész’, a szíves modor ’udvarias’. De már az eszmecsere csak szívélyes 

’bensőséges’ lehet, bizonyos udvariassági kifejezésekbe viszont csak a szíves ’kedves’ 

jelző illik, pl. szíves engedelmével, szíves válaszát várva. S a légy szíves! felszólítás sem 

mondható így: légy szívélyes! 

 

szivi(kém) 

A nők bizalmas-családias megszólításaként használatos szívem, szívecském a mai beszélt 

nyelvben általában rövid i-vel hangzik: [szivem], [szivecském]. Belőlük keletkezett játszi 

szóképzéssel a szivi, szivikém (ezeket már röviden is írjuk). A családi körön kívül 

alkalmazva többnyire van vmi bizalmaskodó, lekezelő mellékízük: mondja, szívecském, 

bent van a főnök?; tudod, szivi, nekem éppen az ilyen lányok tetszenek; stb. 

 

szív – szí 

A szív ige két változata sokáig vagylagos alakként szerepelt a helyesírási szabályzatban, de 

a 11. kiadás óta csak a szív írásmód van feltüntetve. Ma ez a köznyelvi, a szí régies, 

irodalmias, pl. Szíttál-e lassú mérgeket? (Babits; verscím). De a határozói igenevet most is 

ebből képezzük: szíva, szíván. 

 

szja 

A személyi jövedelemadó rövidítése – más betűszókhoz hasonlóan – írásban nem nyúlik 

meg a toldalékok előtt: befizette az ~-t (nem pedig: szjá-t). Beszédben azonban inkább így 

hangzik: eszjéát. Vö. áfa, eva toldalékolása | MTA | USA kiejtése, toldalékolása 

 

szkizofrénia 

E görög elemekből alkotott betegségnevet a választékos beszédben sz-szel ejtjük, s így is 

írjuk, de a köznyelvben van skizofrénia változata is, s az sem hibás. Ugyanígy a szócsalád 

más tagjaiban: szkizofrén, szkizoid, ill. skizofrén, skizoid. Helytelen és kerülendő viszont a 

németes ejtésen alapuló sizofrén(ia), sizoid. Az orvosi helyesírásban megmaradt a latin–

görög schizophrenia stb., de a népszerű tudományos irodalomban megengedhető a kiejtés 

szerinti írásmód. 

 

szlovák – tót 

A szlovák nép régi magyar neve, a tót nem volt pejoratív (ahogyan ezt a gyakori Tóth 

családnév és Mikszáth Tót atyafiak c. műve is tanúsítja), de a XX. század elejének 

soviniszta szóhasználatában rosszalló mellékíz tapadt hozzá. Ezért sok szlovák sértőnek 

érezte, s népnévként a szlovák-ot kezdte használni. Ma ez a hivatalos elnevezés, legyen szó 

akár az önálló Szlovákiában, akár másutt (pl. Magyarországon) élő szlovákokról. De a 

bizalmas beszélt nyelvben is csak akkor használjuk a tót népnevet, ha bizonyosak lehetünk 

afelől, hogy senkinek a nemzeti érzékenységét sem sértjük vele. 



 

szóalkotás L. mozaikszók | szóelvonás | szóhasadás | szóképzés | szóösszetétel | 

szórövidítés | szóvegyülés 

 

szociál-  előtagú összetételek 

A német Sozial- előtagú főnevek gépies fordításával a XIX. század második felétől számos 

ilyen szó került be tudományos és sajtónyelvünkbe: szociáldarwinizmus, 

szociáldemokrácia, szociáldemokrata, szociálpolitika, szociálpszichológia, 

szociálsovinizmus stb. Bár a latin eredetű szociális melléknévvel alkotott jelzős 

szerkezetek jobban illenének szókincsünkbe, a szociál- előtagú főnevek nagy része annyira 

meggyökerezett, hogy nem tudjuk ily módon átalakítani. Kivételképpen a szociálpolitika 

lehetne szociális politika, de még jobb a magyar előtagú társadalompolitika, esetleg a 

jóléti politika. A szociálpszichológia tudománynevet jól helyettesítheti a magyar 

társadalom-lélektan; kissé más tartalmú, de szintén kifogástalan a társaslélektan. 

 

szociális 

E latin eredetű melléknévnek sok szabatos magyar megfelelője van, aszerint, hogy milyen 

szónak a jelzője: a ~ rétegződés lehet társadalmi, vagyoni; a ~ viszonyok: anyagi, 

gazdasági; a ~ gondoskodás: emberbaráti, jóléti; a ~ kapcsolat(ok): társas; a ~ 

lelkiismeret: közösségi; stb. Mindig azzal a magyar melléknévvel helyettesítsük, amelyik a 

legjobban beleillik a szövegösszefüggésbe! 

 

szocialista, szocializmus 

A szociális melléknév képzett származékai. Megrövidült bennük az á (mint ezekben: ráció 

– racionális, racionalista, racionalizmus, racionalizál; régió – regionális, regionalizmus). 

A szociálista, szociálizmus ejtés- és írásmód elavult, ma vulgárisnak számít. A sietős v. 

pongyola beszédben hangkivetéssel [szocalista], [szocalizmus] alakban is előfordulnak. Ez 

okvetlenül kerülendő, mert nyelvi igénytelenségre vall! 

 

szócikk – címszó L. címszó – szócikk 

 

szócsonkítás  L. szórövidítés 

 

szóelemző írásmód  L. helyesírásunk alapelvei 

 

szóelvonás 

~sal gyarapítjuk szókészletünket, ha vmely szóból úgy alkotunk új – gyakran szófajában is 

eltérő – szót, hogy elhagyjuk valódi v. látszólagos képzőjét. A meggyökerezett elvonások 

nem vetnek föl semmiféle nyelvhelyességi kérdést, kivált ha elvont jellegük nem is 

szembeötlő, pl. emlék, gyár, kadar, kapa, rom, roncs, séta, szemle, vád. Ezek a nyelvújítás 

szülöttei. Néhányuk azonban mindmáig keresetten választékos maradt, pl. dölyf, élv, kény 

(többnyire még összetételeikben is). Akad olyan ~ is, a zűr, amely stílusértékében 

rendkívül nagy utat tett meg (lefelé), az emelkedett költői nyelvtől az argóig. A ~t 

egyébként maga az argó is használja, pl. blama, zaba főnevek a blamál, zabál igéből. 

Az utóbbi évtizedekben szokásossá vált igéket elvonni olyan összetételekből, 

melyeknek utótagja -ás, -és képzős főnév: a gépírás-ból meg a gyorsírás-ból így 

keletkezett a gépír és a gyorsír, a nagytakarítás-ból a nagytakarít; a szaknyelvben van 



hőkezel, mélyhűt, próbaüzemel is. Többségüket már nemigen hibáztathatjuk, de az igényes 

fogalmazású, választékos szövegből még kirínak. Sután hangzana pl., hogy az új 

csarnokban a jövő héten próbaüzemelünk. Bármennyire óvakodunk a terpeszkedő 

kifejezésektől, ilyenkor jobb a körülírás: a jövő héten tartjuk v. kezdjük meg a 

próbaüzemel(tet)ést. 

 

szóértelmesítés  L. népetimológia 

 

szofisztikált 

E sajtónyelvi melléknév (pl. ~ fogyasztó) forrása az angol sophisticated ’mesterkélt, 

kifinomult, kitanult, (meg)hamisított, elferdített’ igenév. Ennek végső forrása a görög 

szofista, szofisztika, szofizma szócsalád. Az angol–amerikai reklámnyelvben az árucikk 

(különösen műszaki cikk) kifinomultságára, a legkényesebb igényeket is kielégítő voltára 

utaló divatszóvá vált. Az ebből „magyarított” ~ melléknevet legfeljebb stíluselemként 

(negatív mellékértelemmel) használhatjuk. De inkább ezekkel az árnyalt magyar 

megfelelőivel éljünk: kifinomult (eljárás), ravaszul v. pompásan kitalált (árucikk), igen 

érzékeny (műszer), kifinomultan választékos, esetleg csavaros (stílus, beszéd). 

 

szoftver 

Angol eredetű számítástechnikai szakszó (software): ’a számítógépnek szellemi munkával 

előállított, ill. azt magába sűrítő, alkalmilag cserélhető része’, szemben az állandó gépi 

résszel, a hardver-rel. (~ pl. a gépi nyelv, a program.) Mivel erre a kulcsfontosságú 

szakkifejezésre nem sikerült rövid és tartalmilag is pontos magyar megfelelőt találni v. 

alkotni, a magyar szaknyelv és köznyelv, jobb híján, az angol szót vette át, kiejtés szerinti 

írásmóddal. Melléknévi származéka, a szoftveres, pl. szoftveres mérnök, kissé még 

bizalmas jellegű, de szükséges szó. Munkakör jelölőjeként főnevesülve is: felvettünk egy jó 

szoftverest. Vö. hardver 

 

szófukar 

Német mintájú tükörszó (vö. wortkarg), de meghonosodott, már nem érezzük 

idegenszerűnek. Jó magyaros szinonimái: szűkszavú, kevés beszédű, hallgatag, szótlan. 

 

szóhangulat 

A szó jelentéséből adódó hangulati értéket erősítheti is, gyengítheti is a jó- v. 

rosszhangzás. Ez legnyilvánvalóbb a hangutánzó és hang(ulat)festő szavakban. A jelentés 

hangulati értékét módosíthatják a toldalékok is (pl. a kicsinyítő képzőknek kedveskedő, 

becéző velejárója, ill. a legtöbb gyakorító igeképzőnek a folyamat hatásfokát, feszültségét 

csökkentő mellékzöngéje). 

A szó képzettársítási körének is lehet hangulatkeltő ereje; pl. az idegen szók sokszor 

rosszalló, máskor azonban szépítő irányban térnek el magyar megfelelőiktől. 

A szavak írásképében a hangulatot befolyásoló tényező lehet a nagy kezdőbetűs v. az 

idézőjeles írásmód. 

 

szóhasadás 

A szavak többségének egynél több jelentése van. Pl. a zamat főnév konkrét jelentésben ’íz’ 

v. ’illat’ (a kávé zamata), átvitt értelemben ’a beszédnek tájit és egyénit sajátosan vegyítő 

jellege’ (beszédének falusias zamata volt). Ha a szónak egyszersmind több alakváltozata is 



van, a jelentések távolodásával párhuzamosan ezek is elkülönülhetnek egymástól. Ezt 

nevezzük párhuzamos alak- és jelentésmegoszlásnak, tömör szakszóval ~nak. Ez történt a 

zamat esetében is: egykori alakpárja, a szimat önállósult (mind szaglásra vonatkozó, mind 

átvitt értelmében), s a két szó valamikori összetartozásáról már csak a nyelvtörténet 

ismerői tudnak. 

A ~ előfordul szótövekben is: dobban – döbben; dulakodik – tülekedik; perem – prém; 

vacak – vacok; stb. Bekövetkezhet ~ toldalékolt tövek között is: daruk – darvak; éberen – 

ébren; fia – fiúja; neje – nője, sőt a tövek toldalékaiban is: gondatlan – gondtalan; 

páratlan – pártalan. A köznyelvnek zárt ë-t is használó változatában hëgyës a ceruza, de 

hëgyes a vidék. 

Csak örülhetünk a szókincsgyarapodás e ritka módjának. Annak viszont nem, ha az 

egyszer már önállósult alakok és jelentések a pongyola használatban ismét 

összevegyülnek, s ezzel megzavarják a beszélők közötti megértést (pl. íztelen – ízetlen). 

 

szóismétlés  L. ismétlés | pongyola stílus 

 

szokásmondás 

Régies nyelvészeti műszó, a szólás(hasonlat), közmondás, szállóige gyűjtőfogalma. Rokon 

értelmű kifejezések: szólásmód, szójárás, példabeszéd, jeles mondás stb. Kertész Manó 

könyve nyomán ~nak minősül minden olyan szólás v. fordulat, amely vmely régi, 

feledésbe merült szokást, műveletet, eszközt tartalmaz, s ezáltal művelődéstörténeti 

vonatkozása van. Pl.: kosarat ad, ill. kap; kiteszik a szűrét; sok van a rovásán; 

kenyértörésre kerül a dolog; vkinek a malmára hajtja a vizet; se pénz, se posztó; fabatkát 

sem ér. A ~ok régies és népies hangulatuk révén hatásos stíluseszközök. 

 

szóképek  L. képes beszéd, nyelvi kép 

 

szóképzés 

Az ún. belső szóteremtésnek az egyik legfontosabb módja a ~, vagyis meglevő alapszóból 

képző hozzáadásával új szó alkotása. A nyelvújítás merész és tömeges képzéseit a régebbi 

nyelvművelés erősen bírálta, rostálta, s ez magának a ~nek mint szóalkotási módnak a 

hitelét is rontotta (vö. a párásság, rendezvény, gazdaságtalan stb. szavakkal szembeni 

fenntartásokat). Ennek nyomán a ~ kissé veszített is produktivitásából, de a mai nyelvben 

újból keletkeznek, ha nem is tömegesen, képzett szavak. 

A származékok képzett volta idővel teljesen el is homályosulhat (jobbágy, jószág, 

keres); olykor a tő veszíti el önálló létét (szorít, szorul, szorong), máskor a képző válik 

terméketlenné (apród, bököd). 

A nyelv igényes használója mérlegelje azt is, hogy a képzők között is vannak rokon 

értelműek, melyek ugyanannak a jelentésnek más és más árnyalatát fejezik ki (röp-köd, 

röp-dös; száll-dos, száll-ong, száll-dogál, száll-ingózik; Mar-i, Mar-ika, Mar-csi, Mar-

csa). Némelykor a magyar képző verseng az idegennel (pasztőr-öz – pasztör-izál), s 

megesik az is, hogy jelentésmegoszlás alakul ki közöttük (fix-írozza a nőt – fix-álja a 

másolatot, az időpontot). 

L. még: szabálytalan képzésű szók 

 

szokik 



A köznyelvben – főnévi igenévi tárgy mellett – a ~ ige múlt idejű alakjait használjuk: nem 

szoktam hazudni. A jelen idejű igealak ilyen szerepben vulgáris, kerülendő: reggel ötkor 

szokok (helyesen: szoktam) felkelni; ilyet ő nem szok (helyesen: szokott) csinálni. De 

’hozzászokik’ jelentésben hibátlan a ~ jelen időben való ragozása: ~ a szeme az erős 

fényhez; a házhoz ~ a macska. Az igekötős származékok pedig tetszés szerint használhatók 

mind a három időben: rászokott a dohányzásra; mindent megszokik az ember; könnyen 

bele fogtok szokni; stb. 

 

szók – szavak L. szavak – szók 

 

szól 

Bizonyos toldalékai ma kötőhangzó nélkül járulnak hozzá, pl. ~t, ~ni; a kötőhangzós 

változat régies, választékos: ~ott, ~ani. A népies ejtésben az l hang olykor megnyúlik: 

szóllok, szóllanak, sőt szollok, szollanak. 

A ~ vmiről kifejezést a társalgási és a sajtónyelv (részben angol hatásra: something is 

about something/somebody) átvitt értelemben is használja: ez a változás arról ~, hogy…; a 

demokrácia arról ~, hogy…; a korabeli divat egészen másról ~t; Miről ~ az Európa-

parlamenti választás? (újságcím). E divatos fordulatot csak módjával alkalmazzuk, mert 

közhellyé kopott. Magyarosabban, egyszersmind árnyaltabban: a változás abban áll…; a 

demokráciának az a lényege…; a korabeli divat egészen más(milyen) v. másféle volt; Mi a 

lényege, a tétje az Európa-parlamenti választásnak?, Miért fontos az Európa-parlamenti 

választás? 

 

szóláshasonlatok használata 

A szóláshasonlat: hasonlítást tartalmazó szólás, pl. szidja, mint a bokrot. Alakja kötöttebb, 

mint a hasonlaté, de általában több változatban is él a nép ajkán és az írott nyelvben: 

hallgat, mint süket disznó a búzában; …, mint disznó a rozsban; lapul, mint dinnye a 

fűben; nyersebben: …, mint szar a fűben. Némelyik szóláshasonlatnak annyi változata van, 

hogy szinte reménytelen a leltározás: úgy megütlek v. úgy elverik v. olyat kapsz, hogy 

abból v. attul v. attúl (igen ritkán: attól) koldulsz v. kódulsz (ez utóbbi alak is köznyelvi, s 

jelentésében elszakad a koldul igétől, némileg a lódul hatására és ahhoz közelítve). 

A szemléletes, logikus szóláshasonlatok épségét érdemes óvni. De ne ítéljünk el 

gépiesen minden változtatást, sőt szólásvegyítést se! Igaz, hogy a szidja, mint a bokrot az 

eredeti kifejezés, de a vegyüléses szidja, mint a záporesőt sem értéktelen; sőt, mivel az 

eredetinek alapul szolgáló anekdota feledésbe merült, akár szemléletesebbnek is 

tekinthetjük. 

A szóláshasonlatok értékét nem vitatva mindig mérlegelnünk kell, mely 

közléstípusokba, szövegfajtákba, tág értelemben vett műfajokba illenek bele, s melyekből 

rínak ki (aligha valók pl. halotti búcsúztatóba v. a tudományos értekező prózába). 

Ne tagadjuk továbbá, hogy a találó egyedi hasonlatok rendszerint szemléletesebbek, 

mint a – gyakran megkopott – köznyelvi képek. Az argó, a kevésbé ismert nyelvjárások 

szóláshasonlatait többnyire azért érzi a köznyelvet beszélő szellemesnek, üdének, mert 

még egyéni leleményként ízlelgeti őket: nézöget, mind banga (= szájtáti) a mönyországba 

(Szenna vidékéről); úgy elröpítlek, hogy a jóistent is csak a fordulókban látod (a pesti 

argóból). 

 

szolgál 



Ebben a jelentésében: ’ellát vmilyen feladatot, betölt vmely szerepet, működik vhogyan, 

rendelkezésére áll, hasznára, javára van vkinek, vminek’ kissé idegenszerű (németes), ill. 

hivatalos ízű. Pl. ez a szerkezet sokszorosításra ~; egyszerűbben: sokszorosításra való v. 

használatos, ill. puszta igealakkal: sokszorosít. 

Óvatosságot kíván a ~ ige körülíró használata is. A vmiül ~ vmi kifejezés általában 

választékos, szükséges forma: vminek az alapjául, bizonyítékául, cáfolatául, ill. vkinek a 

búvóhelyéül, mentségéül ~ vmi. Ha az -ul, -ül ragos határozót névszói állítmánnyá 

alakítjuk, s a ~ igét elhagyjuk, a mondat lényegében ugyanazt jelenti: vmi alapja, 

bizonyítéka, cáfolata vminek, búvóhelye, mentsége vkinek. De már ezt a kifejezést: ~jon 

mentségemre az, hogy… nem helyettesíthetjük gépiesen ezzel: legyen (a) mentségem az, 

hogy… 

Hivatalos ízű, általában kerülendő a vmire ~ vmi kifejezés, melyben a ~ ige határozója 

vmilyen elvont főnév: dicséretére, előnyére, hasznára, javára, megelégedésére, örömére ~ 

vmi. A ~ helyett számos rokon értelmű megoldás kínálkozik: dicséretére válik vmi; 

előnyére, hasznára, javára van v. válik vmi; megelégedést kelt benne vmi; megnyugtatja, 

örömet szerez neki, (meg)vigasztalja vmi. 

Idegenszerű és ésszerűtlen a vminek az akadályául ~, vkinek a kárául v. kárára ~ vmi 

kifejezés. Helyettük: vmi akadályoz vmit, kárt okoz vkinek. Választékos és udvarias viszont 

a vmivel ~ vki, pl. felvilágosítással, tanáccsal, útmutatással, vigasszal v. vigasztalással ~ 

vki v. vmi. 

 

szolgálatkész L. határozós összetételek 

 

szolgáltat 

Hivatalos, olykor cikornyás az efféle kifejezésekben: okot ~ vmire, elégtételt ~ vkinek. 

Elég helyette, sőt jobb így: okot, elégtételt ad. 

 

szolgáltatás 

E divatos szó összefoglaló jelentésben nem helytelen: ’a lakosság bizonyos szükségleteit 

kielégítő tevékenység’. Ha azonban ezt a tevékenységet pontosabban is meg tudjuk 

nevezni, ne használjuk a ~ főnevet. Tehát ha csupán az elromlott tévékészüléket javíttatjuk 

meg a Gelkával, ne mondjuk v. írjuk azt, hogy igénybe vesszük a Gelka ~át! 

 

szolid 

Latin eredetű nemzetközi szó. A kiejtésben vagylagos a [szolid] és a [szolíd], de írva csak 

rövid i-vel szabályos. Eredeti jelentése: ’szilárd, biztos, alapos; megbízható, komoly, 

józan, kiegyensúlyozott; nem kockázatos, méltányos’. Ha ’egyszerű, nem feltűnő, nem 

hivalkodó, ízléses, szerény, diszkrét’ értelemben használjuk (pl. ~ öltözet, ~ viselkedés), 

akkor tulajdonképpen a szelíd melléknév jelentésének egy részét ruházzuk rá, bizonyára az 

alaki és tartalmi hasonlóság folytán. Ha a szövegkörnyezet nem teszi teljesen világossá, 

milyen értelemben használjuk a ~ szót, folyamodjunk inkább vmelyik szinonimájához! 

 

szólít, nevez  határozója 

Ezeknek az igéknek többféle állandó határozói vonzatuk van: néven v. nevén szólít, nevez 

vkit, ill. átvitt értelemben nevén nevezi a gyermeket, azaz a (kellemetlen) dolgot. A nevéről 

szólít szerkezet régies, elavult, a nevénél szólít idegenszerű, kerülendő. Mást jelent a 



vkinek, vminek szólít, nevez kifejezés: mostohaapjukat Pista bácsinak szólították; jogos 

felháborodásában széltolónak, hitvány gazembernek stb. nevezte szomszédját. 

 

szól – szaval 

Azonos alapszó kétféle tőváltozatából képzett, elkülönülő jelentésű igék. A szól 

alapjelentése: ’szavakat mond, beszél’, a szaval-é: ’verset mond, előad’. Idővel a szaval 

igéhez némi rosszalló mellékértelem is tapadt: ’verset (korszerűtlen v. hamis) pátosszal ad 

elő’. Ezért a művészi szavalás a mai szóhasználat szerint inkább versmondás, s a verset 

szavaló színész, előadóművész is versmondó, nem pedig szavaló. Ebbe belejátszhatott, 

hogy a szaval igének ilyen jelentése is van: ’meggyőződés nélkül, fölöslegesen sokat, ill. 

képmutató módon beszél’. Ennek ellenére a szaval igét is bátran használhatjuk a 

versmondásra, hiszen a jó versmondás nem csupán beszéd, hanem igenis szavalás, a 

zeneiség (ritmus és rímek) érzékeltetésével. 

 

-szomjas  utótagú összetételek 

Német eredetű tükörszavak: bosszúszomjas, dicsőségszomjas, vérszomjas. Már 

meghonosodtak, nem idegenszerűek. A bosszúszomjas-nak jó magyaros szinonimája a 

bosszúvágyó. 

 

szónoki, előadói stílus 

A klasszikus szónoklattan (idegen nevén: retorika) szabályaiban óriási nyelvi, stilisztikai 

és hatáslélektani tudásanyag halmozódott fel. Ez természetesen sokat bővült és finomodott 

azóta, de egészében nem vált érvénytelenné. Fogalmazástanban, szerkesztéstanban sok 

általános és középiskola ma is oktatja az antik retorika lényegét. Bár címszavunk csupán 

stílus-ról beszél, tudnunk kell, hogy a korszerű értelmezés szerint a stilisztikából nem 

zárhatók ki a szerkesztéstani ismeretek: a szerkesztésmód, kompozíció, konstrukció stb. 

nyelvi vonatkozásai. 

A régi szónoki stílust – különösen a politikai és az egyházi szónoklatok stílusát – 

bizonyosfajta emelkedettség, pátosz, nyelvi díszítettség (olykor túldíszítettség) jellemezte. 

A pátosz némely elemét, hatáskeltő eszközét a mai szónoklat sem nélkülözheti (vö.: 

alakzatok | képes beszéd, nyelvi kép). De óvakodni kell a dagályosságtól, a zavaros nyelvi 

képektől (vö. képzavar). 

Az elmúlt korszak közéleti nyelvét, így szónoki stílusát is sablonossá tette néhány tucat 

divatszó és divatos szófordulat állandó ismételgetése. Ezektől a mai szónoknak, előadónak 

okvetlenül óvakodnia kell, mert hiteltelenné tehetik mondanivalóját a hallgatóság előtt. Pl.: 

alapvető változások, konkrét kérdés, komoly eredmények; messzemenően megfelel az 

elvárásoknak, maradéktalanul teljesíti a feladatot; vmit követően, ill. megelőzően. Kerülni 

kell a hatástalanná vált közéleti közhelyeket, töltelékkifejezéseket is. Pl.: elöljáróban meg 

kell állapítanom; szerény véleményem szerint; hadd ne említsem v. soroljam; hivatása 

magaslatán áll; felnő a feladathoz; az érem túlsó oldala. Még a valódi szólások, 

közmondások is megszürkülnek, ha unos-untalan használják őket: akinek nem inge, ne 

vegye magára; átesik a ló túlsó oldalára; stb. Modorossá válhatnak az előadók 

szerénykedő, udvariaskodó formulái: a kérdés lényegét abban foglalnám össze… 

(helyesen: foglalom össze; még jobb: a kérdés lényege az v. a kérdésnek az a lényege); 

legyen szabad v. szabad legyen tisztelettel üdvözölnöm a megjelenteket (egyszerűbben: 

tisztelettel üdvözlöm a megjelenteket); stb. 



A szónoklat, előadás ma is akkor hatásos, ha megvannak benne azok a szerkezeti 

elemek, amelyeket az ókori retorika már kétezer évvel ezelőtt előírt: 

a) A szónok üdvözli hallgatóit, majd fölkelti a figyelmet tárgya iránt. 

b) Igyekszik megnyerni magának közönsége jóindulatát, rokonszenvét. 

c) A témát kifejtve fokozati rendbe szedi érveit és ellenérveit, ill. ezek cáfolatát. Az 

érvelésben általában a kisebb súlyú, erőtlenebb érvek felől halad az erősebbek felé. 

Minden beszédmozzanatban vegyíthet v. egymás mellé állíthat az érzelmekre, ill. az 

értelemre ható nyelvi eszközöket. 

d) A legsúlyosabb érv már átvezet az összefoglaló következtetésig, a következmények 

végső mérlegeléséig. 

e) A lezárás, melynek egyszersmind csúcspontnak is kell lennie, az alkalom szerint 

éppúgy fölszárnyalhat a magas szenvedélyig, pátoszig, mint ahogy emberközelbe juthat 

vmely csattanós, sőt tréfás fordulat által. 

A szónoki stílusban mindent a tárgy, a közönség, a helyzet szab meg: eszerint kell 

választani a nyelvi lehetőségek között. 

L. még: hivatali nyelv | képes beszéd, nyelvi kép | közmondások használata | közéleti 

nyelv | terjengős kifejezések 

 

szóösszetétel 

A mai magyar nyelv legtermékenyebb szóalkotási módja – a korábban uralkodó szerepű 

szóképzés rovására – a ~. A ~ során két v. több egyszerű szót kapcsolunk össze egyetlen 

~lé (pl. diplomaosztás, rendszerváltás, képviselő-választás). Ugyanannak a szónak a 

változatlan v. módosított alakban való megismétlésével keletkeznek az ún. ikerszavak (pl. 

nono, limlom, izeg-mozog, dúl-fúl). 

Az összetett szavak akkor valódiak, ha jelentésük (legalább egy hiányzó toldaléknak az 

odaértésével) több v. más, mint a bennük levő szavak jelentésének összege. E valódi 

összetételek helyesírása általában nem is okoz gondot. Annál inkább azoké az 

álösszetételeké, amelyeknek nincs ilyen jelentéstöbbletük (pl. hároméves, ötévenként, 

partraszállás, bérbeadás). 

Az összetett szók stílusértékéről: a túl hosszúakat csakis a hivatali és a tudományos 

nyelv bírja el, ezekbe viszont nem illenek pl. a játszi ikerítéssel keletkezők (tarkabarka, 

irul-pirul, hoci-nesze stb.). 

 

szórend 

Gyakran okoz félreértést az az egyébként helyes megállapítás, hogy a magyar ún. szabad 

szórendű nyelv. Az ui., hogy nyelvünkben – ragozó jellegéből adódóan – csakugyan 

nincsenek olyan kötelező érvényű szórendi szabályok, mint az indoeurópai nyelvekben (az 

angolban, németben, franciában stb.), korántsem jelenti azt, hogy a magyar mondatrészeket 

összevissza lehet dobálni, a beszélő v. az író kénye-kedve szerint! Sőt e látszólagos 

kötetlenség valójában nagyon is szoros kötöttséget takar. A magyarul fogalmazónak a 

szövegkörnyezet és a közlési helyzet egészét kell figyelembe vennie, s a látszólag nagyon 

sokféle szórendi változat közül általában csak egyetlenegy vág egybe tökéletesen a 

kifejezendő tartalommal. 

Ebben a szócikkben nem tekinthetjük át mindazokat a tényezőket és körülményeket, 

amelyektől a helyes magyar ~ függ (ezek közül jó néhány nem is igen foglalható 

szabályba). E helyett felsorolunk néhány tipikus szórendi hibát, elsősorban a hivatali és a 

sajtónyelv köréből: 



1. Nehezíti a megértést, ha a közlés magva, lényege, az állítmány a (hosszú) mondat 

legvégére marad, pl. ennek a kérdésnek a mai napig kielégítő elméleti megoldása nincs. 

Jobb, célszerűbb ~del: … nincs kielégítő elméleti megoldása. (Az állítmány „késleltetése” 

idegen nyelvi – latin v. német – hatás is lehet.) 

2. Ha a tárgyra nem esik erős, kiemelő hangsúly, az állítmány után van a helye. 

Magyartalan és szükségtelen a tárgy előrevetése az ilyenféle mondatokban: a munkálatok 

befejezése után 30 napon belül a részletes végszámlát csatolom. Helyes ~del: … csatolom 

a részletes végszámlát. 

3. Az alany és a rá utaló birtokos személyjellel ellátott egyéb mondatrész lehetőleg ne 

kerüljön egymás mellé, mert az alanyt emiatt birtokos jelzőnek vélhetik: a lakosság 

akaratát falugyűlésen nyilvánította ki. A kétértelműséget megszüntetve: a lakosság 

falugyűlésen nyilvánította ki akaratát. 

4. Alárendelt összetett mondatban – ha a főmondat nem tartalmaz utalószót – a 

mellékmondatot a főmondat utolsó főnevére értjük. Pl. közzétették a határozatokat a 

munkaköri visszaélésekről, amelyeket a közgyűlés elfogadott. A zavart a főmondat ~jének 

átalakításával oszlathatjuk el: közzétették a munkaköri visszaélésekről szóló határozatokat, 

amelyeket a közgyűlés elfogadott. 

5. A pongyola ~ sajátos esete az ún. mondatátszövődés: vitorlával felszerelt 

műanyaghajóján reméli, hogy két hónap alatt megteszi az utat. Valójában: reméli, hogy 

vitorlával felszerelt műanyaghajóján két hónap alatt megteszi az utat. 

A magyar ~ sajátosságairól és a hivatali nyelv szórendi hibáiról kiváló áttekintést nyújt 

M. Korchmáros Valéria az Iratszerkesztési és -fogalmazási tanácsadó c. könyv 

(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1987.) 64–73. lapján. 

 

szorgalmas – szorgalmatos 

A szorgalmas a köznyelvi változat; a szorgalmatos régies, irodalmias. Vö. szemérmes – 

szemérmetes | szerelmes – szerelmetes 

 

szorít 

A beszélt nyelvben, a német eredetű drukkol magyar megfelelőjeként ilyen jelentése is 

kialakult: ’vkinek, vminek a sikeréért izgul’, pl. majd ~unk érted, hogy átmenj a vizsgán. 

Bár jelentésfejlődése a német drucken, drücken ige mintáját követi, attól függetlenül is 

végbemehetett, így e szóhasználat nem okvetlenül germanizmus. A sportnyelvben 

felváltva használják a szurkol-lal (l. ott), de a drukkol sem veszett ki. A drukker azonban 

csak szurkoló lehet, szorító nem, mert annak a sportnyelvben ez az értelme: ’ökölvívóknak 

kötéllel körülkerített dobogója, küzdőtere’. 

 

szórólap 

Újabb keletű elnevezés a tájékoztató, reklám- v. politikai célú kisnyomtatványokra. Bár 

képzésmódja nem kifogásolható (vö. sütőtök, metélőhagyma, vetőkártya stb.), ne 

feledkezzünk meg hagyományos szinonimájáról, a röpcédula szóról se! Különösen poli-

tikai értelemben ma is ez a gyakoribb, a természetesebb. Ennek van igei származéka is 

(röpcédulázik), amannak nincs. 

 

szóról szóra 

Népies változata, a szórul szóra a köznyelvben is elterjedt, de a választékos írott nyelvben 

csak ~ alakban használható. 



 

szórövidítés 

A ~ v. szócsonkítás már az Árpád-korban is előfordult, a nyelvújítás idején pedig igen 

divatos, termékeny szóalkotási mód volt. Idegen nyelvből ma is átveszünk olykor már ott 

is rövidített szókat a teljes alak mellé: busz – autóbusz; labor – laboratórium. A csonka 

alak általában bizalmas, kevésbé választékos: presszó – eszpresszó. A diáknyelv a cson-

kított alapszót kicsinyítő képzővel is megtoldja: csoki ’csokoládé’, föci ’földrajz’, isi 

’iskola’, tesi ’testnevelés’, tesó ’testvér’. Ugyanígy a felnőttek nyelvében: cigi, szabi 

(újságcímként is: Népszabi ’Népszabadság’), pulcsi, Balcsi stb. Mindezek azonban csak a 

bizalmas társalgásban fogadhatók el, s bizonyos mértéken felül ott is stílustalanok! 

 

-szor, -szer, -ször  rag 

A nyomatékos mértékhatározó ragjaként -szorta, -szerte, -szörte változatban is: százszorta 

okosabb, ezerszerte gazdagabb, ötszörte több munkát kíván. A számhatározónak rokon 

értelmű kifejezőeszköze a névutóvá váló ízben ragos névszó: háromszor járt nála = három 

ízben járt nála. A hivatali és a sajtónyelv az alkalommal, esetben szóalakokat is 

alkalmazza ilyen célra: három alkalommal v. esetben kapott jutalmat. De a ragos forma 

tömörebb s általában stílusosabb is: háromszor kapott jutalmat. A raghalmozásos 

harmadszorra, negyedszerre stb. azt fejezi ki, hányadik kísérletre sikerült v. nem sikerült 

vmi: ötödszörre sem vették fel az egyetemre. 

 

szortíroz 

Német (végső soron: olasz) eredetű idegen szó. Jó magyar megfelelői: rendez, csoportosít, 

szétválogat, osztályoz. A választékos stílusban ezeket használjuk! Mellettük a ~ enyhén 

bizalmas színezetet kap. 

 

szósz 

Francia eredetű, német közvetítéssel átvett idegen szó. Kiejtve [zósz] alakban is, de ez 

ritkul. Eredeti jelentésében jó magyar megfelelője a mártás. A bizalmas-tréfás stílusban 

átvitt értelemben is: jól benne van a ~ban; magyar szóval: a pácban, a csávában, a bajban. 

Másik bizalmas, átvitt jelentése kiveszőben van: nagy ~t vágott ki v. adott le, azaz 

hosszadalmasan, semmitmondón beszélt. 

szószaporítás 

A mondanivalót pongyolává, híggá teszi minden feladat nélkül beékelődő szó. Szófölösleg 

pl. a bevett szokás jelzője, a saját két szememmel láttam számnévi jelzője, a következtető 

kötőszók halmozása: ennélfogva tehát. Elég ennyi: szokás; (a) saját szememmel láttam; v. 

ennélfogva, v. tehát. 

A töltelékszavak, beszédtöltelékek szintén fölöslegesen nyújtják a szöveget, ritkán van 

árnyaló feladatuk: tulajdonképpen, voltaképpen, véleményem szerint, őszintén szólva, az 

igazat megvallva stb. A hivatali, közéleti és sajtónyelv terjengős kifejezései pedig 

szélsőséges példái a körülményeskedésnek: a kormányszóvivő tájékoztatást adott arról 

az álláspontról, amelyet a minisztertanács elfoglalt; ~ nélkül: … tájékoztatott a kormány 

álláspontjáról. 

 

szótévesztés 



Legfőbb okuk a hangalakbeli hasonlóság (paronímia): egyelőre – egyenlőre; gondatlan – 

gondtalan, hasonít – hasonlít; helyiség – helység; tartalom – tartam; válság – váltság; stb. 

(legtöbbjükről l. külön címszavunkat is!). 

Mindezek tömeges előfordulásuk ellenére is egyéni hibák. Némelyik ~ azonban 

társadalmi érvényűvé válik, s a szójelentés megváltozásához v. kibővüléséhez vezet. Pl. az 

ildomos melléknév eredeti jelentése (’okos’) elavult, ma ’illő, illendő’ értelemben 

használjuk, gyakran kissé gúnyosan. Az iromba a népnyelvben ’tarka, kendermagos’, a 

köznyelvben ’irdatlanul nagy, otromba’. 

A közlés szabatossága megköveteli, hogy – már az alap- és középfokú oktatásban is – 

tudatosítsuk a hasonló alakú szavak közötti jelentéskülönbséget. 

 

szóval, egyszóval 

Eredeti funkciójuk szerint magyarázó mellérendelt viszonyt jelölnek: rengeteg a dolgom, 

pénzem sincs, egyszóval v. szóval (é. ’röviden, tehát’) nem utazhatok veletek külföldre. A 

rövidebb szóval változat azonban sokszor nem egyéb beszédtölteléknél: szóval, akkor nem 

jössz velünk?; szóval a matektanár éppen belépett az osztályba…; stb. Ilyen szerepben ne 

használjuk, mert egyhangúvá teszi stílusunkat! 

 

szóvegyülés 

Közeli rokon értelmű szavak hangalakja összevonódhat, vegyülhet. Az egészen alkalmi, 

önkéntelen ~eken kívül tudatosan is alkotunk így szavakat, általában tréfás céllal. 

Némelyik ilyen eredetű szó szélesebb körben is elterjedt (csokréta, ordibál, zargat), s ily 

módon jött létre a grapefruit jó magyar neve, a citrancs. Tartsuk számon lehetőségként új 

szók alkotásakor is (moped, motel), főként a tömörítés egyik eszközeként. 

A ~ hasznos, elfogadható és tűrhető termékeivel szemben olyanok is előfordulnak, 

amelyekkel nem gazdagodik nyelvünk, sőt kevésbé szabatossá, pongyolává válik. A ~nek 

ezeket az eseteit hibáztatnunk kell. 

 

szög – szeg 

A két alakváltozat közül a szög a gyakoribb, de a szeg [szëg] is köznyelvi. A származékok 

többségében is vagylagos változat az ö, ill. az e hangzós: szögel – szegel; szögez – szegez; 

szöges – szeges; szögfej – szegfej; stb. A szegecs főnév azonban elterjedtebb, mint a 

szögecs. Sok mindent szögezhetünk, de tekintetünket csak (előre)szegezzük. A bakancs 

lehet szöges is, szeges is, az ellentét csupán szöges. A mértanban a szöglet-ből elvont szög 

és származékai, összetételei élnek. Vidék, település, határrész nevének utótagjaként a szeg 

a tipikus: alszeg – felszeg; Kalotaszeg, Zalaegerszeg; de a szög változatra is találni adatot: 

Drávaszög. 

 

szöghaj 

A ~ a régies és népies nyelvben: ’barnás, feketés színű haj’. A nyelvi tudat azonban a szög 

főnév mai jelentése alapján a ~ kifejezésnek ilyen értelmet tulajdonít: ’vastag, egyenes 

szálú haj’, s ezáltal a korábbi jelentés fokozatosan feledésbe merül. 

 

szöglet – szeglet 

Nem egészen azonos jelentésű alakváltozatok. A labdarúgásban csak szöglet(rúgás); a 

geometriában is egyre inkább szöglet (de a síkidom v. a mértani test csúcsánál levő rész 



lehet szeglet is). A lakóhely zuga, sarka inkább szeglet [szëglet], bár mondhatjuk így is: 

meghúzódott egy sötét szögletben; a régies, ill. nyelvjárási alak pedig szegelet. 

 

szőlő 

Beszélt nyelvi vagylagos változata: [szöllő], a népnyelvben [szőllő] is; de írásban csak a ~ 

forma szabályos. A köznyelvben a vkinek a ~je gyümölcsre is, földterületre is érthető. A 

kissé népies és régies szőleje viszont csak szőlőskertet, szőlőbirtokot jelenthet. 

 

szőnyegre kerül, szőnyegen forog 

Német tükörkifejezések, de meghonosodtak. Szinonimáik csupán körülírások, ráadásul 

annak is színtelenek: vmi (a) tárgyalás, (a) megbeszélés anyaga, tárgya, témája lesz; 

vmiről v. vmit tárgyalnak. 

 

szörnyű, szörnyen 

Túlzó jelző, ill. határozó a bizalmas stílusban: szörnyű hőség; szörnyű v. szörnyen 

unalmas; szörnyen utálom; stb. Elcsépelt volta miatt az igényes stiliszta lehetőleg kerüli. 

Helyette: kegyetlen hőség; nagyon v. rendkívül (választékosabban: szerfölött) unalmas; 

nagyon v. szív(em)ből utálom. Ugyanígy elveszítették korábbi stílusértéküket a következő 

túlzó jelzők, ill. határozók: borzasztó(an), ijesztő(en), irgalmatlan(ul), irtózatos(an), 

iszonyú(an), rémítő(en), rémes(en), rettenetes(en) stb. 

 

szöveg, szövegel 

A szöveg főnév az argóban pejoratív értelmű: ’üres, fölösleges beszéd’. A beszélt nyelvben 

bizalmas-tréfás, olykor bizalmas-vulgáris divatszóvá vált: nyomja a szöveget; sok a szöveg, 

apukám! Igei származéka, a szövegel szintén elmarasztaló jellegű: ne szövegelj már annyit! 

E szóhasználat csak a bizalmas stílusban fogadható el, de ott sem válhat a nyelvi durvaság 

eszközévé! 

 

szpícs 

Az angol speech ’beszéd’ szó átvétele, magyarosan írva, pejoratív értelemben: ’hangzatos, 

de semmitmondó, üres beszéd’. Az argónak és a bizalmas-vulgáris társalgási stílusnak a 

szava: nagy ~et vágott le az öreg, de senki se figyelt oda. Szinonimái szintén rosszalló 

(mellék)értelműek: duma, sóder, szöveg. Igei származéka, a szpícsel kevésbé gyakori. 

 

szpondeusz L. spondeus – szpondeusz – spondeusz 

 

szponzor 

Angol eredetű nemzetközi szó. Nálunk a sport nyelvében tűnt fel, onnan terjedt át a 

gazdasági és a kulturális életbe, s vált közéleti divatszóvá. Olyan céget jelent, amely – 

reklámlehetőség fejében – anyagilag támogat vmely sport-, művészeti v. egyéb 

rendezvényt, intézményt, esetleg magát a sportolót, ill. művészt. Nincs pontos magyar 

megfelelője: a védnök, pártfogó, támogató, sőt a korábban helyette ajánlott mecénás is 

mást jelent (a ~ ui. nem önzetlenül támogat vmit v. vkit, hanem azért, hogy ily módon 

publicitáshoz jusson). Igei származéka, a szponzorál még újabb fejlemény, jelentése: 

’anyagilag támogat, finanszíroz’. 

A ~ főnév nálunk németes ejtéssel honosodott meg; így is írjuk, z-vel. Az angol 

eredetihez közelebb álló [szponszor] ejtés így kissé modorosan hat. 



 

Sztálin – Sztalin 

Az egykori szovjet vezető nevét szabályosan Sztalin alakban kellett volna magyarra átírni. 

Egy ideig így is írták (felváltva a német stb. nyelvű sajtóból átvett Stalin formával), de a 

40-es évek végétől – részben az illabiális rövid á hang érzékeltetésére, részben talán a jobb 

hangzás végett – mind gyakoribbá, majd kötelezővé vált a Sztálin írásmód. Ugyanígy a 

képzett származékokban (sztálini, sztálinizmus) és a földrajzi nevekben (Sztálinváros, 

Sztálingrád stb.) is. A Sztálin íráskép végül is annyira megszokottá vált, hogy „kiigazítása” 

csak zavart okozna. Legfeljebb kivételesen, pejoratív v. humoros célzattal használható az 

ékezet nélküli Sztalin, sztalinizmus forma. (Egyébként más orosz neveket is írunk a 

szabálytól eltérően, pl. Anyegin, Lenin.) 

 

sztár 

Angol eredetű nemzetközi szó: ’nagyon híres, körülrajongott személy, különösen szí-

nész(nő), énekes(nő) v. sportoló’. Összetételekben is: ~gázsi, ~parádé; film~, pornó~. 

Sokszor pejoratív mellékzöngéje van: ~nak képzeli magát; ~allűrjei vannak. Főleg nőre 

vonatkoztatva vannak jó magyar megfelelői: (film)csillag, a színház v. a sportág üdvöskéje. 

 

sztatika L. statika – sztatika 

 

sztatikus L. statikus – sztatikus 

 

szték L. bifsztek 

 

sztereotip, sztereotípia 

A sztereotip melléknévnek a köznyelvben van németes stereotip változata is, de írva és 

ejtve egyaránt a görög eredetinek megfelelő sz-es változat a gyakoribb. A szó végi i a 

kiejtésben gyakran megnyúlik, ezt azonban a helyesírás nem jelöli. Több árnyalt magyar 

megfelelője is van: változatlan, állandó(an ismétlődő), elkoptatott, szokásos, szokványos, 

szinte kötelező (kifejezés, megjegyzés, köszönés, megállapítás stb.). 

A sztereotípia főnévben hosszú az í (ennek nemigen van s hangzós alakváltozata). 

Magyarul: változatlan ismétlődés, merev egyformaság, gépiesség, ill. állandó, kötött alakú 

szókapcsolat. Pl. csak sztereotípiákban tudja magát kifejezni. 

Mind a két idegen szó nyomdai szakszóként is él, de ez az értelmük a köznyelvben nem 

ismeretes, s a modern nyomdatechnika általánossá válásával feledésbe is merül. 

sztori 

Angol eredetű nemzetközi szó. Különösen a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben divatos. 

Magyar megfelelői, az esemény, történet, história, adoma, anekdota nem adják vissza 

pontosan a ~ főnév értelmét és hangulatát, ezért csak olykor helyettesíthetik. Az idegen 

szónak lépten-nyomon való használata persze helytelen, de bizonyos megszorításokkal 

szinte meghonosodott. A társalgásban a ~ nem pusztán történet, hanem azt is kifejezi, hogy 

a szóban forgó história nem tragikus végű, s nem is történelmi jelentőségű; viszonylag 

rövid; szinte kötelezően kihegyezett, csattanós (még a valóság némi meghamisítása árán 

is!); cselekménye nem szólhat a régmúltról (pl. a vándorszínész Megyeriről szólhatnak 

anekdoták, adomák, históriák – ~k azonban nem!); végül hogy a beszélő és a hallgató 

között bizalmas viszony, egyenrangúság van: tudok egy jó ~t, figyeljetek!; van egy jó ~m a 



számodra. Igei származéka, a sztorizik ’sztorikat mesél(get)’ szintén csak a bizalmas 

stílusba való. 

 

sztorníroz 

Olasz eredetű, német közvetítéssel átvett kereskedelmi és pénzügyi szakszó: ’rendelést 

visszavon, töröl; megkötött ügyletet felbont; ellenkönyvel’. Németes storníroz írás- és 

ejtésváltozata ritkulóban van. A köznyelvben jó magyar megfelelője a rövid, terjedőben 

levő töröl ige: kérem, törölje a megrendelést (a megbízást)! A szintén olasz eredetű 

sztornó v. németesen stornó főnév vmilyen ügyletnek, számlának stb. az érvénytelenítését 

jelenti. Átvitt értelemben mondatszóként is: a szombat esti program sztornó, azaz törölve, 

elmarad. 

 

sztrájk 

Angol eredetű nemzetközi szó. Ejtve [sztrejk] is, de ez régies, elavult. Több összetételben 

is: ~bizottság, ~felhívás, ~őr(ség), ~tanya stb. Magyar szinonimáját, a munkabeszüntetés 

szót korábban némi szépítő célzattal is használta a közéleti és a sajtónyelv. Mivel azonban 

körülményes, s tartalma sem azonos a ~-éval, nem tudta kiszorítani. Ehhez az is 

hozzájárult, hogy míg a ~-nak van igei párja (a magyar képzőjű sztrájkol), addig a 

munkabeszüntetés-nek nincs. 

 

Sztravinszkij – Stravinsky 

A nagy orosz zeneszerző élete nagyobbik részében francia, ill. angol nyelvterületen élt, s 

ott Stravinsky alakban írta a nevét. A szabályos és helyes névalak azonban az oroszból átírt 

Sztravinszkij. Így is ejtsük! A [sztravinszki], sőt németesen [stravinszki] névalak 

korszerűtlenül, modorosan hat. 

 

sztressz L. stressz 

 

sztyep(p) – steppe – sztyeppe 

Orosz eredetű szó: ’(oroszországi) fátlan, füves puszta’. Több változatban is él a magyar 

beszélt és írott nyelvben. Az eredeti kiejtéshez a sztyep alak áll legközelebb, de szabályos a 

hosszú p-vel írt és ejtett sztyepp is. A németből átvett steppe alak kiveszőben van. Az 

oroszos és a németes forma keveredésével jött létre a sztyeppe. Bár talán ez a leggyakoribb 

az összes alakváltozat közül, felemás volta miatt igényes közlésben kerüljük! 

 

szubjektív 

Latin eredetű melléknév. Toldalékolása ingadozik: ~ek és ~ak, ~en és ~an egyaránt 

elfogadható. Filozófiai, esztétikai és egyéb tudományos szakszóként nélkülözhetetlen. Az 

objektív ’tárgyi(as)’ ellentéteként a régebbi szaknyelv az alanyi(as) melléknévvel 

magyarította (pl. alanyi költő, költészet, alanyias szemlélet), ez azonban elavult. 

Nem helytelen a ~ a választékos köznyelvben sem, de sokszor akad jó magyar 

megfelelője: személyes (benyomás, élmény), egyéni (felfogás, vélemény), belső (okok). 

Néha pejoratív mellékértelme van; ilyenkor az egyoldalú, elfogult, nem tárgyilagos 

jelzővel helyettesíthetjük. 

Latinos módhatározói alakja, a szubjektíve választékos, kissé finomkodó ízű; a mai 

művelt nyelvhasználatból mindinkább kiszorítja a magyar ragos ~en v. ~an alak. 

 



szufla 

Tisztázatlan (latin, esetleg román) eredetű, népies, bizalmas, gyakran tréfás idegen szó. 

Idegenszerűségét már nem érezzük, szinte jövevényszóvá vált. Rokon értelmű megfelelői: 

lélegzet, szusz. Főleg állandó szókapcsolatokban fordul elő: nem bírja Ival, kifogyott a Ija 

v. kifogyott belőle a ~. 

 

szuggerál  és származékai 

Latin eredetű szócsalád. A szuggerál igének rövid g-vel való, [szugerál] ejtése erősen 

elterjedt, már nem tekinthető hibásnak. Helytelen viszont a szuggesztió főnevet [szug-

geszció]-nak ejteni (a latin eredetiben is [szt] hangkapcsolat van!). 

A választékos köznyelvben helyettesítsük, de legalább váltogassuk őket árnyalt magyar 

megfelelőikkel! A szuggerál lehet sugall, sugalmaz vmit, rávesz, késztet vmire; bizonyos 

összefüggésben: elhitet, kelt, gerjeszt (pl. vmilyen érzelmet). A szuggesztió magyarul 

sugallat, sugalmazás, befolyásolás, esetleg megigézés, igézet, bűvölet. De orvosi 

szakkifejezésként marad az idegen szó, s összetételben is csak tömegszuggesztió. A 

szuggesztív melléknevet ezekkel pótolhatjuk: ösztönző, lenyűgöző (hatás), kényszerítő v. 

elhitető erejű (egyéniség). 

 

„szukszük-nyelv”  L. felszólító módú igealak kijelentő helyett 

 

szuper-, szuper 

A latin eredetű szuper- előtag a régi magyar nyelvben sem volt ismeretlen, pl. 

szuperintendens ’egyházi főfelügyelő; protestáns püspök’, de gyakorivá csupán az utóbbi 

évtizedekben vált, elsősorban idegen nyelvi, különösen angol és német hatásra. Divatját jól 

mutatja, hogy a mai magyar nyelvben nem csupán idegen (szak)szavakban fordul elő (pl. 

szuperlektor, szupernóva, szuperszekréció főnév; szuperaktív, szuperszonikus melléknév), 

hanem szinte bármely magyar főnévhez v. melléknévhez is hozzákapcsolódhat, annak 

rendkívüliségét, kiválóságát jelölve: szuperbenzin, szuperkém, szuperzsaru, ill. 

szuperfinom, szupergyors, szuperérzékeny stb. Különösen a sajtónyelv és a bizalmas 

stílusú élőbeszéd kedveli a szuper- előtagú szavakat. (Hasonló értelmű, de most kevésbé 

divatos a hiper- előtag; l. ott!). 

Az ifjúsági nyelvben s ennek hatására a bizalmas társalgásban már önállóan, állítmányi 

szerepű melléknévként is használják: Milyen volt a film? – Szuper! (azaz: nagyszerű, 

kiváló, pompás, remek). Sőt legújabban felbukkant a játszi szóképzéssel keletkezett szupi 

alak is: szupi a ruhád, édesem! 

A szuper- előtagú szakszavak (pl. szuperaciditás, szupernóva) ellen természetesen nem 

lehet kifogásunk. Fokozó értelemben azonban csak módjával alkalmazzuk a szuper-t, mert 

a túlzott használat folytán elveszítette frissességét, közhelyszerűvé fakult. 

 

szuperál 

Latin eredetű, bizalmas-tréfás jellegű ige. Inkább csak a beszélt nyelvben használjuk: jól ~ 

az új mosógép; hogy ~ az új munkatárs? A választékos stílusban csak magyar szóval: 

működik, dolgozik. Igekötős származéka, a ki~ eredetileg katonai szakszó: ’katonai 

szolgálatra alkalmatlannak minősít, ill. abból elbocsát’. A népies, ill. bizalmas 

szóhasználatban tágabb értelmű: ’kiselejtez, kidob’. Befejezett melléknévi igenévként is 

gyakori: a kiszuperált bútorokat, háztartási gépeket lomtalanításkor a ház előtti járdára 

rakják. Emberről szólva pejoratív, durva: valami kiszuperált színésznő a felesége. 



 

szuperszonikus 

E latin elemekből alkotott melléknevet jobbára hosszú ó-val ejtik: [szuperszónikus], de 

írott alakjában – analógiák miatt – rövid az o. Jelentése: ’a hangsebességnél gyorsabban 

haladó’. Nincs tömör magyar megfelelője, de általában jól helyettesíti a sugárhajtású 

melléknév, mivel a ~ repülőgépek egyszersmind sugárhajtásúak is. 

 

szupersztár 

A latin super- előtagból és az angol star ’(film)csillag’ szóból eredő ~ összetétel évtizedek 

óta sajtónyelvi divatszó: ’kiemelkedően népszerű énekes(nő) v. színész(nő)’. Napjainkra 

egy kissé meg is kopott a hatásossága, ezért olykor felváltják a megasztár szóval. Vö. 

mega- előtagú idegen szavak 

 

szurdok 

Földrajzi szakszó: ’víztől kivájt keskeny, mély völgy’. Már elkülönült tőle a tájnyelvi 

szurdék: ’kuckó, sut’, bár ritkán ennek is van ’szurdok’ jelentése. 

 

szurkol 

E bizalmas-tréfás ige korábban csak ’izgul, szorong’ jelentésben élt, pl. ~ a vizsgától, a 

büntetéstől. A sportnyelv magyarítói a 30-as években a német eredetű drukkol megfe-

lelőjeként kezdték használni. Bizonyos mértékig meg is honosodott, különösen főnevesült 

melléknévi igenévi származéka, a szurkoló. Újabban a drukkol és a szurkol igén kívül a 

szorít is használatos ilyen értelemben. Vö. drukkol, drukker, drukk | szorít 

 

szuterén 

Francia eredetű főnév, régóta magyarosan írjuk. Toldalékai magasak is, mélyek is 

lehetnek: ~ban v. ~ben lakik. Pontos magyar megfelelője az alagsor. 

 

szuverén, szuverenitás 

Francia eredetű nemzetközi szavak. A melléknévnek több jó magyar megfelelője is van: 

független, önálló (állam), korlátlan, kizárólagos (jog). A szuverenitás főnév magyar 

szóval: függetlenség, önállóság, (állami) főhatalom, hivatalosan felségjog; ritkán 

felsőbbség, fölény is. De pl. az állami szuverenitás, szuverén állam kifejezésekben a 

fogalmi egyértelműség kedvéért általában megtartják az idegen szót. 

 

szűkölködik 

Mai állandó határozói vonzata: ~ vmiben; a vmi nélkül v. híján ~ régies, irodalmias. 

szűkszavúság 

A ~ a pongyola fogalmazásnak az a fajtája, amely lényeges szavak kihagyásában nyilvánul 

meg (vö. szószaporítás). Pl. a játékost porcgyanúval műtötték (é. porcsérülés gyanújával); 

felvételre keresünk önkiszolgáló pénztárost (pontosabban: önkiszolgáló bolti pénztárost v. 

pénztárost önkiszolgáló boltba). Bizonyos tekintetben ~ból eredő pongyolaság a jogi nyelv 

gondatlan emberölés kifejezése is (l. ott). 

 

szüle 

Népies, kiveszőben levő főnév. Főbb jelentései: ’szülő, különösen édesanya’, pl. édes Im; 

’nagyanya’; ’anyó(ka), néni’. 



 

születik 

Átvitt értelemben divatos szó a közéleti és a sajtónyelvben: a mérkőzésen döntetlen 

eredmény született; mostanában kevesebb találmány, szabadalom ~; ha valami jobb ötlete 

születne, hívjon fel! Egyszerűbben v. kevésbé elkoptatott szinonimával: a mérkőzés 

döntetlen lett v. döntetlenül végződött; kevesebb a találmány, a szabadalom; jobb ötlete 

támadna. 

 

szün-  előtagú összetételek 

A szűnik  ige tövével alkotott nyelvújítás korabeli összetétel ekben mindig 

rövid az ü!  A szünidő  meghonosodott, sőt kezdi kiszorítani a latin eredetű, 

hangulatos vakáció -t. A szünnap  kissé hivatalos, de szükséges, elterjedt szó. 

A szünóra  viszont elavult, helyette ma egyszerűen szünet-et mondunk.  

szüret 

Ma már nem csupán a szőlő, hanem más gyümölcsök, termények betakarítását is ~-nek 

nevezik: alma-, banán-, dinnye-, komló-, mák-, sőt ritkán nád~. Állítmányként átvitt 

értelmű, bizalmas-tréfás: (akkor) ~!, azaz rendben (van)!; nagyszerű! 

 

szűz 

Melléknévként mindig hosszú marad benne az ű: ~en ment a házasságba; ezek az ívek még 

~ek a nyomdafestéktől. Főnévi használatban azonban tárgyrag, többesjel és birtokos 

személyjel előtt megrövidül a magánhangzó: szüzet a hercegnek; balga szüzek, a helység 

fehér ruhás szüzei. Ugyanígy néhány származékban: szüzesség, szüzecske, szüzike. De 

hosszú ű-vel: szűzi(es). Szemléletesek összetételei: ~beszéd ’első (parlamenti) beszéd’; 

~dohány ’az állami felvásárlás és adóztatás alól kivont dohány’; ~pecsenye ’a rövidkaraj 

belső része’; ~érmék ’az ebből készített étel’. Szintén átvitt értelmű a ~ melléknév a ~ kéz 

kifejezésben: ’olyan személy, aki még soha nem vett részt (a szóban forgó) 

szerencsejátékban’. 

 

szüzsé 

Francia eredetű, egy idő óta magyarosan írt szakszó: ’irodalmi mű tárgya, tartalma; film v. 

színdarab meséje, cselekménye’. A köznyelvben jól helyettesítheti a mese, cselekmény v. 

tartalom szó. 

 

szvetter 
Angol eredetű főnév: ’kötött ujjas, kiskabát’. Bizalmas-vulgáris változata: szvéter; a 

tájnyelvben cvetter is. 
  



T 
taccs 

Angol eredetű sportnyelvi szó: ’partvonal, partdobás (labdajátékokban)’. Ma már csak a 

bizalmas élőbeszédben fordul elő: ~! ’Kiment a labda az oldalvonalon túlra!’; a bíró ~ot 

’bedobást’ ítélt; ~ot dob ’partot dob, bedobja a labdát’; ~vonal ’partvonal, oldalvonal’. A 

sportújságírás nyelvében és a szakmai nyelvhasználatban – tudatos magyarításként – a 

partvonal, oldalvonal, ill. a bedobás szavakkal helyettesítik. 

A bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben több szólásszerű állandó szókapcsolatban is él a ~ 

főnév: kidobja a ~ot ’hány’; ~ra megy vki v. vmi ’tönkremegy’; ~ra vág vkit ’kidob, ill. 

tönkretesz’. Mindegyik pejoratív mellékízű és durva, ezért csak korlátozottan, a maga 

stílusrétegében használható. 

 

taft 

A szövőipar német (végső soron: perzsa) eredetű szava: ’fényes, sima, nehéz (mű)selyem 

kelme’. A köznyelvbe is belekerült: ~ból csináltat magának ruhát; ~ruha, ~ kiskosztüm. 

Olasz közvetítéssel átvett tafota alakváltozata régies; ma inkább kertészeti szakszóként, 

egy almafajta neveként használatos. 

 

tagsági 

Az ifjúsági nyelv kissé bizalmas hangulatú szava: csak ~val engednek be a klubba; lányok 

~ nélkül is beléphetnek. A tagsági igazolvány jelzős szerkezetből rövidült, s 

jelentéstapadással felvette annak értelmét (vö. tokaji). Összetételekben is: ~megújítás, 

~érvényesítés, ~(ki)váltás stb. 

tagú 

Számnévi jelzőjével egybeírjuk: két~, több~ (de különírva: néhány ~, mert a néhány nem 

számnév, hanem határozatlan névmás). Ha a számnévi jelző több elemből áll, ill. összetett 

szó, külön kell tőle írni a ~ melléknevet: két-három ~ összetétel; a bizottság három–öt ~ 

lehet; tizenöt ~ küldöttség. 

 

táján – tájékán – tájban – tájt 

Névutószerűen használt határozóragos főnevek. A táján hely- és időviszonyt egyaránt 

kifejezhet: Sopron táján ’környékén’ üdül; karácsony táján ’körül’ találkoztunk utoljára. 

Ugyanígy a tájékán szó is használható mindkét célra: valahol a Kisalföld tájékán 

’környékén’ született; az Opera tájékán ’közelében’ laknak; újév tájékán ismertem meg. 

A tájban viszont csak időhatározói körülményt jelöl: ’nagyjában a jelzett időpont, 

esemény idejében, körül; kb. akkor’. Pl.: hat óra tájban érkeztek; vacsora tájban 

megszólalt a telefon; az idő tájban éjjeliőrként dolgoztam; milyen tájban indulunk? 

Szintén csak időhatározói értelme van a tájt ’tájban’ névutónak: az idő tájt; ebéd tájt; 

milyen tájt (jönnek)? Összetételi utótagként határozószói alakulatokban is: akkortájt, 

ekkortájt, ilyentájt, hajnaltájt. 



Mindezek a szavak hagyományos, ízes nyelvi kifejezőeszközök. A tájékon és a tájban 

önálló ragos főnévként is használatosak: közel s távol ez az egyetlen fa a tájékon; hosszú 

órákig gyönyörködtünk a vadregényes tájban. 

 

tájjellegű 

Főleg a ~ borok, ételek, konyha jelzős szerkezetben: ’vmely tájra, vidékre jellemző, ott 

termő, ill. termelt’. Helyette olykor előfordul a táji jellegű is. Más szókapcsolatokban 

pedig inkább ez utóbbi használatos: táji jellegű szokások, viselet, építkezés stb. A ~ borok 

helyett tömörebb összetétel a tájborok. 

 

tájnyelv 

A köznyelvben, de lényegében a tudományos nyelvben is a tájnyelv szó rokon értelmű a 

nyelvjárás-sal. Ma már inkább a nyelvjárás a megszokott szakszó, kezdi kiszorítani a 

tájnyelv-et. 

A tájnyelv kifejezés védelmében fontolóra vehetnénk, hogy a nyelvjárás bizonytalanul 

többértelmű, mivel egyaránt vonatkozhat egy nagyobb területnek, ún. nyelvjárásterületnek 

a nyelvjárására, ill. egy v. néhány szomszédos községnek, sőt akár egyetlen falu egyetlen 

részének táji nyelvhasználatára. 

A tájnyelv szót v. a nyelvjárásterületek összefoglaló neveként használjuk, v. e nagyobb 

nyelvjárásterületek (déli, nyugati, dunántúli, északi v. palóc, tiszai, északkeleti, mezőségi 

és székely) vmelyikének a megnevezésére. Van tehát helye a tájnyelv szakszónak is, 

különösen összefoglaló értelemben. 

L. még: népnyelv | nyelvjárások | regionális köznyelv 

 

taksál 

Latin eredetű, magyar képzőjű, enyhén népies és bizalmas ige: ’értékel, (fel)becsül’. Pl. 

mire v. mennyire ~od ezt a telket? Az írott nyelvben választékos magyar megfelelőivel 

helyettesítsük! 

 

talál 

Népies alakváltozata: tanál. Főnévi igenév mellett a cselekvés, történés véletlenszerű, 

esetleges voltára utal: azt ~ta neki mondani, hogy…; ha eső ~(na) lenni, húzódjatok az 

eresz alá! Régebben idegenszerűség címén hibáztatták az efféle mondatokat: nem ~ (rá) a 

hasonlat, holott a ~ ige ilyen értelemben meglehetősen hagyományos, sőt népies: ~ a dísz 

a ruhájához. Szintén bátran használhatók ezek: ~va érzi magát ’megérti, ill. úgy érzi, hogy 

vkinek a kijelentése őrá vonatkozik’; a megjegyzés (célba) ~t, találó észrevétel. 

Divatszóként túl gyakran fordul elő a ~ szó ezekben: úgy ~ja a dolgot (inkább: úgy véli, 

gondolja, ítéli); ez ~ a mai helyzetre (jobb: ez illik v. jellemző). 

A ~ igével alkotott terjengős kifejezéseket, ha lehet, helyettesítsük egyszerű igealakkal: 

alkalmazást ~ = alkalmazzák; vigasztalásra ~ = vigasztalják; vmilyen fogadtatásra ~ = 

vhogyan fogadják. Azt azonban, hogy vmi nem ~ visszhangra, nem pótolhatjuk ezzel: nem 

visszhangozzák. Ilyenkor el kell fogadnunk a körülíró formát. 

 

találat 

A sporttudósításokban újabban ’gól’ értelemben is alkalmazzák: a pompás ~ el is döntötte 

a mérkőzés sorsát. E kissé bizalmas szóhasználat még nem tekinthető teljes értékű új 

jelentésnek, de ha szóismétlést kerülünk el vele, nem hibáztatható. 



 

találkahely – találkozóhely 

Alakjuk és jelentésük elkülönült: a találkahely ’szerelmi találkozók céljára bérbe adott 

lakás v. szoba, ill. ilyen rendeltetésű (kisebb) szálloda’, ezzel szemben a találkozóhely 

’olyan hely(iség), ahol emberek megbeszélés alapján (többnyire rendszeresen) 

találkoznak’. A két szó összetévesztése mulatságos félreértések forrása lehet, pl. a 

szocialista politikusok találkahelye, pontosabban találkozóhelye. 

 

talán – tán 

A talán módosítószó rövidebb, kissé bizalmas tán alakváltozata csak a beszélt nyelvbe és 

az azt tükröző szépirodalmi nyelvbe való: „Hát én tán nem vagyok boldogtalan?” 

(Németh L.: Iszony). Az írott nyelvben és választékos szóbeli közlésben a talán változatot 

használjuk. Csak ez alkalmazható akkor, ha a szó önállóan, hangsúlyos helyzetben 

szerepel: [Megcsinálta? –] Talán. Nyomatékos összetett alakjai a választékos netalán, a 

bizalmas netán és a ritka, enyhén népies (ne)talántán. 

 

talentum 

Görög–latin eredetű idegen szó; eredeti jelentése: ’nagy értékű pénzegység’, innen 

’tehetség, kiváló szellemi képesség’, majd ’tehetséges ember’. Régies írásváltozata, a 

tálentum a mai választékos írott nyelvben is előfordul: (nem) jól sáfárkodott a rá bízott 

tálentummal v. tálentumokkal. A kissé népies ízű tálentom viszont elavult. 

 

talicska – taliga 

A két szó között eredetileg határozott jelentéskülönbség volt, de ez napjainkra 

elhomályosult. A talicska egykerekű, kézi erővel gördített, kettős nyelű, ládaszerű v. lapos 

felületű anyagmozgató eszköz. A taliga v. népiesen talyiga kétkerekű, állati, ritkán emberi 

erővel vontatott jármű, más szóval: kordé. Megjegyezzük, hogy a taligá-nak van ’talicska’ 

jelentése is, s ez elmossa a kettő közötti különbséget. 

 

talján 

Az olasz nép saját nevéből (italiano) alakult népnév (írva régebben talián, tallián is). Ma 

régies és népies, egyben bizalmas, tréfás hangulatú, de nem lebecsülően gúnyos, mint az 

argónyelvi digó (l. ott). 

 

tallér 

Régi pénznem német eredetű neve, a mai budapesti nyelvben tréfásan ’fém tízforintos’ is. 

A külső hasonlóság alapján a lapos, kerek sós és sajtos ostyát is ~-nak nevezik. 

 

tallóz(ik) 

A tarló főnév tájnyelvi talló változatából képzett ~ igét ma jobbára ikesen ragozzuk, a 

tallóz alak enyhén régies, választékos: „Hogy sírva tallóz, aki él” (Arany: A walesi 

bárdok). Eredeti konkrét jelentése: ’learatott gabonatáblán ott maradt kalászokat 

gyűjtöget’, ebből általában ’gyűjtöget, böngész’, majd átvitt értelemben ’elszórtan található 

adatokat, ismeretanyagot összeszed(eget)’. Tarlóz változata ritka, régies, ma csak konkrét 

értelemben használják: ’tarlón a learatott gabona kalászait szedegeti’. 

 

talpalatnyi 



E melléknév nem a talp alatt névutós szerkezetből ered, hanem az elavult talpalat ’talpnyi 

mérték, lépés’ főnévnek a származéka. Következésképp a -nyi képző előtt okvetlenül egy t-

vel írandó! 

 

talpraesett 

A ~ melléknevet egy szóba írjuk, pl. ~ fiatalember: ’olyan, aki nehéz helyzetben gyorsan 

megtalálja a jó megoldást’; ~en válaszol; ~ felelet: ’gyors, ügyes’. Konkrét értelemben, 

határozóragos főnév és múlt idejű igealak kapcsolataként viszont természetesen 

különírjuk: a tetőről leugró macska talpra esett. 

 

tám-  előtagú összetételek 

A támad, támaszt, támogat ige elavult tám- tövének felélesztésével a nyelvújítás korában 

számos összetett szót alkottak: támfal, támpéldány, támpillér, támpont stb. Ezek – a 

támpont kivételével – csak a szaknyelvekben élnek, de ott szükség van rájuk, nem 

kifogásolhatók. 

 

támogat 

Az informatika szaknyelvében az angol support ige szolgai fordításaként honosodott meg: 

a Windows rendszer ezt az alkalmazást nem ~ja; a nyomtató nem ~ja az adott üzemmódot. 

Ez nyilvánvaló angolosság, a választékos stílusban kerülni kell. Magyarosabban: a 

Windows rendszer erre az alkalmazásra nem jó, nem használható; a nyomtató nem 

alkalmas erre az üzemmódra, nem működik ebben az üzemmódban. 

 

tán L. talán – tán 

 

tanácsháza – tanácsház L. községháza – községház | városháza – városház 

 

tanakodik 

Szabályos vonzata -n, -on, -en, -ön, ritkábban -ról, -ről ragos állandó határozó: ~ a dolgon, 

a megoldáson, ill. a dologról, a megoldásról. 

 

tanál L. talál 

 

tan  elő- és utótagú összetételek 

A tan főnevet a nyelvújítás korában vonták el a tanít, tanul igéből, s jó néhány összetételt 

alkottak vele: tananyag, tandíj, tanerő, taneszköz, tanév, tanműhely, tanszer, újabban 

tanbolt, tanüzlet is. A tanügy, tannyelv helyett ma gyakoribb az oktatásügy, oktatási nyelv. 

(De a romániai magyarok nyelvében: tanügyi kérdések, Tanügyi Minisztérium.) Hasznos, 

maradandó szóalkotásoknak bizonyultak a tan utótagú összetételek is: alaktan, állattan, 

élettan, fénytan, hőtan, kórtan, nyelvtan stb. 

 

tanít – oktat 

A korábbi nyelvszokás s az erre támaszkodó nyelvhelyességi szabály szerint a tanít ige 

tárgya személy is, tantárgy (ismeretanyag) is lehet, pl. tanítja a gyerekeket; matematikát és 

fizikát tanít, míg az oktat igéhez csak személyt jelölő tárgy kapcsolódhat: gyerekeket oktat; 

matematikára és fizikára oktatja a diákokat. Napjainkra ez a megkülönböztetés eltűnőben 

van. Nem helytelenek tehát az ilyen mondatok sem: a közismereti tárgyakat más tanárok 



oktatják, mint a szakmai tárgyakat; mellékállásban gépkocsivezetést oktat egy 

szövetkezetben; stb. A főnévi származékokban is egyaránt helyes a -tanítás és az -oktatás: 

nyelvtanítás v. nyelvoktatás; zenetanítás v. zeneoktatás; bár az -oktatás utótagúak 

egy kissé választékosabbak, ill. hivatalos jellegűek. 

 

tanító 

A köznyelvben úgy ejtjük, ahogyan írjuk: hosszú í-vel és utána rövid t-vel. A tájnyelvben, 

különösen a Dunántúlon azonban gyakori a [tanittó] ejtésváltozat is. 

 

tantie`me 

Francia szó a színházi szaknyelvben: ’a szerző részesedése az előadások bevételéből’. A 

magyarban elterjedt kiejtése és írása: tantiem, de a választékos nyelvhasználatban még él a 

[tantyiem] ejtés is, orrhangú a-val és hosszú e-vel. A helyette ajánlott magyar szavak, 

kifejezések (részesedés, bevételi részesedés, részjutalék, részesedési jutalék, osztalék, 

szerzői jogdíj) nem fejezik ki pontosan a ~ jelentését, ezért a szaknyelvben máig 

megmaradt az idegen szó. 

 

tantusz 

A pénzt helyettesítő, a hivatalos használatból sok éve kivont telefonérme német (végső 

soron: spanyol) eredetű nevét ma csupán ez az argónyelvi ízű szólás tartja fenn: leesik nála 

v. neki a ~: ’megérti, felfogja a szóban forgó dolgot; kapcsol’. A hivatali nyelvi 

telefonérme kifejezés viszont a telefonkártya elterjedésével végleg kiveszett a használatból. 

 

tanú 

Alapalakjában és származékaiban (tanúság, tanúsít, tanúskodik stb.) terjed a rövid u-val 

való ejtés, ez azonban henyeség, gondos beszédben kerülendő! 

 

tanulság – tanúság – tanultság 

E hasonló alakú főnevek összetévesztése durva hiba! A tanulság: ’valamely, rendszerint 

kellemetlen eseményből adódó, hasznosításra érdemes felismerés’, pl. levonja v. leszűri a 

tanulságot vmiből. A tanúság: ’bizonyság, bizonyíték’, pl. tanúságot tesz vmiről. A 

tanultság: ’iskolázottság, műveltség’. 

 

tanúsít 

Az érdeklődést, figyelmet, rokonszenvet ~ vki, vmi iránt kifejezés választékos, ám olykor 

terjengős is. Gyakran pótolható tömörebb megoldással: nagy érdeklődést ~ iránta = 

nagyon érdekli; feszült figyelmet ~ a magyarázat iránt = feszülten figyeli a magyarázatot; 

rokonszenvet ~ az elnyomottak iránt = rokonszenvez az elnyomottakkal. 

 

tanyai – tanyasi L. párhuzamos képzések | -si képző | szabálytalan képzésű szók 

 

tapadás 

A kifejezések, szószerkezetek, összetételi elő- és utótagok között jelentésbeli kölcsönhatás 

van. Ez olykor szóalkotási móddá is válik: a részre „rátapad” az egész szókapcsolat 

jelentése. Ezt nevezzük ~nak. Közismert nyelvtörténeti példák: kocsi (azaz ’Kocs 

községben készült’) szekér > kocsi; tokaji bor > tokaji; takarékpénztár > takarék; 

feketekávé > fekete; dupla fekete(kávé) > dupla. 



Minél frissebb, újabb a ~, annál kevésbé jut be a választékos írott nyelvbe, a hivatalos 

nyelvbe. Némelyik csaknem az argó szintjén marad, pl. bökő ’szúróeszköz, kés’. Mások 

bizalmas-népies használatúak: kevert ’kétféle tömény italból kevert itóka’; feles ’fél dl 

tömény ital’, ill. régebben ’fele bor, fele (szóda)víz keveréke’. 

Ki kell zárnunk a ~ köréből a nem szó értékű szórészek önállósodását: a régi nyelvben 

sokszoroz > szoroz; a XX. századbeli izmusok. Ezek a szóelvonás termékei (l. ott). 

A ~ természetes nyelvi folyamat. Az így létrejött szavak használatának csak az szab 

korlátot, mennyire hagyta rajtuk a bélyegét az a társadalmi és nyelvi környezet, amelyben 

keletkeztek. Pl. az ügyész nem emlegetheti vádbeszédében a bökő-t, ha a vádlott tőrkés-sel 

követte el az emberölést. A fekete, a dupla, a kevert és a feles is a bizalmas köznyelvnek az 

elemei, csak ott hatnak természetesen. 

A szépirodalmi nyelvben is van ~: egy v. néhány szóhoz hozzátapadhat az egész 

művészi szöveg magasztos, választékos jelentéstartalma. E szavak, kifejezések 

önmagukban is képesek felidézni egy-egy híres mű gondolatvilágát, eszmeiségét: 

„Hallottad a szót: »rendületlenül –«” (Arany: Rendületlenül). A cím is, az első sor végső 

szava is belekapcsolja Arany versébe Vörösmarty Szózatának teljes eszmei 

mondanivalóját, sőt mintegy „jelenti” is azt. 

Ez a fajta felidézés lehet többágú is. Így A város peremén József Attila-i soraiban: „Föl 

a szívvel, az üzemek fölé! (…) / Föl, föl!… E fölosztott föld körül / (…) Föl a szívvel”. E 

néhány szóval a költő fölidézi, bekapcsolja művébe az Internacionálét is, a Biblia 25. 

zsoltárát is, a katolikus mise Sursum corda! – Habemus ad Dominum! (szabad fordításban: 

emeljük szívünket föl, a magasba az Úrhoz!) formuláját is. 

A meghitt társalgásban is felidézhet egyetlen szó egy teljes eseménysort. Ilyenkor egy-

egy szóhoz – a közös háttérismeret folytán – sajátos jelentéstartalom tapad. 

 

táp  elő- és utótagú összetételek 

A táp nyelvújítás kori elvonás a táplál-ból. Önálló szóként is él: a mezőgazdaság 

szaknyelvében mesterséges takarmányt jelent (innen a tápos ’tápon nevelt’ melléknév, pl. 

tápos csirke), néhány választékos, kissé régies kifejezésben (vmi tápot ad a gyanúnak v. a 

gyanúsításnak, vmitől új tápot kap a szenvedélye) pedig ’érzés, indulat szítására alkalmas 

mozzanat’ az értelme. 

A táp előtag jelentése v. ’tápláló’ (pl. tápanyag, tápérték, tápoldat, tápszer), v. ’ellátó’ 

(pl. tápcső, tápszivattyú, táptalaj, tápvezeték). 

A táp utótagként táplálékot, eleséget jelent (pl. baromfitáp). A hadtáp katonai szakszó: 

’a hadsereg gazdasági ellátását végző szervezet’. 

 

táplál 

Alapjelentése: ’élelemmel ellát’, pl. a madár ~ja kicsinyeit. Átvitt értelemben: ’erősít, 

éleszt, őriz’, pl. ~ja a tüzet; a folyamot mellékfolyói ~ják; vmi ~ja vkinek a féltékenységét; 

vmilyen érzést, gondolatot ~ magában; haragot ~ (magában) vki iránt v. vkivel szemben; 

bosszút ~ vki ellen. E kifejezések nem hibásak, de olykor kissé terjengősek. Ilyenkor 

helyettesítsük őket tömör igealakkal (pl. haragot ~ vki iránt = haragszik rá) v. rokon 

értelmű szóval (pl. szítja a féltékenységét, bosszút forral ellene). 

 

tapodtat 

A ~ ragos főnevet csak ebben a kapcsolatban használjuk: (egy) ~ se(m), azaz ’egy(etlen) 

lépést se(m)’. Eredetileg csak mozgást jelentő igék kapcsolódtak hozzá, pl. egy ~ se menj 



tovább!; egy ~ sem jutottak elő(bb)re. De nem helytelen efféle átvitt értelmű alkalmazása 

sem: egy ~ sem enged vmiből, sőt egy ~ sem tért el az igazságtól. Ilyenkor jelentése, ill. 

kevésbé színes megfelelői: a legkevésbé sem, egyáltalán nem. 

 

táppénzbe vesz – táppénzre vesz 

A táppénzbe vesz a betegállományba vesz mintájára alakult kifejezés, de helyesebb így: 

táppénzre vesz, hiszen aki táppénzt kap, az táppénzen van, nem pedig táppénzben. 

 

tára 

Kereskedelmi szakszó: ’áru burkolatának v. tartójának súlya’. Ritkább szóbeli változata: 

tara. Származékai: tárál, kitáráz ’(kétkarú mérleget) mérés előtt egyensúlyba hoz’. 

 

taraj – taréj 

Vagylagos változatok. De művészettörténeti szakszóként csak tarajdísz. A köznyelvben a 

kakasnak inkább taréja, a hullámnak viszont taraja van. Melléknévi származékként a 

tarajos gyakoribb, mint a taréjos, pl. tarajos gőte, tarajos hullámok. 

 

tárgyában 

Névutószerűen használt ragos főnév a hivatali nyelvben: jelentést tesz az intézkedés 

végrehajtása ~; a gyermekmunka ~ interpellációt intézett a munkaügyi miniszterhez. 

Helyette sokszor elég a -ról, -ről rag: … az intézkedés végrehajtásáról. Ha pedig kevésbé 

hivatalosan akarunk fogalmazni, helyettesíthetjük az ügyében szóval: interpelláció a 

gyermekmunka ügyében. 

 

tárgyal 

Szabályos vonzata a -ról, -ről ragos határozó: évekig ~tak az erőmű ügyéről, mégsem 

tudtak megegyezni. A hivatalos fogalmazásban is kerüljük az idegenszerű ~ vmi fölött 

kifejezést! Mivel a ~ ige a közéleti nyelvben szinte divatszóvá vált, ha lehet, helyettesítsük 

szinonimáival: tanácskozik vmiről, megbeszél, megvitat vmit. 

 

tárgyalóképes L. határozós összetételek | -képes utótagú összetételek 

 

tárgyas v. alanyi ragozás 

Fontos (és a magyarul tanuló idegen ajkúaknak nem kevés gondot okozó) sajátossága 

nyelvünknek az ún. tárgyas ragozás, tehát hogy határozott tárgy mellett sajátos igealakokat 

kell használni. Ha viszont az igének nincs tárgya, v. van ugyan, de az nem határozott, az 

ún. alanyi ragozás formáival élünk. 

Az alanyi, ill. tárgyas ragozás használatának szabályait ebben a könyvben nem tudjuk 

részletezni; csupán néhány gyakori hibára hívjuk fel a figyelmet. 

1. Az (a)melyet, (a)melyeket vonatkozó névmási kötőszóval bevezetett 

mellékmondatban az állítmány mindig alanyi ragozású. Hibás tehát az ilyen egyeztetés: a 

spanyolok és a franciák kerültek a döntőbe, amelyet május 4-én és 18-án játsszák (a 

sajtóból). Helyesen: amelyet … játszanak. 

2. A feltételes mód, jelen idő, többes szám 1. személyében az alanyi és a tárgyas 

igealakok a mai gyakorlat szerint egybeesnek. A kiegyenlítődés az alanyi ragozású alak 

javára ment végbe: szeretnénk valami érdekeset olvasni – szeretnénk elolvasni Nádas Péter 

új könyvét. Az utóbbi esetben, tehát határozott tárgy mellett korábban a -nók, -nők ragos 



tárgyas igealakokat használták: szeretnők elolvasni. Az ebben a tekintetben régies erdélyi 

magyar köznyelvben és az igen választékos írott nyelvben ma is élnek a szeretnők-féle 

igealakok, de a mindennapi nyelvből már véglegesen kikoptak. Aki ily módon is 

választékosabbá akarja tenni stílusát, ám használja őket, de ügyeljen arra, hogy csak 

határozott tárgy mellett éljen velük! Hibás volt pl. ez a rádióban elhangzott mondat: mielőtt 

rátérnők a kőolajtermelő országok problémáira… Helyesen: … rátérnénk, hiszen a rátér 

vmire igének nincs, nem is lehet tárgya, következésképp tárgyas ragozású igealakja sem! 

3. A birtokos személyjel határozottá teszi a tárgyat, ezért az ilyen tárgy mellé tárgyas 

ragozású ige való. Helytelen tehát a következő mondat: az ezerféle nyelvhelyességi szabály 

egy részét még laikusok állítottak össze. Így lett volna jó: … állították össze. Kivételképpen 

birtokos személyjeles tárgy mellett is állhat alanyi ragozású igealak, ha e tárgy a) olyan 

jelölt birtokos jelzős összetétel, amelyben már elhomályosult a birtokviszonynak (s ezzel a 

birtokos személyjelnek) a funkciója: vásárfiát is hozott; vacsorára barátfülét kérek; b) 

partitivusi (részelő) értelmű: közölt is egy versemet; megnézett három edzésemet (é. egyet a 

verseim közül, hármat az edzéseim közül). Ez utóbbi szóhasználat enyhén bizalmas-népies, 

az írott nyelvben pongyolaságnak minősülne. 

L. még: valamennyi | valamennyiünket melletti igeragozás | valamimet stb. melletti 

igeragozás 

 

tárgyatlan – tárgytalan L. tárgytalan – tárgyatlan 

 

tárgyhó 

Hivatali nyelvi szakkifejezés: ’a szóban forgó hó(nap)’. Van tárgyév, tárgynap, sőt 

tárgyidőszak is. Mint jelöletlen határozós összetételek, nem hibásak (a helyettük javasolt 

beszámolási hónap, év, nap, időszak semmivel sem jobb, ráadásul hosszabb is!). 

 

tárgytalan – tárgyatlan 

A kétféle fosztóképzős melléknévi alak között jelentéskülönbség fejlődött ki: tárgytalan 

az, ami elveszítette érvényét, időszerűségét, pl. a javaslat már tárgytalan; a tárgyatlan 

viszont nyelvtani szakkifejezés: ’olyan szó, amelynek nem lehet nyelvtani tárgya’, pl. 

tárgyatlan ige. 

 

tarkedli 

Német (végső soron: szlovák) eredetű ételnév: ’a fánknál kisebb, zsírban kisütött, melegen 

fogyasztott kelt tészta’. Alakváltozata: talkedli, a nyelvjárásokban talkerli, talkelli is. 

Magyarításai, a hamisfánk, csehfánk nem terjedtek el. 

 

tárló – tároló 

Mindkettő a tárol ige folyamatos melléknévi igenevéből, de alakjuk és jelentésük 

elkülönült. A tárló főnév múzeumi szakszó: ’üvegezett fedelű, felülről nyitható lapos 

szekrényféle, amelyben tárgyakat lehet kiállítani’. A tároló melléknévként: ’tárolásra 

való’, pl. tároló víztartály. Ha jelzett szava egyszerű szó, egybe kell írni vele: 

tárolómedence. Főnévi használatáról l. következő szócikkünket! 

 

tároló – tározó 

Szakszóként alakjuk és jelentésük fokozatosan elkülönült. A tároló: ’tárolásra való tartó, 

medence v. helyiség’, a távközlés nyelvében ’adatokat, elektromos jeleket tároló 



berendezés, gépelem’. A tározó: ’tó nagyságú, félig-meddig a természet által kialakított 

víztároló’. A köznyelvben azonban még mindig keveredik a (víz)tároló, ill. (víz)tározó, s 

ez nem is tekinthető súlyos hibának. 

 

tárol  tárgyatlan használata 

A tárgyas tárol igét a kereskedelmi szaknyelv német mintára (es lagert) régebben 

tárgyatlanul is használta: az áru tárol ’raktáron van’. Helyes magyarsággal: az árut 

tárolják. Az idegenszerű kifejezés napjainkra már kiveszett a használatból. 

 

társalgási stílus 

Bár a társalgás, társalgási éppolyan választékos szavak, mint maga a társalog ige, a ~ 

fogalmán nemcsak a művelt csevegés nyelvhasználati sajátosságait értjük, hanem – 

összefoglaló kategóriaként – mindenféle élőszóbeli nyelvi érintkezésnek a stílusát is. 

Ennélfogva a ~ semmiképp sem lehet egységes, hiszen a közlési helyzetek végtelen 

sokféleségétől, a beszélgetők társadalmi, életkori, nemi hovatartozásától, érzelmi 

viszonyától s magától a szóban forgó beszédtárgytól függően a társalgás stílusa éppúgy 

lehet választékos, ünnepélyes, mint bizalmas-családias, ifjúsági nyelvi, argó, népies, táji, 

sőt sajnos vulgáris, durva, trágár jellegű is. 

Mivel a beszélgetők általában gyors megért(et)ésre törekednek, kerülik a bonyolult 

mondatokat. A beszédhelyzet kölcsönös ismerete lehetővé teszi számukra, hogy akár 

nagyon hiányos mondatokkal, mondatszókkal fejezzék ki mondanivalójukat. Az 

összeszokott beszédpartnerek „fél szóból” is értik egymást. A „csak teljes mondatban 

beszéljünk” iskolás kívánalma ellenkezik a ~ természetével. Gondoljunk pl. az eldöntendő 

és a kiegészítendő kérdésekre adható helyes válaszok számtalan tömör változatára! 

A ~ szövegei kérészéletűek, ezért elemeik közt jól megférnek a merész, szokatlan 

alkotású szavak, amelyek esetleg nem is tartanak számot arra, hogy vki többször is 

alkalmazza őket. 

A társalgás sokszor vmilyen figyelemfelhívó bevezetéssel indul: hidd el!; vegye 

tudomásul!; értsd meg végre!; ide hallgass(on)! A továbbiakban rendszeresen ismétlődnek 

a kommunikációs kapcsolat fenntartását szolgáló, ill. fennállását ellenőrző tartalmatlan (de 

nem funkciótlan!) beszédtöltelékek: figyelj, nézd, tudod stb. Ilyen szerepe van 

telefonbeszélgetéskor az időnként közbeszúrt halló szónak. Némelyik ilyen kifejezésből 

üres, olykor fölényt éreztető töltelékszó is válhat: nézze kérem, én tudom, amit tudok. 

A beszélgetést indító v. továbbvezető szerénykedő formáknak (meg szeretném említeni, 

úgy vélem, szeretném megjegyezni stb.) lehet ugyan a beszédhelyzetből fakadó, ill. azt 

befolyásolni igyekvő érzelmi (kísérő) funkciójuk is, de sűrűn használva modorossá válnak. 

Az angol beszélgetésnek szinte nélkülözhetetlen kelléke – még a magasabb rangú 

beszédpartner megnyilvánulásaiban is – az I’m afraid ’attól tartok, (hogy)’ fordulat. A 

magyarban az attól tartok, hogy… másodjára már zavaró, suta volna. 

Vö.: argó | bizalmas stílus | ifjúsági nyelv | trágárság 

 

tart 

Német hatásra alakultak ki, de meghonosodtak, s ma már elfogadhatók ezek a kifejezések: 

lépést ~ vkivel, vmivel; órát ~; vmerre, vhová ~; stb. A ~ az ilyen szókapcsolatok 

többségében könnyen helyettesíthető más igével: kevésre, sokra, többre ~ (= értékel, 

becsül) vkit, vmit; vkinek, vminek, vmilyennek ~ (= tekint, vél, gondol); vmihez ~ja magát: 

igazodik, alkalmazkodik, ill. ragaszkodik hozzá. 



A szintén idegenszerű, ráadásul durva ~ja a száját kifejezés (többnyire felszólításként: 

tartsd a szád v. szádat!) helyett kevésbé vulgáris a befogja a száját, ill. fogd be a szád(at)! 

Semleges stílusú köznyelvi beszédben azonban még ez sem használható, helyette ezt 

mondhatjuk: hallgat, nem beszél vmiről, ill. képszerű szólással: lakatot tesz a szájára. 

Felszólításként, ill. tiltásként pedig: hallgass (róla)!; ne beszélj róla v. a dologról! 

A ~ igével alkotott terjengős kifejezések egy részét jól helyettesíthetjük egyszerű 

igealakkal, pl. barátságot ~ vkivel = barátkozik; diétát ~ = diétázik; előadást ~ = előad. 

Máskor a ~ helyett vmely tartalmasabb igét alkalmazhatunk: beszédet ~ (= mond). Nem 

helytelen, sőt hagyományos, szólásszerű kifejezés viszont ez: számot ~ vmire. Az 

egyszerűbb számít vmire amúgy is mást jelent egy kissé. 

 

tartalom – tartam 

Mindkét főnév a tart ige származéka, de jelentésük elkülönült: a tartalom az, amit vmi 

magában foglal; a tartam ezzel szemben az az időszak(asz), amíg vmi tart, elhúzódik. Pl.: 

az előadás tartama negyvenöt perc. Összetételben is: időtartam, élettartam. 

 

tartály – tartány 

Mindkettőnek alapjelentése: ’folyékony v. légnemű anyag tárolására való, nagy űrtartalmú 

edény’, de a műszaki nyelvben megkülönböztetik a mozgó, ill. elmozdítható tartály-t a 

rögzített tartány-tól. 

 

tartásdíj 

Jogi szakszó: ’külön élő, de eltartásra jogosult családtagnak rendszeresen fizetendő 

összeg’. Bár valójában nem tartás-ról, hanem eltartás-ról van szó, az igekötő nélküli alak 

gyökerezett meg. 

 

tartási szerződés L. eltartási szerződés 

 

tartozik 

A ~ igének – aszerint, hogy mi a jelentése – többféle határozói vonzata lehet. 

Ha azt fejezi ki, hogy vki egy közösségnek a tagja, -ba, -be v. -hoz, -hez, -höz ragos 

állandó határozó kapcsolódik hozzá, pl. ő is a baráti körünkbe v. körünkhöz ~. Ha 

jelentése: ’vki, ill. vmi személyek, ill. tárgyak csoportjának, fajtájának a tagja’, a főnév 

többes számú alakjához -hoz, -hez, -höz ragot v. közé névutót fűzünk: a legjobb tanulókhoz 

v. a legjobb tanulók közé ~; a leopárd a macskafélékhez v. a macskafélék közé ~. A -ba, -

be rag és a közé névutó szorosabb összetartozásra utal, mint a -hoz, -hez, -höz rag. 

Azt, hogy vmi vkinek v. vminek a hatáskörébe vág, őt illeti meg, ő illetékes benne, a 

hivatali nyelv -hoz, -hez, -höz ragos állandó határozóval fejezi ki: ez a jogvita a munkaügyi 

bírósághoz ~. Ám a köznyelvben még él a hagyományosabb, -ra, -re ragos v. elé névutós 

vonzat: … a bíróságra v. a bíróság elé ~. Olykor azonban mást-mást jelent, s nem 

cserélhető fel a kétféle megoldás: ez nem ~ rá, ill. ez nem ~ hozzá. 

A ~ igének számos egyéb értelme és rendeltetése is van. A jogi nyelvben gyakran 

csatlakozik hozzá főnévi igenév: aki ~ vmit megtenni, az köteles elvégezni, meg kell 

tennie. Pl. a hatóság 30 napon belül ~ válaszolni a kérvényre. 

A mindennapi élet nyelvében a ~ leggyakrabban ebben az összefüggésben fordul elő: 

vkinek v. vminek ~ vmivel, azaz (meghatározott összegű) pénzt kell fizetnie. Pl.: mivel 



tartozom? = mibe v. mennyibe kerül?; mennyit kell fizetnem?; még ~ a gazdáknak a termés 

árával; sokkal ~ a takarékpénztárnak. 

Átvitt értelemben is mondhatjuk, hogy vmivel ~ vkinek, esetleg vminek. Pl.: köszönettel, 

magyarázattal, felelősséggel, hűséggel ~ vkinek; hálával ~ neki azért, amit érte tett; tudta, 

mivel ~ a nevének, s aszerint is dolgozott. 

 

táskarádió 

A német Kofferradio, Kofferapparat főnév mintájára alakult szóösszetétel, a kézben 

hordozható rádiókészülék megnevezésére. A kifejezés szemléleti háttere: az ilyen készülék 

táskára hasonlít és hordozható. Hasonló jelöletlen összetételek: táskaírógép, 

táskavarrógép, táskamagnetofon, azaz ’táskaszerű tokba szerelt, lapos, hordozható író- v. 

varrógép, magnetofon’. A közös szemléleti háttér itt is: táskához hasonló tokban van és 

hordozható. Ezek is szükséges, meggyökeresedett szavak. 

 

tata 

Gyermeknyelvi eredetű, csak a bizalmas stílusba illő főnév. Korábbi jelentése: ’papa, apa’, 

ez azonban kiveszőben van. Ma többnyire idős(ebb) férfiak udvariatlan megszólításaként 

fordul elő: (na) mi van, ~?; igyekezzen, ~, más is szeretne leszállni!; stb. Mivel az efféle 

bizalmaskodás a nyelvi és egyéb durvaság „előszobája”, nem javalljuk a használatát! 

 

-tatik, -tetik; -atik, -etik  képzős igealakok 

A szenvedő igeragozás a magyar nyelv életének utóbbi nyolcvan-száz évében érezhetően 

háttérbe szorult. Legtovább a hivatalos stílusban élt: a tanú felszólíttatik; közhírré tétetik; 

kéretik a lábakat letörölni; stb. Ma már azonban itt is felváltották a cselekvő igealakok, 

rosszabb esetben a terjengős körülírások. Pl.: az ügy elintéztetett = az ügyet elintézték v. az 

ügy elintéződött, ill. elintézést nyert v. elintézésre került. 

A -tatik, -tetik képzős igealakok eltűnésében szerepet játszott az a nem teljesen jogosult 

nyelvhelyességi, különösen iskolai hibáztatás, amely a szenvedő ragozást 

idegenszerűségnek, a latin v. a német passzívum szolgai utánzásának minősítette, s emiatt 

gúnyolta, sőt tiltotta („tatik-tetik a magyarban nem használtatik”). Pedig a szenvedő 

ragozás természetes belső fejleménye volt nyelvünknek, nem idegen hatásra keletkezett. 

(Igaz, hajdani gyakoriságát idegen minták követése is okozta, pl. a latiné a jogi nyelvben.) 

A XX. századi irodalmi nyelvben a -tatik, -tetik régies, biblikus hangulatú (pl. Móricz 

Zsigmondnak A fáklya c. regényében: „Elvégeztetett, de semmi sem tisztáztatott”). 

Afféle nyelvi kövületként az udvarias nyelvhasználatban még előfordulnak a következő 

szenvedő igealakok: engedtessék meg…, hallgattassék meg a másik fél is, továbbá 

katolikus köszönésként a dicsértessék (a Jézus Krisztus)! 

 

-tat, -tet  műveltető képző L. -at, -et; -tat, -tet igeképző 

 

tautológia L. ismétlés | pongyola stílus 

 

tavaly 

Tájnyelvi változata: taval. Kerüljük szószaporító szinonimáit (a múlt, az elmúlt, a 

megelőző évben)! Különösen bántó ez: a tavalyi évben. Helyette elég az egyszerű ~. Vö. 

tegnap – a tegnapi napon 

 



tavasszal – a tavasszal L. a, az névelő időhatározó előtt 

 

táv-  előtagú összetételek 

A táv főnév nyelvújítás korabeli elvonás a távozik igéből, ill. a távol határozószóból. 

Számos összetételben szerepel előtagként: távcső, távfutás, távhívás, távirat, távvezeték 

stb. Mindegyikük szabályos képzésű, más szóval nem helyettesíthető eleme nyelvünknek. 

A távbeszélő viszont elavult, mert kiszorította a rövidebb, nemzetközi telefon szó (vö. 

telefon). 

 

táviratilag L. -lag, -leg viszonyrag 

 

távirat – sürgöny L. sürgöny 

 

távíró  és szócsaládja 

A távíró főnévből elvont távír ige elavult, helyette a táviratoz(ik) v. a sürgönyöz szót 

használjuk. Szintén elavult a távírás (ma: táviratozás) és a távírda (ma: távíróhivatal, 

postahivatal). 

A távíró, távírás szavakban hosszú í-t ejtünk és írunk. Így írjuk a távírász és a távírda 

főnevet is, bár ezek kiejtett alakjában gyakran megrövidül az í: [távirász], [távirda]. Mindig 

rövid viszont az i a távirat-ban és a belőle alkotott táviratoz, táviratkihordó stb. szavakban. 

 

távmásolat, távmásol 

A postai szaknyelvben kezd meghonosodni a távmásolat főnév a fax ’telefaxon küldött, ill. 

kapott üzenet’ magyar neveként. Az erre szolgáló gép a távmásoló, a tevékenységet jelölő 

ige pedig az ezekből elvont távmásol. E hasznos nyelvi újításokat hathatósan támogatja a 

fénymásolat, fénymásoló, fénymásol analógiája, s idővel nem csupán a szakmai, hanem a 

mindennapi nyelvhasználatból is kiszoríthatják a fax, faxol szavakat. Vö. fax | fénymásolat, 

fénymásol 

 

távol L. messze – messzi – távol 

 

távol áll tőlem 

Német mintájú szókapcsolat, de nem mond ellent a magyar szemléletnek sem. Ezekkel a 

szinonimákkal helyettesíthetjük: (még csak) eszembe sem jut; (egyáltalán) nem 

szándékozom. Színesebb, szólásszerű kifejezéssel: eszemben v. eszem ágában sincs. 

 

távoli  fokozása 

A ~ melléknevet kétféleképpen is fokozhatjuk: távolabbi v. távolibb (ugyanígy 

felsőfokban: legtávolabbi v. legtávolibb). A vagylagos változatok közül a mondat 

hangzása, ritmusa szerint választhatunk. 

 

távolról sem 

Konkrét jelentésében kifogástalan: beszédében még ~ , azaz ’még csak 

kerülővel sem, mellékesen sem’ érintette a kényes kérdést . Nyomós 

tagadásként sem hibás, de természetesebb a korántsem, egyáltalán nem . Nem 

ajánlható viszont helyette a megközelítőleg sem  szókapcsolatból rövidült 

közel  sem .  



tb 

A társadalombiztosítás  főnév rövidítése. A  ~- járulék  összetétel a bizalmas 

nyelvhasználatban ~-vé, sőt tébé-vé rövidül: nem fizette be a ~-t v. tébét .  

Nem tévesztendő össze a tébé  ’tbc, tuberkulózis’ mozaikszóval!  

 

tbc 

A tuberkulózis (orvosi helyesírással: tuberculosis) rövidítése (német és angol 

nyelvterületen: tb). Mozaikszóvá válását jelzi, hogy nem szakszövegben tébécé alakban is 

írják (vö. ábécé, tévé). Az orvosi nyelv beszélt változatában és a köznyelvben terjed a 

rövidebb tb, tébé forma is. Ha a ~ nem tüdőgümőkórt jelöl, összetételi előtagként elébe 

teszik a megbetegedett testrész nevét: csont~ v. csonttébé(cé). 

 

T. Cím! 

Hivatalos levelek, értesítések megszólításaként használták, értelme: ’tisztelt cím(zett)!’ 

Talán összefügg a hajdan a címzett neve elé írt t. c. (= teljes című) rövidítéssel. A mai 

üzleti és hivatali levelezésből eltűnőben van, s ennek csak örülhetünk, mert rideg 

személytelensége szinte udvariatlan volt. Helyette a címzett nevét v. tisztségét tüntetjük fel 

a megszólításban: Tisztelt Kovács Úr! v. Tisztelt Kovács János!, ill. Tisztelt Igazgató Úr v. 

Asszony! 

 

team 

Angol eredetű idegen szó; kiejtése: [tím]. Még idegen helyesírással írjuk, ez is jelzi 

beilleszkedésének nehézkességét, ill. szükségtelen voltát. Helyette ui. számos kitűnő (bár 

hosszabb) magyar megfelelő kínálkozik: kutatócsoport, munkacsoport, munkaközösség, ill. 

bizalmas színezettel: csapat. A ~munka összetétel is lehet csapatmunka v. csoportmunka, 

esetleg közös munka. 

 

tea rummal, citrommal 

Hátravetett, jelzői értékű határozójuk miatt idegenszerűen ható kifejezések. Helyettük a 

rumos tea, citromos tea kifejezéseket ajánlhatjuk (de a címszóul írt formák sem hibásak). 

 

tébé L. tb | tbc 

 

technológia – technika 

Görög eredetű, azonos gyökerű és részben azonos jelentésű idegen szavak. A technológia 

jelentése valamivel szűkebb, konkrétabb: ’a gyártási folyamat elmélete és gyakorlata’, pl. 

az acélgyártás technológiája. A technika ezzel szemben többek között ’a műszaki és a 

természettudományoknak az anyagi javak termelésében való alkalmazása’. 

Újabban – az angol-amerikai technology főnév gépies fordítása nyomán – a technológia 

szót tágabb, lényegében a techniká-éhoz közel álló jelentésben kezdik alkalmazni: a XXI. 

század alakítója a tudomány és a technológia; a technológia a jövő gazdasági 

növekedésének megalapozója. Ebben az általánosabb, részben közgazdasági és filozófiai 

értelemben azonban megszokottabb a technika, technikai használata: korunk a tudomány és 

a technika korszaka; tudományos-technikai forradalom. 

A technika és a technológia szavak viszonyát, következetes alkalmazását a műszaki, 

közgazdasági stb. szakíróknak, szakmai fórumoknak kell tisztázniuk. 

 



tedd azt! 

Jóváhagyást, ráhagyást, beleegyezést, olykor biztatást kifejező argónyelvi felszólítás. 

Választékos megfelelői: rendben (van), helyes, bátran (tedd meg)!, csináld v. tedd csak 

(bátran)!, (az) jó (lesz)! stb. 

 

téesz L. tsz – téesz 

 

téged – tégedet 

Az egyes szám 2. személyű személyes névmás kétféle tárgyi alakja közül a ragtalan téged 

a gyakoribb, a tégedet enyhén régies, népies, ill. nyomatékos. Vö. engem – engemet | őt – 

őtet 

tegezés  L. magázás – önözés – tegezés 

 

tegnap – a tegnapi napon 

A tegnap határozószó helyett terjengősség ezt mondani: a tegnapi napon. Hibátlan viszont, 

sőt csak így fejezhető ki pontosan: jól sikerült a tegnapi napom. Átvitt értelemben: 

beszélnünk kell a tegnapról ’a (közeli) múltról’. Konkrétan: beszélnünk kell a tegnapi 

napról ’a mait közvetlenül megelőző napról’. Vö. tavaly 

 

tehát 

A következtető értelmű ~ kötőszó éppúgy állhat a (tag)mondat élén, mint annak 

belsejében, akár a 2., akár későbbi helyen: három szállóvendégem érkezett, de csak két 

üres szobám van, ~ ketten egy szobában fognak aludni, ill. ketten ~ egy szobában fognak 

aludni; felhős az ég, ~ esernyőt is kell vinned, ill. esernyőt is kell ~ vinned. 

 

tejfel – tejföl 

Vagylagos alakváltozatok, de a mai köznyelvben a tejföl a gyakoribb. Nyelvjárási alakok: 

téjfel, téfel, téfő stb. 

 

tejmogyorós csokoládé 

Felcserélt szórendű kifejezés, valójában mogyorós tejcsokoládé. Vö. világtakarékossági 

nap 

 

te jó Isten!, te jó ég! 

Németből való tükörfordítással keletkezett felkiáltások csodálkozás, megdöbbenés, 

szörnyülködés kifejezésére. Még németesebb ez: isten az égben v. a mennyekben! (vö. 

Gott im Himmel!). Ízesebb magyarsággal: uramfia!, egek ura!; boldog ég!, jóságos ég!, 

szent ég v. egek!; uram, teremtőm!; teremtő istenem!; (jaj,) istenem!; uram, Jézus! 

 

tejút – (a) Tejút 

Tulajdonnévként nagy kezdőbetűvel írjuk: a Tejút az a csillagrendszer, amelybe a mi 

naprendszerünk is tartozik. Köznyelvi szövegben írható kisbetűvel is: hosszan 

gyönyörködtünk a tejút ezüstszürke sávjában. A csillagászat szaknyelvében jobbára idegen 

megfelelőjét, a galaktika (tulajdonnévként ez is: a Galaktika) szót használják helyette. 

 

tekinget 



A tekint ige gyakorító képzős származékából a könnyebb ejthetőség kedvéért kimaradt az 

alapszó végi t (ugyanígy: bólingat, kacsingat). A voltaképpeni szabályos, teljes alakú 

változat, a tekintget is létezik, de jóval ritkább. 

 

tekint 

A régebbi sajtónyelv divatos szavaként gyakran fordult elő efféle kifejezésekben: 

érdeklődéssel v. (nagy) várakozással ~ vmi elé. Egyszerűbben: érdeklődve vár vmit, 

(nagyon) sokat vár vmitől. 

 

tekintélyes 

Eredeti jelentésétől (pl. ~ politikus) eltávolodva a hivatali és a sajtónyelvben pusztán 

vminek a nagymértékűségét fejezi ki. Divatszó lévén, kerüljük, v. legalább váltogassuk 

szinonimáival! Pl.: ~ mennyiség: jókora; ~ összeg: tetemes; ~ kár: súlyos. 

 

tekintetben – tekintettel – tekintve 

A tekintetben ragos főnév – rendszerint melléknév, melléknévi névmás v. számnév után – 

tekintethatározói viszonyt fejez ki: ebben a tekintetben (v. sok tekintetben) igazat adhatunk 

neki. Szinonimái: ebben a vonatkozásban, ebből a szempontból. A választékos, irodalmias 

a tekintetben kifejezés helyett ma inkább az egyeztetett, a szemnek is egyértelmű abban a 

tekintetben formát használjuk. 

Az okhatározói szerepű tekintettel (vmire) különösen a jogi nyelvben gyakori: tekintettel 

a vádlott büntetlen előéletére… v. más szórenddel: a vádlott büntetlen előéletére való 

tekintettel… Jó ez is, sőt tömörebb: tekintve a vádlott büntetlen előéletét… A közéleti 

zsargonban a tekintettel szót névutószerűen is kezdik használni (ezt mutatja a való 

kapcsolóelem kimaradása): más fontos megbízatására v. megrendült egészségi állapotára 

tekintettel felmentették állásából. Egyelőre azonban még ez a forma a szabályos: más 

fontos megbízatására való tekintettel…, ill. tekintettel más fontos megbízatására… 

A hivatali nyelvben a tekintettel szót ezekkel a – sajnos, szintén elég nehézkes – 

szinonimákkal váltogatják: (vminek a) figyelembevételével v. tekintetbevételével, (vmit) 

figyelembe v. tekintetbe véve. Holott sokszor elég lenne helyette az egyszerű miatt névutó, 

s nemcsak a köznyelvben! Pl. tekintettel a borús időre, esernyőt is vitt magával; 

egyszerűbben: a borús idő miatt… 

A tekintettel arra, hogy…, tekintve (azt), hogy… mondatkezdést sokszor 

megtakaríthatjuk azzal, hogy a mondat élére a mivel v. a minthogy kötőszót állítjuk. 

A (vmit) tekintve szerkezetet olykor a köznyelvben is használjuk: a színét tekintve 

megfelelne ez a bútor, de a formája nem tetszik; tekintve a körülményeket, a legjobb lesz 

csöndben maradni. Néha jól helyettesítheti a (vmire) nézve, esetleg a kissé régies és népies 

(vmire) nézvést. Hivatali nyelvi szinonimái, a figyelembe v. tekintetbe véve ugyanolyan 

körülményesek, mint ő maga. 

 

tekintetbe vesz 

Német mintájú kifejezés, de meghonosodott, nem helytelen: tekintetbe kell venni az összes 

szempontot. Más szóval: figyelembe v. szám(ítás)ba kell venni… Főnévi származékát 

egybeírjuk: tekintebevétel (vö. figyelembe vesz, de figyelembevétel). 

 

tekintetében 



Névutószerűen használt ragos főnév: látszatra jelentéktelen, de a következmények ~ 

sorsdöntő esemény történt. Másképpen: … de a következményekre v. következményeire 

nézve… A szaknyelv más, egyszerűbb nyelvi formák rovására is alkalmazza, pl. 

hiányosságok vannak az áruellátás ~; nem tett semmit a fennakadás megszüntetése ~; a 

kockázatok és mellékhatások ~ kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. Gördülékenyebben, 

határozóraggal: az áruellátásban; a fennakadás megszüntetésére v. megszüntetéséért; a 

kockázatokról és mellékhatásokról… (Ez utóbbi javítást a gyógyszerhirdetésekben a 

nyelvművelők kívánságára már végre is hajtották.) Vö. tekintetben – tekintettel – tekintve 

 

teknő 

A köznyelvben és a szaknyelvekben ~ alakban használjuk. Népies változata: tekenő, a 

nyelvjárásokban teknyő, tekenyő is. 

 

teknőc 

Nyelvújítás kori képzés a teknő főnévből. Ma régiesen hat, legfeljebb anyagnévi jelzőként 

fordul elő: ~ szemüveg, ~fésű. Az állat neve azonban teknősbéka v. teknős. 

 

tekvandó 

A karate egyik ágát jelölő, koreai eredetű sportnyelvi szakszó. Eleinte angolosan, tae-

kwon-do alakban írták, de ezt rövidesen felváltotta a kiejtés szerint írt ~ (más forrásokban: 

tékvandó, tekvondó). Mivel nincs magyar megfelelője, s írásmódja is megmagyarosodott, 

el kell fogadnunk a használatát. 

 

tele L. tele – teli 

 

telefax L. fax, faxol 

 

telefon 

Nyelvünkben meghonosodott nemzetközi szó. Származékai: telefonoz – telefonál; 

telefonos (kisasszony); telefoni(lag), tréfás, ál-latin képzéssel telefonice ’telefonon’. 

Összetételekben is: ~állomás, ~beszélgetés, ~fülke, ~készülék, ~könyv, ~szám stb. (a ~-

előfizető kötőjellel írandó, mert háromeleműnek számít, és hosszabb hat szótagnál!). 

Próbálkoztak a magyarításával: a távbeszélő épkézláb szóalkotás, de csak a hivatali 

nyelvben élt. Ma már onnan is kiszorul, pl. a távbeszélőnévsor hivatalosan is ~könyv lett 

(ahogy az élőnyelv mindig is hívta). Fő hátránya a ~-nal szemben az, hogy nincs igei 

származéka: telefonálni v. telefonozni lehet, távbeszélni nem! 

 

telefonál – telefonoz 

Korábban vagylagos változatok. Ma a telefonál a köznyelvi, a telefonoz ritka, választékos, 

már kissé régies is! 

 

tele – teli 

Határozószóként vagylagos (tele v. teli van a hordó), de a tele gyakoribb. Igekötőként 

szintén vagylagos (teleszór v. teliszór), bár a köznyelvi tele változathoz képest a teli kissé 

népies. Melléknévként néhány állandósult kifejezésben a teli a gyakoribb, a tele 

választékos: teli v. tele marokkal, szájjal, tüdőből, torokból. Összetett melléknevekben 

csak -teli utótagot találunk: életteli, örömteli, vágyteli. Előtagként viszont egyaránt jó a 



telitalpú és a teletalpú (cipő). A köznyelvi telihold mellett igen ritka, választékos a 

telehold (szójátékként egy televíziós műsorújságnak a címe is). Főnévi értékben csak a teli 

fordulhat elő: telibe talál. 

 

televíziós műsor 

Tömören: televízióműsor (a rádióműsor mintájára), még rövidebben: tévéműsor. Birtokos 

szerkezettel: a televízió műsora. 

 

televízió – tv – tévé 

A televízió görög + latin elemekből alkotott nemzetközi szó. Nincs jó magyar megfelelője, 

a távolbalátó, képrádió stb. nem gyökerezett meg. A tv rövidítés az angolból terjedt el 

világszerte. Mozaikszó lévén már így is írjuk: tévé. Sokáig csak a bizalmas társalgási 

nyelvben élt, de mindinkább köznyelvivé válik. Összetételek előtagjaként már nem is 

váltakozik a hivatalos televízió-val, hanem kizárólagos változatnak tekinthető: 

tévébemondó, tévéhíradó, tévériporter stb. L. még: mozaikszók 

 

telex 

Angol eredetű mozaikszó (a teletype exchange kifejezésből). Rövidsége és könnyen 

ejthetősége miatt gyorsan meghonosodott. Egyaránt jelentheti a távgépíró-összeköttetést, 

az adó-vevő készüléket és az így érkezett, ill. küldött üzenetet: ~en üzentek; van nálatok 

~?; elküldtem, megkaptam, elolvastam a ~et. Már van igei származéka is: telexez 

’telexüzenetet küld’. Magyar megfelelője nincs, de a ~gép helyett a hivatali nyelvben 

előfordul a távgépíró v. géptávíró is. 

 

teli L. tele – teli 

 

telik – tellik 

’Tele lesz, hízik, kerekedik’ jelentésben a telik igét rövid l-lel ejtjük és írjuk: telik a zsák, a 

hold, vkinek az arca. Az ’elég v. futja vmire’ értelmű telik igealak mellett azonban él, 

különösen múlt időben a tellett változat is: nem tellett neki cipőre. Természetesen ez is jó, 

sőt ez a köznyelvi: nem telt neki… A telt-múlt az idő kifejezésnek is van ilyen 

alakváltozata: tellett-mullott, ez azonban erősen tájnyelvi, az írott nyelvben nem 

használható. 

 

telít – tölt 

Különbözik a jelentésük! Telít: ’vmivel átitat’; a szaknyelvben: telíti az oldatot, a 

vegyületet; a fa alkatrészeket korhadásgátlóval telíti. Átvitt értelemben is: a beteljesülés 

közelsége heves érzelmekkel telítette a lány lelkét. A körülményeskedő, dagályos telítve 

van a levegő feszültséggel, indulattal stb. kifejezés helyett sokszor elég ennyi is: tele van… 

Tölt: ’vmit tartalommal teletesz’, pl. a pohárba folyadékot tölt; tölti a pisztolyt, a puskát, 

az ágyút; akkumulátort tölt. 

 

-teli  utótagú összetett szók 

Németből való tükörfordítások a nyelvújítás korából. Néhányuk meggyökerezett: életteli 

(arckifejezés), gyönyörteli (pillanat), örömteli (esemény), vágyteli (sóhajtás) stb. Elavultak 

viszont ezek: bájteli, borzalomteli, kecsteli; helyettük ma a bájos, borzalmas, kecses 

jelzőket használjuk. 



 

teljesít 

Hivatali nyelvi szókapcsolatokban gyakori: ~i a feladatot, a felajánlást, a vállalást, a 

szerződést, a munkát stb. Szinonimái: elvégez, végrehajt v. – kissé bizalmasan – 

megcsinál. Főnévi származéka, a teljesítés egy időben divatos szó volt a sajtónyelvben. 

Váltogassuk ezekkel: elvégzés, megvalósítás, végrehajtás, valóra váltás. ’Teljesítmény, 

eredmény, munka’ értelemben pedig ne használjuk, mert nem szabatos. Hasonlóképpen 

kerülendők az -ás, -és képzős főnévből + a ~ igéből álló terjengős kifejezések: befizetést, 

kifizetést ~; egyszerűbben: befizet v. kifizet (vmilyen összeget). 

 

-teljes  utótagú összetételek 

A német -voll utótagú melléknevek mintájára, tükörfordítással keletkeztek a nyelvújí-

tás korában, pl. jelentőségteljes (vö. bedeutungsvoll). A magyarban korábban csak 

szórványosan fordultak elő efféle, jelöletlen határozós összetételek, de mivel szükség volt 

rájuk, hamar meghonosodtak, csakúgy mint az ugyanilyen típusú – szintén a németből 

átvett – -gazdag, -képes, -mentes stb. utótagú szavak. 

A -teljes végű melléknevek egy része ma is élő, szükséges szó: erőteljes, 

felelősségteljes, kegyelemteljes, méltóságteljes stb. Ezek nem egyenértékűek a nekik 

megfelelő, magyarosabb képzésmódú erős, felelős, kegyelmes, méltóságos stb. 

melléknévvel. Ezzel szemben jó néhány -teljes utótagú melléknevet a mai nyelvérzék 

hosszadalmasnak, fölösen finomkodónak érez, s helyette a rövidebb és nagyjából azonos 

jelentésű szinonimákat használja: aggodalomteljes = aggódó, aggodalmaskodó; 

dicsőségteljes = dicső(séges); fáradságteljes = fáradságos, fárasztó; gyötrelemteljes = 

gyötrelmes, gyötrő; ígéretteljes = ígéretes, sokat ígérő; stb. 

Végül néhány esetben stilisztikai okból tartjuk meg a hosszabb, kissé idegenszerű 

változatot. Pl. a kenetteljes szót jól helyettesíthetné a kenetes, de az előbbi pontosabban 

érzékelteti a vele jelölt tulajdonság pejoratív megítélését. 

 

teljhatalom 

Németből való tükörfordítás (vö. Vollmacht), de tömörsége miatt nehezen nélkülözhető. A 

helyette ajánlott korlátlan hatalom kifejezés nem tudta kiszorítani. Van melléknévi 

származéka is: teljhatalmú. 

 

-telke  végű helynév  +  -i  képző  L. -i képző -falva, -halma, -háza, -földe, -telke stb. végű 

helynevekhez 

 

-telt  utótagú összetételek 

Német mintára alakult, jelöletlen határozós melléknevek. Egyikük, az öntelt ma is 

használatos, szükséges szó. A hálatelt olykor még felbukkan ebben az állandó 

szókapcsolatban: hálatelt szívvel (gondol vkire), de már ez is inkább hálás. A többi -telt 

végű melléknév helyett pedig a mai nyelv rövidebb, természetesebb szinonimákat használ: 

páratelt = párás; könnytelt (szem) = könnyes, könnyben úszó; gondtelt = gondterhelt, 

gondokkal teli. 

 

téma 



Görög eredetű nemzetközi szó. Jól beleilleszkedett szókincsünkbe, bár sokszor 

helyettesíthető a magyar tárgy, tartalom, (alap)eszme, (alap)gondolat főnévvel. 

Származékaiban az é hangzó megrövidül: tematikus, tematika. 

Az igénytelen társalgási stílusban a I-t szinte divatszóként használják: nem jött össze a 

~ ’nem sikerült vmi, pl. találka, üzleti vállalkozás’; Inál vagyunk ’a beszélgetés a 

megszokott medrébe terelődött’ (ez idegenszerűség is!; inkább: benne vagyunk a Iban); 

nem ~! ’nem kell v. nem érdemes vele foglalkozni’. E bizalmas, sőt nyegle 

beszédfordulatokat a választékos társalgásban okvetlenül kerülnünk kell. 

 

tematika 

Görög–latin eredetű főnév, a hivatalos és a tudományos stílus kedvelt divatszava. 

Voltaképpeni jelentése: ’tárgykör, témakör’. Többnyire azonban a téma szó, ill. ennek 

magyar megfelelői helyett alkalmazzák, szükségtelenül. Pl.: az előadás Ija, azaz tárgya, 

témája. Nem helytelen viszont egy előadás-sorozat v. tanfolyam I-járól, vagyis apróbb 

kérdésekre bontott s részben fel is dolgozott témájáról beszélni, írni. Ebben a szaknyelvi 

értelemben olykor szükség lehet a ~ szóra, mert nem helyettesíthető sem a témá-val, sem a 

tárgy- v. témakör-rel. 

 

tematizál 

A görög eredetű téma, tematika, tematikus szócsaládjának tagjaként újabban kialakult 

nemzetközi szó. A magyarban főként a tudomány és a politika szaknyelvében használatos, 

egy ideje szinte divatszóként is. Jelentése: ’a tudományos diskurzus, ill. a politikai 

közbeszéd tárgyává tesz’. Pontos magyar megfelelője nem lévén, mértékkel való 

alkalmazását nem kifogásolhatjuk, de sokszor elég helyette a szóba hoz, felvet, ill. bővebb 

szókapcsolatként a vizsgálat, vizsgálódás, tanulmány(ozás) stb. tárgyává tesz. 

 

temperamentum 

Latin eredetű nemzetközi szó. Pszichológiai műszóként: ’idegalkat, vérmérséklet’; a 

választékos köznyelvben: ’eleven, heves vérmérséklet’. További magyar megfelelői: 

természet, lelkület, lelkialkat, esetleg jellem, ill. kedv, élénkség; heves, lobbanékony, 

hevülő természet. Melléknévi származéka, a temperamentumos ezekkel helyettesíthető: 

eleven (mozgású, beszédű, viselkedésű), gyors(an cselekvő), élénk, heves, lobbanékony 

(természetű, vérmérsékletű). 

 

tempíroz 

Olasz tövű, de német képzőjű idegen szó. Katonai szakszóként elavult, helyette ma: időzít, 

időre beállít. Átvitt értelemben a régebbi társalgási nyelv is használta, pl. jól v. rosszul ~ta 

a támadást vki v. vmi ellen. Napjainkra azonban ebből a szerepéből is kiszorította a magyar 

időzít ige. 

 

tempós 

Eredeti jelentése: ’kimért ütemű, lassú, kényelmes, körülményes’, pl. ~ járás, ~an mozog, 

~ öregúr. Mivel azonban alapszavának, a tempó-nak élőnyelvi mondatszóként ’hajrá, 

gyerünk, gyors(abb)an!’ jelentése is van (pl. tempó, fiúk, siessünk!; tempó, MTK!), a ~ 

melléknév jelentése is az ellenkezőjére fordult: ’élénk ütemű, friss, gyors’. Pl.: ~ munkát 

kérek!; ~an, emberek, mert elkésünk! Ez természetesen nem hiba, de ha a ~ szó a 



folyamatban levő jelentésváltozás miatt félreértést okozhat, helyettesítsük vmelyik 

egyértelmű szinonimájával: élénk tempójú v. ritmusú v. ütemű; pergő ritmusú; gyors, 

lendületes; stb. 

 

tender 

Az angol ~ szónak igeként ez az értelme: ’üzleti ajánlatot tesz; vminek a kivitelezését 

meghatározott áron elvállalja’. Főnévként: ’(ár)ajánlat’, innen ’versenytárgyalás’. 

Rövidsége miatt kezdi kiszorítani jó magyar megfelelőjét, a versenytárgyalás-t. Pl. ~t ír ki; 

részt vesz a ~en; megnyeri a ~t. Ez csak akkor fogadható el, ha a két kifejezés között 

jelentéskülönbség fejlődik ki. 

 

tengeri L. kukorica – tengeri 

 

tenmagad – önmagad – önnönmagad 

Az egyes szám 2. személyű személyes névmás nyomatékos alakjai. A tenmagad (még 

erősebb nyomatékú változata: tennenmagad) elavult, helyette ma az önmagad, saját magad 

formákat használjuk. Az irodalmi és a szónoki stílusban még előfordul a választékos 

önnönmagad nyomatékos névmási alak is. 

 

tenta, ténta L. tinta 

 

tény 

A ~ főnév a valóság egyetlen mozzanatának, vmely létező v. megtörtént dolognak az 

általánosító, elvont megjelölése. A jogi ~ olyan eset, amelynek jogkövetkezményei 

vannak. A történeti ~ olyan esemény, amelyet a történész megtörténtnek ismer el. 

A közéleti zsargonban és a beszélt nyelvben sokszor divatszóként, valóságos rendeltetés 

nélkül is alkalmazzák: nem számoltunk azzal a ~nyel, hogy…; ~, hogy az áruellátás nem 

kifogástalan; ~, hogy sok a baj vele; ~, hogy elromlott a lift; stb. E mondatokból a 

semmitmondó ~ főnevet, ill. a ~, hogy… bevezető formulát nyugodtan elhagyhatjuk 

anélkül, hogy a közlés tartalma csorbát szenvedne. Ha mégis ragaszkodunk vmilyen 

nyomatékosító elemhez, inkább ezeket használjuk: való igaz, hogy…; kétségtelen, hogy…; 

mi tagadás; szó, ami szó; stb. Ilyen szerepben divatos kifejezés a ~ és való(, hogy). 

Lehetőleg kerüljük, mert tautológia (kétszer mondja ugyanazt), ezenkívül közhellyé is 

nyűtték. 

A többes számú ~ek szóalak a valóságot jelenti az elmélettel, az általánossággal 

szemben: a ~ek önmagukért beszélnek; ez nem felel meg a ~eknek; ~ekkel bizonyítja 

igazát; cáfolhatatlan ~ekkel támasztotta alá mondanivalóját. 

 

tenyész-  előtagú összetételek 

Nyelvújítás korabeli elvonások a tenyész(ik), ill. a tenyészt igéből. A mezőgazdasági 

szaknyelv szükséges, kifogástalan szavai: tenyészállat, tenyészbika, tenyészcsődör, 

tenyészkanca; tenyészidő; betegségnévként tenyészbénaság; stb. 

 

tenyészt L. termel – termeszt – tenyészt 

 

tényező 



A tudományos nyelvben: ’ok, hatóerő, fontos mozzanat’. Matematikai szakszóként: a 

szorzás ~i a szorzandó és a szorzó. A közéleti zsargon és a sajtónyelv gyakran 

szükségtelenül, tudálékos divatszóként alkalmazza, pl. fel kell tárni az összes ~ket (= 

okokat, körülményeket, hatóerőket, fontos mozzanatokat), amelyek ide vezettek. Még 

mesterkéltebb személyre vonatkoztatva: meg kell beszélni az ügyet az összes érdekelt ~vel 

(= személlyel, intézménnyel, hatósággal; egyszerűbben: az összes érdekelttel); igyekszünk 

megnyerni a község politikai ~it (= befolyásos embereit). 

 

tényleg 

Nyomatékosító szerepű, de többnyire fölösleges, semmitmondó töltelékszó a társalgási 

nyelvben: ez ~ csillapítja a fájdalmat; ~ azt mondta, hogy szeret?; stb. Pongyola kiejtése: 

[ténleg]. Választékosabb szinonimái: valóban, csakugyan, igazán. Terjedőben van 

hosszabb, körülményeskedő változata, a ténylegesen. Ez okvetlenül kerülendő! 

 

tényleges – valóságos 

Csaknem azonos a jelentésük, de néhány szakkifejezésben, állandó szókapcsolatban nem 

cserélhetők fel. A katonai nyelvben: tényleges (nem pedig: valóságos) állomány, tiszt, 

szolgálat, azaz ’aktív, nem nyugalmazott v. tartalékos’. Ezzel szemben a beszélt nyelvben 

csak így mondhatjuk: valóságos (nem pedig: tényleges) csoda, hogy sikerült; valóságos 

főnyeremény vmi v. vki; valóságos kálváriát járt, míg kárpótlási ügyét elintézte. A 

valóságos melléknév szerepe itt közel áll a szinte határozószóéhoz. 

 

tépelődik 

Helyes vonzata: ~ vmin v. vmi miatt; a ~ vmi fölött régies, enyhén idegenszerű is. 

 

tepertő L. töpörtyű – tepertő 

 

tép 

Az argóban tárgyatlan igeként is: (baromian) ~ a motor, a kocsi, azaz ’nagy sebességgel 

robog’. Talán ebből ered: ~i a fület a nagy zaj; fültépő lárma. Csak a bizalmas beszélt 

nyelvben fogadható el! 

 

terei – téri 

A Magyar jakobinusok tere típusú, birtokos jelzős szerkezetű utcanevek -i képzős 

származékaiban ingadozik a nyelvérzék és a használat: a Magyar jakobinusok terei 

villamosmegálló – a Magyar jakobinusok téri villamosmegálló. Az -i képző ui. a 

hagyományos nyelvszokás szerint nem járulhat birtokos személyjeles alapszóhoz. Mivel 

azonban az alapalakot csak a terei változatból lehet egyértelműen helyreállítani, lassú 

terjedését nem kárhoztathatjuk. Esetleg megkerülhetjük, efféle körülírással: a Magyar 

jakobinusok terén levő… Az igazán jó megoldás azonban az ilyen szerkezetű utcanevek 

mellőzése volna. Vö. útjai – úti 

 

terel, terelés 

A forgalom, a járművek ideiglenes elterelését a hivatali zsargon és ennek nyomán a 

sajtónyelv egy idő óta igekötő nélkül, terelés-nek nevezi: az M7-esen terelés van, akadozik 

a forgalom. Igeként is: az x-i úton Y felé a forgalmat terelik, azaz ’eltérítik, a szokásostól 

eltérő útvonalra kényszerítik’. Ennek az igekötő-elhagyásnak van szemléleti és nyelvi 



alapja (a puli is tereli a rá bízott állatokat), de a választékos beszédben és írásban tartsuk 

meg a szabályos el igekötőt! 

 

terem – tenyészik 

A terem ige csak növényre, a tenyészik növényre is, állatra is alkalmazható: kertjében 

gyümölcs és zöldség terem; a naspolya nem bokron terem, mint sokan hiszik, hanem fán; 

ez a földdarab pompás gabonát terem; ill.: a trópusokon vadon is tenyészik a banán és a 

kókuszdió; a hód és a nutria régebben szabadon tenyészett, ma mesterségesen tenyésztik. 

Mindkét igét használhatjuk átvitt értelemben is: itt nem terem számodra babér; nemcsak az 

eldugott kis falvakban tenyészik a babona, hanem a nagyvárosokban is. A tenyészik 

régebben iktelen ige volt, de a tenyész alak ma már régies. Vö. termel – termeszt – tenyészt 

 

téren, terén 

A tér főnév ragos alakjait a hivatali és a sajtónyelv szívesen használja határozórag, ill. 

névutó szerepében, vmely elvontabb határozói viszony kifejezésére. Pl.: fegyelmi téren v. a 

fegyelem terén még van mit fejlődnünk. Tömörebben: (a) fegyelemben… Még 

körülményesebbek ilyen célra a vmilyen területen – vminek a területén; vmilyen tekintetben 

– vminek a tekintetében; vmilyen vonatkozásban – vminek a vonatkozásában; stb. 

Többnyire elegendő – s így stílusosabb is – helyettük a tömör ragos forma. Vö. tekintetben 

– tekintettel – tekintve | tekintetében | vonatkozásban, vonatkozásában 

 

teret – tért 

A tér főnévnek kétféle tárgyragos alakja van. Konkrét értelemben jobbára a teret változatot 

használjuk: körüljárják a teret; a küldöttség felkereste a Szabadság teret is. Átvitt értelmű 

szókapcsolatokban egyaránt előfordul a tért és a teret, némelyekben vagylagosan, 

másokban szigorúan csak az egyik v. a másik: tért v. teret nyer vmi; nagy tért v. teret 

foglal el vmi; tért v. teret hagy, enged vkinek, vminek; tért hódít vmi; de teret enged 

vminek. 

 

terhes 

A szó egyéb jelentései miatt (’nehéz, súlyos’; ’nehezen elviselhető, kellemetlen’, pl. ~ 

feladat) némelyek helytelenítik a ~ melléknévnek és főnévnek a gyermeket váró nőkre 

való alkalmazását. Helyette ezeket az érzelmileg telítettebb szinonimákat javasolják: 

állapotos, várandós, áldott állapotban levő. A ~ szónak ezekkel való váltogatását 

stilisztikai szempontból helyeseljük, de tekintettel kell lennünk arra is, hogy a ~ szó a 

hivatali és az egészségügyi nyelvhasználatban évtizedek óta általánossá vált: ~ nő, ~ anya; 

~gondozás, ~rendelés, ~könyvecske stb. Ezekben a ~ melléknevet, ill. főnevet nem 

helyettesíthetjük fenti választékos megfelelőivel. 

A ~rendelés stb. összetételben a ~ nem melléknév, hanem főnév (= rendelés 

terheseknek), ezért egybe kell írni utótagjával. 

 

-terhes  utótagú összetételek 

Német mintára alakultak ki, pl. gondterhes (sorgenschwer), de már nem érezzük őket 

idegenszerűnek, inkább csak választékosnak v. kissé nehézkesnek. Köznyelvi szövegben 

több jó szinonima kínálkozik helyettük: gondterhes = gondterhelt, töprengő, aggódó; 

vészterhes = vészes, terhes, veszélyes, veszedelmes; stb. 

 



teringette – teringettét 

Népies (ma már inkább irodalmias) jellegű indulatszók, enyhe v. tréfás szitkozódások. A 

két változat egyaránt használható, de a teringettét jóval gyakoribb. Erős érzelmi töltéssel v. 

játékosan ejtve az r hang megnyúlhat: [terringette], [terrringettét]. 

 

térítmény – térítvény 

Csak a hivatali nyelvben élő, de ott szükséges főnevek. Nem azonos a jelentésük: a 

térítmény befizetendő összeget, a térítvény vminek a kézhezvételét elismerő, tanúsító 

okiratot jelent. 

 

terjengős kifejezések 

A téma és a közlési helyzet határozza meg, mennyire tömörítjük mondanivalónkat, azaz 

hogy tömörségre v. oldottságra törekszünk-e. Könnyítheti a megértést, ha pl. a mondat 

több igeneves szerkezete közül legalább az egyiket mellékmondattá alakítjuk. Az ismétlés 

sem okvetlenül terjengősség: szolgálhatja a stiláris nyomósítást, esetleg sajátos jelentés-

árnyalatot fejez ki. Olykor hatékonyabban közölhetünk vmit fokozásszerű szinonimasorral, 

mint egyetlen szóval. 

Ezzel szemben ritkán van jelentéstöbbletük az ún. terjengős v. terpeszkedő 

kifejezéseknek. A ~nek két részük van: 1. vmely cselekvő ige -ás, -és; -at, -et; -ság, -ség; -

alom, -elem; -dalom, -delem; stb. képzős elvont főnévi származéka; 2. vmely tartalmatlan 

töltelékige (nyer, kerül stb.). Pl. a kérvény még nem nyert elintézést (= nem intézték el). 

A ~ többnyire szükségtelenül hivataloskodnak; a tudományos és szakmai zsargon 

eszközeiként pedig köntörfalaznak, fontoskodnak. Gyakori használatuk gondolati 

önállótlanságra, sablonosságra, olykor a személyes felelősségvállalás kerülésére vall. A ~, 

mivel általában pontatlanok, őszintétlenek, rombolják a bizalmat a nyelvi érintkezésben is. 

Egy részük ráadásul idegenszerűség (általában germanizmus, ritkábban latinizmus). 

Néhány jellegzetes példa: ellenőrzést gyakorol = ellenőriz; nem tűr késedelmet = nem 

késhet; ismeretséget köt vkivel = megismerkedik vkivel; nagy népszerűségnek örvend = 

nagyon népszerű; tanúként szerepel vmilyen ügyben = tanú v. tanúskodik. 

A ~ kiürült igéi közül ezek a leggyakoribbak: biztosít, csinál, folytat, gyakorol, jelent, 

képez, kerül, nyer, tesz, történik, végez. Ezekről és a többi, ~ben is előforduló igéről (pl. 

ad, alkalmaz, áll, él, elér, ellát, eszközöl, foganatosít, hagy, helyez, hoz, intéz, jut, juttat, 

képvisel, mutat, mutatkozik, ölt, örvend, részesít, részesül, számlál, szenved, szerepel, 

szolgál, talál, tanúsít, táplál, teljesít, végrehajt, vesz, vezet, von) bővebben l. a megfelelő 

szócikkeket! 

Vö.: hivatali nyelv | közéleti nyelv 

 

termál-  előtagú összetételek 

A görög eredetű termál- előtag jelentése: ’hőforrással v. meleggel kapcsolatos’. A 

termálfürdő köznyelvivé vált, magyar megfelelői (hévízfürdő, melegvízfürdő) 

körülményesek, ill. pontatlanok. A termálforrás és a termálvíz helyett azonban jobb, mert 

tömörebb a hőforrás és a hévíz. 

 

termel – termeszt – tenyészt 

Jelentésük és használati körük érintkezik, de nem azonos. 

Termel: ’terméket munkával létrehoz; termelőmunkát végez’. Rokon értelmű 

megfelelői: gyárt, készít, ill. dolgozik, üzemel. 



Termeszt: ’növényt műveléssel szaporít, gazdaságilag hasznosít’. Pl. zöldséget, 

gyümölcsöt, gabonát termeszt. 

Tenyészt: ’háziállatot hasznosítás végett nagyobb számban tart és szaporít’. Pl. lovat, 

szarvasmarhát tenyészt. De a nagyüzemekben már hústermelés folyik. Más élőlényt is 

lehet – gyakorlati v. tudományos céllal – tenyészteni (pl. gilisztát, ill. a laboratóriumban 

baktériumokat). Sőt – a növények közül egyedül – a gombát is inkább tenyészteni, mint 

termeszteni szokták: sampinyon(gombá)t tenyészt a pincéjében. 

 

természetbeni 

Ritka, tulajdonképp szabálytalan alkotásmódú melléknév (ragot ui. általában nem követhet 

képző). Csak néhány állandó szókapcsolatban él: ~ fizetés, fizetség, járandóság, juttatás. 

Más a természetbeli: ’a természetben levő’, pl. természetbeli folyamatok, jelenségek. 

 

természetesen, hogy 

Keveredéssel létrejött divatos beszédfordulat. Pl.: természetesen megcsinálja × 

természetes, hogy megcsinálja = természetesen, hogy megcsinálja. Választékos beszédben 

és írásban az ilyeneket okvetlenül kerüljük! Vö. bizonyára, hogy | nyilván, hogy | 

valószínűleg, hogy 

 

természettudományos – természettudományi 

A természettudományi (módszerek, eredmények stb.) melléknév helyett (talán a tu-

dományos analógiájára v. más -s képzős szavak hatására) felbukkan a keverék 

természettudományos forma is. A választékos stílusban és az írott nyelvben lehetőleg 

kerüljük! Vö. -s melléknévképző használata 

 

termeszt L. termel – termeszt – tenyészt 

 

terminus 

Latin eredetű idegen szó; a magyarban s-sel ejtjük, de: terminus technicus [terminusz 

te÷nikusz]. Tobb kifogástalan magyar egyenértékese van: határidő, időpont, időtartam, 

(tudományos) műszó, szakkifejezés, fogalom (pl. a logikai ítélet ~ai). 

 

térti 

A tér ’más irányba kezd haladni; megtér, visszatér’ igéből. Csak szaknyelvi 

kifejezésekben: a vasúton ~ jegy ’oda-vissza utazásra jogosító menetjegy’, ismertebb 

nevén menettérti jegy v. retúrjegy; a postán ~ vevény ’a feladónak a küldeményről adott 

elismervény’. 

 

területen, területén 

A terület főnév ragos alakjait a hivatali és a sajtónyelv gyakran alkalmazza határozórag, ill. 

névutó szerepében, vmely elvontabb határozói viszony kifejezésére. Pl. oktatási területen 

v. az oktatás területén új módszereket kell bevezetni. Tömörebben: az oktatásban… A 

terjengős ezen a területen helyett általában elég az ebben ragos mutató névmás. De még az 

ebben a dologban, kérdésben v. ügyben kifejezés is tartalmasabb nála! A vminek a 

területén németesség is (vö. auf dem Gebiete), de terjedését elsősorban a hasonló 

szerkezetű és szemléletű vminek a terén, vonalán, vonatkozásában, tekintetében analógiája 

segíti. Lehetőleg kerüljük őket, mert nehézkessé teszik stílusunkat! 



 

tervbe vesz 

Kissé választékos, sajtónyelvi ízű kifejezés. Egyszerűbben: tervez, esetleg eltervez v. 

megtervez. Főnévi származékát egy szóba kell írni: tervbevétel. De különírandó ez: 

javasoljuk vminek a jövő évi tervbe vételét (é. abba való felvételét, belevételét). 

 

tesi 

Újabb keletű diáknyelvi szó, a testnevelés rövidített, játszi szóképzésű alakja. A kisdiákok 

nyelvéből kezdi kiszorítani a – nem hivatalos megjelölésként korábban általános 

használatú – torna szót. 

 

tesó 

A testvér becéző alakja az ifjúsági nyelvben; csak a bizalmas-családias stílusban 

használható! 

 

tessék kérni! 

A bolti eladónak a vevőhöz intézett, udvariasnak szánt, valójában azonban inkább sürgető 

jellegű felszólítása. Talán a megalázónak minősített tessék parancsolni! pótlására alakult 

ki abból a meggondolásból, hogy a vevő nem parancsolhat, hanem csupán kérhet. E suta és 

végső soron nem is udvarias megszólítást az utóbbi időben kezdi felváltani a miben 

segíthetek? kérdés. Mind a kettőnél jobbnak tartjuk a hagyományos tessék parancsolni! 

formát, mert vitathatatlanul udvarias, és nem alázza meg sem azt, aki mondja, sem azt, 

akinek mondják. Vö. miben segíthetek? 

 

testamentum 

Latin eredetű, régies, irodalmias hangulatú főnév. Népnyelvi alakváltozatok: testamentom, 

testámentom, testámentum. Mai köznyelvi és hivatalos megfelelője: végrendelet. 

 

testvérek között is 

Bizalmas stílusú szókapcsolat; csak ebben az összefüggésben használják: ez ~ megér …-t 

(itt az összeg megjelölése következik). Nem teljesen egyenértékű a körülbelül, 

hozzávetőleg, legalább szavakkal, mert beleérezzük a ’testvérek közötti, azaz méltányos 

áron számítva’ jelentésmozzanatot is. Pl. ez a szekrény ~ megér 50 000 forintot. 

 

tesz 

A társalgási nyelvben pongyola, idegenszerű kiszólásként él a nem ~ semmit(, 

gyapjúkalap)! Inkább: semmi baj!, sebaj! 

Idegenszerűség, kerülendő a ~ igének ez a fajta használata is: ez annyit ~, mint… 

Helyette magyarosabb: ez annyi, mint…; ez annyit jelent, mint…; ez azt jelenti, hogy… 

Eufemizmusként is használatos: ~ek rá! 

Nagyon sok terjengős kifejezésben szerepel, ezek közül csak a legfontosabbakat 

említhetjük: célzást ~ vkire, vmire = céloz; említést ~ vkiről, vmiről = (meg)említ; 

folyamatba ~ vmit = megindít, elkezd, lefolytat (pl. eljárást, peres ügyet); kivételt ~ vkivel, 

vmivel = kivételez(ik); látogatást ~ vkinél = meglátogat vkit; sétát ~ = sétál; vizsgát ~ = 

(le)vizsgázik. Ha azonban e kifejezések névszói elemének jelzője is van, nem tömöríthetők 

egyetlen szóba. Ilyenkor nem kifogásolhatjuk használatukat. Pl.: epés célzást ~ a főnökére; 



tisztelgő látogatást ~ az államelnöknél; nagy sétát tettek (bár itt lehet így is: nagyot 

sétáltak). 

 

tészta 

Köznyelvi értelmén kívül bizonyos nyelvjárásokban ’sütemény’-t is jelent. A bizalmas 

stílusban: ez más ~ ’ügy, dolog’. Az argóban: ’hazugság, ámítás’ (pl. add be másnak ezt a 

It!), ill. ’kínos helyzet, kellemetlenség’ (pl. jól benne van a Iban; alig tudott kimászni 

a Iból). 

 

teteje vminek 

Átvitt értelemben sablonos, bizalmas társalgási nyelvi fordulat: ez már a felelőtlenség 

(arcátlanság, szemtelenség, pimaszság stb.) teteje! Választékosabban, színesebben: ez a 

felelőtlenség stb. netovábbja, esetleg csimborasszója!; ez a legnagyobb fokú v. 

legsúlyosabb felelőtlenség! Az ez a teteje mindennek! felkiáltás helyett: ez felháborító!; 

szinte hihetetlen!; ezt nem gondoltam volna! 

 

tetet, tétet – tettet 

Ne tévesszük össze ezt a két hasonló alakú igét! A tetet a tesz ige műveltető alakja: 

’helyeztet, végeztet’. Pl.: az asztal közepére teteti a virágvázát; micsoda ostobaságot 

tetettél vele! A zárt ë-t ismerő kiejtésben az első e hang zárt: [tëtet]. Csak nyílt e-t használó 

beszédben jobb hangzású s emiatt inkább ajánlható a tétet alakváltozat. A tettet ige 

jelentése: ’színlel’. Az ë-ző kiejtésben az első e zárt is, nyílt is lehet. A népnyelvben 

gyakran rövid t-vel ejtik: csak tet(t)eti magát. 

 

tetéz – tetőz 

Mind a két ige a tető főnév származéka, de jelentésük elkülönült. Tetéz: ’a szokásosnál 

nagyobbra növel’, pl. tetézi az adagot; tetézve adja vissza a sértést; a bajt még az is 

tetézte, hogy… A népnyelvben: kazlat tetéz ’tetejét megrakja’. Igekötővel is: megtetéz. A 

tetőz tárgyas igeként ma ’tetővel ellát’ értelmű; tárgyatlanul gyakoribb: tetőz az ár, azaz 

’eléri legmagasabb pontját; tetőzik’. A régies nyelvben tetőz és tetéz nem különültek el 

egymástól, s a tetőz mindazt jelentette, amit ma csak a tetéz. 

 

tető alá hoz 

Átvitt értelemben köznyelvi szókép: ’sikerül vmit (hosszabb munkával) létrehoznia, 

befejeznie’. Ami elkészült, amit sikerült befejezni, az tető alá kerül v. tető alatt van. 

Mindezek németből való fordítások, de már nem érezzük idegenszerűségüket, s 

szemléletesebbek, mint „magyaros” megfelelőik: vmit sikerült befejezni, ill. vmi elkészült, 

készen van, befejeződött, sikerült, véget ért. 

 

tetszhalott 

Nyelvújítási eredetű igetős összetétel (az előtag a tetszik ’vminek, vmilyennek látszik’ 

igéből van elvonva). A helyette ajánlott álhalott szó nem gyökerezett meg. 

 

tetszik 

Hosszú c-vel ejtendő: [teccik]. Jelentése kettős: ’vmi megfelel az ízlésének, felfogásának; 

vmi kellemes hatással van rá’, ill. ’vmi(lyen)nek látszik, tűnik’. Az utóbbira: „Úgy tetszik, 



hogy jó helyen vagyunk itt, / Úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt” (népdal). Ragozása 

kijelentő módban: tetszem, tetszel, ~; tetszünk, tetszetek, tetszenek. Felszólító módban: 

tetsszem, tetsszél, tetsszék v. tetsszen; tetsszünk, tetsszetek, tetsszenek, ill. tessem, tessél, 

tessék; tessünk, tessetek, tessenek. Udvarias kérésben mindig tessék. Ugyanígy: tessékel, 

tessék-lássék. 

 

tetű 

Kiejtési változata: tetü. Tárgyragos alakja: ~t v. tetvet. Többes számban: tetvek v. ~k. 

Birtokos személyjeles alakjai: ~je v. tetve; ~i v. tetvei. Származékai: tetves; tetvetlenít v. 

ritkán tetűtlenít; tetvészkedik. Átvitt értelemben erősen pejoratív, durva: megszökött az a ~ 

’hitvány ember’; ~ alak. 

 

tévé L. televízió – tv – tévé 

 

tevékenykedik 

Az elvont jelentésben használt ~ ige természetes vonzata a -ban, -ben ragos állandó 

határozó (pl. fáradhatatlanul tevékenykedett a sportkör átszervezésében), de nem helytelen 

a körül névutós megoldás sem (… átszervezése körül). Ez utóbbinak azonban egy kissé 

eltérő a jelentése, s pejoratív mellékértelmet is hordozhat: buzgón, de kevés eredménnyel ~ 

az átszervezés körül. Konkrét értelemben természetesen egyéb ragos és névutós 

helyhatározók is kapcsolódhatnak a ~ igéhez: a padláson, a fa alatt, a spanyolfal mögött 

stb. ~. 

 

tév-  előtagú összetételek 

Nyelvújítási eredetű főnevek; előtagjuk a téved, téves szavakból van elvonva. Hibáztatták 

őket, de meghonosodtak, ma is nélkülözhetetlenek: téveszme, tévhit, tévképzet, tévtan, tévút 

stb. Nem mindig helyettesíthetők a téves eszme stb. jelzős szerkezettel! 

 

tévhiedelem 

A hasonló értelmű tévhit ’téves felfogás’ és hiedelem ’megalapozatlan vélemény; babona’ 

keveredéséből alakult szószaporító s ezért helytelen forma. Helyesen v. tévhit, v. hiedelem. 

 

tevő – tévő 

Önállóan is, összetételekben is a tevő változat a köznyelvi: a közjóért sokat tevő embert 

kitüntették; számottevő változások; panasztevő; semmittevő, gonosztevő. A tévő kissé 

régies, népies, ill. választékos v. irodalmias: a legügyesebb hegymászókat is próbára tévő 

sziklafal; számottévő, panasztévő stb. Ebben az állandósult kapcsolatban viszont csakis a 

tévő szokásos: azt sem tudja v. nem tudta, mitévő legyen. 

 

Thököly 

E történelmi családnév helyes kiejtése: [tököli]; a pongyola, vulgáris [tököj] ejtést 

okvetlenül kerüljük! 

 

Tibor 

Szokásos kiejtése: [tibor], rövid i-vel. A [tíbor] keleti nyelvjárási változat, de a 

köznyelvben is terjed. 

 



tied – tiéd – tiedé 

Az egyes szám 2. személyű birtokos névmás alakváltozatai: a tied a köznyelvi, a tiéd 

enyhén bizalmas, beszélt nyelvi. A tiedé népies, igényes közlésben kerülendő! A több 

birtokra utaló tieid forma a választékos stílusban főnévként is használatos: hogy vannak a 

tieid ’családod tagjai, közeli hozzátartozóid’? L. még: enyém, tied, övé 

 

tietek – tiétek – tieteké 

A többes szám 2. személyű birtokos névmás alakváltozatai: a tietek és a tiétek egyaránt 

köznyelvi, de az előbbi választékosabb. A tieteké népies, vulgáris, igényes közlésben 

kerülendő! A több birtokra utaló tieitek ritkán főnévként is használatos, de csak az igen 

választékos, irodalmias stílusban: a tieitek ’családjaitok tagjai, közeli hozzátartozóitok’ is 

ott lesznek? 

 

tihozzátok, tiirántatok 

A hozzátok, irántatok személyjeles határozószók nyomatékos alakjai. 

 

tik 

A ti személyes névmás népies és bizalmas változata: ~ is ott voltatok. Választékos 

beszédben és írásban nem élünk vele. Az azonos alakú másik ~ a tyúk főnévnek a népies 

alakja: etesd meg a ~okat! 

 

ti magatok – ön(nön)magatok L. tenmagad – önmagad – önnönmagad 

 

tinédzser 

Az angol teenager [tínédzser] ’tízes éveiben, különösen azok második felében járó fiatal’ 

szóból. Játékosan rövidült ifjúsági nyelvi változata: tini. Jó magyarítása a tizenéves (l. ott 

is!). 

 

tinta 

A tenta, ténta alakváltozat népies, régies. Összetételekben csak a köznyelvi ~ használható: 

~ceruza, ~hal, ~radír; töltőtoll~, vegy~. 

 

tipli 

A bizalmas ~ főnévben két különböző német szó esett egybe: a Dübel ’facsap, faék’ és a 

Tippel ’daganat, dudor’. Az előbbi jelentésben a műhelyzsargonnak a szava, a másodikban 

bizalmas-vulgáris jellegű kifejezés. A szaknyelvben, ill. az igényes köznyelvben magyar 

megfelelőivel helyettesítsük! 

 

tipp 

Angol eredetű nemzetközi szó. A sportnyelvben: ’fogadás, jóslat vmely mérkőzés, verseny 

győztesére, eredményére’. Ebben a jelentésében nincs magyar megfelelője. 

Összetételekben is: ~oszlop, ~szelvény. 

A bizalmas társalgási nyelvben bármilyen ötlet, javaslat nevezhető ~-nek: van valami jó 

~ed?; adok egy ~et; nem vált be a ~etek; stb. A választékos stílusban ezekkel a magyar 

szinonimáival pótolhatjuk: javaslat, ötlet, elképzelés, elgondolás. 

Igei származéka, a tippel a sportnyelvben a magyar fogad szóval helyettesíthető. A 

bizalmas stílusban: őt tippelik (= jósolják) miniszternek; én Kovácsra tippelek (= 



fogadok); mit tippelsz (= jósolsz, gondolsz), esik ma?; ezúttal nem jól tippeltünk (= számí-

tottunk); stb. 

 

típus 

E görög eredetű, de latinos végződésű szót régóta magyarosan írjuk, hosszú í-vel. Idegen 

képzőjű származékaiban megrövidül az í (tipikus, tipizál, tipológia stb.), a magyar képzőjű 

típusos melléknévben azonban megmarad hosszúnak. Ugyanígy a ~ előtagú, jelentéssűrítő 

összetételekben is: ~ház, ~lakás, ~terv stb. 

 

típusos 

A szakmai nyelvhasználatban, különösen az orvosi nyelvben: ’jellegzetes, szokásos’, pl. ~ 

eset, ~ kórlefolyás, ~ hasnyálmirigy-gyulladás. Mivel jelentése lényegében azonos a 

köznyelvben is ismert tipikus melléknévével, használata csak szakszövegben indokolt, v. 

még ott sem. Helyette a tipikus ajánlható. 

 

tirannus 

Görög eredetű, de latinosított alakú főnév. Régi magyar kiejtése alapján s-sel ejtjük: 

[tirannus]. Pontos magyar megfelelői vannak: zsarnok, kényúr, egyeduralkodó. De ebben a 

szólásszerű kifejezésben – sajátos hangulata miatt – inkább az idegen szó él: a főnökük 

valóságos ~, reszketnek tőle a beosztottai. Ókori történeti értelemben viszont csak az 

eredeti görög szóalak magyar átírását, a türannosz-t használhatjuk. 

 

Tiszántúl – (a) Tiszántúlon – a Tiszán túl 

A Tiszán túl névutós szerkezet (pl. látod azt a nagy fát ott a Tiszán túl?) tájegységnévvé 

tömörülve főnévi értékű, egybeírandó, és általában határozott névelő áll előtte: a Tiszántúl 

az ország keleti részén fekszik; a Tiszántúlon még nem jártam. (Ritkábban névelő nélkül is: 

ezt Tiszántúlon másképp mondják.) A választékos stílusban nemrég még élt ez a forma is: 

barangolnak a Tiszántúl; ebben a Tiszántúl határozószói értékű, de nagy kezdőbetűvel 

írandó. Napjainkra ez a változat gyakorlatilag eltűnt, mert kiszorította az egyértelműbb 

barangolnak a Tiszántúlon. Vö. Dunántúl – (a) Dunántúlon – a Dunán túl 

 

tiszta 

A ~ melléknév fokozó értelmű szóként is szerepelhet: ez ~ képtelenség, ~ hazugság, sőt ~ 

piszok. A ~ sor állandó szókapcsolat magától értődő dolgot jelent, ill. vminek ilyen voltát 

fejezi ki. Melléknév előtt is, határozószószerűen: ~ véletlen, ~ bolond. 

Bár e szóhasználat német hatásra alakult ki, a bizalmas társalgásban elfogadható. 

Választékos stílusú közlésben azonban helyettesítsük ezekkel a megfelelőivel: merő 

hazugság, képtelenség; csupa piszok; nyilvánvaló vmi; egészen v. teljesen véletlen, bolond. 

L. még: tiszta ideg vagyok 

 

tiszta  főnév állandó szókapcsolatban 

E német mintájú kifejezések meghonosodtak, idegenszerűségük nem bántó, de választékos 

stílusú beszédben és írásban ne éljünk velük! Helyettük számos magyaros szinonima 

ajánlható. Pl.: vki tisztában van, tisztába jön vmivel, esetleg vkivel = megérti, átlátja, 

világos (lesz) a számára, kiismeri. A tisztába hoz vmit kifejezés elavult, helyette: eligazít, 

elrendez, elintéz. A konkrét jelentésű tisztába tesz (pl. tisztába teszi a babát) nem idegen 

hatásra alakult ki, s amúgy sem helyettesíthető mással. Átvitt értelemben azonban a 



tisztába teszi az ügyet, a dolgot helyett jobbak ezek: tisztázza, rendbe hozza v. teszi, 

elrendezi, elintézi az ügyet, a dolgot. 

 

tiszta ideg vagyok 

A vulgárisan bizalmas beszélt nyelvben gyakori kifejezés. Köznyelvi megfelelői: (nagyon) 

ideges, ingerült, nyugtalan stb. vagyok. Vö. gyomorideg 

 

tisztára 

Eredetileg a tiszta melléknév határozóragos alakja, ma önálló határozószó: ez ~ lehetetlen; 

~ bolond vagy; ~ félreértette a dolgot; ~ úgy néz ki v. ~ olyan, mint… Idegenszerűsége 

nem bántó, de csak a népies, bizalmas beszédben fogadható el. Egyébként: ez teljesen v. 

teljességgel lehetetlen; egészen v. teljesen bolond vagy; tökéletesen félreértette a dolgot; 

egészen, éppen, pontosan olyan, mint…; szakasztott olyan, mint… 

 

-tiszta  utótagú összetételek 

Német mintát követnek (vö. -rein), de meghonosodtak, s nem is igen pótolhatók mással. 

Pl. szobatiszta kutya, macska (bizalmas szóhasználatban kisgyermek is!); vegytiszta anyag; 

fajtiszta (szabatosan: fajtatiszta) állat. 

 

tisztelendő – tiszteletes 

A tisztelendő melléknevet olykor a tiszteletreméltó szinonimájaként is használják 

(tisztelendő felfogás, nézetek), többnyire azonban egyházi személyek címeként fordul elő. 

Katolikus pap megszólítására, megnevezésére gyakori a tisztelendő úr, jóllehet a hivatalos 

megszólítás: főtisztelendő úr! Hasonlóképpen tisztelendő úr a katolikus papnövendék és az 

izraelita lelkész. Az apácákat így szólíthatjuk meg: tisztelendő nővér! 

A tiszteletes a protestáns segédlelkészek hivatalos címe, de előfordul lelkészek 

említéseként v. megszólításaként is. Ez azonban hivatalosan és hagyományosan: 

nagytiszteletű úr. A női lelkész, ill. a lelkész felesége: nagytiszteletű asszony. 

A bizalmas beszédben mind a tisztelendő, mind a tiszteletes használható főnévként is: 

hogy van az öreg tisztelendő?; szépen prédikált az új tiszteletes (é. tisztelendő úr, 

tiszteletes úr). 

 

tiszteletem 

E köszönésforma az elavult (leg)alázatos(abb) ~! köszönés megrövidülésével keletkezett. 

Használati lehetősége erősen korlátozott: csak fiatalabb férfi köszönhet így idősebb 

férfinak. Általában megszólítással együtt fordul elő: ~, professzor úr!; ~, Géza bátyám, 

esetleg Géza bácsi! Érdekes sajátossága (s egyben könnyebbsége) ennek a köszönési 

módnak, hogy utána tegezve is, magázva is folytatható a beszéd. Ennek ellenére ritkulóban 

van, s ezt nem kell fájlalnunk, mert sokszor kényszeredett, keresett, néha modoros is. 

 

tisztség – tisztesség 

Hasonló alakú, de eltérő jelentésű főnevek. A tisztség: ’hivatali beosztás, (alkalmi) 

feladatkör’, régiesen ’tiszti rang’ is. Pl.: mi a tisztséged (= beosztásod) a vállalatnál?; 

párttag volt ugyan, de nem viselt tisztséget, azaz nem volt külön feladatköre, (vezetői) 

megbízatása. A tisztesség: ’tiszteletet keltő v. érdemlő állapot; megtiszteltetés; 

becsületesség, illő magatartás’. Pl. tisztességben őszült meg; nagy tisztesség érte; ad a 

tisztességre. 



 

tisztviselő – tisztségviselő 

Az újabb közéleti nyelvben e két főnévnek elkülönülőben van a jelentése: a tisztviselő 

’hivatali dolgozó, beosztott hivatalnok’, a tisztségviselő ’vezető állású személy vmely 

szervezetben’. Mivel összetévesztésük félreértést v. sértődést okozhat, ügyeljünk 

megkülönböztetésükre! 

titeket – benneteket 

A többes szám 2. személyű személyes névmás tárgyi alakjai. A titeket a köznyelvi, a 

benneteket kissé választékos, ill. meghitten családias. Ez utóbbi rendszerint hangsúlytalan, 

pl. sokszor üdvözöllek benneteket a Balaton partjáról. Ezért ha a névmás kiemelő 

hangsúlyt kap, inkább a titeket formát alkalmazzuk: titeket nem kérdeztelek! Levélben 

mindkettőt szokták – a megszólítások mintájára – nagy kezdőbetűvel írni, ez azonban nem 

kötelező, sőt a kisbetűs írás a szabályos. 

 

titulál 

E latin eredetű, de magyar képzőjű ige eredeti jelentése: ’(vhogyan) címez, (vminek) szólít 

vkit’, pl. nemzetes uramnak ~ják. Ma jobbára gúnyos értelemben alkalmazzák: a háta 

mögött buta libának ~ta. A tituláz változat régies, népies. 

 

titulus 

A magyarországi latinból eredő régies szó: ’ranggal járó cím és megszólítás’, ill. 

’jellemzésül adott név’. ’Jogcím, ürügy’ értelme elavult. Népies változata, a titula elvonás 

a titulál igéből. Ez elsősorban ’melléknév, ragadványnév’ jelentésben élt, pl.: „Kopasz-

szájú Szűcs György bátya; / E volt az ő titulája” (Arany: A bajusz). 

 

tíz 

Rövid i-vel is ejtik ezeket a ragos alakjait: ~et [tizet], ~en [tizen]. De jobbára hosszú í 

hangzik ezekben: ~szer, ~ből, ~nek stb. A származékokban általában megrövidül az í, s ezt 

írásban is jelöljük: tizenegy stb., tizedik, tized. Csak a tízes melléknév és főnév írandó 

hosszú í-vel, ám ejtve ez is inkább [tizes], mint [tízes]. Vö. húsz 

 

tizenéves 

Az angol eredetű tinédzser szónak szokatlan képzésű, de ötletes, hamar meghonosodott 

magyarítása. Sőt ennek mintájára már van huszonéves ’húszas éveiben járó (ember)’ 

főnevünk, ill. melléknevünk is. Vö. tinédzser 

tízéves 

A ~ melléknevet pontatlanul használják ezekben: ~ évforduló, ~ születésnap . 

Helyesen: tizedik évforduló, tizedik születésnap. Még rosszabb, mert szószaporító, 

ez a kifejezés: tizedik éves évforduló. Elfogadható viszont a tömör tízéves érettségi 

találkozó (ez ui. nem azonos a tizedik érettségi találkozó-val!). 

 

tízperc – tíz perc 

Ha jelentése ’óraközi szünet’, egybeírandó, ha csupán tíz percnyi időtartamra utal, két 

szóba kell írni. 

 

toalett 



Francia eredetű vándorszó. Sokáig az eredeti írásmód szerint, toilette-nek írták, ma már a 

magyar nyelvbeli kiejtést követő ~ forma a szabályos. Mindegyik jelentésében 

választékos hangulatú szó: a legtöbb nő kínosan ügyel a ~jére  ’öltözékére, 

ruházkodására’; az estélyen pompás ~ben ’divatos, elegáns ruhában’ jelent meg; még 

nincs készen a ~jével ’öltözetének, külsejének csinosításával’; hol találom a ~et ’mosdót, 

illemhelyet’? 

Érezhetően idegenszerű a ~et csinál kifejezés; helyette ezeket ajánlhatjuk: (ki)csinosítja 

magát, rendbe hozza v. szedi magát, (fel)öltözik. 

Összetételek előtagjaként is gyakori: ~asztal (jobb magyarsággal: öltözőasztal, esetleg 

pipereasztal), ~szappan (= mosdószappan, pipereszappan), ~készlet, ~szekrény, ~szerek, 

~-táska, ~-tükör (a két utóbbi az egymás mellé kerülő három t betű miatt kötőjellel!). A 

~papír kissé finomkodó a köznyelvi vécépapír v. a bizalmas-vulgáris klozettpapír helyett. 

 

tokaji 

A ~ főnév jelentéstapadással keletkezett a ~ bor szókapcsolatból. Ma már ez is köznyelvi, 

bár enyhén bizalmas. Pl. a pincértől rendelhetünk egy üveg ~-t, de a kereskedelmi vállalat 

hivatalosan ~ bor-t szállít. 

 

tol 

A választékos beszélt nyelvben úgy ejtjük, ahogy írva van. A bizalmas-pongyola [tól] ejtés 

kerülendő! Vö. kör | öv | posta 

 

tolerancia 

Latin eredetű idegen szó. Ejtéskönnyítő hangátvetéssel kialakult tolarencia változata a 

figyelmetlenségnek, ill. a nyelvi műveletlenségnek a tünete. Okvetlenül kerülendő! A ~ 

magyar megfelelői a köznyelvben a türelem, türelmesség, a műszaki nyelvben a tűrés, 

tűréshatár. 

 

tóligos 

A hivatali nyelv beszélt változatának újabb keletű, különleges alkotásmódú szava (a -tól és 

az -ig ragokból). Pl. ~ bérrendszer, bértétel, fizetés stb., azaz ’…-tól …-ig terjedő, alsó-

felső bérhatáros’. A ~ és származékai (tóligoz, tóligozható, tóligozás) egyelőre kissé 

bizalmas jellegűek, de idővel szabályos szakszóvá válhatnak. 

 

tolmácsol 

Alapjelentése: ’egyik nyelvről a másikra fordít, különösen élőszóban, beszélgetőtársak, 

tárgyalófelek között közvetítve’. Átvitt értelemben: ’vki másnak a mondanivalóját, 

érzelmeit közvetíti’, pl. hadd ~jam a család őszinte részvétét; a zongoraművész nagy 

átéléssel ~ta a Bach-fúgát. De képzavar ez: Rákóczi Ferenc arcképe Mányoki Ádám 

tolmácsolásában. 

 

-tól, -től – -nál, -nél  hasonlító határozói ragok  L. -nál, -nél – -tól, -től hasonlító határozói 

ragok 

 

tolvajnyelv  L. argó | ifjúsági nyelv 

 

top 



Angol eredetű divatszó, különösen az ifjúság nyelvében. Az angol top főnév jelentése: 

’tető; vminek a legmagasabb pontja, csúcsa’. Átvitt értelemben: ’a legjobb minősítés, a 

legkedvezőbb helyzet’. Pl. top 10 [… ten] ’a legjobb tíz (zeneszám stb.)’. Ennek mintájára 

a magyarban is mondják, hogy valaki ~on van, é. a csúcson v. a legjobb formá(já)ban. 

Összetételi előtagként is divatos, pl. ~lista, ~modell. Nem mindig könnyű magyar szóval 

helyettesíteni. Pl. a ~modell lehetne csúcsmodell, a ~lista azonban nem lehet csúcslista, 

mert az mást jelent: ’a sportbeli v. egyéb csúcsok, rekordok listája’. – A rövid, ujjatlan, a 

felsőtestre simuló női ruhadarab neveként is meghonosodott, s ebben a jelentésében nincs 

is pontos magyar megfelelője. 

 

topis 

A toprongyos melléknévből rövidült argónyelvi szó. Csak a bizalmas élőbeszédben 

engedhető meg: hogy jöhettél ilyen ~an v. ilyen ~ öltözetben! Az ifjúsági nyelv 

ugyanebben a jelentésben a toplákos melléknevet is használja, ebből toplák ’toprongyos 

öltözet’. Pl. nem jöhetsz velünk ilyen toplákban! 

 

topless L. bikini 

 

Torino – Turin 

Ma az olasz névváltozat használata az általános, de a német Turin sem kifogásolható. 

Kossuth Lajos alakjához pedig csak az utóbbi kapcsolódik: a turini remete. 

 

tornászik – tornázik 

Korábban mindkét ige iktelen ragozású volt (tornász – tornáz), de a 3. személyben s ennek 

hatására szórványosan a többi alakban is ikessé vált: tornászik – tornázik; tornászom v. 

tornászok – tornázom v. tornázok; tornásszék v. tornásszon – tornázzék v. tornázzon. 

Egy időben a tornászik inkább a sporton kívüli, a tornázik a sportbeli cselekvést jelölte 

(pl. minden reggel tornászik – egyesületben tornázik), de ez a megkülönböztetés 

elhalványulóban van. Ma már vagylagos változatok, bár sportműszóként csak a z-s alak 

használható. 

L. még: ikes és iktelen ragozás | párhuzamos képzések 

 

torreádor 

E nemzetközi szó spanyol eredetijében az o és az e hang között rövid r található (toreador; 

a toro ’bika’ szóból), s ebben az alakban vették át a főbb világnyelvek is. A magyarban ez 

az r – talán az énekelt szöveg (a Carmen híres torreádordala) hangsúlyozásának hatására – 

megnyúlt, ezért a magyar ~ főnevet az első és a második szótag határán hosszú r-rel kell 

mondani és írni. Az eredeti spanyol szó jelentése: ’lovas bikaviador’, megkülönböztetésül 

a gyalogos torero-tól. A magyarban ez a különbség nem ismeretes, ezért mind a két fajta 

bikaviadornak ~ a neve. 

 

tót L. szlovák – tót 

 

totálkár, totálkáros 

Előtagja a latin eredetű totális ’teljes’ szóból (a németben csonkult meg). Eredetileg 

biztosítási szakkifejezés: a biztosító totálkárt állapított meg; totálkáros lett a kocsi. A 

bizalmas, tréfás társalgási stílusban a totálkáros melléknév azt is jelentheti, hogy vki 



erősen részeg v. súlyosan beteg. Pl.: a sok piától totálkáros lett; totálkáros a sok munkától, 

az influenzától stb. Az argó a totál előtagot önállóan, határozószószerűen is használja: totál 

be van rúgva, azaz ’teljesen’. 

 

totojgat – tutujgat 

Rosszalló mellékértelmű tájnyelvi szó: ’túlságosan kényeztet’. Vagylagos változatok, de a 

totojgat a gyakoribb. 

 

tót zicher 

A német todsicher ’halálbiztos’ melléknév átvétele; csak a bizalmas-vulgáris beszélt 

nyelvben él, de onnan is kiveszőben van. Tréfás változata: tótzicsi. Választékos, de 

színtelen magyar megfelelői: egészen, teljesen biztos v. bizonyos, kétségtelen. 

 

tova 

Az el igekötő népies, ill. irodalmias megfelelője. Mozgást, haladást jelentő igékhez járul, s 

a mozgás tartósságát, mind nagyobb távolságra való terjedését érzékelteti. Pl.: ~gördül, 

~lebben, ~siet, ~száll, ~terjed, ~tűnik. 

 

tovább 

A tova középfokú alakja. Térbeli mozgásra vonatkoztatva igekötő, egybeírandó a vele egy 

hangsúly alá eső igével: ~ad, ~áll, ~halad, ~jut, ~megy, ~visz stb. Időbeli folyamatra 

vonatkoztatva v. átvitt értelemben önálló határozószó, külön nyomatéka van, s ezért 

különírandó az utána álló igétől: ~ alszik, ~ dolgozik, ~ tart stb. A melléknévi és főnévi 

származékokban azonban az ilyen rendeltetésű ~ szót is egybe kell írni utótagjával: ~ 

játszik, de ~játszó (filmszínház); ~ szolgál, de ~szolgáló (őrmester); ~ tanul, de ~tanulás. 

A párhuzamos határozószói és igekötői használat jelentéskülönbséget fejez ki: ~ áll 

’még mindig áll, továbbra is áll’ – ~áll ’elmegy’; ~ vezet, ~ visz ’meghatározott időn túl is 

vezet, visz’ – ~vezet, ~visz ’vmely ponton túl is vezet, visz’; stb. 

 

továbbá 

Eredetileg határozószó: ’tovább’, de ebben a szerepében elavult. Ma kapcsolatos 

kötőszóként használjuk, különösen akkor, ha a halmozott mondatrészek között kisebb 

összetartozó csoportok vannak. Pl. a csészéket és a csészealjakat, ~ (= azonkívül, 

valamint) a késeket, villákat és kanalakat egy helyre csomagoljátok! Van azonban egy kis 

hivatalos íze, ezért inkább az írott nyelvben fordul elő. 

 

több 

Melléknév jelzőjeként egybeírjuk jelzett szavával (pl. ~éves, ~gyermekes, ~napos v. ~napi, 

~tagú), kivéve ha az maga is összetett (pl. ~ évtizedes, ~ hónapos v. ~ hónapi). Különírjuk 

a számnevektől is: ~ millió. Ha azonban a ~ nem az utána álló melléknévnek a jelzője, attól 

természetesen különírjuk. Pl.: ~emeletes bérház (= egy bérház, amelynek több emelete 

van), de ~ emeletes bérház (= több bérház, melyeknek mindegyike emeletes). 

 

többé – többet 

E határozószókat általában tagadó szerkezetben használjuk; a többé választékos, a többet 

kissé népies, bizalmas. Pl.: senki sem beszélt róla többé v. többé senki sem beszélt róla. A 



vki nincs többé kifejezés eufemizmus, jelentése: ’meghalt’. A többet változat olykor a 

többször határozóval egyértelmű: ez többet (= többször) ne forduljon elő! 

 

többek 

A több középfokú határozatlan számnév – sajátos nyelvi logikával – állhat többes számban 

is. Ilyenkor jelentése: ’több (sok, számos) ember’. Pl. ~ vélekedése szerint; ~nek feltűnt, 

hogy… 

 

többek között – a többi között 

Vagylagos változatok, bár a többek között inkább személyekre, a mindig névelős a többi 

között inkább dolgokra vonatkozik. További alakváltozatok: többek közt, a többi közt. Ezek 

mindegyike kifogástalan; kerüljük viszont a keverék többi között formát! Vö. egyebek 

között 

 

többi 

A ~ jelző után a jelzett szó egyes számban is állhat, többes számban is: a ~ művét is 

megmutatta – a ~ műveit is megmutatta. Nyelvünk rendszeréhez ebben az esetben az egyes 

számú (alaki) egyeztetés illik jobban, egyre inkább ez is válik köznyelvivé. A többes 

számú (értelmi) egyeztetés olykor régies v. idegenszerű: a ~ utasok mind felénk néztek 

(inkább: a ~ utas mind felénk nézett). 

 

tök 

Az argóban és ennek hatására a bizalmas-vulgáris társalgási nyelvben az utóbbi időben 

nagyon divatossá váltak a nyomósító szerepű ~ előtaggal alkotott összetételek. A korábban 

is létező ~részeg ’nagyon részeg, holtrészeg’, ~sötét ’nagyon sötét, koromsötét’ és a durva 

~hülye ’nagyon hülye, ostoba’ szavak mellé felsorakozott a ~süket ’nagyon süket, 

földsüket’ és a ~kopasz, majd ezek mintájára a ~jó, ~mindegy és társaik. Ma már jószerivel 

bármely melléknév elé odailleszthetjük nyomatékosító elemként a ~ szócskát. 

A ~ előtag valószínűleg a tökéletes(en) rövidülése, de pl. a ~hülye és talán a ~kopasz 

esetében számolnunk kell a ~fej(ű) ’ostoba (ember)’, ~filkó ’ua.’ szavak analógiájával is 

(ezeknek ~ eleme bizonyosan a ’kobaktermésű mezőgazdasági növény’, ill. ’a magyar 

kártyának ezt mintázó színe’ jelentésű ~ főnévvel azonos). 

Mivel a ~ előtagnak ’tökéletesen, nagyon’ értelmet tulajdonítanak, helyesírási és 

nyelvtani szempontból is határozószerűen viselkedik, pl. ezek a székek ~ egyformák 

’hajszálra, pontosan egyformák’. Sőt az argóban a ~ szócskát igei állítmány 

bővítményeként is alkalmazzák: ~ eltűnt ’nyomtalanul, mindenestül eltűnt’; ~ elrontotta 

’alaposan, végleg, jóvátehetetlenül elrontotta’. 

Ami a jelenség nyelvhelyességi megítélését illeti, a ~ előtagnak effajta általános 

nyomatékosító elemként való használata elszürkíti beszélt nyelvünket. Igényes stílusú 

élőbeszédben és írásban ragaszkodjunk a hagyományos, árnyalt nyomósító kifejezésekhez: 

holtrészeg, koromsötét, földsüket; nagyon jó, teljesen mindegy; hajszálra egyformák, 

nyomtalanul eltűnt, alaposan elrontotta! 

Az eldurvuló társalgási stílusban a ~ szó önmagában is használatos ’ostoba (ember)’ 

jelentésben: ~ alak, ~ fickó; ~ vagyok ehhez a kérdéshez ’nem értek hozzá’; de nagy ~ 

vagy, öregem! Ettől az udvarias, választékos beszédben okvetlenül tartózkodnunk kell, 

mert a ~ szónak ’here(zacskó)’ jelentésén keresztül még durvább kifejezéseket idéz fel. 

A diáknyelvben a ~ főnév: ’elégtelen osztályzat, egyes’. 



 

tökéletlen 

Fogalom, tárgy jelzőjeként: ’mintaképét el nem érő’, ebből ’hiányos, hibás’, pl. ~ 

megoldás, ~ szerszám. Személy jelzőjeként pejoratív, enyhén bizalmas: ’az ép ész 

követelményeinek meg nem felelő, esztelenül viselkedő’, pl. ~ alak; ez a gyerek ~, azaz 

’ostoba, érthetetlen viselkedésű’ (e szerepében a ~ a hülye helyett használt eufemizmus). 

 

tőkét kovácsol vmiből 

Elhomályosult képszerűségű, idegenszerű szólás (vö. német er schlägt ein Kapital daraus). 

Egy időben népszerű volt a szónoki és a sajtónyelvben, ma ritkábban hallható. Helyette 

ezeket mondhatjuk: hasznot húz vmiből; kiaknáz vmit a (saját) maga javára. 

 

tökölődik 

A ~ vmin v. vmivel az ifjúsági nyelvnek és a bizalmas társalgásnak bizalmas-vulgáris, 

sokszor durva kifejezése. Jelentése: ’túlzott alapossággal, aprólékossággal foglalkozik 

vmivel’, ill. ’aggályoskodva hosszan töpreng vmin’. Jó köznyelvi szinonimái: piszmog 

vmin v. vmivel, rágódik, tépelődik, esetleg gyötrődik vmin v. vmi miatt. Az indulatos ne 

tökölődj már annyit! felszólítás választékos megfelelője pedig sokszor ez: ne tétlenkedj!; 

szánd rá magad a cselekvésre! 

 

tőle 

Személyjeles határozószó, az egyes szám 3. személyű személyes névmás -tól, -től ragos 

alakja. A köznyelvi kiejtésben hosszú ő-vel és rövid l-lel; a [tölle] népies, a [tüle] tájnyelvi. 

Nyomatékos alakja: őtőle. 

 

tölt L. telít – tölt 

 

töltelékszavak  L. beszédtöltelék | pongyola stílus | szószaporítás 

 

töméntelen 

Csak a ~ változat köznyelvi, a teméntelen régies, népies, a töménytelen, teménytelen 

elavult (már nem érezzük összefüggését a kiveszett tömény ’tízezer’ szóval). 

 

tömérdek – temérdek 

Vagylagos változatok, de a köznyelv inkább az ö hangzósat használja; a temérdek kissé 

régies és népies. 

 

tömkeleg 

Eredeti jelentése: ’útvesztő, labirintus’, ez azonban feledésbe merült; ma ’zavaros, 

áttekinthetetlen tömeg’ értelemben használja a választékos stílus: emberek nyüzsgő ~e 

kavarog az utcákon. Már Petőfinek Távolból c. versében is efféle jelentésben szerepel: „S 

csak midőn a tömkelegbe lépünk: / Venni észre gyászos tévedésünk.” ’Nagy mennyiség’ 

jelentésben való alkalmazása (pl. árucikkek ~e) pongyolaság. Helyesebben: … tömege. 

 

töpörtyű – tepertő 



Vagylagos változatok; a töpörtyű a legelterjedtebb, a tepertő északkeleten általános. A 

töpörtő ritka, tájnyelvi, a tepertyű erdélyies. Ugyanígy a származékokban: töpörtyűs v. 

tepertős (pogácsa) egyaránt helyes. 

 

töpreng  határozója 

Szokásos vonzata: töpreng vmin, pl. gyermekei jövőjén. A vmi miatt töpreng vonzat ritka, a 

vmi fölött töpreng idegenszerű, németes (vö. über). 

 

töri a fejét  határozója 

Némi jelentéskülönbség alakult ki ezek között: töri a fejét vmin v. ritkábban vmi miatt 

’gondolkodik, töpreng’, ill. vmiben, különösen vmi rosszban töri a fejét ’ilyesmit tervez’. 

Ezért pl. a min töröd a fejed(et)? egyszerűen ezt jelenti: min gondolkodol, töprengsz?, a 

miben töröd a fejed(et)? viszont: mi rosszban sántikálsz, milyen rosszaságra készülsz? 

 

törökbúza L. kukorica – tengeri 

 

töröl – törül 

Vagylagos változatok, ugyanígy gyakorító és visszaható származékaik: törölget – törülget; 

törölközik – törülközik. A töröl alak kissé választékosabb, ezért átvitt értelemben csak 

ezzel élhetünk: törölt egy mondatot a szövegből, míg konkrét jelentésben egyaránt jó: port 

töröl v. törül, ill. padlót, követ törül v. töröl. A türül változat népies, a köznyelvben nem 

használható. 

 

törött – tört 

A tör ige befejezett melléknévi igenévi alakjai, ill. azokból fejlődött melléknevek. 

Használatukra nincs általános szabály, a frazeológiai kötöttség szabja meg, mikor 

melyikhez kell folyamodnunk. Pl. törött kézzel, lábbal, de a fájdalomtól (meg)tört szívvel; 

törött bors, de tört burgonya. Néhány kifejezésben csak a tört változat használható: tört 

arany; tört magyarsággal beszél. Szőlészeti szakkifejezésként a tört bor zavaros(sá vált), 

„törött” bort jelent. 

 

történelem – történet 

E két főnevet régebben felváltva használták, napjainkra jelentésbeli és használati 

különbség fejlődött ki köztük. 

A történelem: ’az emberiség v. egy nép élete (leg)fontosabb eseményeinek 

egymásutánja; az ezzel foglalkozó tudomány, ill. iskolai tantárgy’. Pl.: világtörténelem, 

magyar történelem, történelemszemlélet; történelemkönyv, -óra, -tanár. A történelmi 

származék jelentése egyaránt lehet ’a történelem során bekövetkezett’ (pl. történelmi 

események, fordulatok), ill. ’a történelemmel foglalkozó’ (pl. történelmi regény, előadás, 

ismeretterjesztés). 

A történet: ’vmely kisebb közösség életében bekövetkezett (kisebb horderejű) esemény; 

vminek a fejlődése, lefolyása; megtörtént v. kitalált eseménysor’. Pl.: a város története, 

egy találmány története; településtörténet, zenetörténet, művelődéstörténet; filmre visz egy 

tudományos-fantasztikus történetet. Egyes tudományoknak van történeti águk, pl. történeti 

nyelvtan, történeti földrajz. ’Történelem’ jelentésben a történet szó régies, pl. Hóman–

Szekfű: Magyar történet (é. történelem), de néhány összetételben ma is használatos: 

történetíró, történetszemlélet, történettudomány. A történeti hűség ’vmely eseménynek a 



valóság tényeihez ragaszkodó leírása’ nem azonos a történelmi hűség-gel, a történelem 

fontos eseményeihez való hűséggel. Vagylagosak viszont ezek: történelmi v. történeti 

elbeszélés, kutatás, monda, tény. 

történelmi államnevek 

A már nem létező államok, államalakulatok nevét is a mai helyesírási szabályok szerint, a 

többi államnév mintájára, minden lényeges elemüket nagybetűvel kezdve írjuk: Római 

Birodalom, Német-római Császárság, Francia Királyság, Osztrák–Magyar Monarchia stb. 

 

történik  terjengős kifejezésekben 

A személytelen fogalmazás jellegzetes szavaként a történik ige olyan mondatokba is 

belekerül, melyeknek cselekvése meghatározott személy(ek)hez kapcsolható. Pl.: az 

értekezleten említés történt a küszöbön álló átszervezésről, helyesebben: (fel- v. meg)em-

lítették; a cikkben hivatkozás történik vkire v. vmire = hivatkoznak rá. Sokszor azonban 

akkor is természetesebb, gördülékenyebb a történik nélküli megfogalmazás, ha a cselekvő 

személye (egyelőre) nem ismeretes, nem állapítható meg v. nem is fontos. Pl. a 

felüljárónál gyalogosgázolás történt. Helyette jobb, mert szemléletesebb: elgázoltak egy 

gyalogost. 

 

történő 

Jelzői szerepű határozók kiegészítésére, ill. jelzett szavukhoz való kapcsolására a hivatali 

és a sajtónyelv egy idő óta sűrűn alkalmazza a ~ folyamatos melléknévi igenevet: a pártból 

~ kizárás, az induló vállalkozásoknak pénzeszközökkel ~ ellátása stb. Ennek részben az az 

oka, hogy a legtermészetesebb és legrövidebb kapcsolóelemet, a való (ill. levő v. lévő) 

igenevet korábban megalapozatlan nyelvhelyességi bírálat érte („a való – nem való!”), s 

emiatt óvakodtak tőle. A ~ sem helytelen nyelvi forma, de vmivel hosszabb, s gyakori 

alkalmazása egyhangúvá teheti stílusunkat. Ezért lehetőleg váltogassuk a való, levő, folyó 

stb. szavakkal: az intézetben való tartózkodás; az intézetben levő munkatársaim; az 

intézetben folyó munka; az intézetben ~ átalakulások; stb. 

 

törvénykezés 

Jogi szakszó: ’peres, bírói eljárás folytatása’; történeti értelemben ’bíráskodás, ítélkezés’. 

Az újabb közéleti nyelvben ’törvényhozás, törvényalkotás’ jelentést tulajdonítanak neki: 

nagy lendülettel folyik a ~ a parlamentben; ma szünetelt a ~, mert az országgyűlés 

interpellációkat hallgatott meg; stb. Ez egyelőre pontatlanságnak tekintendő, de idővel új 

jelentés kialakulásához is vezethet. 

 

tősgyökeres 

Kiejtése részleges hasonulással [tőzsgyökeres], de írásban megtartjuk az s betűt, mert az 

előtag a tő főnév régies tős származéka (ma: töves). 

 

tőszámnév hibás használata sorszámnév helyett  L. kerületek jelölése | sorszámnevek 

használata 

 

„tötözés”  L. befejezett melléknévi igenév használata 5. 

 

tővel-heggyel – töviről hegyire 



A népies tővel-heggyel ’teljes összevisszaságban’ határozószót kötőjellel kell írni, a 

határozószószerűen használt töviről hegyire ’elejétől a végéig részletesen’ szókapcsolatot 

viszont két szóba. A tővel-heggyel előtagja a tű főnevet rejti, régies alakban. A töviről 

hegyire kifejezés ebben a formában vált köznyelvivé, a finomkodó tövéről hegyére nem 

terjedt el. A tövirül hegyire változat kissé népies, de így is használható az írott nyelvben, 

sőt színesít(het)i is azt. 

 

tövis – tüske 

A bizonyos növények szárán, levelén v. termésén keletkező kemény, hegyes, szúrós 

képződményt a köznyelvben egyaránt nevezhetjük tövis-nek is, tüské-nek is: a kaktusz, a 

kökény, a rózsa tövisei v. tüskéi. Átvitt értelemben is vagylagos: tövis v. tüske maradt a 

szívében. Összetételi előtagként viszont csak töviskorona, tövisszúró (gébics). A 

sündisznónak a köznyelv szerint tüskéi, a tájnyelvben tövisei vannak (vö. tüskésdisznó, ill. 

töviskes disznó). A szaknyelv, pl. a növénytan nyelve pontosan megkülönbözteti a tövis-t a 

tüské-től. A tüske szónak a műszaki nyelvben is számos további jelentése van. 

 

trabális – drabális 

Latin eredetű melléknév: ’idomtalanul termetes’. Két változata közül a t betűs az eredeti, 

de a mai nyelvben a d kezdetű a gyakoribb. Csak a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvbe való. 

Választékos szinonimái: nagydarab, tenyeres-talpas. 

 

traccs 

Német eredetű, enyhén rosszalló mellékértelmű főnév. Összetételben is: ~parti. Csak a 

bizalmas-tréfás stílusban használható. Választékos magyar megfelelői: csevegés, fecsegés, 

terefere, esetleg pletyka. Igei származéka: traccsol, magyar szóval: cseveg, fecseg, 

tereferél, pletykál. 

 

trafál 

Német eredetű ige: ’illik vmihez, megy hozzá’. Csak a bizalmas-vulgáris társalgási 

nyelvben élt, de abból is eltűnőben van. Igekötős származékai viszont ma is gyakori 

szavak: el~ ’(lövéssel v. dobással) eltalál’; átvitt értelemben is: el~ta mind az öt számot; 

bele~: ’beletalál vmibe, ráhibáz vmire’, pl. jól bele~t (a közepébe), azaz telibe találta 

vkinek v. vminek az érzékeny pontját. 

 

trafik 

Német (végső soron: olasz) eredetű főnév: ’dohányneműt árusító kisebb bolt’. Magyar 

megfelelői, a dohányáruda, dohánybolt (régebben dohánytőzsde is!) nem tudták 

kiszorítani, valójában csak a hivatalos gyakorlatban éltek. Ugyanígy származékából, a 

trafikos-ból, ill. trafikosnő-ből is csak a hivatali nyelvben lett dohányárus. 

 

tragacs 

Eredeti jelentése: ’egykerekű, targoncaszerű kezdetleges szállítóeszköz’. Ebből a bizalmas-

tréfás stílusban: ’silány v. agyonhasznált, elavult közlekedési eszköz, különösen autó’. 

Divatos szellemeskedés az elegáns márkájú, méregdrága személygépkocsit is ~-nak 

nevezni, ez azonban ízléstelen álszerénység, ezért jobb kerülni. 

 

trágárság 



Más szavakkal: vaskosság, drasztikusság, obszcénság. Fékezetlen indulatot fejez ki a 

vulgáris, alantas stílusrétegen belül. A durva szókörnek, kifejezéskészletnek az a része 

tartozik ide, amely a nemi szerveket, a nemi élettel kapcsolatos fogalmakat, cselekvéseket, 

az anyagcsere kiválasztási szerveit, termékeit, folyamatait nevezi meg, akár konkrétan, 

akár átvitt értelemben. 

Világjelenség, hogy durvul a stílus. A ~ helyet kap a szépirodalomban, a filmek 

szövegében, a sajtónyelvben. Sőt már a pornográfia is „tűri a nyomdafestéket”. 

Esztéta is, szexológus is meghatározhatná, hol van – és hol nincs, nem lehet! – 

létjogosultsága a ~nak. Nyilván másként ítéljük meg az intim kettesben elhangzó ~ot, mint 

a nyilvánosság előtt kimondottat. 

Elvétve indokolhatja a ~ot a jogos indulat, pl. ha vki így kiált fel: ne csinálj segget a 

szá(ja)dból!, azaz ’ne hazudtold meg saját szavaidat, ígéretedet!’. Ez azonban kivételes 

eset, nem tehető szabállyá, nem válhat általánosan elfogadottá. 

A nyelvművelőnek ebben a kérdésben tudatosan össze kell fognia a pszichológussal, az 

ideggyógyásszal, a nevelővel, a szülőkkel, hogy a magatartási értékeket terjesztve, szoros 

egységben az erkölcsi (netán a vallási, világnézeti) neveléssel, úgy szorítsuk vissza a 

terjedő ~ot, hogy eközben a közönségnek ne csupán nyelvi igényessége, műveltsége 

emelkedjék, hanem viselkedési, magatartási szintje is. 

Indulataink egy része oktalan; ráadásul megbotránkoztatja az embereket, különösen a 

vallásosakat, ha sorsunkat, balszerencsénket, még a kisebb kellemetlenségeket is így 

átkozzuk: a kurva istenit!; az isten b…a meg! Az indulatok más része jogosnak, érthetőnek 

tetszik, ám kérdéses, hogy így, ilyen ~okkal kell-e levezetnünk őket: eredj a p…ba!; le van 

szarva!; addig hergelsz, amíg jól valagba rúglak!; ezt a seggfejt!; maga balf…!; stb. A 

trágár nyelvi kifejezés többnyire pótcselekvés, nem old meg semmit sem. 

Nem vigasztalhat bennünket, hogy szinte már semmit sem jelent a mondatokat, 

szövegeket tagoló, immár bazmeg-gé kopott beszédtöltelék. Bár kiüresedett, ma is minősíti 

– többnyire éretlen, ifjú – használóját, mégpedig igen kedvezőtlenül! Hosszú időnek kell 

eltelnie ahhoz, hogy egy trágár, istenkáromló kifejezésnek annyira megváltozzék az alakja, 

hogy már nem is lehet ráismerni, s ezáltal elveszíti eredeti, megbotránkozást keltő értelmét 

(pl.: a kutyafáját!; az iskoláját!; a teremtésit!; teringettét!). 

 

trampli 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű főnév és melléknév. Főnévként: ’nagydarab, 

nehézkes mozgású, tenyeres-talpas nő’; melléknévként: ’ormótlan, esetlen, otromba, 

lomha, tohonya’. Testrészre vonatkoztatva ’esetlenül nagy’ is, pl. vedd már el innen (azt) a 

~ lábadat! Választékos beszédben és írásban fenti magyar megfelelőivel helyettesítsük! 

 

trancsíroz 

Francia eredetű, de német közvetítéssel átvett ige. A konyhamesterség és a bizalmas 

társalgás nyelvében használatos. Konkrét jelentésében jó néhány pontos magyar 

megfelelője van: felaprít, feldarabol, felszel, felszeletel (pl. húst). Igekötővel gyakoribb: 

fel~, esetleg szét~. Átvitt értelemben rosszalló: a kritikus alaposan fel~ta a darabot, vagyis 

’kíméletlenül ízekre szedte’. 

 

transzparens, transzparencia 

A latin eredetű transzparens korábban jóformán csak főnévként, ’világító (reklám)felirat’, 

ill. ’hordozható feliratos tábla’ jelentésben fordult elő, pl. a tüntetők transzparenseket 



visznek. Melléknévként, a szót az angolból (transparent) újból átvéve, ezek a magyar 

megfelelői: átlátszó, áttetsző, ill. (átvitt értelemben) átlátható. Pl. transzparenssé kell tenni 

a jövedelmeket, a pénzügyi folyamatokat. A transzparencia a közgazdaságtanban a piac 

áttekinthetősége, a politikában átláthatóság, ellenőrizhetőség. Mindezek sajtónyelvi 

divatszavak is. A választékos stílusban a transzparens főnéven kívül, amelynek mindmáig 

nincs pontos magyar egyenértékese, lehetőleg csak a megadott magyar megfelelőkkel 

éljünk! 

 

transzplantáció 

Latin eredetű orvosi szakszó: ’(idegen) szerv v. szövet átültetése’. Nem szakszövegben, pl. 

sajtónyilatkozatban bátran helyettesítsük, de legalább váltogassuk jó magyar 

megfelelőivel, a szervátültetés, szövetátültetés szavakkal! 

 

trappol 

Német eredetű ige; magyar megfelelője: üget (különösen ló). A bizalmas-tréfás társalgási 

nyelvben átvitt értelemben emberre vonatkoztatva is: egész nap a városban ~ ’lót-fut, jár-

kel, rohangál’. 

 

tréfálkozik  határozója 

Szokásos vonzata: tréfálkozik vmin, pl. az emberi hiszékenységen. A vmi miatt tréfálkozik 

vonzat igen ritka, a vmi fölött tréfálkozik idegenszerű, németes (vö. über). 

 

tréfát csinál vmiből L. csinál 

 

trencskót – trencskó 

Angol eredetű főnév: ’bő szabású, vízhatlan anyagból készült felöltő’. A két változat közül 

a trencskót az eredeti (vö. trench-coat), de az angolul nem tudók a szó végi t hangot 

tárgyragnak vélték és elhagyták. Így alakult ki a ma már gyakoribb trencskó változat. 

 

trend, trendi 

Az angol trend főnevet tudományos szakszóként vettük át ebben a jelentésben: ’fejlődési 

irányzat, vmely változásnak tartósan érvényesülő fő iránya’, de a sajtó általánosan ismertté 

tette, s ma ilyen összefüggésben is előfordul: mi a trend az öltözködésben?, sőt 

összetételként is: sminktrend. 

A kicsinyítő-becéző -i képzővel alakult trendi melléknév magyar nyelvi fejlemény: most 

ez a trendi, azaz divatos, menő. A maga stílusrétegében nem kifogásoljuk a használatát. A 

sajtónyelvben azonban kerülni kellene az effajta ízléstelenségeket: A négy legtrendibb 

halálos betegség (egy magazin címlapján, kiemelt címként). 

 

tréner L. edző – tréner 

 

tribunus – (nép)tribun 

Latin eredetű főnév. A tribunus plebis [tribúnusz plébisz] a nép érdekeinek védelmére 

választott állami főtisztviselő volt a rómaiaknál. Ókori történeti fogalomként csak a 

tribunus [tribúnusz] alakot használhatjuk a katonai, pénzügyi, bírói feladatokat ellátó 

elöljáró megnevezésére is. A németesen csonkult végződésű tribun elavult, csak a 



néptribun összetételben maradt fenn. Ennek jelentése eredetileg: ’a nép érdekeinek bátor 

védelmezője’. Idővel pejoratív mellékíz tapadt hozzá: ’népvezér, (demagóg) népszónok’. 

 

tribün 

Francia eredetű nemzetközi szó. Jó magyar megfelelői: (szónoki) emelvény, ill. lelátó. 

 

tricikli 

Angol eredetű, német közvetítéssel átvett szó: ’teherszállításra való háromkerekű, pedállal 

hajtott, kocsiszekrényes jármű’. Nincs magyar megfelelője. A háromkerekű bicikli mást 

jelent, a három keréken gördülő gyermekkerékpárnak a neve. A két kifejezés 

keveredésével létrejött háromkerekű tricikli nyilvánvaló pleonazmus, okvetlenül kerüljük! 

(A háromkerekű bicikli-ben azért nem zavaró az ellentmondás, mert a latin bi- előtag ’két, 

kettő’ értelme nem általánosan ismert.) 

 

triviális 

Latin eredetű nemzetközi szó. A tudományos nyelvben: ’közkeletű, közismert, általánosan 

elfogadott’, ill. ’világos, természetes, könnyen érthető’, pl. ~ összefüggés. A matematikai 

szaknyelvben: az egyenlet ~ megoldása; a kémiában: a vegyületek ~ neve (olyan köznyelvi 

név, amely nincs kapcsolatban a vegyület összetételével, pl. sósav, szalmiákszesz). A 

köznyelvben a ~ erősen rosszalló értelmű melléknévvé vált. Magyar megfelelői: 

szellemtelen, lapos, közönséges, ill. útszéli, alpári, otromba, goromba, durva. Ha e 

kétféleség miatt a ~ szó használata megértési zavart okozna, forduljunk magyar 

szinonimáihoz! 

 

trocheus – trocheusz 

E görög–latin verstani szakszót – párjának és fordítottjának, a jambus-nak a hatására – 

inkább s-sel ejtik és írják. De nem hibás a latinos ejtésű trocheusz alak sem, csupán kissé 

finomkodó. A szó közepén a németes írásmódot tükröző ch eredetileg kemény h-t ([¦]-t) 

jelölt, de ma a versláb neve jobbára magyar h-val hangzik. Elválasztása: tro-che-us(z). 

 

tróger 

Német eredetű, bizalmas, erősen pejoratív főnév. ’(Alkalmi, szakképzetlen) szállító- v. 

rakodómunkás’ jelentésben már ritka; átvitt értelemben: ’semmirekellő, mihaszna, hitvány 

alak; megbízhatatlan fickó’. Gyakran főnévi jelzőként is: ~ viselkedés (= aljas, durva). 

Csak a bizalmas-vulgáris beszélt nyelvben fogadható el, egyébként fenti választékos 

szinonimáit használjuk! 

 

trolibusz 

Angol eredetű főnév: ’felső vezetékű, villanyáram hajtotta autóbusz’. Rövidült változata, a 

troli már alig bizalmas, s kezdi kiszorítani a ~-t a választékos beszédből is. Korábban 

próbálkoztak magyarításával, de ez nem sikerült (pl. síntelen). 

 

trón 

E görög–latin eredetű főnevet ma ebben a németesen rövidült alakjában használjuk: az 

uralkodó ~on ülve fogadja a küldöttséget; II. Erzsébet angol királynő 1952-ben lépett ~ra. 

Összetételekben is: ~beszéd, ~fosztás, ~örökös stb. A latinos trónus változat régies, 

irodalmias; ritkán tréfás használatban is: ’illemhely ülőkéje; éjjeliedény’. 



Igei származéka: trónol ’pöffeszkedve ül’, csak ritkán ’trónon ül’; a bizalmas nyelvben: 

’(kisgyermek az éjjeliedényen) szükségét végzi’. 

 

tropa, tropára megy 

Tisztázatlan (olasz, esetleg szerb-horvát) eredetű, csak a bizalmas-vulgáris stílusrétegben 

használható kifejezések. A tropa eredeti jelentése feltehetőleg ’túl sok’ (vö. olasz troppo, 

francia trop), s a kártyások nyelvében a 21-nél nagyobb értékű, tehát vesztést jelentő lapra 

vonatkozott. A tropa vagyok mai köznyelvi megfelelői: (nagyon) fáradt vagyok, ki vagyok 

merülve, el vagyok csigázva. A tropára megy a választékos beszédben: tönkremegy, 

használhatatlanná válik; tropára verték = (nagyon) megverték, (alaposan) elverték, 

népiesen eldöngették, tréfásan elagyabugyálták. Átvitt értelemben is: tropára veri 

ellenfelét, tropára verték az ellenfél csapatát. 

 

trópus  L. képes beszéd, nyelvi kép 

 

trotli 

Német eredetű melléknév és főnév: ’bárgyú, gügye, félkegyelmű (ember)’. Magyar 

szóként egy t-vel ejtjük és írjuk. Csak a bizalmas-vulgáris stílusú élőbeszédben tűrhető 

meg. Választékos megfelelői a fentieken kívül: bugyuta, mafla, mamlasz, pipogya, 

tutyimutyi, ügyefogyott. 

 

trucc 

Német eredetű, a bizalmas stílusban is ritkuló főnév. Igényes élőbeszédben és írásban 

ezekkel a magyar megfelelőivel helyettesítjük: dac, duzzogás, makacsság, makacskodás. A 

~ból, ill. a még németesebb cum trucc határozói alakok okvetlenül kerülendők! Helyettük: 

dacból, csak azért is v. se(m), esetleg bosszúból. Igei származéka: truccol, magyar szóval 

dacol, duzzog, makacskodik. Vö. dacára 

 

tsz – téesz 

A termelőszövetkezet összetétel mozaikszóvá vált rövidítését nem hivatalos szövegben 

írhatjuk így is: téesz, pl. kilépett a téeszből. De a hivatali nyelvben csak tsz, intézménynév 

részeként nagy kezdőbetűvel: Petőfi Tsz. Vö. televízió – tv – tévé 

 

-t, -tt  helyhatározórag 

A -vár és a -hely végű településnevekhez (s néhány más helynévhez is) hol? kérdésre 

felelve az ősi -t helyhatározóragból eredő -t v. -tt ragot is hozzákapcsolhatjuk, pl.: Sárvárt 

v. Sárvárott; Kolozsvárt v. Kolozsvárott; Kézdivásárhelyt; Győrött, Pécsett, Vácott. Ma 

már azonban ezekben is gyakoribb az -n, -on, -en, -ön, ill. a -ban, -ben rag: Sárváron, 

Kolozsváron, Kézdivásárhelyen, Győrben, Pécsen, Vácon. Ezért a -t, -tt ragnak régies, 

választékos hangulata alakult ki. 

 

-t, -tt  képzős igenév állítmányként  L. befejezett melléknévi igenév használata 5. 

 

tudakozódik  határozója 

Szabályos vonzata: tudakozódik vmiről, választékosan vmi felől. A vmi után tudakozódik 

kissé idegenszerű (vö. német nach), ezért igényes beszédben kerüljük! 

 



tudat – tudatosít 

Jelentésük és állandó határozójuk különböző: tudat ’közöl’ vmit vkivel v. vmivel, de 

tudatosít ’tudatossá tesz’ vmit vkiben, pl. tudatosítja a tanulókban a szabály alkalmazását. 

Az egykori mozgalmi zsargonban a tudatosít divatszó volt: tudatosítani kell a (nép)-

tömegekben az eredményeket, a hiányosságokat stb. Ilyen értelmű használata kiveszőben 

van. 

 

tud – bír – képes 

E rokon értelmű szavak között feladatmegoszlás alakult ki. A tud ige két fő jelentése: 1. 

’birtokában van vmilyen ismeretnek’, pl. tudja az egyszeregyet, a feladat megoldását; tud 

olvasni, zongorázni; 2. ’fizikailag v. szellemileg képes vmit megtenni’, pl. messzebbre 

tudja hajítani a gerelyt, mint bárki más; a strucc nem tud repülni; tudod követni a 

magyarázatot?; jól tud bánni az emberekkel. 

A bír ige elsősorban azt fejezi ki, hogy vki fizikailag képes vmit megtenni, mert megvan 

hozzá a kellő testi ereje v. ügyessége: csak ő bírta felemelni a súlyos zsákot; nem bírom 

kinyitni ezt a zárat. De használható lelki, szellemi vonatkozásban is, különösen akkor, ha a 

kijelentés érzelmileg színezett: ilyet ne kívánj tőlem, ezt nem bírom megtenni!; nem bírom 

megérteni, mit esznek rajta a férfiak! 

A képes melléknév ezzel szemben főleg szellemi alkalmasságra utal: képesnek tartom 

rá, hogy átvegye a munkacsoport vezetését; nem képes megérteni vmit; nem képes 

megbirkózni a feladattal; stb. Ritkán azonban ez is használható fizikai cselekvéssel 

kapcsolatban: már nem képes felkelni az ágyból. Végül a bizalmas nyelvben, rosszalló 

mellékízzel azt is kifejezheti, hogy vkitől vmi (rossz) kitelik: ez az ember mindenre képes; 

még képes (lesz) otthagyni azt a szegény asszonyt három gyerekkel! 

Vö. bír | képes 

 

tudniillik 

Gondos beszédben mind a négy szótagját ki kell ejteni; a [tudnillik] ejtés pongyola! 

Írásban rendszerint rövidítve: ti. 

 

tudományos-fantasztikus 

Az angol science fiction magyar megfelelőjeként a kissé hosszadalmas ~ történet, 

elbeszélés, regény stb. honosodott meg. (A ~ jelzőt mint lazán mellérendelt összetételt 

kötőjellel kell írni, vö. társadalmi-gazdasági.) De a beszélt nyelvben gyakoribb az eredeti 

kifejezésből alkotott sci-fi v. scifi mozaikszó (ejtése: [szifi] v. [szcifi]). Az ennek 

magyarítására ajánlott fanti nem terjedt el. 

tudományos stílus 

Mivel a tudományos szövegek a valóság törvényeit, jelenségeinek pontos leírását, a dolgok 

összefüggését, kölcsönhatását kívánják szóban v. írásban rögzíteni, szükségképpen 

világosnak, egyértelműnek, logikusnak kell lenniük. Ezért uralkodik bennük az értelmi 

túlsúlyú kifejezésmód, háttérbe szorítva az érzelemnyilvánítás és a képszerűség eszközeit, 

valamint a nem műszó (szakszó), szakkifejezés rendeltetésű, egyéni alkotású nyelvi 

elemeket. 

A ~ mondatai nagy többségükben kijelentők. Bonyolult tartalmuk sokszor csakis 

összetett, sőt többszörösen összetett mondatokba fér bele. Ezekben nincs létjogosultsága a 

kötőszók kihagyásának (mint a szépirodalmi v. a publicisztikai stílusban). Sőt más 

szövegekhez képest jóval többször szorulnak rá a vonatkozó névmásokra és 



határozószókra, ill. a névmási utalószókra. A mellérendelésben az ellentétet, a 

magyarázatot, a következtetést jelölő kötőszók nélkülözhetetlenek a szakíró számára, az 

alárendelésben pedig az ok- és célhatározói kötőszók és utalószók, továbbá a 

következményesség kifejezőeszközei. 

Világosságra, egyértelműségre törekedve a ~ sokkal gyakrabban kényszerül 

szóismétlésre, mint más szövegfajták. De azt is csak helyeselhetjük, ha egy-egy 

gondolatsor lezárásakor v. egy újabbnak az indításakor rendszeresen megismétli tételeit. 

Mint maguk a tudományok, a tudományos szövegek sem öncélúak. Szerzőjüknek 

nemcsak a szakmájához kell értenie, hanem ahhoz is, hogy mondanivalóját úgy tudja 

közölni: ne nehezítse túl hosszú, sokszorosan alárendelt, szerteágazó 

mondatszövevényekkel az olvasó v. a hallgató dolgát. Az igazi tudós ne csak szakmai 

eredményeivel dicsekedjék, hanem átadásuk érthetőségével is! Ehhez azonban meg kell 

szereznie a bonyolult mondatok oldásának képességét. 

A ~ egyértelműségét szolgálná az egységes műszó- (szakszó-) és szakkifejezés-készlet 

is. Ahol már kialakult az általános használatú szakszókincs, a ~nak ezt kell alkalmaznia. A 

szűkebb tudományos fórumokon már csak a nemzetközi együttműködés érdekében sem 

nélkülözhetjük az idegen v. idegenszerű műszavakat. De az ismeretterjesztésben meg kell 

keresni a jó – azaz: pontos, közérthető és lehetőleg kellemes hangzású – magyar 

megfelelőket! 

Napjainkban az egyes tudományágak mindinkább összemosódnak, elháríthatatlanul 

átfedik egymást. Ennek következtében az eredetileg egyértelmű szakszavak bizonytalanul 

többjelentésűvé válnak (pl. a szimbólum mást és mást jelent a stilisztikában, a jeltanban, a 

matematikában és a filozófiában; ugyanígy: naturalizmus, realizmus; metafizikus, 

transzcendens; belevetítés, kivetítés – mindegyik szakszóként!). A tudományágak közti 

nézetkülönbségek, műszóhasználati ütközések elkerülésére ajánlatos, hogy a szerző már jó 

előre közölje, melyik jelentésében alkalmazza az illető megnevezést. 

A tudományos szövegek nem nélkülözhetik az idézeteket, hivatkozásokat (ter-

mészetesen a forrás pontos megjelölésével). Élőszóban a hivatkozást beleszövik az 

előadásba, írásban pedig minden tudományágnak, sőt szakfolyóiratnak megvan a maga 

sajátos hivatkozási módja. Ez csaknem mindig eltér a köznyelvi helyesírási szabályzat 

előírásaitól. Eltér akkor is, ha szöveg közben, zárójelben hivatkozik más műre, szerzőre az 

író, de akkor is, ha a hivatkozásokat külön, lapalji v. kötetvégi jegyzetekben közli (e 

jegyzetekre a főszövegben emelt szám, csillag v. egyéb jel utal). Bár ezek a technikai 

megoldások voltaképpen belügyei az egyes tudományágaknak, azt meg kell jegyeznünk, 

hogy az olvasó szempontjából az a módszer az előnyös, ha a jegyzetek folyamatos 

sorszámozásúak, mert így könnyebb őket megtalálni. Ha a sorszámozás minden fejezetben 

újrakezdődik, az olvasó fáradságos keresgélésre kényszerül, s ez elveheti a kedvét a könyv 

(végig)olvasásától! 

 

tudósít 

A ~ tárgyas ige, de tárgyán kívül rendszerint -ról, -ről ragos állandó határozója (vonzata) is 

van: ~ja munkatársait a soron levő feladatokról; kérlek, ~s (é. engem v. minket) egészségi 

állapotodról; riportokban, cikkekben ~ja a lap olvasóit a legérdekesebb eseményekről; stb. 

Kissé pongyola, de már elfogadható szóhasználatként nemcsak vkit lehet ~ani, hanem 

vmit is, pl. ő ~ja a lapot az árvízhelyzetről. Legújabban a sportsajtóban felbukkant a ~ja a 

mérkőzést, a versenyt forma is, ezt azonban nem helyeseljük, mert megbontja az ige 



hagyományos vonzatszerkezetét. Helyette ez a jó: ~ja az olvasókat, esetleg a lapot a 

mérkőzésről, a versenyről. 

A ~ tárgy nélkül, ill. tárgyatlan igeként is használható: évekig ~ott Berlinből; még 

mindig ~asz? ’tudósítóként dolgozol’; stb. 

 

túl 

A túl szócska többféle jelentésben és szófaji értékben használatos nyelvünkben. A rá 

vonatkozó nyelvhelyességi tudnivalókat szófaj szerinti csoportosításban közöljük: 

1. Határozószóként melléknév mellett vmely tulajdonságnak a kívánatosnál nagyobb 

mértékére utal: ~ hangos, ~ költséges, ~ engedékeny stb. Más szóval, választékosabban: 

túlságosan, túlzottan hangos, költséges, engedékeny stb. E szerepében különírandó az 

utána álló melléknévtől, pl. ~ buzgó ’túlságosan buzgó’, de önálló fogalomként összetétellé 

vált a ~buzgó ’a buzgóságot túlzásba vivő (ember)’. 

2. Névutóként a köznyelvi a folyón ~ és a választékos, irodalmias ~ a folyón szórend 

egyaránt helyes. Időre utalva a nyolc napon ~ (gyógyuló sérülés) kifejezés értelme: ’nyolc 

napnál hosszabb idő alatt; több mint nyolc nap elteltével’. Újabban a kívül és a felül névutó 

szerepében is feltűnik: a szobrokon ~ könyvek is érkeztek Indiából; az ijedségen ~ semmi 

bajuk sem esett; a csapatkivonás szakaszainak megvitatásán ~ tanácskozni fognak a 

kivonulással összefüggő biztonsági intézkedésekről is (mindegyik példa a sajtóból való). 

Ez logikus jelentésfejlődés eredménye, de ha kizárólagossá válik, egyhangúvá teheti 

szóhasználatunkat. Ezért váltogassuk szinonimáival, a vmin kívül, ill. felül névutós 

szerkezetekkel: a szobrokon kívül v. felül (még) könyvek is...; az ijedségen kívül semmi 

bajuk sem esett; a csapatkivonás szakaszainak megvitatásán kívül tanácskozni fognak a 

biztonsági intézkedésekről is. A divatos azon ~ v. ~ azon, hogy... beszédfordulat helyett is 

jobbak, mert változatosabbak ezek: azon kívül v. felül, hogy... 

3. Igekötőként többféle jelentésárnyalatot érzékeltethet: ~árad, ~burjánzik, ~harsog, 

~teljesít stb. Tömör, szükséges eleme nyelvünknek, de sokszor helyettesíthető rokon 

értelmű megfelelőinek vmelyikével: ~erőltet = agyonerőltet; ~hajt vmit, pl. munkát, 

szórakozást (ez idegenszerűség is!) = túlzásba v. régiesen túlságba viszi, eltúlozza; ~kapás 

= túlzás, visszaélés; ~nyomóan, ~nyomórészt = főképp, legfőképpen, leginkább, 

legnagyobbrészt; ~szárnyal = felülmúl, lehagy, meghalad. A ~ igekötős igékből, ill. 

ezeknek mintájára számos névszó is keletkezett: ~terhelés, ~termelés (~termel igénk 

valójában nincs is!); ~érett, ~táplált, ~zsúfolt; stb. 

 

tulajdonképpen 

A ~ határozószó fő jelentése: ’a lényeget tekintve, alapjában véve’, pl. ~ mit csinált?; vele 

~ nem is beszéltük meg a dolgot. Értelme olykor ’eredetileg, kezdetben’, pl. ~ mérnöknek 

tanult, de vállalkozó lett belőle. Rövidebb változata, a tulajdonképp kissé választékos. Az 

élőbeszédben és a közéleti nyelvben sokszor puszta töltelékszóként szerepelnek. Ha lehet, 

hagyjuk el őket, v. folyamodjunk vmelyik szinonimájukhoz: lényegében, valójában, 

voltaképp(en) stb. Vö. voltaképpen. L. még: beszédtöltelék 

 

tulajdonnév köznévvé válása 

A tulajdonnevek olykor elveszítik egyedi jelölőértéküket, s köznévi jelentésre tesznek 

szert, köznevesülnek. 

Megmarad a nagy kezdőbetűs írásmód, ha a nevet hasonlításként használjuk: Petőfik és 

Arany Jánosok (é. hozzájuk hasonlítható költők) nem minden bokorban teremnek; a fiatal 



tudóst szinte új Einsteinként ünnepelték; stb. Ha azonban a névvel pejoratív minősítést 

akarunk kifejezni, írhatjuk kisbetűvel is: pecsovicsok, háryjánosok, quislingek. (A 

pecsovics ’a hatalmat elvtelenül kiszolgáló, szolgalelkű ember’ szónak már el is 

homályosult a tulajdonnévi eredete.) 

A már köznevesült tulajdonnevek egységesen kis kezdőbetűsek: ferencjóska, fregoli, 

röntgen stb. Írásmódjuk sokszor eltér az eredeti névétől, mert megmagyarosodott: konyak, 

priznic, szendvics, raglán, kardigán stb. A tulajdonnevek és köznevek összeforrásából 

keletkezett összetételeket is kisbetűvel kezdjük: ádámcsutka, dízelmotor, makadámút stb. 

Részletezve l. AkH.11, 165., 201. pont. 

 

túl-  előtagú összetételek 

A túl- előtag kétféle jelentést fejezhet ki: 

1. ’túlsó’, pl. túloldal, túlpart (a köznyelvben vagylagos változatok: túlsó oldal, túlsó 

part) és a képes értelmű túlvilág; 

2. ’túlzott; a tervezettnél, szükségesnél, kívánatosnál, szokásosnál nagyobb’, pl. túlerő, 

túlmunka, túlóra, túlsúly. 

Bár némelyiket korábban hibáztatták, idegenszerűségnek bélyegezték, valójában nem 

helytelen képzésűek, s szükség is van rájuk. Pl. a túlerő nem azonos a túlzott erő-vel, a 

túlmunka a túlzott munká-val. 

 

túlhajt L. túl 3. 

 

túlhelyesbítés 

A ~ (korábbi idegen nevén hiperkorrekció v. hiperurbanizmus) az a jelenség, amikor egy 

szabálytalannak vélt (valójában azonban nem hibás) nyelvi formát téves analógia folytán 

vmely oda nem illő, sőt szabálytalan képzésű alakulattal helyettesítenek. Pl. szóda helyett 

szoldá-t mondanak, abból a meggondolásból, hogy a népnyelvi, alacsonyabb presztízsű 

vóna az igényes köznyelvben volna alakban hangzik. 

A ~ jelensége minden nyelvi szinten megfigyelhető. Hangtani példa az „angolos” 

börleszk az olasz eredetű burleszk helyett; a „túl angolos” kecsap a kecsöp helyett. 

Alaktani példa a -ban, -ben rag használata a szabályos -ba, -be rag helyén: figyelemben 

vesz; ikes ragozás az iktelen helyén: könyörgöm; álljék itt még egy példa (pedig a 

könyörög és az áll nem is ikes igék!). A mondatszerkesztés terén ezek a ~ek a 

leggyakoribbak: felszólító mód helyett kijelentő mód (a „suksükölés”-től való félelemből): 

meg kell akadályozni, hogy a rossz minőségű keleti áruk elárasztják az országot; amely 

kötőszó a teljes tagmondatra vonatkozó ami helyett: a pályázatok elbírálása az év végéig 

lezárul, amely függ a költségvetési támogatás jóváhagyásától; befejezett melléknévi 

igenév állítmányi szerepben a -va, -ve plusz létigés szerkezet helyén (az ún. tötözés): az 

üzlet riasztóval védett. Helyesírási ~nek tekinthető j helyett ly-t írni pl. a csevej, fecsej 

szavakban. 

A ~ a nyelvi félműveltség tipikus tünete, de kialakulásában a nyelvi babonáknak, sőt a 

nyelvhelyességi szabályok túl szigorú betartatásának is szerepe lehet. Ez utóbbi azonban 

ma már nem tekinthető számottevő veszélynek. 

 

tulipán 

Népies változata: tulipánt. A népművészeti bútordarab: tulipántos v. tulipános láda. Az 

olyan láda, amelybe tulipán(ok) van(nak) ültetve, csak tulipános láda. 



 

túlmenően – túlmenőleg 

Névutószerűen használt ragos melléknevek, mindig -n, -on, -en, -ön ragos névszó mellett: 

az elmondottakon túlmenően (ritkán így is: túlmenően az elmondottakon); ezen túlmenően 

v. túlmenőleg az értekezlet személyi ügyeket tárgyalt. Különösen a hivatali nyelv kedveli. 

Nehézkessége miatt ne alkalmazzuk gyakran, helyette általában jobb a vmin kívül v. felül 

névutó. Az ezen túlmenően v. túlmenőleg tömör szinonimái: ezenkívül, ezenfelül, ráadásul, 

még, továbbá, a bizalmas stílusban tetejében is. 

 

túlnyomó 

Idegenszerű melléknév (vö. német überwiegend), a közéleti nyelvben divatszó is. Helyet-

tesítsük szinonimáival: ~ többség (= nagy, meggyőző, elsöprő, uralkodó); ~an, ~részt, ~ 

részben (= főleg, főként, legfőképpen; többségében; leginkább; nagyrészt, nagyobbrészt, 

legnagyobbrészt; jórészt, javarészt, javarészben; zömében, zömmel). 

 

túlteljesít 

Német mintájú ige (vö. übererfüllen), de csak körülírással lehetne helyettesíteni: 

’(kötelességet, munkát, tervet) az előirányzottnál nagyobb mértékben teljesít’. Tárgy 

nélküli használata azonban kerülendő: az élmunkások rendszeresen ~ettek. Helyesen: 

~ették a tervet. A ~ mozgalmi nyelvi divatszó volt, ma jóval ritkábban fordul elő. 

 

túlteszi magát vmin 

Idegenszerű szókapcsolat a kevésbé választékos beszélt nyelvben, pl. könnyen túltette 

magát a sikertelen vizsgán. Magyarosabb, színesebb szinonimával: nem bántja, nem 

zavarja; nem törődik vele; nem akad fenn rajta. 

 

tuner, tuning 

E magyarosan ejtett angol műszaki nyelvi szavaknak van pontos magyar megfelelőjük, a 

hangoló, ill. a hangolás. Ezekkel kell őket helyettesíteni, lehetőleg a szaknyelvben is. A 

tuning-ból képzett tuningol ige (pl. tuningolja a motort, azaz ’teljesítményét átalakítással 

növeli’) már nehezebben magyarítható, de ezt is meg kellene próbálni: áthangolja, 

(be)szabályozza, feljavítja stb. 

 

tunkol 

Német eredetű ige, csak a bizalmas-vulgáris stílusban használható. Választékos magyar 

megfelelői: márt, mártogat. 

 

tupíroz 

Francia eredetű, de német képzőjű idegen szó. Alapjelentése: ’hajat felborzolva fésül, hogy 

dúsabbnak látsszék’. A bizalmas nyelvben átvitt értelemben is: ’vmit felnagyít, a 

valóságosnál értékesebbnek tüntet fel’, pl. ~za a statisztikai adatokat. Igekötővel 

gyakoribb: igyekezett minél jobban fel~ni az elért eredményeket. A beszélt nyelvben a ~ 

igét általában ’(fel)javít’ jelentésben használják: ~za a kávét ’felgőzöli’; ~za a kólát 

’röviditallal, különösen rummal keveri’. 

A ~-ból elvont tupír főnév alapjelentése: ’felborzoló hajfésülés’, de az argóban 

’üdítőitalba kevert rövidital’ is, pl. jaffa tupírral (é. vodkával v. ginnel). 

 



túra  és származékai 

A túra francia eredetű nemzetközi szó. Már meghonosodott, s nincs is pontos magyar 

megfelelője: ’gyalog, kerékpáron v. csónakon megtett hosszabb út’. Igei származékai: 

túrázik ’ilyen ut(ak)at tesz’; túráztat ’túrára visz vki(ke)t’; túráztatja a motort ’indulás 

előtt v. javítás közben járatja’. 

A turista eredetileg ’természetjáró’; újabban bővül a jelentése: ’az idegenforgalomban 

részt vevő személy’. Pl. nyáron sok külföldi turista keresi fel a Balatont; a magyar turisták 

kedvelt célpontja a Wörthi-tó. Elkülönülőben van a turisztika és a turizmus főnév: az 

előbbi inkább ’természetjárás’, az utóbbi ’belföldi vendégforgalom’, ill. ’a külfölddel való 

kölcsönös vendégforgalom; idegenforgalom’ jelentésben él. 

A túra és magyar képzős származékai (túrázik, túráztat) hosszú ú-val ejtendők és 

írandók. Az idegen képzős származékokban viszont rövid az u: turista, turisztika, turizmus. 

 

túró! L. vulgáris stílus 

 

túrógombóc – túrós gombóc 

Nem azonos az értelmük: a túrógombóc-ban a gombóctészta fő alkotórésze, a túrós 

gombóc-ban a gombóc tölteléke a túró. 

 

túros – túrós 

Ügyeljünk különbségükre! A régies, népies túros melléknév értelme: ’sebes’ (a szlovén 

eredetű, elavult túr ’seb’ főnévből). Jóformán csak ebben a közmondásban él: közös lónak 

túros a háta. A túrós melléknév a túró főnévnek a származéka: túrós csusza, túrós 

palacsinta. 

 

tusol – tussol 

Nem azonos az eredetük és a jelentésük! 

A ’zuhanyozik’ értelmű tusol ige a németből ered. Enyhén bizalmas jellegű szó, ejtve 

[tussol] alakban is. 

A tussol francia eredetű sportnyelvi ige: tussolja ellenfelét, azaz vívásban ’találatot visz 

be neki’, birkózásban ’két vállra fekteti’. 

Megint más a német eredetű, jobbára igekötős (el)tussol ige: igyekszik eltussolni a kínos 

ügyet. E pejoratív mellékértelmű szót a választékos stílusban az (el)ködösít, a társalgási 

nyelvben a kissé bizalmas elken igével helyettesíthetjük. 

Ügyeljünk rá, hogy – néhány régebbi kiadású szótárunktól eltérően – csak a 

’zuhanyozik’ jelentésű igét írjuk egy s-sel, a többit mind kettővel! 

 

tuti 

Olasz eredetű, de német közvetítéssel átvett, argónyelvi ízű melléknév, ill. főnév. Csak a 

bizalmas társalgás nyelvében élhetünk vele! Egyébként magyar megfelelőjét, a biztos szót 

alkalmazzuk: ~, hogy ott lesz = biztos, hogy ott lesz; ~ tipp = biztos tipp, nyerő tipp; ~ra 

megy = biztosra megy, biztos a dolgában; ~ra vesz = biztosra v. bizonyosra vesz. 

 

tutujgat L. totojgat – tutujgat 

 

tüchtig 



E német melléknév a modoros társalgási stílusban élt, de már abból is kiszorulóban van. 

Helyette ezeket a magyar megfelelőit használjuk: alapos, gondos, rendes, derék. 

 

tücsök 

Átvitt értelemben gyermek, fiatal lány megszólítása: kis tücsköm! Népies változata: 

prücsök. Bizalmas, kedveskedő szóként ennek is van ’kis(ebb) gyermek’ jelentése. 

 

tükörtojás 

A német Spiegelei szó szerinti fordítása, de meghonosodott, hibátlan ételnév. 

 

tűnik 

Alapjelentése: ’(fokozatosan v. észrevétlenül) eltűnik, láthatatlanná válik’. Pl.: a távolság 

ködébe ~ a part vonala; hová tűnt ez a kutya? Igekötővel is: el~, fel~, le~. 

A hagyományos elé(be) ~, szemébe ~, eszébe ~ szókapcsolatban és a fel~ igekötős 

származékban a ~ ellenkező irányú mozgást fejez ki, azaz kb. ’felbukkan’ az értelme. Nem 

lehet tehát pusztán idegen nyelvi hatásnak tulajdonítani (vö. német scheinen), hogy a ~ igét 

jó néhány évtizede ’vmilyennek látszik’ jelentésben is használják: úgy ~, hogy v. mintha; 

olybá ~; alkalmasnak, kívánatosnak, lehetségesnek, szükségesnek stb. ~; valóságos 

csodának tűnt, hogy elutazhat Amerikába. 

A régebbi nyelvművelők többsége szerint ilyen szerepben csak az igekötős fel~ ige 

kifogástalan. E vélekedés azonban nincs összhangban a nyelvi tényekkel; mai 

nyelvérzékünk szerint a ~ éppoly helyes, mint a fel~, bár az utóbbi – viszonylagos 

ritkasága miatt – csakugyan választékosabb. 

Mivel azonban a (vmilyennek) ~ az utóbbi időben divatszóvá vált, ne feledkezzünk meg 

szinonimáiról, az (úgy) látszik, rémlik, tetszik, sejlik, ill. az úgy vélem, látom, gondolom 

stb. kifejezésekről se! 

 

tűnődik  határozója 

Szabályos vonzata: vmin tűnődik; a vmi miatt tűnődik ritka, a vmi fölött tűnődik 

idegenszerű. 

 

türkiz 

Német (végső soron: francia) eredetű főnév. Türkisz változata régies. Összetételi 

előtagként is a z végű alak a köznyelvi: ~kék, ~zöld. 

 

tüske L. tövis – tüske 

 

tüszős mandulagyulladás 

Két szóba kell írni. A tüszős jelző az orvosi nyelvi tüsző ’bőrön, nyálkahártyán levő 

tasakszerű képlet’ szóból. Helyes ejtése: rövid ü-vel és sz-szel, de hosszú ő-vel. 

 

tüsszent – prüsszent 

Hangutánzó eredetű igék. A tüsszent a köznyelvi változat, a trüsszent ritka, a prüsszent 

népies, régies. Gyakorító származékaik a prüszköl v. ritkábban tüszköl. Finom, de 

elhomályosulóban levő megkülönböztetés, hogy míg az ember tüsszög v. (régiesen) 

trüsszög, addig az állat, különösen a ló prüsszög. 

 



tűz 

Az argóban a ~ főnevet mondatszószerűen is alkalmazzák: ~!, azaz: ’baj van!’, majd ebből: 

’futás!’, ’gyerünk!’, ’siess(ünk)!’. Igei jellegűvé válását az is mutatja, hogy már igekötős 

származéka is van: el~ ’gyorsan elmegy, elfut vhonnan’, pl. ~zünk el, mert jön az ellenőr! 

Ezek a kifejezések csak a bizalmas beszélt nyelvben fogadhatók el, annak viszont még 

javára is válnak színességükkel. 

 

tv L. televízió – tv – tévé 

 

tviszt 

Angol eredetű nemzetközi szó: ’gyors zenére egy helyben járt, a térd és a csípő 

mozgatásával, csavargatásával kísért társastánc’. A MHSz. és az ÉKsz. már fonetikusan 

írja, de előfordul angolos twist alakban is. Igei származéka: tvisztel ’tvisztet táncol’. Már 

ezt is írhatjuk kiejtés szerint. 

 

tweed 

Angol eredetű főnév: ’ritka szövésű, mintás, vastag gyapjúszövet’. Nincs pontos magyar 

megfelelője. Megtartotta idegenes írásmódját, helyes kiejtése: [tvíd]. 

  



Ty 
tyúk 

Az argóban: ’nő’; pl. hülye ~. Rosszalló, lebecsülő mellékértelme miatt az igényesebb 

beszélt nyelvben is kerüljük! 

tyű – tyűh 
Ennek az indulatszónak szabályos írott alakja: tyű. A h végű változat ritka, régies. Ebben 

ki is ejtjük a h-t. 
  



U, Ú 
ubi L. -i képző becéző-kicsinyítő használata 

 

uborka – ugorka 

Az uborka a köznyelvi változat; az ugorka tájnyelvi. 

 

ucsora 

A kora esti rövid étkezés bizalmas-tréfás neve; az uzsonna és a vacsora szavak 

vegyülésével keletkezett. 

 

ugrik 

Az argóban ilyen jelentése is van: ’odalesz, elvész vmi (mert elköltik v. vki elveszi)’. Pl. ~ 

egy százas; ugrott a jogosítvány. Ebben az értelemben csak a bizalmas élőbeszédben 

használható. 

Az ~ ige bizonyos alakjait egyaránt képezhetjük a teljes ugor- és a hangzóhiányos ugr- 

tőből: ugorsz – ugrasz; ugortok – ugrotok; ugornak – ugranak; ugorna – ugrana. Más 

alakokban viszont csak az ugr- tőváltozathoz kapcsolódhat a toldalék: ugrom v. ugrok; 

ugrunk; ugrott; ugrani. 

Az ~ csak a kijelentő mód egyes szám 3. személyében állandó ikes ige, a többi alakban 

ingadozás van az ikes és az iktelen változat között: ugrom v. ugrok; ugrol v. ugrasz; 

ugorjon v. ugorjék; stb. Az iktelen alakok terjedőben vannak az ikesek rovására. 

 

úgy 

Minden összetételében hosszú az ú: ~hogy, ~is, ~mint, ~szintén, ~szólván stb. De rövid u-t 

ejtünk és írunk ezekben a származékaiban: ugye, ugyebár, ugyan. 

Mást jelentenek: ~hogy ’tehát’ – ~, hogy (pl. elrontotta ~, hogy használhatatlan lett); 

~is ’különben is’ – ~ is (pl. így is lehet, ~ is); ~sem ’különben sem, semmiképp sem’ – ~ 

sem (pl. ~ sem jó, ahogy ő akarja); ~se ’különben se, semmiképp se’ – ~ se (pl. ~ se 

csináld, ahogy ő mondja). 

Feltételes mondatszerkezetben ne használjuk utalószóként! Pl. ha lesz időd, ~ ezt is 

intézd el! Helyesen: ha lesz időd, (akkor) ezt is intézd el! 

Az ~ …, mint kötőszópárt csak hasonlító mondatszerkezetben használhatjuk: ~ halad, 

mint kés a vajban. Kapcsolatos mellérendelés kifejezésére idegenszerű, kerülendő: ~ a 

kormány, mint az ellenzék… Helyette ezeket ajánlhatjuk: mind a kormány, mind az 

ellenzék…; a kormány is, az ellenzék is…; a kormány és az ellenzék egyaránt… Vö. mind 

…, mind 

 

ugyan 

Megengedő kötőszóként a kiemelt mondatrész után áll: Pista ~ eljött, de barátja, Feri 

kimentette magát; Pista eljött ~, de hamarosan távozott. Fordított szórendű igekötős ige 

mellett az ige és az attól elvált igekötő közé kerül: nem tette ~ meg, amivel vádolják, de 

készült rá. Kivételesen állhat a (tag)mondat élén is: ~ még nem ismerem, de sokat 



hallottam róla. E szórend az ugyanilyen értelmű bár, noha kötőszók analógiájának 

tulajdonítható (bár v. noha még nem ismerem…). De ilyenkor is választékosabb a 

szabályos sorrend: még nem ismerem ~, de… 

Kissé bizalmasan az előzménnyel ellentétes közlés kapcsolására is használják: van egy 

háza a falu szélén, ~ nem is ház, inkább csak kalyiba. 

Az ~ ezenkívül határozószó is lehet. ’Bizony’, ill. ’vajon’ értelemben való alkalmazása 

bizalmas jellegű: neki ~ magyarázhatsz, úgysem figyel oda; ~ miről beszélgessek vele? A 

ha kötőszó után kapcsolva a feltételes mellékmondatnak kétkedő árnyalatot ad: beszélj 

vele, ha ~ hajlandó végighallgatni! ’Nagyon, ugyancsak’ jelentésben népies és régies: ~ 

kicsípte magát uraságod! 

Mondatszóként egyaránt kifejezhet türelmetlenséget (~, hagyd már abba!), nyomatékos 

biztatást (~, vegyetek belőle!) és – kérés v. kérdés bevezetéseként – szerénykedést, 

mentegetőzést (~, mondja meg, hol találom a titkárságot!). Ilyen szófaji értékben való 

használata enyhén bizalmas ízű. 

 

ugyanakkor 

Eredetileg időre vonatkozó határozószó: ~ érkeztem meg, mint ő. Szembeállító ellentétes 

kötőszóként, ’másfelől, másrészt’ jelentésben való újabb keletű alkalmazása sem helytelen, 

de hivatali nyelvi, sajtónyelvi ízű: elvállalta, ~ feltételeket szabott. A köznyelvben 

természetesebb: de, azonban, mégis, ámde, csakhogy, viszont stb. ’Egyszersmind, egyúttal’ 

értelmű használata bizalmas-pongyola: gazdaságos, ~ exportképes termék. Helyette jobbak 

ezek az egyszerűbb, hagyományos kötőszók: és, azonkívül, ráadásul, és még … is. 

 

ugyanaz, ugyanez 

Jelzőként egyeztetni kell őket az utánuk álló névelős főnévvel: ugyanazok a példák; 

ugyanezzel a megoldással. Az ugyanazon, ugyanezen, ill. ugyane alakok a tömörség 

eszközei, választékos, de kissé régies színezetűek. Nem egyeztetjük őket jelzett szavukkal, 

a mindig névelőtlen főnévvel: ugyanazon példák; ugyane megoldással. 

 

ugyancsak 

’Szintén’, ill. ’nagyon’ jelentésben egybeírandó: a háziak jól mulattak, a vendégek ~; ~ 

megemberesedett ez a gyerek! (A hangsúly az ~ első szótagján van.) Alkalmilag egymás 

mellé kerülve azonban különírandó az ugyan és a csak szó: ugyan csak hármat hoztam, de 

ennyi is elég lesz. (Ilyenkor a csak határozószó is kap némi hangsúlyt; példánkban a 

főhangsúly a hármat tárgyra esik.) 

 

ugye 

Igenlő választ váró kérdés nyomósítására rövid benne az u: ~ eljössz? A beszélt nyelvben 

töltelékszóként is gyakori: szerettem volna ~ minél hamarább túl lenni a dolgon. Ugyanígy 

mondatszóként, a kérdés után vetve és attól vesszővel elválasztva: eljössz, ~? Rövid u-t 

ejtünk és írunk az ~bár összetételben is. A módhatározóra vonatkozó hiányos kérdés 

azonban kötőjellel és hosszú ú-val írandó: [Úgy van! –] Úgy-e? 

 

úgy éljek! 

Idegenszerű fogadkozás. Magyaros megfelelői: szavamra!; isten (engem) úgy segéljen!; 

isten bizony!; istenuccse!; így görbüljek meg, ha (nem)… 

 



úgy látszik 

Két szóba kell írni. Külön tagmondatnak számít, ezt vesszővel v. gondolatjellel 

érzékeltetjük: ~, eső lesz; ők – ~ – ehhez nem értenek. 

 

úgymond 

Egyes szám 3. személyű beszélő szavainak idézését érzékeltető, választékos, irodalmias, 

néha gúnyos mondatszó: ő, ~, mindenhez ért. Többes számú és más személyű alany mellett 

ne használjuk: ők, ~, mindenhez értenek. Ilyenkor jó helyette: azt mondják, mint mondják, 

szerintük; ill. a kételkedés jelzésére: állítólag, úgyszólván, mondhatni stb. Egy idő óta 

jelzőként, az úgynevezett szerepében is feltűnik: az ~ fejlődő országok egyre inkább 

lemaradnak a világgazdasági versenyben. Ezt mint pongyolaságot a választékos stílusban 

lehetőleg kerüljük! Helyesebben: az úgynevezett fejlődő országok…; a (korábban) 

fejlődőnek nevezett országok…; a „fejlődő” országok… 

 

úgynevezett 

E melléknevet szokásos v. szakszerű megnevezés bevezetésére használjuk: most tanuljuk a 

ruhaderék szűkítését, az ~ svájfolást. Írásban rendszerint rövidítve: ún. (az ú. n. írásmód 

elavult, ma már hibásnak tekintendő!). Múlt idejű igei állítmány és határozó 

kapcsolataként természetesen külön kell írni: hároméves korában úgy nevezett, hogy 

kisapa. 

 

úgy se(m) – úgyse(m) L. úgy 

 

új 

Minden toldalékos alakjában hosszú az ú: ~at, ~ak; újít, újdonság; stb. 

Sajátos jelentésű szókapcsolatokban egybeírjuk jelzett szavával: ~bor ’idei szüretelésű 

bor’; ~év ’az év első napja’; ~hagyma ’zöldhagyma’; ~gazdag, ~hold, ~kor, ~szíves, 

~szülött; ~görög (nyelv), ~magyar (kor); ~romantikus, ~fasiszta. Ilyen jelentéstöbblet 

híján az ~ jelzőt különírjuk: ~ bort ’másik bort’ hoz a pincéből; boldog ~ évet kívánok (az 

egész évre); ~ magyar nyelvkönyvet vettem; stb. 

 

újbóli 

Bár a magyar nyelvben rag után általában nem következhet képző, az ~ szükséges, 

elfogadható melléknév: ~ felhasználás, ~ figyelmeztetés. Igényes stílusú szövegben 

azonban helyettesítsük v. váltogassuk ezekkel a választékos szinonimáival: újból való 

felhasználás; újabb v. ismételt figyelmeztetés. Vö. nagybani 

 

újdonsült 

Az ~ melléknév bizalmasan, kissé tréfásan utal arra, hogy vki csak nemrég került mostani 

tisztségébe, (családi) állapotába: ~ férj, apa; ~ igazgató. A sajtónyelv szinte divatszóként 

használja: Nyilatkozik az ~ miniszter. A hivatalos stílusban azonban ne éljünk vele, mert 

bizalmas-tréfás hangulatával sértődést okozhat. Tehát pl. az ~ osztályvezetőt 

bizalmatlanság fogadta mondatba jobban illik az újonnan kinevezett v. egyszerűen új. 

 

újhagyma L. fiatal hagyma 

 

újít 



Hagyományos jelentésein kívül az argóban ’lop, szerez’ értelme is van: ~ottam egy 

pénztárcát, egy télikabátot. A bizalmas beszélt nyelvben ’vmit kicserél, vmiből újat vesz’ 

jelentésben is él; pl. új kalap, ruha, frizura láttán: na, mi az, ~ottál? 

 

újítás – innováció L. innováció 

újjá – újra 

Az újjá igekötő a megváltoztatás, megújítás, ill. megújulás mozzanatára utal: újjászervez, 

újjászületik, újjávarázsol. Az újra inkább az ismétlődést fejezi ki: újraéleszt, újrakezd, 

újraolt, újraválaszt (személyt vmilyen tisztségre). A két jelentés érintkezése miatt néhány 

szóban mindkét igekötő használatos: újjáéled – újraéled; újjáválaszt – újraválaszt 

(testületet). 

Az újra határozószó is lehet: ’ismételten, megint’. Ilyenkor természetesen különírjuk: 

újra kezd érdekelni a dolog; tavasszal újra választunk. 

 

ujjé – ojjé 

Az ujjé a kitörő öröm indulatszava: ujjé, tavasz van!; ujjé, a Ligetben nagyszerű! Az ojjé 

indulatszó lelkes igenlő feleletként, csodálkozás v. felhívás kifejezésére kissé bizalmas és 

népies jellegű: [Van hozzá kedved? –] Ojjé, de még mennyire! 

 

ujjong 

Szabályos vonzata: ~ vmiért v. vmi miatt. 

 

újság 

’Hírlap’ jelentésben kiejtése általában [ujság]; ’újdonság, hír’ értelemben inkább 

megőrződik a szókezdő ú hang hosszúsága. 

Az egyes szám 3. személyű birtokos személyjeles alak mindkét jelentésben többnyire 

~ja, de ’eredetiség, vminek új volta’ értelemben csak ~a, pl. meglepett a megoldás ~a (é. 

újdonsága). 

 

-uk – -ok L. birtokos személyjelek alaki változatai 

 

ultra 

Latin eredetű idegen szó(elem). Összetételi előtagként az utótagnak szélső, vmin túli 

fekvését jelöli: ~hang, ~ibolya, ~vörös. Filozófiai, politikai irányzat nevének előtagjaként 

az irányzat szélsőséges, túlzó voltát fejezi ki, pejoratív mellékízzel: ~konzervatív, 

~nacionalista, azaz szélsőségesen, túlzón konzervatív, nacionalista. 

Főnévként önállósulva ’szélsőséges, túlzó (gondolkodású) személy’-t jelent: a 

képviselőház Ii. Az 1960-as évek elején a francia gyarmatosítás szélsőséges híveit 

nevezték így: plasztikbombát robbantottak az algíri Ik. 

 

un 

Hosszú ú-val való ejtése tájnyelvi. Az ~ja magát kissé idegenszerű, helyette jobb az 

unatkozik ige. Az ~ja a banánt kiszólás már a bizalmas-vulgáris stílusban is közhellyé 

kopott; igényes beszédben okvetlenül kerüljük! 

 

un-  előtagú melléknevek 



Német eredetű, a magyarban bizalmas-vulgáris hangulatú szavak. A köznyelvben 

kerülendők, helyettük magyar megfelelőiket használjuk: unesztétikus = nem szép, nem 

ízléses, csúnya, ronda; unpraktikus = célszerűtlen, alkalmatlan; unintelligens = nem (elég) 

értelmes, nehéz felfogású, értetlen, buta; unszimpatikus = ellenszenves; stb. Aki mégis 

ragaszkodik az idegen szavakhoz, a német un- fosztóképzőt a magyar nem tagadószóval 

helyettesítheti: nem esztétikus, nem praktikus, nem intelligens, nem szimpatikus, esetleg – 

latin eredetű előtaggal – antipatikus. 

 

unoka – onoka 

Az unoka a köznyelvi; az onoka régies, népies. 

 

unszimpatikus L. antipátia, antipatikus | un- előtagú melléknevek 

 

úr 

Hosszú marad az ú ezekben a toldalékos alakjaiban: ~hoz, ~nál, ~ba(n), ~tól, ~ra, ~on, 

~ról, ~ral, ~ért; (az) úrék, úri(as), úrhatnám(ság) stb. Megrövidül viszont ezekben: urak, 

urat, uram; uraként, urastul; uracska, uradalom; uras(kodik), ural(kodik), uraz; uratlan 

(jószág) stb. 

Felnőtt férfi választékos, udvarias megszólítása: név + ~!; ura(i)m! Levélben nagy 

kezdőbetűvel kell írni: Tisztelt X Úr!; Tisztelt Uram! Használható 3. személyű említésként 

is, különösen ha vkinek nem tudjuk a nevét: az ~ az imént azt mondta, hogy… 

Megszólító és említő szerepben egyaránt terjed a vezetéknév + ~ szerkezet: nézze, 

Kovács ~…; mondja, Pető ~, mi a véleménye a választásokról; stb. Ez sokak szerint 

magyartalan, mert korábban csak alacsony társadalmi helyzetű embereket (pl. iparost, 

házmestert) lehetett így szólítani, ill. említeni, a többieknek foglalkozásnév + ~ (pl. tanár 

~, szerkesztő ~) v. nagyságos, méltóságos, kegyelmes ~ járt. A nemzetközi szóhasználatnak 

(Herr, Mr., M. + vezetéknév) pontosan megfelelő Kovács ~ idővel természetessé válhat, de 

ezt ne siettessük se a magánéletben, se a rádióban v. a tévében! A teljes névhez járuló ~ 

(pl. Kovács János ~, az X cég ügyvezető igazgatója) pedig valóban fölös 

udvariaskodásnak, finomkodásnak hat, még levélcímzésben is. 

A megszólítás és az említés határesete a megszólítás értékű és rendeltetésű említés, pl. 

szeretném felhívni professzor ~ (levélben általában nagy kezdőbetűkkel: Professzor Úr) 

figyelmét arra, hogy… Azt, hogy itt valójában nem említésről, hanem megszólításról van 

szó, a határozott névelő elmaradása is jelzi. 

Ennek hatására olykor tisztán említő használatban is hiányzik a névelő: a dolgot 

megbeszéltük miniszter ~ral is. Ez azonban nem udvariasság, hanem csupán udvariaskodó 

modorosság. 

Férj említéseként az uram szó a mai nyelvben egyre ritkábban fordul elő, ezért régies és 

népies hangulatúvá vált. 

 

ural 

Eredeti jelentése: ’urának vall, tekint, szólít’. Ebben az értelemben régies, elavult. Mai 

jelentése épp az ellenkezője a korábbinak: ’uralkodik vki, vmi fölött’. Pl.: ~ja a helyzetet, a 

terepet; a birkózó ~ja ellenfelét; a vár ~ja a völgyet, a vidéket. 

 

uralkodik, úrrá lesz 



Szabályos és magyaros vonzatuk: vkin, vmin. A vki, vmi fölött kevésbé választékos, enyhén 

idegenszerű. 

 

uránium – urán 

Az uránium kémiai elem: ezüstfehér színű, radioaktív nehézfém. A németesen csonkult 

végű urán szóval ennek vmelyik ércét jelöljük. Pongyola szóhasználatként azonban magát 

a fémet is nevezik urán-nak. Ezt elősegítette az, hogy az összetételekben csaknem mindig 

a rövidebb változat szerepel: uránbányász(at), uránbánya, uránérc stb. 

 

úrasszony, úrhölgy, úrleány, úrnő 

Ezek a napjainkra teljesen elavult megszólítási formák elsősorban az udvarias (magán)-

levelezésben éltek. Bár egyikükre-másikukra ma is szükség lenne (pl. az elvtársnő 

pótlására), újjáéledésükre nemigen számíthatunk. Erre talán még az úrnő szónak van a 

legjobb esélye, pl. levélcímzésben: X. Y. úrnőnek (az úr megszólítás, ill. címzés 

természetes párjaként). 

 

úrfi 

Fiatal férfi elavult megszólítása; a mai nyelvben legfeljebb tréfás szóként fordul elő. 

 

úrvezető 

Elavult kifejezés: ’saját autóját vezető személy’. Jó mai megfelelője a – szópályázat útján 

keletkezett – magánautós. 

 

USA  kiejtése, toldalékolása 

Az Egyesült Államok hivatalos, teljes angol nevének (United States of America) 

rövidítéséhez kötőjellel kapcsoljuk hozzá a képzőket és ragokat: USA-beli, az USA-t, az 

USA-ban stb. A betűszó eredeti alakját akkor is megtartjuk, ha a kiejtésben az A betű á-nak 

hangzik: az USA-ba [usába] utazom. Az USA országnév általános magyar kiejtése: [usa]; 

az angolos [ju-esz-é(j)] ejtés csak idegen nyelvű beszédben fogadható el. 

 

úszik 

Ragos alakjaiban és képzett származékainak egy részében hosszú marad az ú: úszom, 

úsztál, ússzon stb.; úszás, úszó, úsztat, úszkál. Más képzett szavakban viszont megrövidül: 

uszadék, uszály, uszoda, uszony, uszkár. 

út 

Hosszú marad az ú ezekben a ragos alakokban és származékokban: ~ban, ~nak, ~ra, ~on, 

~ért, ~ul; ~ja, ~juk; ~burkolat, ~irány; úti, úttalan; stb. Megrövidül viszont ezekben: utak, 

utat; utam, utad, utunk, utatok; utaim, utaid; utas, utazik, utal; stb. 

Birtokos személyjeles alakjaiban gyakoribb a j-s változat: ~jaim, ~jaid, ~ja(i). A j 

nélküli alakok a mai nyelvben jobbára csak összetételben, az i többesjel előtt fordulnak 

elő: körútjaim v. körutaim; műútjaink v. műutaink; az ország vasútjai v. vasutai. 

 

utál 

Hosszú ú-val való ejtése tájnyelvi. Az u megnyújtása érzelmi nyomatékot is kifejezhet: 

úgy, de úgy ~om [útálom] azt az embert! 

 

után 



Az ~ névutó helyhatározóban közvetlen szomszédságra utal: a templom ~ fordulj balra!; 

ne fuss olyan szekér ~, amely nem vesz fel! 

Időhatározó részeként időpontot jelölő főnév után kifogástalan: 3 óra ~; 1989 ~. 

Időtartamot jelentő főnév utáni használata idegenszerű, kerülendő: egy hét ~ hazajött; 

három óra (180 perc) ~ abbahagyta. Helyesen: egy hét múlva v. elteltével; három óra 

múlva v. múltán. Jók azonban ezek: az egyhetes tanfolyam ~; kétórás szünet ~. 

Némely ige vonzataként az ~ névutó idegenszerű, kerülendő. Pl. elnevez vmit vki, vmi ~ 

(= vkiről, vmiről); érdeklődik vki, vmi ~ (= felől, iránt); megy a dolga ~ (= a dolgára); 

ítél, következtet vmi ~ (= vmiből, vmiről); méret, mérték, divat ~ készít(tet) ruhát (= méret, 

mérték, divat szerint); törekszik vmi ~ (= vmire). 

 

utána 

Rövid n-nel ejtendő! Határozószóként egyaránt helyes: holnap vendéglőben 

ebédelünk, ~  v. azután  v. aztán moziba megyünk . Ezek közül az azután  a 

leginkább választékos.  

Igekötőként csak konkrét értelemben, térbeli mozgásra utalva kifogástalan (pl. ~fordul, 

~néz vkinek, vminek; ~dob, ~hajít stb.). Más igékben idegenszerű (vö. német nach-), ezért 

igényes beszédben és írásban kerülnünk kell. Szerencsére vannak árnyalt és magyaros 

szinonimái, pl. ~csinál helyett utánoz, (meg)ismétel; ~fizet helyett ráfizet; ~gondol vminek 

helyett (el)gondolkozik vmin; ~igazít helyett hozzáigazít, megigazít; ~mond helyett (el)-

ismétel; ~pótol helyett pótol, kiegészít; ~rajzol helyett (le)másol v. átrajzol; ~tölt helyett 

újratölt v. hozzátölt, rátölt. Néha azonban az idegenszerű igekötős ige annyira 

meggyökeresedett, hogy csak eltérő értelmű v. erőltetetten ható kifejezéssel tudnánk 

helyettesíteni, pl. ~jár vminek helyett kipuhatol, elintéz vmit; ~számol vminek helyett 

újraszámlál, újra megszámlál v. megszámol vmit. 

 

után-  előtagú szavak 

A német nach- előtagú szavak fordításaként v. mintájára keletkeztek, idegenszerű voltuk 

ma is érezhető. Néhányuk azonban jól beilleszkedett szókincsünkbe, s nem is tudunk 

helyette mást ajánlani, pl. utánfutó, utánnyomás, utánvét(tel postáz vmit). Az utánjátszó 

filmszínház is elterjedt kifejezés, de magyarosabb a másodhetes jelző. Az utánképzés lehet 

átképzés, esetleg ráképzés. Az utánpótlás meggyökeresedett főnév, olykor azonban 

helyettesíthető a pótlás v. kiegészítés szóval. Ebben az állandó szókapcsolatban: 

gondoskodik az utánpótlásról, azaz a helyére lépő fiatal szakemberekről, ill. (tréfásan) 

utódokról, gyermekekről, nincs magyarosabb megfelelője. Az utánrendelés lehetne 

pótrendelés v. új rendelés v. (meg)ismételt rendelés, aszerint, hogy pontosan miről van 

szó. 

 

utazik vmiben, vmire, vkire 

Csak az igénytelenebb társalgásba való kifejezések. A vmiben utazik ’vmivel ügynököl’ 

egy idő óta – az ügynökösködés feléledésével – másodvirágzását éli. Pl. textilben, 

fűrészáruban, ingatlanban utazik. Átvitt értelemben is használatos a bizalmas stílusban: te 

miben utazol?, azaz mivel foglalkozol, mi a célod, mit akarsz elérni? Szintén bizalmas ízű 

a vmire, pl. pénzre, jó partira utazik ’azt igyekszik megszerezni’ és a vkire utazik 

’(rendszeresen) kellemetlenkedik neki’; pl. a főnök utazik az egyik beosztottjára; a tanár 

utazik az osztályra. Az utóbbit idegen szóval is mondják: pikkel. 

 



utazik vmin – vmivel 

Az utazik ige mellett általában -n, -on, -en, -ön ragos főnévvel nevezzük meg a közlekedési 

eszközt, különösen ha a járműnek csak a fajtájára utalunk: vonaton, hajón, autón, 

autóbuszon, villamoson stb. utazik. 

Egy meghatározott járműre, járatra vonatkoztatva azonban jó lehet a -val, -vel ragos 

határozó is: az én autómmal utazunk; melyik vonattal utazol? 

Ha azonban erős a helyhatározói jelleg, csak az előbbi vonzat használható: 

másodosztályon utazunk; ló-, szamár-, öszvér-, teve-, elefántháton utaztak. 

 

útban van – úton van 

Az útban van kifejezésnek két különböző jelentése van: 1. ’közeledik úticéljához’, pl. 

útban van a Balaton felé; 2. ’láb alatt van, akadályoz vkit vmiben’, pl. útban van itt a 

gyerek, nem tudok tőle nyugodtan dolgozni. Az úton van értelme ezzel szemben: ’éppen 

utazik vhol, távol van otthonától’. Pl. a kolléganőm nincs Pesten, úton van valahol 

Hollandiában. Mindkét szókapcsolat kifogástalan, de ügyeljünk jelentéskülönbségükre! 

 

utcán át 

Vendéglátóhelyek bejáratánál olvasható idegenszerű kifejezés: ~ (is árusítunk). Helyes 

magyarsággal: elvitelre, kimérve, külső fogyasztásra, hazavitelre stb. 

 

úti 

Külön kell írni az utcanév tulajdonnévi elemétől: Bocskai István ~, Bécsi ~. 

Intézménynévben nagy kezdőbetűs: Bocskai István Úti Általános Iskola. Jelzőként néhány 

szókapcsolatban egybeírjuk jelzett szavával: ~kalauz, ~költség, ~könyv, ~napló, 

~poggyász, ~számla, ~társ(nő), ~táska, ~terv. De általában különírjuk: ~ beszámoló, ~ cél, 

~ élmények, ~ előkészületek, ~ holmi, ~ ismeretség, ~ kaland, ~ okmányok, ~ program stb. 

 

útjai – úti 

Az Erzsébet királyné útja típusú, birtokos jelzős szerkezetű utcanevek -i képzős 

származékában ingadozik a nyelvhasználat: Erzsébet királyné útjai – Erzsébet királyné úti. 

Az utóbbi jobban megfelel a magyar nyelvtani rendszernek (az -i képző ui. nem szokott 

birtokos személyjeles szóhoz járulni). Az alapalakot azonban csak az útjai-féle változatból 

lehet egyértelműen helyreállítani, ezért ezt sem kifogásolhatjuk (bár egybeesik az út főnév 

egyes szám 3. személyű, több birtokra utaló birtokos személyjeles alakjával). Emiatt is 

jobb volna, ha minél kevesebb ilyen szerkezetű új utcanevünk keletkezne. Vö. terei – téri 

 

útján 

Szabályos kiejtett alakja összeolvadással [úttyán], az [út-ján] betűejtés kerülendő! Vmely 

cselekvés közvetítőjét kifejező névutóként akkor helyes, ha a közvetítő nem személy, 

hanem intézmény: egy kereskedelmi vállalat ~ rendelték meg a számítógépeket. Közvetítő 

személyre viszont ne utaljunk vele! Pl.: egy osztálytársam ~ értesültem egykori tanárunk 

haláláról. Természetesebben: egy osztálytársam révén v. egy osztálytársamtól. Máskor 

terjengőssége miatt kerüljük az ~ névutót: a további fejleményekről a sajtó ~ tájékoztatjuk 

a közvéleményt. Tömören: a sajtóban. 

 

utóbb 



A köznyelvben leginkább ebben az állandó szókapcsolatban él: előbb vagy ~. Egyébként 

kissé régies és választékos: ~ ő is rájött, hogy hibázott; öt évvel ~ találkoztunk ismét. 

Helyette a mai nyelv rendszerint a később szót alkalmazza: később ő is rájött…; öt évvel 

később. ’Az lesz a vége, hogy…’ jelentésben bizalmas-népies: még ~ letagadtatja magát! 

Melléknévi származéka viszont a köznyelvben is gyakori: az utóbbi időben. 

utó-  előtagú összetett szavak 

Az utó- előtagot a nyelvújítók vonták el az utol-, utóbb szavakból. A vele alkotott 

összetételek nagy része kifogástalan, szükséges szó: utóhang, utóirat, utóíz, utójáték, 

utókezelés, utókor, utószó stb. Az utógondolat helyett azonban szemléletesebb, 

választékosabb a hátsó, titkos v. rejtett gondolat. A hivatalos utónév helyett a köznyelvben 

a hagyományos keresztnév használatos. Az utókalkuláció, utókezelés főnévből elvont 

utókalkulál, utókezel ige a mai nyelvérzék számára még szokatlan kissé, de tömörsége 

miatt nehezen nélkülözhető. Helyettük csak szószerkezetekkel élhetnénk: utólag kalkulál, 

utólag (ki)számít, ill. utólag kezel, utókezelésben részesít. 

 

utoljára 

E határozószó közepén hosszú j-t is, lj-t is ejthetünk, de az o mindenképp rövid! 

 

utolsó 

Második szótagjában rövid o-val ejtendő! ’A mait, a mostanit megelőző’ értelemben 

lehetőleg ne használjuk, mert félreértést okozhat: az ~ napokban, az ~ évszázadban. 

Helyette ez a pontos: a legutóbbi napokban, a legutóbbi v. a mostani évszázadban. 

 

utolszor 

Régies és választékos határozószó: ’utoljára, utolsó alkalommal’. Az utószor változat 

népies, az utolsószor vulgáris, kerülendő. 

 

uzsgyi 

Tréfás v. gúnyos mondatszó futásra, menekülésre való felszólításként: ~, szaladj(atok)! 

Régebben s-sel is írták, ma azonban csak zs-vel írva szabályos. Tájnyelvi változata: 

uzsgyé. 

 

uzsonna 
Tájnyelvi változata: ozsonna. Csak délutáni kisebb étkezésre alkalmazható, a délelőtti 

ilyen étkezés neve helyesen: tízórai. Igei származéka: uzsonnázik; az uzsonnál kissé régies, 

az ozsonnál pedig tájnyelvi. 
  



Ü, Ű 
űberol 

Német eredetű, magyar képzőjű, bizalmas hangulatú idegen szó. Eredeti jelentése: 

’(kártyajátékban) felülüt’. Később általánosabb értelemben is, a felülmúl, lehagy, lefőz, 

lepipál stb. helyett: ezt (már) nem lehet ~ni. Ritkább alakváltozata: űberel. Inkább magyar 

megfelelőit használjuk! 

 

üdítők – üdítőek L. -a, -e kötőhangzó jelentésmegkülönböztető szerepe 

 

ühüm 

Bizalmas-vulgáris igenlő válasz. Udvarias beszédben nem használható, helyette: igen, 

hogyne, persze. 

 

ükanya, ükapa 

A nagyszülő nagyanyjának és nagyapjának, ill. távolabbi ősöknek a megnevezése. Hasonló 

értelmű a szépanya, szépapa, de ezek nem jelölnek távolabbi őst. A mindezek helyett 

használható ük ma választékos, irodalmias: ilyet a hetedik üköm se látott! Eredetileg csak 

nőnemű felmenőre vonatkozhatott, ez azonban elhomályosult. Vö. szépanya, szépapa 

 

-ük – -ök L. birtokos személyjelek alaki változatai 

 

ünnepel 

A teljes igetőhöz járulnak a ragok ezekben: ~sz, ~, ~tek, ~nek; ~jük. A múlt időben, ill. 

feltételes és felszólító módban végig így ragozzuk: ~tem, ~nék, ~jen stb. Mind a teljes tő, 

mind a hangzóhiányos ünnepl- tőváltozat jó ezekben: ~ek v. ünneplek; ~ünk v. ünneplünk; 

~em v. ünneplem; ~ed v. ünnepled; ~i v. ünnepli; ~itek v. ünneplitek; ~ik v. ünneplik. A 

folyamatos melléknévi igenév is kétféle lehet: a győztest ~ő v. ünneplő közönség. Tárgy 

nélküli jelzőként és jelentéssűrítő összetételben azonban csak az ünneplő a jó: ünneplő 

közönség, ünneplőruha; ünneplőbe öltözött. 

 

ünnepély – ünnepség 

Az ünnepség: ’ünnepi rendezvény’, pl. családi, születésnapi ünnepség; bensőséges 

ünnepség. Az ünnepély: ’nagyobb, hivatalos, rendszerint műsoros ünnepség’, pl. iskolai 

ünnepély, népünnepély. 

 

ünnepnap 

Időhatározóként ragos is, ragtalan is lehet: ~ v. ~on később kelünk fel; ~okon zárva van a 

könyvtár. 

 

üptre 



Német eredetű határozószó; csak a bizalmas-vulgáris stílusban fogadható el. Választékos 

megfelelői: nyakra-főre, nyakló nélkül, meggondolás nélkül, ill. folyamatosan, sokszor 

egymás után. 

 

üres 

Csak két jelzős szerkezetben írjuk egybe jelzett szavával: ~fejű ’buta’, ~járat ’fölösleges 

működ(tet)és’. Egyébként két szóba kell írni: ~ erszényű, ~ szívű, ~ ígéret. Fokozva: ~ebb 

fejű v. ~fejűbb, de csak ~ebb erszényű. 

 

űrtan 

Az űrkutatás és az űrhajózás tudományának összefoglaló neveként Almár Iván csillagász 

vezette be az ~ szót. Ez egyaránt magában foglalja az űrtevékenység kutatási, műszaki, 

gyakorlati és emberi vonatkozásait, és jól beleillik a -tan utótagú tudomány- és 

tantárgynevek sorába (állattan, növénytan, ásványtan; lélektan, hittan, nyelvtan; stb.). 

Elfogadása természetesen szakmai kérdés, de nyelvhelyességi szempontból támogatjuk. 

ürügyén 

E névutóvá váló ragos névszó eredeti jelentése: ’vmit ürügyként használva; kitalált okra 

hivatkozva; hamis magyarázattal, kifogással’. Pl. a gázóra ellenőrzésének ~ jutott be a 

lakásba. A sajtónyelvben az ~ szó elveszítette pejoratív mellékzöngéjét, s lényegében 

’vminek az alkalmából, kapcsán’ jelentésben használják. Sőt egy időben divatszó is volt: a 

bemutató ~ beszélgetünk a rendezővel; elévülés ~ felmentették. Pontosabban: a bemutató 

alkalmából v. kapcsán; elévülés alapján v. címén. 

 

üszög – üszök 

A mai köznyelvben a növénybetegség csakis üszög (a gabona üszöge  v. üszögje; 

üszögös lett a búza) , a hamvadó parázs pedig üszök (a leégett ház üszkei) . 

Az orvosi nyelvben az üszök  él (üszkös, elüszkösödött testrész) . A 

tájnyelvben ingadozik a két alak.  

 

üt 

’Hasonlít’ jelentésben vonzata: vkire ~, pl. egészen az apjára ~ött. Ha viszont ’vmely 

testrészével vminek nekiütközik’ értelemben használjuk, -ba, -be ragos határozó 

kapcsolódik hozzá: kőbe ~ötte a lábát; ne üsd az orrod olyasmibe, amihez semmi közöd! A 

testrészre irányuló ütést szintén -ba, -be raggal fejezzük ki: fejbe, orrba, hátba ~ vkit. 

 

ütemes(en) 

E szavakat gazdasági és kereskedelmi szakszóként is használják. Ilyenkor köznyelvi 

megfelelőik: rendszeres(en), egyenletes(en), esetleg folyamatos(an). Az ~ azt fejezi ki, 

hogy vmely gazdasági, termelési folyamat állandó, kiszámítható ütemben, 

ütemezetten zajlik. Ilyen értelmű alkalmazása szakszövegben nem 

hibáztatható. Főnévi származéka, az ütemesség  azonban nehézkessé teszi a 

fogalmazást: az áruellátásban törekedni kell az ütemességre . Inkább: 

egyenletességre, szabályosságra, kiszámíthatóságra .  

 

ütközik 



A baleseti hírekben általában igekötő nélkül használják: kamionnal ütközött egy gépkocsi. 

Az össze igekötőt talán enyhítő-tompító szándékkal hagyják el. A szabályos és pontos 

megoldás azonban ilyenkor is az igekötős ige: ütközött össze. 

A bizalmas élőnyelvben az ~ ezt is jelenti: ’(rendszeresen) összetűz vkivel, különösen 

hivatali ügyben’, pl. sokat ütközött a felettesével. Főnévi származéka, az ütközés még 

gyakoribb: kerüli v. nem kerüli az ütközéseket. Az igekötő hiánya ezúttal is a történésnek 

enyhébb, ill. ismétlődő voltára utal. 

E szavakat ebben az átvitt értelemben egyelőre csak a bizalmas stílusban fogadhatjuk el. 

Választékos megfelelőik: vitázik, vitatkozik, összetűz, összecsap vkivel, ill. vita, összetűzés, 

összecsapás. 

 

ütőér 

A köznyelvi ~ helyett az orvosi nyelvben verőér v. görög eredetű szóval artéria 

használatos. A nyelvújítási ütér elavult. Vö. verőér 

 

űz 

A vele alkotott szókapcsolatok közül meggyökeresedett a vmilyen sportot ~; átvitt 

értelemben is: sportot ~ vmiből, pl. főnöke bosszantásából. Hagyományos és természetes 

kifejezések ezek is: bolondot, csúfot, gúnyt, tréfát ~ vkiből, vmiből. Kissé hivatalos ízűek: 

vmilyen foglalkozást, mesterséget, ipart ~; a sírásást csak mellékesen ~i. Másképpen: vmi 

a foglalkozása, vmilyen mesterséget folytat, vmivel foglalkozik. Néhány ilyen kifejezés 

helyett egyszerű igealakot is használhatunk: kereskedést ~ = kereskedik; kertészkedést ~ = 

kertészkedik; propagandát ~ vmi mellett = propagál v. magyar szóval népszerűsít, hirdet 

vmit. 

 

üzembe kerül vmi 

Kerüljük ezt a terjengős kifejezést! Helyette mondhatjuk: üzemelni v. működni kezd; 

üzemeltetni, működtetni kezdenek vmit. De nem helyettesíthető mással az üzembe helyez 

kifejezés. Megint más a szaknyelvi beüze-mel: ’(gépet, üzemet) próbaüzemeltetéssel 

kipróbál’. 

 

üzemel 

Helyesen használva jelentése: ’(gép, berendezés, üzem) rendeltetésszerűen működik’. Nem 

ipari vonatkozásban az ~ szó kissé mesterkélten hat: az étterem festés miatt nem ~ (= zárva 

tart); vágányfelújítás miatt a HÉV nem ~ (= nem közlekedik, nem jár). 

 

üzen 

Tájnyelvi változata: izen. Határozója rendszerint -val, -vel ragos v. által névutós főnév: 

fiával v. fia által ~t. A -tól, -től ragos eszközhatározó kissé régies, ill. népies: a fiától 

üzent. 

 

üzenet 
Az angol és a francia message főnév szolgai fordításaként az irodalomkritikában és a 

sajtónyelvben divatszóvá vált: a versne, a cikknek, a nyilatkozatnak az az ~e, hogy… E 

helyett az elcsépelt kifejezés helyett folyamodjunk a pontosan odaillő szinonimához! Pl. a 

versnek az a mondanivalója…; a cikknek az a lényege…; a nyilatkozatnak az a szándéka… 
  



V 
vacillál 

Latin eredetű, bizalmas hangulatú idegen szó. A szótő végét két l-lel kell írni, bár 

kiejtésében kezd általánossá válni a [vacilál] alak. Választékos magyar megfelelői: 

tétovázik, habozik, ingadozik, bizonytalankodik. 

 

Vácott – Vácon L. -t, -tt helyhatározórag 

 

vacsorál 

Régies és népies igealak. Köznyelvi változata: vacsorázik. 

 

vadállat – vad állat 

A vadállat összetétel jelentése: ’vadon élő állat’, a vad állat jelzős szerkezeté: 

’ingerlékeny, dühös állat’. Tehát az egybeírt vadállat lehet szelíd (pl. az őz), a különírt vad 

állat pedig háziasított (pl. egy harapós házőrző eb). 

 

vádat emel  határozója 

Szokásos vonzata: vki ellen v. vkivel szemben. Az előbbi jobban kifejezi az éles 

szembenállást, ezért ezt ajánljuk. 

 

váddal illet 

E választékos kifejezés köznyelvi megfelelői: megvádol v. bevádol vkit. A jogi nyelvben: 

vádat emel vki ellen v. vkivel szemben. (L. az előző szócikket!) 

 

vádli 

Német eredetű idegen szó: ’az alsó lábszár izmos része’. Kissé bizalmas jellegű, de kezd 

köznyelvivé válni: a hátvéd ellenfele ~jába rúgott; keresztbevetette lábait, hogy jobban 

érvényesüljön formás ~ja. Magyarul: lábikra. 

 

vádolt – vádlott 

Eredetileg a vádol ige befejezett melléknévi igenévi alakjai. Melléknévi igenévként ma 

csak a vádolt (pl. a gyilkossággal vádolt ember), főnévként csak a vádlott (pl. a vádlott 

makacsul tagad) használatos. 

 

vagy 

A ~ kötőszó, ha mondatrészek között áll, hangsúlytalan, nem kell eléje vesszőt tenni: 

pirosat ~ sárgát kérek; melyiket szeressem, a szőkét ~ a barnát? A tagmondatok közötti ~ 

előtt viszont mindig vessző áll: tévét nézzünk, ~ inkább sétáljunk egyet? Páros kötőszóként 

hangsúlyos, a második ~ előtt vesszővel: ~ tévét nézünk, ~ sétálunk (harmadik lehetőség 

nincs). L. még: vagy se(m) 

 

vágyik, vágyódik, vágyakozik  határozója 



Ezeknek az igéknek a hagyományos és magyaros határozója: vmire, vkire, pl. pihenésre 

vágyik; régóta vágyódik egy külföldi utazásra; soha nem vágyakoztam kitüntetésre; mindig 

vágyott egy igazi barátra. De terjed a kissé idegenszerű vmi, vki után vonzat is (vö. német 

nach): vágyom egy nő után (slágerszöveg); titokban vágyódott a főnöki állás után. Ha távol 

levő személyre vonatkozik, a magyar szemlélettől sem idegen: vágyódik v. vágyakozik a 

házastársa után (pl. mert az elutazott). 

 

vagy se(m) 

Választó mellérendelt összetett mondatok hiányos második tagmondataként váltakozik a 

vagy ne(m) formával: meglátjuk, felvesznek-e az egyetemre, vagy sem, ill. vagy nem; még 

nem döntöttem, elvállaljam-e, vagy se, ill. vagy ne. A kettő közül a ~ a hagyományosabb és 

választékosabb, de a beszélt nyelvben kezd háttérbe szorulni a vagy ne(m) változattal 

szemben. 

 

vajas kenyér – vajaspogácsa 

Ha a vajas jelző jelentése: ’vajjal (be)kent’, különírjuk jelzett szavától: vajas kenyér, vajas 

pirítós. Ha viszont ’vajjal sütött’ az értelme, egybe kell írni: vajaspogácsa, vajastészta. Vö. 

zsíros kenyér – zsírospogácsa 

 

vájdling 

Német eredetű, csak a bizalmas-vulgáris stílusban használható főnév: ’mosogatódézsa, 

mosogatótál’. Alakváltozatok: vájling, vajling, vejdling. Választékos magyar megfelelője a 

mosogatótál, de gyakran elég ennyi is: tál. 

 

vajon 

Rövidebb változatai: a választékos vaj és a régies, irodalmias vajh (ebben kiejtjük a h-t!). 

A hogy ~ szószaporítás: kérdés, hogy ~ jó lesz-e neki a kabát; tömörebben: kérdés, ~ jó 

lesz-e. A ~ kérdőszót 1954 előtt két j-vel írták, azóta azonban – a megváltozott kiejtéshez 

igazodva – kötelező a ~ írásmód. Ez nem zavaró, mert a szövegkörnyezet jól 

megkülönbözteti a vaj főnév ragos alakjától: ~ igaz-e, hogy úgy megy át a védelmen, mint 

kés a vajon? 

 

vajszínű – vajszín 

Melléknévként az előbbi a köznyelvi: vajszínű ’a vajéra emlékeztető színű, sárgásfehér’ 

árnyalat; az utóbbi választékos, irodalmias: vajszín öltönyben jelent meg. Főnévként csak 

a vajszín használható: ki nem állhatja a vajszínt. 

 

vaj van a füle mögött 

Szóláskeveredéssel keletkezett, valójában értelmetlen, de a beszélt nyelvben elég gyakori 

kifejezés: ’rejteget, titkol vmit; vmi nincs rendben vele; gyanús ügyei vannak’. Helyesen: 

vmi van v. van vmi a füle mögött. Az akinek vaj van a fején, (az) ne menjen a napra 

közmondás pedig ezt jelenti: ’akinek tisztázatlan ügyei vannak, kerülje a nyilvánosságot’. 

 

vak 

Néhány átvitt értelmű kifejezésben hagyományosan egybeírjuk jelzett szavával: ~ablak, 

~lárma, ~vágány stb. Testi fogyatékosság jelölésére nem sértő szó, de vannak szépítő 



szinonimái: világtalan (l. külön is!), nem látó. A csökkentlátó helyesebben csökkent látású, 

fogyatékos látású. 

 

vakond – vakondok 

Vagylagos változatok; többes számban: vakondok v. vakondokok. A mai nyelvben a 

vakond kissé gyakoribb, ezáltal a vakondok némi választékos, irodalmias árnyalatot kapott. 

Összetételben csak vakondtúrás, de vakondprém v. vakondokprém bunda. 

 

vaku 

Német eredetű, meghonosodott szakszó: ’(fényképezéshez) villanófényt előállító készülék; 

ennek fénye’. A köznyelvben is ezt használják: ~val fényképez; elvakította a ~. Magyar 

megfelelői, a villanólámpa, ill. villanófény inkább csak az írott (szak)nyelvben élnek. 

 

vákuum 

Latin eredetű idegen szó: ’légüres tér; mesterségesen ritkított levegőjű tér’. Ejteni is, írni is 

két u-val kell. A [vákum] ejtés és az újabban feltűnő vákum, vákumos (kávé) írásmód durva 

hiba! L. még: beszédhangok kapcsolódása 

 

valahol 

Bizonytalanságot érzékeltető, homályos jelentésű divatszó: ~ igazad van; ez ingerli a 

nézőket ~. Általában legjobb elhagyni, mert semmitmondó és modoros. Olykor 

helyettesíthető pontosabb kifejezéssel: néhol, itt-ott, helyenként; bizonyos fokig v. mértékig 

v. tekintetben; egy kissé; stb. 

 

valamennyi 

Határozatlan névmásként: ’vmi kevés, egy kevés’, pl. ~ bor még van a poharában. 

Általános névmásként: ’minden, mindegyik’, pl. ~ pohár színültig van borral. 

Ha a vele alkotott jelzős szerkezet a mondat tárgya, az előbbi jelentésben és szófaji 

értékben alanyi ragozású igealak áll mellette: ~ könyvet elvitt (é. néhányat elvitt, de a 

többit otthagyta). Az utóbbi értelemben viszont tárgyas ragozású igét kell hozzá kapcsolni: 

~ könyvet elvitte (é. mindegyiket, az összeset). 

Egy idő óta – a minden általános névmás hatására – ebben a jelentésben is terjed 

mellette az alanyi ragozás: a gerillák ~ támaszpontot elfoglaltak (vö. minden támaszpontot 

elfoglaltak); az első emeleten ~ lezárt helyiséget feltörtek (vö. minden lezárt helyiséget 

feltörtek). Ez azonban pongyolaság, egyeztetési hiba. Helyesen: ~ támaszpontot 

elfoglalták; ~ lezárt helyiséget feltörték. 

 

valamennyiünket  melletti igeragozás 

A birtokos személyjeles általános v. határozatlan névmási tárgy mellett – mivel a birtokos 

személyjel a tárgyat határozottá teszi – az ige általában tárgyas ragozású: valamennyiünket 

üdvözölte. De az odaértett minket tárgy hatására az igealak alanyi ragozású is lehet: 

üdvözölt valamennyiünket, majd hellyel kínált. 

 

valamimet  stb. melletti igeragozás 

A birtokos személyjel miatt gyakoribb mellettük a tárgyas ragozás: itt felejtetted valamidet. 

De az alanyi ragozás sem helytelen, mert a határozatlan névmási tárgyhoz egyébként ilyen 

ragozású igealak járul: itt felejtettek valamijüket (vö. itt felejtettek valamit). 



 

valamint 

A ~ kötőszóra (csakúgy, mint a továbbá-ra) akkor van szükség, ha a mondatban több 

mellérendelő szerkezet is van. Ilyenkor a szorosabban összetartozó tagok közé és kötőszót 

teszünk, majd a szóismétlés elkerülésére a jobban elkülöníthető mondatrészt a ~ 

kötőszóval fűzzük hozzá a többihez. Eléje mindig vesszőt teszünk: a bíróságon 

megjelentek a vádlottak és védőik, ~ a tanúk. A hivatali nyelv akkor is a ~ kötőszót 

használja, amikor nincs szükség ilyen tagolásra, mert a halmozott mondatrészek 

egyenrangúak: az igazgatóságok Budapesten, Győrött, Miskolcon, ~ Szegeden működnek. 

Ilyenkor jobb az és kötőszó: Budapesten, Győrött, Miskolcon és Szegeden. 

 

választékosság 

A választékos v. emelkedett stílus a szokásos köznyelvinél igényesebb írott és szóbeli 

közlések nyelvi megformálásmódja. Szavait egyrészt a műveltebbek szókincséből 

válogatja (pl. becsvágy, étkezés, elhunyt), másrészt a komoly, tompított indulati töltésű 

kifejezések köréből (pl. hitbuzgó; ezzel szemben a rosszalló bigott v. a tréfás, gúnyos 

szentfazék semmiképp sem választékos). Választékosnak számítanak a régibb alak- és 

mondattani formák is: óh, ha ezt láthatnók!; kérlelt, hogy gondolkodjam rajta; a tudniok, 

látniok is választékosabb az -uk személyjeles formáknál. 

A ~ nem öncélú érdem a nyelvhasználatban. Megvannak a feladatai bizonyos, jól 

körülhatárolható szövegfajtákban: a diplomáciai érintkezés nyelvezetében, a gyász- és 

emlékbeszédekben, szónoklatokban, avató- és megnyitóbeszédekben, a hivatalos 

tárgyalásoknak érzelemkitörésektől óvakodó párbeszédeiben, a hivatását gyakorló pap és 

hívei közötti vallási-egyházi kapcsolattartásban, a magasabb rangúval, feljebbvalóval 

folytatott munkahelyi megbeszéléseken stb. 

Aki e körökön, közlési helyzeteken, viszonyokon kívül törekszik ~ra, azt könnyen – s 

nem is alaptalanul – érheti a keresettség vádja. Persze aki baráti társalgásban olyasmiket 

mond, hogy kígyót melengetett a keblén v. lerója a hála adóját, az valószínűleg nem 

keresetten, hanem tréfásan, esetleg gúnyosan beszél, de mindenképp kockáztatva, hogy 

félreértik mondanivalóját. Egy másik példa: választékos a beszennyez ige a bepiszkol-lal 

szemben, de ebéd közben nem mondhatja a szülő a gyermekének, hogy beszennyezted az 

asztalterítőt (ahelyett, hogy leetted v. bepiszkoltad az abroszt). Olyan kisdiákok sincsenek, 

akik otthon így panaszkodnának anyjuknak: ha tudtuk volna, hogy a tanító néni rútul 

visszaél bizalmunkkal, alkalmasint messze elkerültük volna a tanintézetet. 

Mint minden stíluskategóriának, a ~nak az értéke is változik a nyelv életében. Egykor 

választékos szólás volt a távozás hímes mezejére lépni, ma legfeljebb jópofáskodó 

közhely. Divatossá tehetnek az újságírók népies zamatú szavakat, választékossá azonban 

nem. Suta tehát az efféle művi ~: újfent elértünk az advent küszöbére; az újdonsült Nobel-

díjasok…; stb. A ~ határai szüntelen mozgásban vannak, ezért csak nagyon jó 

stílusérzékkel tudunk választékosak lenni anélkül, hogy modorossá v. avíttá válnánk. 

 

választ  határozója 

Szokásos vonzata a -vá, -vé ragos határozó, pl. elnökké, képviselővé választották. Előfordul 

a -nak, -nek ragos forma is: elnöknek, képviselőnek választották. Az igekötős megválaszt 

ige mellett pedig ez a gyakoribb: megválasztották elnöknek. De ilyenkor sem helytelen a -

vá, -vé ragos vonzat: megválasztották az ország köztársasági elnökévé. Az -ul, -ül ragos 



határozó mindkét ige mellett régies: elnökül választ, megválaszt vminek az elnökéül. 

Legfeljebb a párjául választ kifejezésben használatos. 

 

valcer 

Német eredetű, kissé régies idegen szó. Mai köznyelvi megfelelője a keringő. 

 

Valentin – Bálint 

A latin eredetű Valentin utónév hagyományos magyar megfelelője a Bálint. Ezért a 

Valentin-napi szokásokat helyesebb Bálint-napi-aknak nevezni (pl. Bálint-napi 

üdvözlőkártya). 

 

válik 

Állandó határozója -vá, -vé ragos: emberré, felnőtté, íróvá ~; sóbálvánnyá vált. A vmivé, 

vmilyenné ~ természetes kifejezés, néha azonban használhatunk helyette tömörebb igét: 

fehérré ~ = meg-, el- v. kifehéredik; pirossá ~ = meg-, el- v. kipirosodik, esetleg el- v. 

kipirul; zölddé ~ = meg-, el- v. kizöldül; sötétté ~ = meg- v. elsötétedik, ill. -sötétül; 

világossá ~ = meg- v. kivilágosodik; keserűvé ~ = megkeseredik; el- v. nekikeseredik vmi 

miatt, belekeseredik vmibe; savanyúvá ~ = megsavanyodik; semmivé ~ = megsemmisül. 

 

vallomást tesz 

Nem tekinthetjük terjengős kifejezésnek; olykor nélkülözhetetlen, pl. beismerő vallomást 

tett. Néha azonban helyettesíthető egyszerű igével, még akkor is, ha a vallomást tárgynak 

van jelzője: ~ szerelméről = be- v. megvallja szerelmét; őszinte vallomást tett szerelmeiről 

= őszintén vallott szerelmeiről; ~ a bűncselekményről = be- v. megvallja a 

bűncselekményt; töredelmes vallomást tettek a rablásról = töredelmesen bevallották a 

rablást. 

 

váll váll mellett 

Német mintájú kifejezés. Helyette magyarosabb: vállvetve, kéz a kézben; egyesült erővel, 

egy akarattal, összefogva. 

 

való 

Nyelvtani segédszóként, jelzős szerkezet kapcsolóelemeként kifogástalan: a 

piacgazdaságba ~ átmenet; a tűzzel ~ játék; a szomszédasszonnyal ~ ismeretség; stb. Nem 

egyéb tehát nyelvhelyességi babonánál, hogy „a való – nem való”. 

A nehézkes mondatszerkezet oldására v. a szóismétlés elkerülésére olykor mégis 

mellőznünk kell a ~ szót. Ilyenkor többféle megoldás is kínálkozik: 

1. Az -ás, -és képzős főnév elől egyszerűen elhagyjuk, pl. Amerikába (~) utazása előtt; 

a vízből (~) mentés tudnivalói. 

2. Képzővel helyettesítjük: a házastárs iránt ~ hűség = a házastárs iránti hűség; három 

percig ~ forralás = háromperces forralás. 

3. Címszerű mondatokban a ~ elhagyásával hátrább kerül a határozó: a mezőgazdaság 

helyzetéről ~ jelentés = jelentés a mezőgazdaság helyzetéről. Ilyenkor ügyelni kell az 

egyértelműségre! Pl. a beszámolt az átszervezésről a minisztériumban mondat úgy is 

érthető, hogy a minisztériumban számolt be, holott az ottani átszervezésről számolt be – 

másutt, pl. a rádióban v. a tévében. 



4. A ~ helyett más igenevet is használhatunk: a függetlenségért ~ küzdelem = a 

függetlenségért folyó v. folytatott v. vívott küzdelem. A hivatali és a közéleti nyelvben 

elcsépelt történő, történt igenevet azonban kerüljük! 

5. Az egyszerű mondatot alárendelt összetett mondattá alakítjuk át: a vereség oka a 

csapatnak a második félidőben ~ érthetetlen visszaesése volt = a vereség oka az volt v. a 

vereséget az okozta, hogy a csapat a második félidőben érthetetlenül visszaesett. 

 

valóban – valójában 

Különbözik a jelentésük! A valóban határozószó értelme ez: ’megfelel a valóságnak az, 

hogy…’ Pl.: ez valóban megtörtént; valóban igaza van. Ráeszmélés kifejezésére is: va-

lóban, most már emlékszem a dologra. A valójában határozószó jelentése: ’igazában, 

tulajdonképpen’. Pl.: valójában nem is emlékszem, hogyan történt a baleset. 

Összetévesztésük gyakori pongyolaság. Sokan azt hiszik, hogy a valójában a valóban-

nak nyomatékos, ill. választékos párja, s így is használják: reméljük, most már valójában 

beköszönt a tavasz; erre valójában szüksége van; a kínai kapcsolat értékelése valójában 

nem könnyű feladat; stb. Ezekbe a sajtónyelvi mondatokba jobban illett volna a valóban 

határozószó. 

 

valós 

Korábban csupán matematikai szakkifejezésként élt: ~ szám, ~ függvény. Az újabb 

sajtónyelv ’valóságos, reális’ jelentésben használja: ~ eredmények, ~ helyzetértékelés. 

Mivel divatszóvá vált, helyettesítsük szinonimáival: valódi, valóságos, tényleges, esetleg 

idegen szóval: reális. 

valóságos 

Jelentése érintkezik a tényleges szóéval: ~ v. tényleges érték, haszon, kiadások, költségek. 

Túlzó, ill. vmihez hasonlító szerepben azonban csak a ~ szót használjuk: ~ csoda, hogy 

életben maradt; ez a kert ~ őserdő. 

 

valószínűen – valószínűleg 

Értelmük nem azonos! A ritkább valószínűen jelentése: ’hihetően’, pl. valószínűen adta elő 

a történteket; ez valószínűen hangzik. A valószínűleg határozószónak viszont ez az 

értelme: ’bizonyára, alighanem, nyilván’, pl. ennyi tanulás után a vizsga valószínűleg 

sikerülni fog. 

 

valószínűleg, hogy 

Terjedőben levő, de pongyolasága miatt kerülendő forma: ~ ő is jön. Két rokon értelmű 

szerkezet keveredéséből ered: valószínű, hogy ő is jön, ill. valószínűleg ő is jön. Az 

igényes beszélt nyelvben és írásban csak ezek vmelyikével élhetünk. Vö.: bizonyára, hogy 

| nyilván, hogy | természetesen, hogy 

 

válság – váltság 

Hasonló alakú, de más-más igéből származó s határozottan különböző jelentésű főnevek. 

A válság a válik igéből ered, értelme: ’súlyos zavar, nehéz helyzet’. Pl.: a válság olyan 

fordulat, amelynek kimenetele kedvező is, kedvezőtlen is lehet; a gazdasági válság miatt 

visszaesett a termelés; a politikai válság megoldására új választásokat írnak ki; 

nyugdíjazása után lelki válságba került. Ezekben a mondatokban durva hiba, szótévesztés 

válság helyett váltság-ot mondani v. írni. 



A váltság főnév a vált igéből van képezve, jelentése: ’kiszabadítás, kiváltás, ill. ennek 

díja’. Pl. váltságot fizet a fogoly szabadon bocsátásáért. Helyes kiejtése: [válcság]. 

Gyakori összetétele a váltságdíj. 

 

váltakozik – változik 

Azonos tőből eredő, részben érintkező jelentésű igék. A váltakozik azt fejezi ki, hogy két v. 

több dolog, esemény térben v. időben bizonyos rend szerint követi egymást: a kőpadlón 

piros és sárga négyzetek váltakoztak; az időmértékes verssorban hosszú és rövid szótagok 

váltakoznak; napközben borult és napsütéses időszakok váltakoznak, azaz váltják egymást, 

következnek egymás után. A változik ige fő jelentése: ’(folyamatosan) más lesz, mint 

amilyen volt’. Pl. változik a hőmérséklet, az időjárás, vkinek a hangulata, a kedélye. 

A rádió-, ill. televízióbeli időjárás-jelentésben gyakran hallható ilyesmi: a hőmérséklet 

22 és 29 fok között változik v. váltakozik. Az előbbi a szabatosabb, de az utóbbi sem 

helytelen, mivel a váltakozik-nak ilyen értelme is van: ’két szélső határ között ingadozik’, 

pl. a könyvek ára 150 és 5000 Ft között váltakozott. Rendszerint azonban elegendő ennyit 

mondani: a hőmérséklet 22 és 29 fok között lesz; a könyvek ára 150 és 5000 Ft között volt 

v. mozgott. 

 

változik, változtat  határozója 

Határozóik általában -vá, -vé ragosak: a hernyó lepkévé változik; a sivatagot oázissá 

változtatták. De ha csereszerű műveletet fejeznek ki, inkább -ra, -re ragot kapnak: az idő 

naposról esősre változik; a költő Petrovicsról Petőfire változtatta a nevét. 

 

változtatás(oka)t hajt végre 

Tömörebben: változtat vmin, megváltoztat, módosít vmit. 

 

-val, -vel  rag 

Sok funkciójú viszonyrag: tollal ír, a férjével utazik, örömmel segít, törődik a gyerekekkel, 

egy nap elteltével stb. 

Használata megfontolandó a következő esetekben: 

1. A dátummal kifejezett időhatározó (pl. hetedikével kiutaljuk a tiszteletdíjat) 

pontosabb így: hetedikéig, ill. hetedikén. 

2. A beszélt köznyelvben gyakoriak az efféle kifejezések: a szívével kezelik; epekővel 

operálták; stb. Választékosabban: a szívét v. a szívbaját kezelik; eltávolították v. kivették 

az epekövét. 

3. A jelzői értékű, hátravetett határozó, pl. falu ötezer lakossal, rét vadvirágokkal, hölgy 

kalappal helyett magyarosabb a jelzős szerkezet: ötezer lakosú falu, vadvirágos rét, 

kalapos hölgy. Egyes ételnevekben meggyökerezett a -val, -vel ragos forma: erőleves 

tojással, vese velővel, gesztenyepüré tejszínhabbal. De gyakoribb a jelzős szókapcsolat: 

habos kávé, gombás tojás, kolbászos lecsó, rumos tea. Ezek helyett lehetőleg ne mondjuk: 

kávé habbal, gomba tojással, lecsó kolbásszal, tea rummal! 

4. A helyhatározóval összekapcsolt állapot- v. körülményhatározó sokszor 

helyettesíthető tömörebb kifejezéssel: cigarettával a szájában lépett be az ajtón; mosollyal 

az arcán közeledik; megérkezett a küldöttség, X. Y.-nal az élen. Rövidebben és 

magyarosan: cigarettázva…; mosolyogva…; megérkezett az X. Y. vezette küldöttség. 



5. Címben zavaró lehet, ezért kerülendő az ilyen szerkesztésmód: Verekedés két 

halottal; Tűzvész milliós kárral. Helyette többféle színes és magyaros megoldás is 

kínálkozik: Verekedés – két halott; Milliós kárt okozó tűzvész; stb. 

 

vámkezel 

A vámkezelés főnévből vonták el (ugyanilyenek: gépír, gyorsír, nagytakarít, hőkezel). 

Hivatalos szakszóként elfogadható, egyébként jobb a (meg)vámol. 

 

van 

Kifejezésekben gyakran helyettesíthetjük tartalmasabb, színesebb szóval. A sablonos mi 

~?, ez ~ helyett egy fokkal jobb: mi történt?; ez a helyzet, ennyi az egész. 

Okvetlenül kerülendő ez a suta beszédtöltelék: most az ~, hogy elutazott; ezután volt az, 

hogy kibékültünk. Választékosabban: elutazott, most nincs itthon; ezután kibékültünk. 

Számos ilyen kifejezés egyenértékű egy-egy tömörebb alakkal: bizalommal ~ vkihez = 

bízik vkiben; életben ~ = él; ellene ~ vminek = ellenez, nem helyesel vmit; érvényben, 

hatályban ~ = érvényes, hatályos; késésben ~ = késik; mozgásban, működésben ~ = 

mozog, működik; stb. 

 

vandál, vandalizmus 

Az -izmus képző előtt megrövidül az á! 

 

vannak még hibák 

Divatjamúlt, közhelyszerű kifejezés; általában gúnyos mellékértelemmel használták: ~, 

elvtársak! 

 

vanni van 

Csak a bizalmas-népies stílusban fordul elő, rendszerint feleletként: [Van pénzed? –] ~, de 

nem akarom elkölteni. 

 

van szerencsém! 

Elavult köszönésforma. Találkozáskor használták, elköszönő megfelelője: volt szerencsém! 

Ma mindkettő modoros, ill. tréfás. 

 

vaó! – vaú! 

Az angol wow [vau] főnév, ige és indulatszó a macskanyávogást, ill. a kutyavonítást 

utánozza, de az amerikai szlengben tetszést kifejező szóként is használatos: ’remek!, 

pompás!, nahát!, ejha!, tyű(ha)!’. Főnévként: ’remek(ül sikerült) dolog, bombasiker’. 

Feltehetőleg az amerikai filmek hatására újabban magyar beszédben, sőt angolul nem is 

tudók beszédében is előfordul, kb. vaó! v. vaú! alakban. Ez azonban modorosság, s a 

kutyaugatáshoz való hasonlatossága miatt egy kissé nevetséges is. Reméljük, mindez 

csupán múló nyelvhasználati divatnak bizonyul. 

 

várandós 

A köznyelvi terhes, állapotos melléknév választékos szinonimája. Többnyire ebben a 

szókapcsolatban fordul elő: ~ anya. Ne hagyjuk feledésbe menni, mert bizalmas-családias 

hangulatával, kedvező mellékértelmével jól kiegészíti a hivatalos, olykor rideg terhes, ill. a 



semleges állapotos szót. További rokon értelmű megfelelői igei alaptagú szerkezetek: 

gyermeket vár, áldott állapotban van. (Az utóbbi választékos, sőt irodalmias.) 

A várandósság ’várandós, terhes állapot’ nem tévesztendő össze az egy s-sel írt 

várandóság-gal. Ez utóbbinak a jelentése: ’esedékes bevétel, várt örökség’. 

 

variál 

Latin eredetű, de magyar képzőjű idegen szó. Szaknyelvi (matematikai, ill. zenei) 

jelentése: ’variációkat alkot’. A köznyelvben: ’váltogat, cserélget, más-más alakban 

ismétel’. Rosszalló mellékértelemmel, csak a bizalmas stílusban: ’(bizonytalankodva v. 

fontoskodva) sűrűn v. hosszasan változtatgat vmit’. Ezt jobbára tiltó mondatban 

használják: ne ~j annyit! Bár meghonosodott, váltogassuk magyar megfelelőivel! 

 

varjú 

E főnevünk tárgyragos alakjának két egyenrangú változata van: ezen a télen sok ~t v. 

varjat láttunk. De összetételben csak vak~t! Többes számban inkább varjak, de terjed a ~k 

is. A többi toldalékos alakot jobbára a szótári tőből képezzük: ~ja v. varja; ~ból, 

~ról, ~val. 

 

városháza – városház 

A birtokos személyjeles változat a hagyományos, egyben a gyakoribb is. A városház forma 

csak toldalékok előtt használatos: városházi; az ország legnagyobb városháza. De ezekben 

is jó a személyjeles alak: a mi városházánk; a városházára kitűzték a nemzetiszín zászlót. 

Átvitt értelemben, az intézmény jelölésére pedig csak ez alkalmazható: elintéztem a 

városházán, azaz a városi önkormányzati hivatalban. Vö. községháza – községház 

 

vásárol 

Kissé választékosabb, ill. hivatalosabb, mint a vesz ige; jelentése is szűkebb: ’pénzért 

megszerez’. Tárgy nélkül csak a ~ használható: hitelbe ~, készpénzért ~; ~ni megy a 

piacra. 

 

vasbeton talpfa 

A technika fejlődése folytán bizonyos tárgyak másfajta anyagból (is) készülnek, mint 

korábban, ennek ellenére megtartják hagyományos nevüket. Így alakultak ki a ~, vas 

korlátfa, alumínium kapufa, fém óraszíj, műanyag sámfa stb. kifejezések. Bár ezekben a 

jelző és jelzett szava között valójában logikai ellentmondás feszül, a nyelv sajátos logikája 

ezt elviseli, és a fentieket meg a hozzájuk hasonlókat aggály nélkül használjuk. Nem is kell 

– a logika nevében – hibáztatni őket! Mindez azonban csupán a köznyelvre vonatkozik, a 

szaknyelvre nem (ott amúgy is általában más nevük van az említett tárgyaknak). 

 

vastaps 

A színházi nyelvben: ’olyan erős, heves taps, amely a színészeket arra készteti, hogy a már 

leeresztett vasfüggöny kinyitott ajtaján keresztül még egyszer kijöjjenek a tapsot 

megköszönni’. Újabban, egy kissé pongyola szóhasználatként minden erősebb, különösen 

ütemes tapsot ~-nak neveznek: a levonuló játékost ~ kísérte az öltözőbe. (Tehát az átvitt 

értelmű ~ ott is felcsattanhat, ahol vasfüggöny nincs is.) 

 

-vást, -vést  képzős szavak 



Határozószóként önállósult, választékos alakok: bízvást, folyvást, rohanvást, továbbá ezek 

mintájára oldalvást, rögvest. Alkalmi képzőként a -vást, -vést ma már népies, régies, 

kedélyeskedő ízű: rohanvást, nyargalvást stb. 

 

-va, -ve  + létigés szerkezetek  L. határozói igenév és létige szerkezete 

 

-va, -ve – -ván, -vén L. határozói igenév használata 

 

Vay 

E régies írású családnév helyes kiejtése: [vaji]. Eredeti jelentése: ’a Szabolcs-Szatmár 

megyei Vaja községből való’. 

 

vb, V. B. 

A tanácsrendszer idején gyakori és fontos mozaikszó, ill. rövidítés volt. A vb, ejtsd: [vébé] 

a végrehajtó bizottság kifejezésből rövidült köznévi mozaikszó; ezt pontok nélkül írták. 

Toldalékai és összetételi utótagjai kötőjellel csatlakoztak hozzá: vb-vel, vb-ülés. 

Tulajdonnevekben a V. B. rövidítést használták, pl. Fővárosi Tanács V. B., s teljes 

alakjában így írták le: Fővárosi Tanács, Végrehajtó Bizottság v. a Fővárosi Tanács 

Végrehajtó Bizottsága. A politikai változások e kifejezést és rövidítéseit elavulttá tették. 

 

vécé 

Az angol eredetű WC (= water closet) rövidítés a magyarban mozaikszóvá vált: (a) ~n van; 

elnézést, hol találom a ~t? Összetételben is: ~kagyló; szoba~. Képzett származéka, a 

vécézik enyhén bizalmas, ill. gyermeknyelvi. L. még: WC 

 

véd 

A ~ ige ragozása néhány alakban ingadozik: védesz – védsz; védelek – védlek. Köznyelvi 

határozója: vmitől v. vmi ellen, a műszaki nyelvben vmivel szemben is. 

 

védekezik 

Szokásos vonzata: vki, vmi ellen v. vkivel, vmivel szemben. Ha erős ellenállást akarunk vele 

kifejezni, jobb az ellen névutó. 

 

véd-  előtagú összetett szavak 

A nyelvújítók alkották őket a Schutz- előtagú német összetételek fordítására. Nagy részük 

a későbbi hibáztatás miatt kihullott a használatból, pl. védbástya, védfal, védgát, védirat, 

védmű, védvám. Helyettük magyarosabb, ha teljes alakú megfelelőiket, a védőbástya, 

védőfal, védőgát stb. összetett szavakat alkalmazzuk. De megmaradt a védjegy ’áru 

valódiságát bizonyító, a törvény által védett jegy’ és a véderő ’a hazát védelmező 

fegyveres erő’. S azt sem mondhatjuk másképpen, hogy véd- és dacszövetséget köt vkivel. 

Történeti értelemben pedig ma is szükségünk lehet a védegylet ’vmilyen érdek védelmére 

alakított egyesület’ szóra. 

 

veder L. vödör – veder 

 

vedlik L. csuklik típusú igék ragozása 

 



vég 

Egyes szám 3. személyű birtokos személyjeles alakja általában ~e (pl. az út ~e, a bot ~e, az 

év ~e), de mértékegység neveként ~je (pl. a vászon ~je). Ha a ~e szóalakhoz -i képző járul, 

az -e kiesik: év ~i, hét~i, falu~i stb. 

 

vég-  előtagú összetett szavak 

Régebbi és laikus nyelvművelők minden ilyen szót idegenszerűnek (németesnek) 

minősítettek, arra hivatkozva, hogy előtagjuk a német End- szolgai fordítása. Ez azonban 

nem felel meg a nyelvi tényeknek. Néhány vég- előtagú főnevünk valóban német mintára 

keletkezett ugyan (pl. véghatározat = Endbescheid; végösszeg = Endschumme), jó 

részüknek viszont v. egyáltalán nincs ilyen megfelelője (pl. végkielégítés = Abfertigung; 

végrendelet = Testament, Vermächtnis), v. attól függetlenül, a magyar nyelv logikája 

alapján is létrejöhetett. 

Ennélfogva a vég- előtagú szavakat nem kell, de általában nem is lehet végső v. egyéb 

jelzős szerkezetté alakítani. A végbúcsú, végcél, végpont, végszükség, végtisztesség stb. 

természetesen váltogatható a végső búcsú, végső cél stb. szókapcsolatokkal, de nem 

nyelvhelyességi, hanem stilisztikai okból. A végállomás, végbizonyítvány, végelgyengülés, 

végkimerülés, végkiárusítás, véglény, végtag és több társuk pedig amúgy sem 

helyettesíthető mással. 

 

vegetáriánus 

Ez a szabályos írásmódja, de a vegetariánus változat sem helytelen. Származékában pedig 

csak így: vegetarianizmus. 

 

végett 

Célhatározót kifejező névutó. Gyakran helyettesíthető határozóraggal: ellenőrzés ~ (= 

ellenőrzésre) utaztak ide; a pénz ~ (= a pénzért) jöttünk. A nyelvjárásokban és a városi 

népnyelvben okhatározói értelemben is használják, pl. Betegség ~ zárva. Ez a köznyelvben 

vulgáris, kerülendő! Helyesen: Betegség miatt zárva. Vö. miatt 

 

végez 

Ha a cselekvést maga az ige is pontosan kifejezi, ne használjunk -ás, -és képzős főnévi 

származékából és a ~ igéből álló terjengős kifejezést, pl. leltározást ~; vminek a tisztítását 

végzi. Tömören: leltároz; tisztít vmit. Jó viszont a ~ akkor, ha hosszabb szerkezettel írjuk 

körül a cselekvést, pl. laboratóriumi vizsgálatokat ~, régészeti kutatásokat ~. Az ilyen 

kifejezések nem is tömöríthetők bele egyetlen igébe. 

 

végkielégít 

A végkielégítés főnévből elvont, szaknyelvi ízű ige. A köznyelvben jobb a végkielégítést 

ad vkinek, végkielégítésben részesít vkit szerkezet. 

 

végrehajt 

Ha tárgya nem elvont cselekvésnév, a szerkezet nem tömöríthető egyetlen igévé, vagyis a 

kifejezés nem terpeszkedő: ~ja a mutatványt, a feladatot, a parancsot; nagy tetteket hajt 

végre; nem hajtották végre a szükséges reformokat. Ha viszont puszta töltelékige, kerüljük 

használatát, mert hivatalos ízűvé teszi stílusunkat! Pl.: módosítás(oka)t, változtatás(oka)t 



hajt végre = módosít vmit, változtat vmin; árleszállítást hajt végre = leszállítja, csökkenti, 

mérsékli az árakat, ill. vminek az árát. 

 

végrehajtó bizottság L. vb, V. B. 

 

végrendelkezik 

A végrendelkezés főnévből elvont, szükséges ige. 

 

végül is, végtére is 

Divatos fordulatok a társalgási nyelvben. Sokszor csupán beszédtöltelékként alkalmazzák 

őket: végül is igazad van; végtére is nem lehetek ott mindenütt; stb. Sűrű ismétlésük 

modorosság! 

 

végződik 

Határozója -ra, -re v. -val, -vel, ritkábban -n, -on, -en, -ön ragos. Néhány bővítménye 

mindhárom ragot fölveheti: a szó magánhangzóra v. magánhangzóval v. magánhangzón ~. 

 

vegyelemez 

A vegyelemzés főnévből elvont, szükséges ige. 

 

vegy-  előtagú összetett szavak 

Nyelvújítási eredetű szavak (a vegy- előtag elvonás a vegyít, vegyül igéből). Főnévi jelzős 

összetétel voltuk miatt régebben hibáztatták őket, s helyettük a vegyi jelzős szerkezetek 

használatát ajánlották, pl. vegyelemzés = vegyi elemzés; vegyipar = vegyi ipar; 

vegytisztítás = vegyi tisztítás. Ezt az átalakítást azonban nem minden vegy- előtagú szón 

lehet végrehajtani (vö. pl. vegyjel, vegyszer, vegytan), s amúgy sincs rá szükség, mert a 

vegy- előtagú szavak nyelvtani és nyelvhelyességi szempontból egyaránt jól 

beleilleszkedtek szókincsünkbe, ma már nem kifogásolhatók. 

 

vegyes vállalat 

A vegyes tulajdonú (ti. vegyesen magyar és külföldi tulajdonban levő) vállalat rövidebb ~ 

elnevezését két szóba kell írni. A gyakran látható, sőt a MHSz.-ban is megtalálható 

vegyesvállalat írásmódot nem tartjuk indokoltnak, mivel az egybeírt forma nem fejez ki 

mást v. többet, mint a különírt. (A vegyesbolt, vegyeskereskedés, vegyesszám, vegyesvonat 

egybeírását az eltérő jelentésviszony és a hagyomány indokolja.) A Helyesírás című új 

kézikönyv szótári része már külön is íratja a ~ kifejezést. 

 

vegytisztít 

A vegytisztítás főnévből elvont, szükséges ige. 

 

vej 

A vő főnév egyes szám 3. személyű birtokos személyjeles ~e alakjából elvont, részint 

tréfás, részint bizalmas-vulgáris jellegű szó. De az 1–2. személyben kezdi kiszorítani a 

szabályos vőm, vőd formát: a ~em is ott volt; a ~edet még nem ismerem. Ez ma még 

pongyolaságnak számít, de idővel köznyelvivé válhat. A birtokos személyjel nélküli 

alapalak azonban ekkor is vő marad, nem pedig ~! Vö. vő 

 



vejdling L. vájdling 

 

vekker 

Német eredetű, csak a bizalmas nyelvben használatos főnév. Választékos magyar 

megfelelője: ébresztőóra. 

 

vékonypénzű 

Népies ízű melléknév: ’gyenge csontozatú, sovány, vézna, vékonydongájú (személy, 

különösen fiú, fiatalember)’. Újabban ’kispénzű, szegény’ jelentésben is használják, ez 

azonban szótévesztés, a választékos stílusban okvetlenül kerülni kell. 

 

vele 

Népies, régies változata: véle. A személyes névmással összekapcsolt alakjai (énvelem, 

teveled, ő~ stb.) nyomatékosságot fejeznek ki: jól hallottad, ő~ megyek, nem pedig veled. 

Ha nincs ilyen rendeltetésük, bizalmas-népies ízűek, a köznyelvben szokatlanok. 

A ~ nemcsak személyre, hanem dologra is vonatkozhat, különösen hangsúlytalan 

helyzetben: figyelmeztették, de ő nem törődött ~. Főmondati utalószóként gyakoribb a 

mutató névmás: ne törődj azzal, hogy figyelmeztettek. 

 

vélekedik – vélekszik 

A d-s változat az elterjedtebb. Legtöbb alakjában már csak ez köznyelvi: vélekedem, 

vélekedel v. vélekedsz, vélekedünk, vélekedtek, vélekednek; vélekedne v. vélekednék; 

vélekedjünk; stb. 

 

véleményes 

A sportújságírás nyelvében az utóbbi időben kialakult melléknév: ~ a helyzet; ~, hogy bent 

volt-e a labda. Mértékkel alkalmazva hangulatos eleme lehet a publicisztikai stílusnak. 

Köznyelvi megfelelői: véleménytől, megítéléstől függő; kérdéses, kétséges, vitatható. 

 

vella L. villa 

 

vendéglátó – vendéglátós 

A vendéglátásban dolgozó személy jelölésére egyre gyakoribb az -s képzős vendéglátós 

főnév: évekig vendéglátós voltam. Ez kezd elkülönülni a vendéglátó melléknévtől, pl. 

vendéglátó család, helyiség. Ennek figyelembevételével már elfogadhatjuk, de ma sem 

hibás így mondani: évekig a vendéglátóknál dolgoztam. L. még: -s melléknévképző 

használata 

 

ventilátor 

A villamos meghajtású szellőztetőgép latin eredetű nevében korábban – a vulgáris 

kiejtéshez igazodva – két l betűt kellett írni. Az 1984-es helyesírási szabályzat 

helyreállította a szó etimológiájának is jobban megfelelő ~ írásmódot (a latin ventilare 

igében ui. rövid az l). 

 

vény 

Szabályos képzésű orvosi szakszó. A köznyelvben: recept. 

 



verekedik – verekszik 

Az sz-es és a d-s tőváltozat azonos jelentésű, ragozott alakjaik keverednek. Egyaránt jó 

tehát: verekedem – verekszem; verekedsz – verekszel; verekedünk – verekszünk; 

verekednek – verekszenek. Többes szám 2. személyben a d-s a fő változat: ti verekedtek; az 

sz-es változat ritka, régies ízű: verekszetek. 

Az igekötős származékban: kiverekedi v. kiverekszi a dolgot. Többes szám 1. 

személyben csak így használható: kiverekedjük. 

 

veres L. vörös 

 

veríték – verejték 

Egyenrangú változatok. A származékokban gyakoribbak a j-s alakok: verejtékezik, 

verejtékes, de nem szokatlanok ezek sem: verítékezik, verítékes. Konkrét értelemben 

inkább az előbbieket, képletesen az utóbbiakat használják: verejtékes ’verejtékben fürdő’ 

arc, de verítékes ’fáradságos’ munka. Ez a különbség azonban egyelőre nem érvényesül 

következetesen. 

 

verkli 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris szó: ’kintorna, zenélőszekrény’. Átvitt értelemben 

gúnyos, rosszalló értelmű: ’egyhangú, terhes, lélektelen(ül végzett) munka’, pl. nagyon 

unom már ezt a ~t! 

 

Verne Gyula 

Az ifjúság körében ma is népszerű francia író nevének eredeti formája: Jules Verne [zsül 

vern]. Nálunk – még a XIX. században – ~-ként vált ismertté, s így is honosodott meg, a 

vezetéknevet betűejtéssel, [verne] alakban ejtve. Mind ez a magyaros, mind az eredeti 

francia változat elfogadható. A keverék [zsül verne] ejtésmód azonban nem! 

 

verőér 

Az orvosi nyelvben a ~ v. görög eredetű szóval artéria használatos, a köznyelvben az 

ütőér a gyakoribb. A nyelvújítás kori ütér változat elavult. Vö. ütőér 

 

vérprofi 

Az újabb társalgási szlengben kialakult tömör melléknév és főnév: ő ~, mindent tud a 

szakmáról. Minden bizonnyal a véresen profi kifejezés összevonásával keletkezett. 

Köznyelvi megfelelői: teljesen, tökéletesen, ízig-vérig profi. 

 

verseskötet – verskötet L. meséskönyv – mesekönyv 

 

vers – költemény 

Költői műalkotás megnevezéseként a vers a köznyelvi, a költemény kissé választékos. A 

vers azonban tágabb jelentésű, vonatkozhat művészi érték nélküli ritmusos szövegre is, pl. 

reklámvers, versbe szedett szabály. 

A régies és népies nyelvben a vers szónak ilyen jelentései is vannak: ’versszak’, ’bibliai 

fejezet egy szakasza’, ’harangozás egy szakasza’, ’kisebb időtartam’. Pl. alszik v. sírt egy 

verset. A költemény zenei szakszóként is használatos: szimfonikus költemény. Átvitt 

értelemben, túlzó, olykor gúnyos árnyalattal: ételköltemény, ruhaköltemény. 



Kötött szókapcsolatok viszont ezek (nem cserélhető fel bennük a vers és a költemény 

főnév): szabad vers, prózavers, gúnyvers; versforma, versláb, versszak, verstan; 

versfaragó; de elbeszélő költemény, hősköltemény, tanköltemény. 

 

vesére műtötték L. műt 

 

vesz 

Széles jelentésköre folytán sok kifejezésnek és szókapcsolatnak az alapja. Ezek közül 

választékos beszédben és írásban kerülendők az idegenszerűek és a terjengősek, különösen 

ha van jobb megfelelőjük. Pl. a búcsút ~ vkitől helyett magyarosabb ez: elbúcsúzik vkitől. 

A fürdőt ~ helyett rendszerint elég ez is: megfürdik. De: orvosi utasításra fürdőket ~. Nem 

egyszerűsíthetők ezek sem, mert tárgyuknak jelzője van: forró fürdőt ~, szénsavas fürdőket 

~. 

További tömörebb, ill. magyarosabb megfelelők ~ igét tartalmazó kifejezések helyett: 

gyanúba ~ vkit = meggyanúsít vkit; kezdetét ~i vmi = meg- v. elkezdődik vmi; mérlegelés 

alá ~ = mérlegel, mérlegelni kezd; pártfogásába, védelmébe ~ vkit = pártját fogja, 

védelmére kel vkinek. 

Az őrizetbe ~ jogi nyelvi kifejezés; a köznyelvben jól helyettesítheti a letartóztat v. a 

fogva tart. 

L. még: vesz – vész – veszik 

 

veszejt 

A veszít és a veszt ige tájnyelvi, régies alakváltozata. A szépirodalomban főleg ’elpusztít, 

megöl’ jelentésben használatos. Igekötővel gyakoribb: el akarta ~eni. 

 

veszekedik – veszekszik 

A kijelentő mód jelen idejében ingadozik a használatuk; a zárójelbe tett változat ritkább, 

ill. kevésbé választékos: veszekszem (veszekedem), veszekszel (veszekedsz), veszekedik – 

veszekszik, veszekedünk (veszekszünk), veszekedtek (veszekszetek), veszekednek 

(veszekszenek). A többi alakban csak a d-s változat használatos: veszekedtem, veszekednél, 

veszekedjen; veszekedhet; veszekedő; veszekedés. 

Határozójuk -n, -on, -en, -ön ragos: valami semmiségen veszekedtünk. A vmi fölött 

névutós vonzat idegenszerű, kerülendő! 

 

-veszélyes  utótagú melléknevek 

Németből való tükörfordítással keletkeztek, de már nem érezzük idegenszerűségüket. Nem 

is igen pótolhatók más szóval, pl. életveszélyes (fenyegetés), közveszélyes (elemek), tűz- és 

robbanásveszélyes (vegyszer). Bátran használhatjuk őket! 

 

veszít – veszt 

Jelentéskörük nagyrészt azonos. A veszít a választékosabb, de a veszt a gyakoribb, 

különösen a ragozott alakokban: sok vért veszít, de sok vért vesztett; semmit sem veszít 

vele; eszét veszti; veszít a súlyából. A veszt igének a régi nyelvben ’elpusztít, megöl’ 

jelentése is volt. L. még: veszejt 

 

vészjósló – vésztjósló 



A vészjósló melléknév jelöletlen tárgyas összetétel (vö. favágó, képviselő, víztároló). Ezt 

tartjuk jobbnak, de a tárgyragos vésztjósló változat sem helytelen. Inkább csak a 

választékos stílusban fordulnak elő: vészjósló v. vésztjósló előjelek, pillantás. 

 

vessző 

Birtokos személyjeles alakjai közül a vesszeje ma már régies, a ~je a köznyelvi. 

Összetételekben pedig csakis így: hím~je, pontos~je. 

 

vesz – vész – veszik 

’Elpusztul, megsemmisül, eltűnik’ jelentésben a kijelentő mód, jelen idő, egyes szám 3. 

személyű alakban ingadozik a nyelvhasználat a kelet-magyarországi vész és a dunántúli 

veszik között. A változatlan tövű vesz változat aránylag ritkább, talán a másik vesz ige 

homonímiája miatt. Egyelőre a vész számít irodalmi nyelvinek, de a másik kettő sem 

rekeszthető ki a művelt köznyelvből. Az igekötős származékokban is megvan mind a 

három változat: elvesz – elvész – elveszik; összevesz – összevész – összeveszik. Ügyeljünk 

rá, hogy ez az ige a többi személyben, módban és időben nem ikes, tehát választékos 

beszédben is így helyes: elveszek; összeveszek vele; vigyázzatok, el ne vesszen! Vö. 

elvesz(ik) – elvész 

 

vét 

Két fő jelentése: ’bűnt követ el’, pl. nagyot v. súlyosan ~ett; ill. ’sérelmet, kárt okoz 

vkinek’, pl. ~ az illemszabályok ellen; a légynek sem ~. 

A sportnyelvben gyakori hibát ~ kifejezést mint keverék formát (eredete: vki, vmi ellen 

~ × hibát ejt, követ el) az igényes stílusban lehetőleg kerüljük! Helyette jobb a tömör 

hibázik v. a választékos hibát ejt, hibát követ el. 

 

vetekedik – vetekszik 

Egyenrangú változatok. Egyes szám 3. személyben a vetekszik a gyakoribb (pl. ennek az 

árunak a minősége vetekszik a külföldiével). Többes szám 2. és 3. személyben inkább a 

vetekedtek, vetekednek járatos. 

 

vetkezik 

Régies és népies szóalak. Köznyelvi változata: vetkőzik. 

 

vezér – vezír 

A vezér főnév a finnugor eredetű vezet ige tövéből származik. A vezír oszmán-török (végső 

soron: arab) jövevényszó. Az összetételekben keveredik a két főnév: a nagyvezír ’az 

egykori Török Birodalom legmagasabb rangú főtisztviselője’ szónak van nagyvezér 

alakváltozata is. 

 

vezet 

Határozója átvitt értelemben általában -ra, -re ragos szó: jóra, rosszra, célra ~. Némely 

kifejezésben megszokott a -hoz, -hez, -höz ragos vonzat is: csalódáshoz, vereséghez ~. A 

sajtónyelv sablonos fordulataiban túl gyakran szerepel a ~ ige: vminek a csökkenésére, 

emelkedésére, gyarapodására, növekedésére ~ vmi. Egyszerűbben, természetesebben: vmit 

csökkent, emel, gyarapít, növel vmi. Ugyanígy: eredményre, sikerre ~ vmi = eredményes, 

sikeres, sikerül vmi; balesethez, torlódáshoz ~ vmi = balesetet, torlódást okoz. 



 

vezetéknév 

A magyar családnév hagyományos elnevezése. Hivatalos megfelelője: családnév. Ennek 

fölösleges változata: családi név. 

 

vezetés – vezetőség 

Jelentésük határozottan elkülönül: a vezetés magát a cselekvést jelöli, a vezetőség az ezt 

végző személyekre v. csoportra utal. A vezetés szónak személyekre, testületre való 

alkalmazása erősen zsargonízű, a köznyelvben megértési zavart is okozhat. Helyette 

pontosabb és választékosabb: vezetőség, (a) vezetők, vezető testület, személy(iség)ek, 

szervek. 

 

viasz – viaszk 

A viasz a köznyelvi, a viaszk régies és népies. 

 

vice versa 

E latin kifejezést – jelentése: ’és viszont, és megfordítva’ – a választékosabb köznyelv ma 

is elég gyakran alkalmazza, pl. a kiadó a szerzőt hibáztatja, és ~. Terjedő hiba, hogy a 

kifejezés első tagjában – a második tag -a végződésének hatására – e helyett a-t mondanak, 

sőt újabban már írnak is: vica versa [vicaverza]. Ez nyelvi képtelenség, mert a latinban a 

előtt nem is lehet c-t mondani, hanem csak k-t. Helyesen ejtve: [viceverza] v. latinosabban 

[vice versza]. 

 

vidéke, vidéki 

A vidéke birtokos személyjeles főnevet különírjuk tulajdonnévi birtokos jelzőjétől: Sopron 

vidéke. Megmarad a különírás a szerkezet -i képzős származékában is: Sopron vidéki 

(falvak). De egybe kell írni pl. a délvidéki, felvidéki melléknevet, mert a történelmi 

Délvidék, Felvidék országrésznévből származik. 

Kötőjelesek viszont a Rajna-vidéki típusú melléknevek, mert a Rajna-vidék típusú, 

kötőjeles földrajzi nevekből erednek. 

Vö. melléke, melléki 

 

videó 

Az elektronikus képrögzítő és -lejátszó berendezés latin–angol eredetű nevét már kiejtés 

szerint, hosszú ó-val írjuk. Ugyanígy képzett és összetett származékait: videózik, videózás, 

~készülék. 

A ’képpel, képrögzítéssel kapcsolatos’ jelentésű video- előtaggal alakult szavakban 

viszont – legalábbis az igényes helyesírású szak- és sajtónyelvben – egyelőre rövid az o: 

videofilm, videokazetta, videomagnó, videoreklám. (Ebben a foto- – fotó; radio- – rádió 

típusú, az árnyalatnyi jelentéskülönbséget eltérő helyesírással tükröző írásmódnak az 

analógiája érvényesül.) E finom megkülönböztetést azonban – főleg a beszélt nyelvben, de 

írásban is – mindinkább elmossa a ~ alapszó hatása. Ezért ma már a ~kazetta, ~magnó stb. 

írásmódot sem minősíthetjük hibásnak. 

A ~ jó magyar megfelelője, a képmagnó egy idő óta háttérbe szorul, pedig már életképes 

származékai is voltak: képmagnózik; képmagnófelvétel, -kazetta, -szalag. Az utóbbiakat jól 

helyettesíthetné a tömör képfelvétel, képkazetta, képszalag összetétel is. 

 



vignetta 

Francia eredetű, de latinosított végű idegen szó. Fonetikus írását – vinyetta v. vinnyetta – a 

kiejtés ingadozása késlelteti. Az írási és kiejtési nehézségek elkerülhetők a magyar 

megfelelők használatával: címke, gyári jegy, fejléc, keresztléc, széldísz, záródísz stb., 

mikor miről van szó. 

 

vigyázni! 

Udvariatlan, ráadásul idegenszerű felszólítás. Helyette jobbak a személyhez szóló s azzal 

egyeztetett formák: vigyázz!, vigyázzatok!, vigyázzon!, vigyázzanak! Általános értelemben 

pedig: vigyázat! 

 

vigyorog 

A vigyorg alakváltozat elavult. De hangzóhiányos a tő ezekben: vigyorgok, vigyorgunk; 

vigyorgott; vigyorgó. 

 

víkend 

Angol eredetű idegen szó. Már kiejtés szerint írjuk. A [vikkend] ejtés bizalmas-vulgáris, 

kerülendő! Magyar megfelelői: hétvég, hétvége, a hét vége. Ezek idővel kiszoríthatják a ~ 

szót. A ~ház is szebb így: hétvégi ház. 

 

világbajnokság – VB – vb – vébé 

A világbajnokság összetétel rövidítését korábban inkább nagy-, újabban inkább 

kisbetűkkel írják. Idővel mozaikszóvá vált, azaz nemcsak rövidítésként, hanem önálló 

szóként is használatos, jobbára csak a beszélt nyelvben: a vébé után visszavonul a 

válogatottságtól. De írásban is előfordul a futballvébé, focivébé stb. összetétel. Vö. 

Európa-bajnokság – EB – Eb 

 

világban – világon 

A világ főnév hol? kérdésre felelő helyhatározói ragja általában -on, pl. az egész világon 

ismerik. Ha azonban a világ szó aránylag szűkebb környezetre vonatkozik, a határozórag a 

-ban lesz: a mai világban, Jókai világában, az arisztokrácia világában stb. 

 

világtakarékossági nap 

Ez és a hozzá hasonló kifejezések (pl. világifjúsági találkozó) idegen mintára keletkeztek, s 

nem felelnek meg tökéletesen a magyar nyelv logikájának. Helyettük szerencsésebb lett 

volna a takarékossági világnap, ifjúsági világtalálkozó stb. A már meghonosodottakat 

nemigen lehet megváltoztatni, de ügyeljünk rá, hogy a jövőben alkotandó ilyen kifejezések 

a logikusabb, magyarosabb szórendet kövessék! 

 

világtalan 

A ~ szó a vak szépítő, választékos megfelelője, de sokszor épp az érintettek tiltakoznak 

ellene, mondván, hogy nekik, noha nem látnak, igenis van világ-uk. Csakhogy a ~ 

alapszavaként a világ főnév nem ’világmindenség’, hanem ’világosság, fény’ értelmében 

szerepel, tehát a ~ ember olyan, akinek elveszett a szeme világa. Ennek ellenére, ha vki 

bántónak érezheti ezt a szót, inkább kerüljük, s helyette a vak egyéb szinonimáihoz (nem 

látó, csökkent látású, esetleg látássérült) folyamodjunk! 

 



vili 

Bizalmas szórövidítés a világos melléknévből. Főleg kérdés-feleletben használatos: Akkor 

fél hatkor, ~? – ~!, azaz ’világos, érthető’, ill. ’értem’. 

 

villa 

Azonos alakú szavak: 1. ’szúrásra való evőeszköz, ill. szerszám’; 2. ’nagyobbfajta kertes 

lakóház’. Az előbbinek van alakváltozata is, a népies vella, az utóbbi mindig ~. 

 

villamos – elektromos 

A görög–latin eredetű elektromos melléknevet és magyar megfelelőjét, a villamos 

melléknevet a kifejezések egy részében felváltva használhatjuk: villamos áram v. 

elektromos áram; villamos energia v. elektromos energia; villamos főzőlap v. elektromos 

főzőlap; stb. 

A villamosmérnök és az elektromos-ból rövidült előtagú elektromérnök is azonos 

értelmű: ’villamossággal, elektromossággal, ill. ennek gyakorlati felhasználásával 

foglalkozó mérnök’. A kettő közül a magyar előtagú és a szakmában hagyományosan 

előnyben részesített villamosmérnök változatot támogatjuk. 

Néhány kifejezésben azonban megszilárdult az elektromos jelző. Pl. az elektromos gitár 

helyett nem mondhatunk villamos gitár-t v. villanygitár-t. 

A villamos jelzőt általában különírjuk jelzett szavától: villamos áram, energia, 

feszültség, terhelés stb.; de a jelentésváltozás miatt egybeírjuk ezeket: villamosmérnök, 

villamosszék. Ha az előtag főnév, természetesen az egybeírás a helyes: villamosmotor (= ’a 

villamos motorja’), megkülönböztetésül ettől: villamos motor (= ’villanymotor’). 

L. még: elektromos – elektronikus 

 

villamoson – villamossal 

Az első a hagyományos, választékos alak: villamoson utazik, de ma már köznyelvi a 

villamossal is. L. még: utazik vmin – vmivel 

 

villamos – villanyos 

Melléknévként és főnévként egyaránt a villamos a köznyelvi alak (villamos áram; 

villamoson utazik), a villanyos régies és népies. Az alapszóban viszont alakjában is, 

jelentésében is elkülönült egymástól a villám és a villany. 

 

villámposta, villanyposta 

Az angol e-mail magyarítására ajánlott összetételek. Közülük az előbbi terjedt el inkább. 

Vö. e-mail – E-mail – emil 

 

villanyrezsó L. rezsó 

 

villódzik – villózik 

Egyenrangú változatok, de a villódzik sokkal gyakoribb. 

 

vindikál 

Latin eredetű, választékos hangulatú idegen szó: jogot, értéket, érdemet stb. ~ magának. 

Jól pótolják ezek a magyar megfelelői: (magának) igényel, követel vmit; jogot formál 

vmire. 



 

vinkli 

Német eredetű, bizalmas jellegű idegen szó. A szaknyelvben magyar megfelelőivel 

helyettesítik. A műszaki nyelvben: derékszög, derékszögű elem, derékszögű vonalzó. A 

sportnyelvben: sarok, a kapu (felső) sarka. A bizalmas stílusban átvitt értelemben is 

használják: ~ben van, benne van a ~ben, azaz bajban, szorult helyzetben, kutyaszorítóban 

van. 

 

vircsaft 

Német eredetű, rosszalló értelmű idegen szó: ’rossz gazdálkodás, hanyag ügyvezetés’, 

általánosságban: ’rendetlenség, zűrzavar’. Pl.: na szép kis ~ van itt!; véget kell vetni ennek 

a ~nak! Csak a bizalmas beszélt nyelvben használható, egyébként fenti magyar 

megfelelőivel helyettesítjük. 

 

virrad, virraszt 

Egy r-rel ejtett és írott virad, viraszt változatuk elavult. A virraszt határozója 

hagyományosan mellett, pl. virraszt a beteg, a haldokló, a halott, a munkája mellett. A 

felett, fölött névutós vonzat is gyakori, de ez kevésbé magyaros. 

 

virtuóz, virtuozitás 

Az alapszóban és magyar származékaiban hosszú az ó: virtuóz, virtuózi, virtuózkodik. A 

latin -itás képző előtt azonban megrövidül: virtuozitás. 

 

virulens, virulencia 

A latin eredetű vírus főnév származékai. Pontos jelentésük, ill. magyar megfelelőik: 

fertőzőképes(ség), káros hatás. A virul ige hatására olykor az életképes, eleven, friss, 

szívós, ill. az életképesség, elevenség szinonimájaként is használják őket, ez azonban 

pongyolaság, a választékos stílusban kerülendő! 

 

viseli magát 

A bizalmas-családias stílusban gyakori: jól v. rosszul ~. De magyarosabb és 

választékosabb: jól v. rosszul viselkedik. 

 

viseltetik 

Néhány kifejezésben megmaradt a ~ szenvedő igealak. Ne éljünk vele túl gyakran, mert 

kissé nehézkes, modoros. Pl.: barátsággal, figyelemmel, hűséggel, jóindulattal, 

megértéssel, türelemmel ~ vki iránt. Egyszerűbben, természetesebben: barátságos, 

figyelmes, hű(séges), jóindulatú, megértő, türelmes vkivel v. vkihez. Hasonlóképpen: 

ellenszenvvel ~ vki iránt = ellenszenves számára vki, ellenszenvet érez vki iránt, nem 

kedvel vkit; vmilyen érzéssel, indulattal ~ vki, vmi iránt = vmit érez, vmilyen érzést, 

indulatot mutat, tanúsít vki, vmi iránt; ellenséges érzülettel ~ vki iránt = ellensége vkinek, 

gyűlöli, haragszik rá. 

 

visz 

Ragozott alakjai közül a viszen régies, népies. Felszólító módban a vigyél a köznyelvi, a 

vígy választékos, kissé régies. De a tárgyas ragozásban egyaránt használható a vigyed és a 

vidd. Folyamatos melléknévi igeneve: vivő; határozói igeneve: víve. 



A vki sikerre ~ vmit természetes, szükséges kifejezés. A vmi sikerre, eredményre ~ 

helyett azonban jobbak, mert tömörebbek ezek: sikerül, sikeres, eredményes vmi; vmi(lyen) 

a sikere, az eredménye vminek. A túlzásba ~ vmit sokszor helyettesíthető az (el)túloz 

igével. Idegenszerűség az átvitt értelmű közel ~ vmit vkihez kifejezés. Jó magyarsággal: 

megértet, beláttat, megfoghatóvá tesz, megvilágít. 

L. még: hoz – visz 

 

viszlát! L. viszontlátásra 

 

viszont 

Újabb keletű szembeállító, ill. megszorító kötőszó: ez csúnya, az ~ drága; keveset tud 

németül, azt ~ ügyesen hasznosítja. A de kötőszó mellett többnyire szükségtelen: butácska, 

de viszont csinos. Ilyenkor v. csak az egyiket, v. csak a másikat tegyük ki! Vö. de viszont 

 

viszonthallásra 

Főleg telefonban, olykor a rádióban és a televízióban is használt elköszönő formula. 

Bizalmas és hivatalos kapcsolatban levők egyaránt élhetnek vele. Megszólítással párosítva 

még udvariasabb: ~, asszonyom!; ~, tanár úr! A választékos beszédben névelővel is: a ~! 

Hanyag [viszonhallásra] ejtését kerüljük! 

 

viszontlátásra 

Nem tegező viszonyban levők általános elköszönő formulája. Névelővel választékosabb, 

megszólítással udvariasabb: a ~!; (a) ~, szerkesztő úr! Ismerősök között telefonban is 

természetes. A hanyag [viszonlátásra] ejtés kerülendő! A viszontlátás, viszlátás, viszlát 

változat erősen bizalmas, csak szűk baráti körben használható. (Sajnos, a kereskedelemben 

terjed, hogy a vevő udvarias ~! elköszönésére az eladótól viszlát! a válasz.) 

 

viszonyítva 

A vmihez ~ terjengősebb, nehézkesebb, mint a hagyományos vmihez képest. Pl. korához ~ 

elég fürge. Tömörebben: korához képest. 

 

viszonylag L. aránylag – viszonylag 

 

viszonylat 

A városi tömegközlekedés szaknyelvében ’vonal, járat’ értelemben is használják: a 9-es ~ 

megszűnt. Közérthetően: a 9-es villamos v. a 9-es járat. Az éjszaka közlekedő ~ok 

kifejezés helyett is egyszerűbb ez: éjszakai járatok. 

 

viszonylatban 

Névutó-, sőt ragszerű kapcsolóelem a hivatalos stílusban. Terjengőssé teszi a fogalmazást, 

ezért lehetőleg kerüljük! Pl.: gazdasági ~ = gazdasági téren v. gazdaságilag; nemzetközi ~ 

= nemzetközileg; országos ~ = országosan; budapesti ~ = Budapesten; a tejüzem 

viszonylatában = a tejüzemben v. a tejüzemmel kapcsolatban. 

 

viszonyul 



Általános jelentése miatt egy időben divatos, de gyakran homályos értelmű hivatali és 

sajtónyelvi ige: nem helyesen ~ a dologhoz; rosszul ~ a kritikához. Pontosabban: nem érti 

(meg) a dolog lényegét; nem bírja v. nem tudja elviselni a kritikát. 

 

vissza 

A ~ igekötő egyaránt vonatkozhat helyre, időre v. elvontabb körülményre. Főbb jelentései: 

’hátra, korábbra, viszont, ismét’. 

A ~ igekötős igék egy része nyelvhelyességi szempontból nem kifogástalan. Ezeket és a 

helyettük ajánlható megoldásokat típusonként tekintjük át. 

1. Német hatásra, analógia folytán v. divatból más, hagyományos igekötő helyét foglalja 

el a ~: 

~cserél: helyesebben ki- v. becserél (a ~cserél legfeljebb akkor fogadható el, ha 

jelentése: ’kölcsönösen visszaadják egymásnak a kicserélt dolgot’); 

~fizeti a pénzt, a tartozást; választékosabban: megfizeti; 

~fojtja mérgét; hagyományosabban: elfojtja; 

~hagy vmit; helyesen: hátrahagy; 

~marad; helyesen: hátramarad, elmarad, lemarad, ill. megmarad, ott marad; de: a 

fejlődésben ~maradt (gyermek); 

~tér; már köznyelvivé vált, mellette kissé régies, választékos a megtér; 

~térít vmely összeget, értéket, tartozást; helyesen: megtérít v. más igével megad, 

megfizet; 

~utasít; már egyenrangú megfelelője a hagyományosabb elutasít-nak; 

~vált; hagyományosan csak kivált v. bevált, de elterjedt a ~vált is, pl. ~váltja az 

üvegeket. Ám ilyenkor is választékosabb a bevált. 

2. A megfelelő német ige átvitt jelentésében használatos a ~ igekötős ige, többnyire 

vmely természetesebb, kifejezőbb szó rovására: 

~ad; aszerint, hogy mit jelent, jobb helyette a viszonoz (bókot, sértést, látogatást), ill. az 

ábrázol, kifejez, lefordít, leír, tolmácsol, tükröz, utánoz (vmely sajátságot, magatartást, 

látványt, szöveget stb.); 

~beszél; választékosan: felesel; 

~felel; inkább felel v. felesel; 

~csinál; választékosan és pontosan: ~von, hatálytalanít, felbont (szerződést, 

megállapodást), megváltoztat, esetleg meghiúsít vmit; 

~mond; csak a bizalmas-pongyola stílusban tűrhető meg; ezek ajánlhatók helyette: 

elárul, kifecseg, elpletykál (bizalmas közlést annak, akire vonatkozik), ill. ~von, lemond, 

érvénytelenít (megállapodást, ígéretet, rendelést, meghívást); 

~tart; magyarosabb és árnyaltabb szinonimái: fékez, (meg)gátol, (meg)akadályoz, 

feltart(óztat), elhárít; elfojt (pl. köhögést); nem ad meg, nem fizet ki, függőben tart, 

tartalékol; 

~tér vmihez = folytatja; ~tér vmi = ismétlődik, újra megjelenik, feltűnik; 

~vezet vmit vmire = vhonnan származtat, vmiből eredeztet; vmit vmivel megokol, 

(meg)magyaráz, megvilágít. 

E ~ igekötős igék – bár többnyire német mintájúak – nem helytelenek, de a túlzott 

használat elkoptatta őket. Forduljunk tehát gyakrabban itt jelzett és egyéb szinonimáikhoz! 

3. Némely ige mellett fölöslegesnek érezzük a ~ igekötőt: 

~emlékezik; többnyire elég az emlékezik; de nyomósítva: ~emlékezik az elmúlt időkre; 



~hátrál; határozó nélkül elég a hátrál; de: a lövések hallatán gyorsan ~hátrált a 

kapualjba; 

~tükröz(ődik); konkrét értelemben jobb igekötő nélkül; de filozófiai, esztétikai 

szakszóként kötelező a ~tükröz(ődik); 

~válaszol; sokszor elég helyette a válaszol. 

4. Terjedőben van a népnyelvi eredetű, de a köznyelvben bizalmas-pongyola hatású 

~van kifejezés. Pl. öt perc van ~ a mérkőzésből. Helyesen: öt perc van hátra. 

 

visszaforgat 

’Visszafelé forgat’ jelentésben jól ismert, hagyományos eleme szókincsünknek, pl. az idő 

v. a történelem kerekét nem lehet ~ni. Újabban átvitt értelemben, pénzügyi és köz-

gazdasági divatszóként is használatos: a nyereséget ~ja vállalkozásába, azaz újra befekteti, 

felhasználja, hasznosítja. Egyelőre kissé bizalmas színezetű ez a szóhasználat, de idővel 

semlegessé, köznyelvivé válhat. Ritkábban előfordul ilyen jelentésben a visszafordít ige is. 

 

visszahallgat, visszanéz, visszajátszik 

Jelentésük: ’hang- v. képfelvételt újra meghallgat, megnéz, lejátszik’. Tömör szakszavak, 

de a magnetofon és a videó elterjedésével a köznyelvbe is bekerültek. 

 

visszahív 

A telefonálás nyelvében a ~ ige hagyományosan arra utal, hogy a korábban hívott fél hívja 

fel, hívja vissza az őt telefonon kereső személyt. Újabban azonban abban az értelemben is 

kezdik használni, hogy vki újból (fel)hívja azt a számot, ill. személyt, amelyet, ill. akit 

korábban is hívott: most nem érek rá, hívj vissza tíz perc múlva! E pongyola szóhasználat a 

kétféle jelentés összemosódásához vezethet, de mivel a vissza ’újra’ igekötős igék 

analógiája erősen támogatja (vö. visszahallgat, visszanéz, visszajátszik), idővel 

köznyelvivé válhat. 

 

visszamegy 

Átvitt értelemben gyakran bizalmas-pongyola, pl. ~ a parti, a házasság, az üzlet. 

Választékosabban: meghiúsul, füstbe megy, nem jön létre. A mérőműszer sugallta 

szemlélet alapján ~ a láz, a vérnyomás, a vízszint is. Tartalmasabban: csökken, süllyed, 

apad. 

A választékos (írott) nyelvben ilyen jelentésben is: ’vmi visszavezethető vmire, vmilyen 

okra’. Pl.: a reáljövedelem csökkenése három fő okra megy vissza; a magyar „búza” szó 

valamely ótörök szóra megy vissza. Germanizmusnak bélyegezték, holott nem az. Persze 

ne használjuk túl gyakran, mert keresetté teszi stílusunkat! 

 

visszavan L. hátravan – visszavan | vissza 4. 

 

vissz-  előtagú összetett szavak 

Nyelvújítási alkotások; a vissz- előtag a vissza rövidülése, önállóan nem használatos. Bár 

régebbi nyelvművelőink hibáztatták, üldözték ezeket a szavakat, egy részük 

meghonosodott, pl. visszér, visszfény, visszhang. Szakszóként él még a visszáru, a 

visszkereset és a visszleszámítol ige. A köznyelvben a visszér főnév versenytársaként 

előfordul a vivőér, gyűjtőér, ill. a latin eredetű véna is. 

 



vitatkozik  határozója 

Magyaros vonzata -n, -on, -en, -ön v. -ról, -ről ragos: sokat vitatkoztak a rövidítéseken v. a 

rövidítésekről. A fölött névutós határozó ilyen szerepben idegenszerű (a rövidítések fölött), 

a választékos stílusban kerülendő! 

 

vív – ví 

A régies ví tő (pl. „Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedűl!”; Arany: Szondi két apródja) a 

mai köznyelvben csak a határozói igenévi alakokban fordul elő: víva, víván. 

 

víz 

Legtöbb ragos alakjában hosszú marad az í (~ben, ~zé stb.), de megrövidül ezekben: vizet, 

vizestül, továbbá többes számban (vizek) és a birtokos személyjelek előtt (vizem, vized, vize 

stb.), végül a képzett származékokban, ha a z után magánhangzó áll: vizel, vizez, vizenyő, 

vizes, vizű. 

 

vizaví 

Francia eredetű idegen szó; csak a bizalmas társalgási nyelvben élt, de abból is kiveszőben 

van. Főnévként nincs magyar megfelelője, csak körülírással pótolható: a szemben ülő v. 

álló személy, ill. az átellenben lakó szomszéd. Határozószóként jó helyette a szemben, a 

szemközt v. az átellenben. 

 

vízerőmű – vízi erőmű 

A köznyelvben még a vízi erőmű változat a gyakoribb (két szóba kell írni, a vízierőmű 

írásmód szabálytalan!), de kezd háttérbe szorulni a szaknyelvi eredetű vízerőmű alakkal 

szemben. Célszerűbb is ezt használni, hiszen a többi erőműfajta nevét is így képezzük 

(atom-, gáz-, hő-, nap-, szél- stb. erőmű). 

 

vizesüveg – vizes üveg 

A vizes jelzőt akkor kell egybeírni jelzett szavával, ha a kifejezés víz tárolására való edényt 

jelent: vizesüveg, vizespohár, vizeskancsó, vizeskorsó. Az esetlegesen vizet tartalmazó v. 

bevizezett tárgy nevében a jelzőt különírjuk a jelzett szótól: vizes üveg, pohár, továbbá 

vizes ruha, vizes borogatás. 

 

vizit 

Francia eredetű, de a németből átvett idegen szó. ’Orvosi szemle’ jelentésben nincs jó 

magyar megfelelője, csakúgy mint származékának, a vizitel ’végiglátogatja a (kórházi) 

betegeket’ igének. Ha azonban csupán látogatás-ról van szó, inkább a magyar megfelelőt 

használjuk. A ~be megy helyett ezt mondhatjuk: látogatóba megy. Az ilyen értelmű vizitel 

helyett pedig látogatást tesz vkinél, meglátogat vkit. 

 

vizitál – vizitel 

A latin eredetű vizitál ige mai jelentése: ’ellenőrzés céljából megszemlél, megvizsgál’; 

’meglátogat’ jelentésben való használata régiessé vált. Ne tévesszük össze ezzel a vizit (l. 

ott) származékát, a vizitel igét: ’udvariassági látogatást tesz’, ill. ’(orvos a kórházban) 

vizitet tart’. Pongyolaságot tartalmaz tehát pl. ez a sportsajtóbeli mondat: kérdés, melyik 

formáját mutatja most, amikor a Kaposvárnál vizitál. Helyesen: vizitel, ill. a Kaposvárhoz 

látogat. 



 

vízmentes – vízhatlan – vízálló 

A vízmentes melléknév olyan dologra vonatkozik, amelyben nincs (káros) víz, pl. 

vízmentes pince. ’Vizet át nem eresztő’ jelentésben jobb a vízhatlan v. a vízálló, pl. 

vízhatlan anyag, vízálló csizma. 

 

vízözön L. özönvíz – vízözön 

 

víztároló – víztározó 

Elkülönült a használatuk. A víztározó szaknyelvi kifejezés: ’tó nagyságú, a természetben 

mesterségesen kialakított víztároló’. A víztároló köznyelvi szó, bármiféle víz tárolására 

szolgáló eszközt (medencét, edényt stb.) jelenthet. Vö. tároló – tározó 

 

vizsgálat alá vesz 

Terjengős kifejezés, főleg a hivatali nyelvben. Tömören: (meg)vizsgál, vizsgálni kezd. 

 

vizsgálat tárgyává tesz 

Terjengős kifejezés, főleg a hivatali nyelvben. Tömören: (meg)vizsgál. 

 

vizsgát tesz 

Ha a vizsgát tárgynak nincs jelzője, jobb helyette a tömör (le)vizsgázik. Ha van, nem 

nélkülözhetjük a ~ kifejezést, pl. gépjármű-vezetői ~. Nem hivatalos közlésben azonban 

ilyenkor is természetesebb az igés megoldás: mikor vizsgázol autóvezetésből? 

 

volán 

Francia eredetű idegen szó. A szaknyelvből és a választékos köznyelvből kiszorította 

magyar megfelelője, a kormány(kerék), de a beszélt nyelvben ma is a ~ a gyakoribb. 

 

volfrám 

E kémiai elemnek német személynévből eredő nevét 1984-ig hivatalosan wolframnak 

kellett írni; azóta kiejtés szerint, magyarosan írjuk: ~. De vegyjele továbbra is W. 

 

volna – lenne 

Hagyományosan a volna a jelenre, a lenne a jövőre vonatkozik: ha nem volnék beteg, ott 

lennék holnap az előadáson. A mai nyelvben már nemigen érvényesül ez a különbség, a 

lenne a jelenre vonatkoztatva is használható. A választékos fogalmazásban a jóhangzás is 

befolyásolja, melyiket válasszuk. De a ’vmivé fejlődik, válik’ jelentésű lesz ige feltételes 

módú alakjaként csak a lenne a jó: nagy tudós lenne belőle, ha szorgalmasan tanulna. 

Szerény(kedő) kérdésben viszont inkább a volna alak járatos: volna egy perced számomra? 

 

volna  szórendi helye 

Összetett igealakokban a volna mindig szorosan követi a ragozott igét: ment volna ő 

szívesen, de senki sem hívta; mintha csak tegnap ment volna el; ment volna is, nem is (az 

utóbbi helyett kevésbé jó: ment is volna…). 

Összetett állítmány részeként a volna a névszói rész után áll, ha az v. az állítmány egésze 

hangsúlyos: ha bűnös volna, nem védeném. Fordított a szórend, ha a volna v. az előtte levő 

szó a hangsúlyos: volna csak pénzem, rögtön megvenném; bár ne volna ilyen könnyelmű! 



 

volni volt 

Bizalmas-népies kifejezés; csak szólásszerű kapcsolatban fordul elő, rendszerint 

feleletként: [Volt elég eső?] – Volni volt (inkább így: vóni vót), de minek? 

 

volta 

Általában különírjuk jelzőjétől: a dolog kényes, sürgős, kellemetlen stb. ~; Görgey áruló 

Iról nem mindenki volt meggyőződve. De mindig egybeírjuk ezeket: mivolta, vkinek a 

jóvoltából. Pl.: az események forradalom mivoltát hivatalosan tagadták; barátja jóvoltából 

hosszabb külföldi utazást tett. 

 

voltaképpen 

A tulajdonképp(en) módosítószó egyenrangú, bár ritkább szinonimája. Ennek is van 

rövidebb, választékosabbnak számító alakja: voltaképp. Sokszor csupán töltelékszóként 

ismételgetik. Ez modorosság, kerülendő! 

 

volumen 

Latin eredetű idegen szó. Pontos magyar megfelelője a térfogat, átvitt értelemben 

terjedelem, mennyiség. A hivatali zsargonban divatszóvá vált: a beruházás ~e, 

egyszerűbben: mérete, nagysága. Melléknévi származéka, a volumenű is divatos szó: nagy 

v. kis volumenű, természetesebben: nagy v. kicsiny, esetleg sok v. kevés. Sokszor 

egyszerűen elhagyható: óriási volumenű befektetés = óriási befektetés. 

 

von 

Konkrét jelentésében választékosabb, mint szinonimája, a húz ige: ki~ja kardját, fel~ják a 

nemzeti lobogót. Igekötő nélkül régies: cipőt ~t lábára, fátylat ~ arca elé. 

Számos átvitt értelmű kifejezésben is használatos: gyököt ~, felelősségre ~ vkit stb. 

Néhány ilyen, hivatali v. sajtónyelvi ízű szókapcsolat helyett jobb az egyszerű ige: vminek 

a csökkenését, emelkedését, növekedését stb. ~ja maga után vmi = vmit csökkent, emel, 

növel vmi; vmilyen következményt ~ maga után vmi = vmi a következménye vminek. 

 

vonaglik L. csuklik típusú igék ragozása 

 

vonalon, vonalán 

A hivatali és közéleti zsargon divatszavai. Pl. ezen a vonalon (világosabban: ezen az úton, 

ebben az irányban, ily módon, e téren, ebben a körben stb.), más vonalon (tartalmasabban: 

más téren, munkaterületen, tárgykörben stb.). Ha lehet, válasszunk helyette pontosabb 

kifejezést! Terjengős zsargonszóként pedig okvetlenül kerülendő: kereskedelmi vonalon v. 

a kereskedelem vonalán dolgozik = a kereskedelemben dolgozik. 

 

vonalaz – vonaloz 

Mindkettő helyes, bár a vonalaz a fő alak, a vonaloz csupán alakváltozat. Ragozásukban 

előfordulnak hangzóhiányos alakok is (vonalzom a füzetet), de a teljes tő a gyakoribb 

(vonalazom a füzetet). Jelentésbeli, majd szófaji különbség alakult ki a vonalazó 

melléknévi igenév (a füzetét vonalazó diák) és a hangzóhiányos változatból főnevesült 

vonalzó között. 

 



vonatkozásban, vonatkozásában 

Névutószerűen használt, gyakran hivatalos ízű ragos főnevek. Pl. egészségügyi 

vonatkozásban feladataink a következők; természetesebben: egészségügyi feladataink a 

következők; az egészségügy terén v. egészségügyi téren feladataink a következők. 

Konkrétabb határozói szerepben mindkét alak kerülendő: a problémát kiskereskedelmi 

vonatkozásban v. a kiskereskedelem vonatkozásában az okozza, hogy…; antennarendszer 

vonatkozásában nincs pénzünk. Helyesen: a kiskereskedelemben…; az 

antennarendszerre… 

 

vonatkozó 

A hivatalos stílus jellegzetes mellékneve: a ~ irat, rendelet, szabály. A választékos 

fogalmazásban a határozói vonzatot is ki kell tenni: az erre, arra, ide v. az ügyre ~ irat stb. 

 

vonatkozóan, vonatkozólag 

A hivatali nyelv névutószerű szavai. Néha valóban szükségesek, de sokszor pontosabb és 

tömörebb helyettük a határozóragos v. a hagyományos névutóval szerkesztett forma: a 

költségekre vonatkozóan v. vonatkozólag = a költségekről, a költségek felől, esetleg a 

költségekre nézve. 

 

vonatkozó névmás  L. aki | amely | amelyik | amennyi | ami | amilyen | ki | mi 

 

vonatkozó névmás egyeztetése 

1. A mellékmondatot bevezető (a)ki, (a)mi, (a)mely vonatkozó névmási kötőszó számban 

megegyezik azzal a főmondatbeli főnévvel, amelyre vonatkozik: végre megismerkedtem 

azzal a lánnyal, akiről annyit meséltél; megérkezett a levél, amelyet vártam; nem kaptam 

meg a jegyeket, amiket ígértél. 

2. Kivételesen többes számba is kerülhet az egyes számú szóra vonatkozó névmás 

akkor, ha a főnévnek a) mennyiségjelzője van: az a néhány ismerősöm, akivel v. akikkel 

találkoztál; b) többes számú értelmezője van: a híres jégtáncos pár, a csehszlovák Roman 

testvérek, akik Budapesten a második helyre szorultak, később visszaszerezte (v. 

visszaszerezték) az elsőséget. Így járunk el akkor is, ha több alanyra akarjuk egyértelműen 

vonatkoztatni a mellékmondatot: Feri, Karcsi és Gábor, akik részt vettek a túrán, jó 

barátok lettek. 

3. Gyakori hiba még az igényesebb nyelvi rétegekben is, hogy egyes számú névmást 

vonatkoztatnak többes számú főmondati szóra: olyan durva szavakat használt, amit 

(helyesen: amiket v. amelyeket v. amilyeneket) máskor soha; tavaly olyan eredményeket ért 

el a csapat, amelyet (helyesen: amelyeket) nehéz lesz megismételni. 

4. A személyekből álló csoportot jelentő gyűjtőnév mellett, ha azt akarjuk kiemelni, 

hogy a szóban forgó közösség több egyénből tevődik össze, olykor többes számba tesszük 

a vonatkozó névmást: van egy csoportunk, akik már évek óta együtt dolgoznak. A 

megszokott, szabályos forma azonban gyűjtőnév mellett az amely névmás: egy csoportunk, 

amely; a csapat, az együttes, a cég stb., amely. Még pongyolább, bár terjedőben van, a 

gyűjtőnév utáni aki névmás: van egy csoportunk, aki; a csapat, az együttes, a cég stb., 

aki… Szabályosan: a csoport, a csapat, az együttes, a cég stb., amely… 

 

vonaton – vonattal 



A vonaton a hagyományos alak, de ma már köznyelvi a vonattal is. L. még: utazik vmin – 

vmivel 

 

vonít – vonyít 

A mai köznyelvben egyenrangú változatok. Korábban a vonít számított választékosabbnak. 

 

vonósnégyesek nevének írása  L. zenei együttesek nevének írása 

 

vonz 

A ~ ige tövéhez a toldalékok rendszerint kötőhangzóval csatlakoznak: ~ok, ~otok, ~otta, 

ill. ~alak, ~anak, ~ani stb. Néhány alakban ingadozik a használat a kötőhangzós és az 

anélküli változat között: ~otok – ~tok; ~anak – ~nak; ~alak – ~lak; stb. De ilyenkor is a 

kötőhangzós alak a gyakoribb és választékosabb. 

 

vonzat 

A ~ főnév eredetileg nyelvtani szakszó, pl. határozói ~, az ige ~a. Újabban átvitt 

értelemben is használják, főleg a hivatali zsargonban: a beruházásnak jelentős pénzügyi 

~a(i) van(nak). Ebben a jelentésében szinte divatszóvá vált. Helyette stílusosabb: kihatás, 

következmény, követelmény, összefüggés. 

Szótévesztésként ’vonatkozás’ jelentésben is előfordul: a dolognak érzelmi ~a is volt. 

Helyesebben: vonatkozása, oldala. 

 

vonzerő – vonzóerő 

A vonzerő nyelvújítási eredetű igetős összetétel. Helyesebb képzésű alakja: vonzóerő. A 

két változat jelentése elkülönülőben van: a vonzóerő inkább konkrét, fizikai értelemben 

használatos (a mágnes, a bolygó vonzóereje); a vonzerő elsősorban lelki, érzelmi hatást 

jelöl (nem tud szabadulni annak a nőnek a vonzerejétől). 

 

vő 

Birtokos személyjeles alakjai hagyományosan és választékosan: ~m, ~d, veje, ~nk, ~tök, 

vejük. Az analógiával létrejött vejem, vejed, vejünk, vejetek formák a beszélt nyelvben 

mindinkább elterjednek, s már nem is hibáztathatók. Az ezekből önállósült vej főnév 

azonban csupán bizalmas-tréfás szóként használható. Vö. vej 

 

vödör – veder 

Egyenrangú változatok, de a vödör gyakoribb, s kezdi kiszorítani a köznyelvből a veder 

formát. A hamvveder összetételben azonban csak ez utóbbi fordul elő (tréfásan ’hamutartó’ 

jelentésben is). 

 

vörheny L. skarlát – vörheny 

 

vörös 

Enyhén népies és régies változata: veres. Melléknévként a többes szám jele előtt inkább e, 

főnévként csak ö kötőhangzót vesz maga mellé: ezek a sipkák nem bordók, hanem ~ek 

’vörös színűek’, ill. a falut megszállták a ~ök ’vöröskatonák’. L. még: piros – vörös 

 

vörösbor 



Egy szóba kell írni, mert a jelző és a jelzett szó együtt fajtanevet alkot (ugyanígy: 

vörösfenyő, vöröshagyma, de vörös áfonya, vörös káposzta). Vö. fehérbor 

 

vulgáris stílus 

Magyarán: alantas, közönséges közlésmód. Szókészlete összemosódik az argóéval, a 

durva, trágár stíluséval, de a pongyola beszédével is. Vulgáris a dafke, a nuku, a sitt 

’építési törmelék’, de ez utóbbi ’börtön’-ként már argónyelvi. Vulgáris a kupleráj, de 

durva a kurva, kurválkodik. Bizalmas-durva a fogd be a szád! Durva a kuss!, a pofa be!, a 

túró(t)! Népies a pucc, puccos. Az egyik szótár az argóba sorolja a kaja főnevet, a másik 

szerint vulgáris. A minősítési átmenetek természetesek. Megítélésünkben mindig van 

szubjektív mozzanat, de befolyásolja egy-egy nyelvi elem értékét a szövegkörnyezet, a 

közlési helyzet is. 

A ~ rombolja a választékos, művelt érintkezést, s ezáltal nemcsak a nyelvi normák 

hatását gyöngíti, hanem az erkölcsi, magatartási, viselkedési normákét is. Nyelvi értéket 

pusztít a „suksük”-nyelv, a mondatbeli egyeztetés hiánya, a suta szóismétlés – köztük a 

kötőszóké, módosítószóké –, de egyben gátolja az egymás megbecsülésén alapuló, csiszolt 

érintkezést, az emberi rokonszenvnek s általában a pozitív érzelmeknek a kifejezését. ~ban 

sokkal nehezebb, ha ugyan nem lehetetlen értékes kapcsolatot teremteni embertársainkkal. 

Aligha teszi ezt lehetővé a hé! v. az ide füleljen, papa! párbeszédindító megszólítás, 

akármilyen árnyalattal minősítjük is. 

Nem elég, hogy csak a nyelvművelők kárhoztassák a ~t. Csupán nyelvi műveltséget 

terjesztve nem érhetünk el igazi sikert. A vulgáris beszéd csakis a magatartási, erkölcsi, 

társadalmi emelkedésben halványul majd el. 

L. még: durva stílus | ifjúsági nyelv | pongyola stílus | trágárság 

 

vulgáris, vulgarizál 

A latin eredetű vulgáris melléknévnek több jó magyar megfelelője is van: mindennapi, 

közönséges, alantas. Szaknyelvi jelzőként azonban nem helyettesíthető magyar szóval, pl. 

vulgáris materializmus a filozófiában, vulgáris latin a nyelvészetben. 

Igei származéka, a vulgarizál csak körülírással pótolható: ’tanítást, tant, tudományos 

elméletet leegyszerűsít s ezzel meghamisít, eltorzít’. Bár e szónak elvileg van ’népszerűsít’ 

értelme is, erősen pejoratív mellékíze miatt ebben a jelentésben nem használják. Vagyis 

rosszalló értelemben az idegen szó, semleges v. elismerő jelleggel a magyar szó a 

helyénvaló: a tudományos eredményeket ne vulgarizáljuk, hanem népszerűsítsük! 
  



W 
Walesa  nevének írása, ejtése 

A lengyel politikus nevében két olyan hang, ill. betű is van, amely a magyarban nem 

ismeretes, ezért helyesírási és kiejtési nehézséget okoz. 

A második szótag élén az eredetiben két ajakkal képzett, v-szerű hangot ejtenek, ezt a 

lengyel helyesírás középen áthúzott l betűvel jelöli (ugyanez van a Lódz városnévben is). A 

következő hang a mai magyarban nem létező orrhangú magánhangzó, ennek jele az e 

betűhöz alulról csatlakozó, bal felé mutató farkinca. 

Mivel e két sajátos betű alkalmazására magyar nyomtatott szövegben általában nincs 

lehetőség, a nevet mellékjelek nélkül írjuk le: Walesa. Ez azonban nem jogosítja fel a tévé- 

és rádióbemondókat, hogy a lengyel államférfi nevét hibásan, [valéza] alakban mondják ki! 

A helyes kiejtés magyar beszédben ez: [valensza]. 

 

Warszawa 

A város és az autómárka lengyel nevének helyes magyar kiejtése: [varsava]. A város 

magyar neve: Varsó. 

 

Washington 

Helyes kiejtése magyar beszédben: [vasinkton]. Elválasztása: Wa-shing-ton. 

 

WC 

1984 óta pontok nélkül írjuk. A toldalékokat kötőjellel fűzzük hozzá: ~-ben stb. Újabban 

terjed a kiejtés szerinti vécé írásmód. L. még: vécé 

 

weblap 

Szakmai és hivatalos szövegekben a home-page, ill. a website szavakat a félig angol, félig 

magyar ~ szóval helyettesítik. De jobb a teljesen magyar és ugyanilyen rövid honlap v. az 

egy kissé eltérő jelentésű portál. 

 

Weiss 

E név kiejtése a magyarban: [vejsz]. Toldalékos alakjai magas hangrendűek: ~nek, ~-szel. 

Két magánhangzója egy szótagot alkot, ezért nem választható el. 

 

wellness 

Az angol well ’jól’ szóból a fitness mintájára alkotott, egyre divatosabbá váló nemzetközi 

szó: ’az egészséges életmódon, helyes táplálkozáson stb. alapuló jó közérzet; ennek 

megteremtése; az ezt szolgáló intézmény’. Összetételi előtagként is használatos: ~centrum, 

~központ. Nincs jó magyar megfelelője, ennélfogva nem kifogásolhatjuk a használatát. 

Lehet, hogy idővel – a fitnesz hatására is – kiejtés szerint fogják írni: velnesz. Egyelőre 

azonban az angolos írásmód megtartását tanácsoljuk. Vö. fitness – fitnesz 

 

Weöres 



Helyes kiejtése: [vörös]. A [vöres] ejtés pontatlan, kerülendő! 

 

Wesselényi 

Rövid s-sel kell ejteni: [veselényi]. Elválasztása: Wes-se-lé-nyi. 

 

whisky 

Kelta–angol eredetű italnév: ’sajátos zamatú gabonapálinka’. Megtartotta eredeti 

írásmódját; a viszki forma nem szabályos. 

 

Wien – Bécs 

Az osztrák főváros neve magyarul: Bécs; magyar nyelvű szövegben csak így használjuk. 

Melléknévi származéka: bécsi. A Wien, wieni magyar szövegkörnyezetben finomkodón, 

modorosan hat. 

 

Worcester-mártás 

Előtagjának kiejtése nem [vorcseszter], hanem – az angol eredetit megközelítve – 

[vuszter]. 
  



X 
x 

A betű neve: iksz. Az önállóan használt ~ toldalékait kötőjellel kapcsoljuk, a kiejtéshez 

igazodva: ~-edik, ~-szer, ~-szel stb. Nem szakmai használatban, ’sok’ jelentésben így is 

írjuk: iksszer (megmondtam), ikszedik (eset) stb. 

A szó végi ~-hez kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékot: szfinxszel, Marxot; kivéve az 

olyan idegen neveket, melyekben az ~-et nem ejtjük, pl. Delacroix-val [dölakroával]. 

 

xerox 

Görög alapú angol márkanévből keletkezett nemzetközi szó. Nálunk is meghonosodott, 

mind ’fénymásoló berendezés’, mind ’ezzel készített másolat’ értelemben: elromlott a ~; 

kérek erről öt (példány) ~ot! Az előbbi azonban lehet másológép v. fénymásoló is, az 

utóbbi pedig fénymásolat v. gyorsmásolat. A ~ szóval több összetételt is alkottak: ~gép, 

~másolat, ~papír stb. Képzett származékai a xeroxos ’xeroxgépkezelő’ főnév és a xeroxoz 

v. xeroxol ’xeroxmásolatot készít’ ige. Pongyola beszédben hallani [szeroksz] ejtését is. 

Ezt okvetlenül kerüljük! Vö. fénymásolat, fénymásol 

 

x-lábú – x alakú 

Különírandó az x, ha főnév jelzője: x betű, x érték, x tengely. Kötőjellel írjuk azokat a 

kifejezéseket, melyekben vmely dolgot az x betűhöz hasonlítunk: x-láb, x-lábú (de kötőjel 

nélkül: x alak, x alakú). Ezekben írhatunk nagy x-et is: X-láb(ú), X alak(ú). 

 

X. Y. 

Ismeretlen személy neve helyett használt rövidítés (kiejtve: [iksz ipszilon]). Toldalékos 

alakjai: ~-nal, ~-t stb. 
 

 



Y 
y 

A betű neve: ipszilon. A magyarban csak idegen szavakban, régiesen írt családnevekben és 

kétjegyű mássalhangzók második betűjegyeként fordul elő, pl. yard, Krúdy, gy, ny, ty. 

Jelzőként különírjuk jelzett szavától: ~ tengely, ~ koordináta; Y forduló, Y kapcsolás; Y 

alakú idomvas. Olykor megnevezni nem kívánt személy v. hely neve helyett is 

alkalmazzák: Y azt mondta, hogy minden rendben lesz; ez Y-ban (v.: Y városában) történt. 

 

yen – jen L. jen – yen 
 

 



Z 
zabla – zabola 

A zabla változat az elterjedtebb, ez vált köznyelvivé; a zabola népies. A konkrét jelentésű 

származékok a zabla változatból vannak képezve: zablátlan ló, felzablázza a lovat. Átvitt 

értelemben viszont a zabola származékait használjuk: zabolátlan gyerek, megzaboláz 

’megfegyelmez’. 

 

zacc 

Német eredetű, inkább csak a bizalmas köznyelvben használatos idegen szó. Magyar 

megfelelője: kávéalj, esetleg üledék. 

 

zaci 

Német hatásra (vö. Versatzamt), ill. a magyar zálogház becéző-kicsinyítő rövidülésével 

alakult főnév. Csak a bizalmas stílusban használható, választékos szövegbe teljes alakja, a 

zálogház illik. 

 

Zadar – Zára 

A dalmáciai város neveként ma a horvát Zadar az általános; történelmi vonatkozásban 

azonban az olasz eredetű, magyar helyesírású Zára névalak is használható. 

 

zaft – szaft 

Német eredetű, bizalmas hangulatú idegen szó. Két alakváltozata ma kb. egyformán 

gyakori. A német eredetihez a z-s változat áll közelebb. Nincs pontos magyar megfelelője, 

de igényesebb szövegben helyettesíthetjük ezekkel a magyar szavakkal: lé, pörköltlé, 

esetleg mártás. 

 

zajt csinál L. csinál 

 

zár 

E tárgyas igét tárgyatlanul is használjuk ebben a jelentésben: ’(üzlet, intézmény) 

szolgáltatásait aznapra v. hosszabb időre megszünteti’. Pl.: az üzlet fél 6-kor ~; a színház 

júniusban ~; mikor ~ a pénztár? L. még: csuk – zár 

 

zár-  előtagú összetett szavak 

A nyelvújítás során keletkeztek; később hibáztatták őket, s helyettük a záró- előtagú 

összetételeket ajánlották. Ez néhány esetben meg is valósult, pl. zárjel helyett zárójel, 

zárkő helyett zárókő. A zárszó és a zárószó azonban ma is versengenek egymással. Végül 

pedig zár- előtaggal szilárdult meg a záróra és a zárszámadás, valamint a jogi nyelvi 

zárgondnok. 

 

zárt és nyílt  e 



A magyar nyelvjárások többségében kétféle e hangot ejtenek: egy alsó nyelvállásút 

(nyíltat) és egy középső nyelvállásút (zártat). A hangtanban az előbbit e-vel, az utóbbit ë-

vel jelölik. A köznyelvi helyesírás azonban nem tesz különbséget közöttük, mindkettőt e 

betűvel kell írni. Részben ennek tudható be, hogy a zárt ë nem vált a magyar köznyelv 

vitathatatlan elemévé, részben pedig annak, hogy ezt a hangot sem az irodalmi nyelvünk 

kialakulásában kulcsszerepet játszó északkeleti nyelvjárásterületen, sem a fővárosban és 

környékén nem ismerik. 

A zárt ë használata színesíti nyelvünk fonetikai összetételét, enyhíti a sok e hang 

monotóniáját. Ezenfelül lehetővé teszi olyan szavak, szóalakok megkülönböztetését, 

amelyek a csak nyílt e hangot ismerő beszédben azonos alakúak. Pl. kifëstëttem a lakást 

(én magam), de kifëstettem (vki mással, pl. egy szobafestővel). 

A zárt ë tehát nem tekinthető nyelvjárási sajátosságnak, sőt kívánatos volna, hogy minél 

többen használják. Ez azonban nem követelhető meg (legfeljebb színészektől, rádió- és 

tévébemondóktól), mert aki nem ë-ző környezetben sajátította el anyanyelvét, később 

aligha lesz képes megtanulni és helyesen alkalmazni ezt a hangot. 

L. még: ö-zés 

 

zenede 

Nyelvújítási eredetű, ma már elavult főnév. Helyette a zeneiskola szót használjuk. 

 

zenei együttesek nevének írása 

Ha a vonósnégyes az alapító tagjáról van elnevezve, nevét kötőjellel írjuk: Tátrai-

vonósnégyes, mivel a tulajdonnév és a köznév ilyenkor birtokviszonyban, ill. jelöletlen 

határozói viszonyban vannak egymással: ’Tátrai Vilmos vonósnégyese’, ill. ’a T. V. által 

alapított és vezetett vonósnégyes’. Ha viszont a tulajdonnévi tag tiszteleti név, a két elemet 

különírjuk: Bartók vonósnégyes, azaz ’a Bartók Béláról elnevezett vonósnégyes’. 

Ugyanígy a triók s más komoly- és könnyűzenei együttesek nevében: Suk-trió, de Modell 

trió; Bakfark Consort, de Illés-együttes. 

 

zene – muzsika 

A zene az általánosabb használatú, ez vált köznyelvivé, s a szaknyelvben is ez él. Hozzá 

képest a latin eredetű muzsika kissé népies és régies, ill. bizalmas. Pl. fülbemászó muzsika, 

de zenekar, zenemű(vészet), a zene története, zenét tanul. Hasonló stíluskülönbség van a 

zenél – muzsikál és a zenész – muzsikus szópár tagjai között is. 

 

zérus – zéró 

Egyenrangú változatok, de használati körük eltérő: a zéró inkább önállóan fordul elő, a 

zérus jelzőként és összetételekben is, pl. zérus hatvány, zérusjel, zéruspont. A köznyelvben 

és a matematikai szaknyelvben is terjed helyettük a latin eredetű nulla szó. 

 

Zichy 

E régies írású magyar családnév helyes kiejtése: [zicsi]. Elválasztása: Zi-chy. 

 

Zigány 

E régies írású magyar családnév helyes kiejtése: [cigány]. 

 

ziherejsztű 



Ennek a németből félig lefordított összetételnek (vö. Sicherheitsnadel) több ejtésváltozata 

is van: ~, ziherejctű, ziherhejctű. Egyaránt bizalmas-családias jellegűek. Választékos 

beszédbe és írásba csak magyar megfelelőjük, a biztosítótű való. 

 

zloty 

A lengyel pénznem nevében t-t kell ejteni: [zloti], nem pedig ty-t. A lengyel y 

magánhangzó ui. nem lágyítja meg az előtte álló mássalhangzót. A pongyola [zlotyi] 

ejtésmódot a lengyel ty szóvég és a magyar ty betű látszólagos azonossága is támogatja. 

Ennek ellenére – mint hibásat – kerüljük! 

 

zongorázik – zongorál 

A zongorázik a köznyelvi alak; a zongorál népies. Az iktelen zongoráz használata ritka, 

főként igekötővel: elzongoráz egy darabot. De ez sem hibás: elzongorázik egy darabot. 

 

zósz L. szósz 

 

zöldell – zöldellik 

A mai köznyelvben inkább iktelenül használatos (ellentétben ezekkel: fehérlik, feketéllik, 

kéklik, piroslik, sárgállik). Mindkét változatban két l betűvel kell írni! 

 

zöldhagyma L. fiatal hagyma 

 

zöldmezős beruházás 

Az angol greenfield investment fordításaként meghonosodó sajtónyelvi kifejezés: 

’beépítetlen, infrastruktúra nélküli területen megkezdett beruházás’. Szemléletességével 

élénkíti a publicisztikai stílust, ezért nyereségnek tekintjük az átvételét. 

 

zöldszám 

A korábbi zöld szám ’ingyenesen hívható telefonszám’ jelzős szerkezetet a 

jelentésváltozásra való tekintettel egy idő óta egybeírjuk. Kerülnünk kell az ingyenes ~ 

kifejezést, mert pleonazmus. Helyesen v. ~, v. ingyenes hívószám, telefonszám. 

 

zöm 

E főnevet a zömök melléknévből vonták el. Ma jobbára csak toldalékos alakjait használjuk. 

A ~mel sajtónyelvi divatszó; rokon értelmű megfelelői: főleg, főként, jórészt, nagyrészt, 

jobbára, nagyobbára, többnyire. Személyekre a ~ birtokos személyjeles alakjaival utalunk, 

ügyelve a számbeli egyeztetésre: a résztvevők ~ükben (nem pedig: ~ében) fiatalok; de: a 

résztvevők ~e fiatal. 

Önállóan a ~ katonai szakszó: ’csapat(ok) fő ereje, többsége’. De előfordul, tréfás 

szóként, a társalgási nyelvben is: a ~ (é. az emberek, a meghívottak nagy része) már itt 

van. 

 

zrí 

Argónyelvi szó (talán az egykori Zrínyi utcai rendőrkapitányság nevéből). Köznyelvi 

megfelelői: felfordulás, rendbontás, zűrzavar, botrány. Származékai, a zrís melléknév és a 

zrízik ige ritkábbak. A köznyelvben: botrányos, zavaros, ill. cirkuszol, garázdálkodik, 

botrányt okoz. 



 

zrikál 

Az ifjúsági nyelv bizalmas szava. Köznyelvi megfelelői: bosszant, idegesít, piszkál vkit. 

 

zuhanyozó – zuhanyzó 

A zuhanyozó elsődlegesen a zuhanyozik ige folyamatos melléknévi igeneve (a 

fürdőszobában zuhanyozó férfi), majd – főnevesülve – a zuhanyozásra szolgáló 

helyiség(rész)nek a neve (a zuhanyozó a folyosó végén van; beállt a zuhanyozóba). 

Az utóbbi értelemben újabban terjed a hangzóhiányos zuhanyzó változat (még 

feliratokon is). Ez a különbség idővel szóhasadássá fejlődhet. Egyelőre azonban a két 

változat ugyanazt jelenti, ezért nem tartjuk kívánatosnak a zuhanyzó főnév kizárólagossá 

tételét. 

Vö. szabályozó – szabályzó 

 

zűr 

A ~ főnév a XIX. században, Vörösmarty, Arany, Madách és kortársaik nyelvében még 

választékos, irodalmias jellegű szó volt. Később azonban erősen bizalmas színezetet 

kapott, ezért ma csupán a bizalmas-családias stílusban használható: ~ van a munkahelyén; 

valami ~ lehet a gyújtással, azért nem indul el a kocsi. 

Ugyanezt az utat járta be a zűrös melléknévi származék is: zűrös eset (= zavaros, 

bonyodalmas), zűrös alak (= zavaros fejű, megbízhatatlan). 

Ezzel szemben a ~zavar összetétel, melyből annak idején a ~ szót elvonták, megőrizte 

semleges jellegét. 
 

 



Zs 
zsámoly L. sámli – zsámoly 

 

zsanér 

E francia–német eredetű idegen szó helyett a szaknyelvben, sőt egyre inkább a 

köznyelvben is a magyar csuklópánt, ill. sarokvas főnevet használjuk. Így a ~ a bizalmas 

beszélt nyelvbe szorult vissza. Zsanír változata régies. 

 

zsáner 

Francia eredetű, de a németből átvett idegen szó. ’Típus, jelleg’ jelentésben a társalgási 

nyelv finomkodó, bizalmas szava: a város ~e; ez a férfi nem az én ~em. Szakkifejezésként 

elsősorban a ~kép, ~festő összetételekben él. Jelentése itt: ’életkép’. Mindezekben 

magyarosan ejtjük és írjuk. Esztétikai műszóként írható franciásan is: genre [zsanr], azaz 

műfaj, műforma. 

 

zsaru 

Eredetileg argószó (a zsandár főnévből), de általánosan ismertté vált, s ma már bizalmas, 

beszélt nyelvi szónak tekinthető. A köznyelvben azonban nem használható, ott rendőr-t 

kell mondanunk és írnunk. 

 

zsemle – zsömle – zsemlye 

Egyenrangú változatok, de ma csak a két előbbi számít köznyelvinek. A zsemlye kissé 

régies, ritkulóban van. 

 

zsenáns, zsenánt 

Francia eredetű, elavulóban levő melléknevek; már csak a finomkodó, bizalmas társalgás 

nyelvében fordulnak elő. Mindkét változatot célszerű magyar szóval helyettesíteni: 

feszélyező, kínos, kényes, zavarba ejtő, kényelmetlen, kellemetlen. 

 

zseni 

Francia eredetű, meghonosodott idegen szó. Nem mindig pótolható ezekkel a magyar 

megfelelőivel: lángész, lángelme. 

 

zseniális 

Francia eredetű, meghonosodott idegen szó; magyar megfelelői, a lángeszű, lángelméjű 

nem tudták kiszorítani. Latinos geniális változata elavult. De a választékos kongeniális 

’(vkihez) hasonló gondolkodású, (vkivel) egyformán kiváló tehetségű’ melléknevet ma is 

latinosan írjuk, s g-vel is ejtjük. (A ~ hatására kialakult a pongyola konzseniális változat is, 

ezt azonban igényes beszédben kerülnünk kell.) 

A ~ főnévi származékában az á helyén a-t ejtünk és írunk: zsenialitás. 

 

zseníroz 



Francia eredetű, de német képzőjű, elavulóban levő ige. Inkább csak a finomkodó, 

bizalmas társalgási nyelvben fordul elő. Több jó magyar megfelelője is van: feszélyez, 

zavar, zavarba ejt, kellemetlenül érint. Helyettesítsük ezekkel! 

 

zsidó L. izraelita – zsidó – héber 

 

zsíros kenyér – zsírospogácsa 

Az előbbit külön kell írni (jelentése: ’zsírral kent kenyér’), az utóbbit egybe (jelentése: 

’zsírral sütött pogácsa’). Ugyanígy: vajas kenyér, de vajastészta, vajaspogácsa (l. ott is). 

 

zsírozás – zsírzás 

A zsíroz ige toldalékai általában a teljes tőhöz járulnak: zsírozom, zsírozó, zsírozott, 

zsírozandó stb. A műszaki nyelvi zsírzás ’gördülő v. csúszó gépalkatrészek kenése’, zsírzó 

’ehhez a zsírt adagoló kis tartály’ szavakban viszont a hangzóhiányos tőhöz kapcsolódik a 

képző. A köznyelvi zsírozás és a szaknyelvi zsírzás elkülönülése a szóhasadás felé mutat. 

 

zsírúj 

A vadonatúj, bizalmasan vadiúj melléknév újabb szinonimája a szlengben. Eredete talán 

arra vezethető vissza, hogy a gyári új gépeket, lőfegyvereket zsiradékkal vonják be. Csak 

az igen bizalmas beszélt nyelvben használható a stílustörés veszélye nélkül. 

 

zsúp – zsupp 

A tetőfedésre való szalmakéve nevét hosszú ú-val írjuk, és a köznyelvben többnyire így is 

ejtjük. Ugyanígy: zsúpfedél, zsúpszalma, zsúpol ’zsúppal fed’. 

A zsupp az esés hangját utánzó szó (akárcsak a zsupsz!). A kissé régies, bizalmas 

(ki)zsuppol ige jelentése: ’(ki)toloncol’. 

 

zsurnaliszta 

Francia eredetű, elavulóban levő főnév. Szinte teljesen kiszorították magyar megfelelői, az 

újságíró és a választékos, enyhén régies hírlapíró. A zsurnalisztika, zsurnalizmus csak a 

szaknyelvben él. 

 

Zsuzsanna – Zsuzsánna 

A mai helyesírási és anyakönyvezési szabályok csak a Zsuzsanna alakot engedik meg, de – 

az MTA Nyelvtudományi Intézetétől beszerezhető szakvélemény alapján – bátran élhetünk 

a szintén nagy hagyományú, régies, ill. tájnyelvi Zsuzsánna változattal is! 

 

zsűri 

Ezt az angol–francia eredetű főnevet 1984 óta kiejtés szerint, hosszú ű-vel kell írni. Nem 

mindig helyettesíthető magyar megfelelőivel, a bírálóbizottság, versenybíróság szavakkal. 

De kerüljük a tautologikus ~bizottság összetételt és a régies, rövid ü-vel írandó zsüror 

’zsűritag, bírálóbizottsági tag’ származékot! 
 

 



Szakirodalom 
 

 

 

 

Szakirodalmi ajánló jegyzékünk elsősorban az újabb, tehát a múlt század ötvenes éveinél 

nem régebbi magyar nyelvű, szorosabb értelemben vett nyelvművelő munkák, folyóiratok, 

időszaki sajtótermékek adatait tartalmazza, a csak elektronikus formában hozzáférhetőkét 

nem. Noha a nyelvművelés szakirodalmának jelentős része nem önálló mű, hanem 

tanulmány, cikk, ezeket külön nem vesszük fel, mert akkor ajánló jegyzékünknek sok ezer 

tételből kellene állnia. Ezért csupán e helyen utalunk a nyelvművelő írásoknak is helyet 

adó folyóiratok (Magyar Nyelvőr, Édes Anyanyelvünk, Magyartanítás, Magyar Nyelv stb.) 

rendkívüli fontosságára. 

Kisebb részben helyet kaptak összeállításunkban olyan tágabb értelemben vett 

nyelvművelő kiadványok (pl. szótárak, nyelvtanok, tankönyvek) is, amelyek a maguk 

módján szintén a nyelvi műveltség terjesztését szolgálják. 

Ha valamely mű Budapesten jelent meg, ezt külön nem jelezzük. Ha ugyanannak a 

szerzőnek több műve is szerepel a listában, ezeket nem időrendben, hanem a címek 

betűrendjében közöljük. 
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A magyar nyelv könyve. Főszerk. A. JÁSZÓ ANNA. Trezor Kiadó, 1991., 2004.7. (átdolgozott és 

bővített kiadás) 

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I–III. Főszerk. BENKŐ LORÁND. Akadémiai Kiadó, 
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ISTVÁN. Gondolat, 1961. 
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BÁRCZI GÉZA: Nyelvművelésünk. Gondolat, 1974. 
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Édes anyanyelvünk. Szerk. LŐRINCZE LAJOS. Akadémiai Kiadó, 1961., 1972.3. 

Édes Anyanyelvünk (az Anyanyelvápolók Szövetségének folyóirata) 1979–. 

É. KISS KATALIN: Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó, 2004. 



É. KISS SÁNDOR: „Értsd is a szót…!” Nyelvművelő írások. Tankönyvkiadó, 1988. 

ELEKFI LÁSZLÓ: Magyar ragozási szótár. Az MTA Nyelvtudományi Intézete, 1994. 

ELEKFI LÁSZLÓ–WACHA IMRE: Az értelmes beszéd hangzása. Szemimpex Kiadó, é. n. [2003.] 

Élőnyelvi tanulmányok. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1988. október 5–6-án rendezett 

élőnyelvi tanácskozás előadásai. Szerk. BALOGH LAJOS és KONTRA MIKLÓS. A Magyar 

Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 1990. 

Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. 

születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, é. n. [2002.] 

Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi 

Tanszék, 1999. 

Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk. HAJDÚ MIHÁLY és KISS JENŐ. 1991. 

Emlékkönyv Fábián Pál hetvenedik születésnapjára. Szerk. KOZOCSA SÁNDOR GÉZA. Felelős kiadó 

Keszler Borbála. 1995. 

Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. Szerk. LACZKÓ KRISZTINA. ELTE BTK 

Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 1995. 

Érettségi témakörök, tételek – Magyar nyelv. Szerk. BALÁZS GÉZA. Corvina, 1994. 

FÁBIÁN PÁL: Nyelvművelésünk évszázadai. Gondolat, 1984. 

FÁBIÁN PÁL–FÖLDI ERVIN–HŐNYI EDE: A földrajzi nevek helyesírása. Akadémiai Kiadó, 1998. 

FÁBIÁN PÁL–LŐRINCZE LAJOS: Nyelvművelés. Szerk. FÁBIÁN PÁL és TÁTRAI SZILÁRD. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1999. (kilencedik jav., bőv. kiadás) 

FÁBIÁN PÁL–SZATHMÁRI ISTVÁN–TERESTYÉNI FERENC: A magyar stilisztika vázlata. Tankönyvkiadó, 

1958., 1974.3. 

FABRICIUS-KOVÁCS FERENC: Kommunikáció és anyanyelvi nevelés. Országos Pedagógiai Intézet, 

1980. 

FEKETE LÁSZLÓ: Kiejtési szótár. Tankönyvkiadó, 1990., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.2. (javított, 

bővített kiadás) 

FEKETE LÁSZLÓ: Magyar kiejtési szótár. Gondolat, 1992. 

Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. XIV. anyanyelv-oktatási 

napok, Eger, 2001. július 9–12. Szerk. V. RAISZ RÓZSA és ZIMÁNYI ÁRPÁD. Magyar 

Nyelvtudományi Társaság, 2002. 

FERCSIK ERZSÉBET: Helyesírási kalauz. Gyakorlatok, olvasmányok, feladatok a helyesírási szabályzat 

legújabb kiadásához. Korona Kiadó, 1995. 

FERCSIK ERZSÉBET–RAÁTZ JUDIT: Kommunikáció szóban és írásban. Korona Kiadó, 1995. 

FERENCZY GÉZA: Magyarán. Szerk. ELEKFI LÁSZLÓ. Tankönyvkiadó, 1980. 

F. KOVÁCS FERENC: Magyarul, csak magyarul! Antológia Kiadó, Lakitelek, 2004. 

FODOR ISTVÁN: Mire jó a nyelvtudomány? Gondolat, 1968.; Balassi Kiadó, 2001.2. (átdolg., bővített 

kiadás) 

FÓNAGY IVÁN–SOLTÉSZ KATALIN: A mozgalmi nyelvről. Művelt Nép Könyvkiadó, 1954. 

FORGÁCS TAMÁS: Magyar szólások és közmondások szótára. Mai nyelvünk állandósult 

szókapcsolatai példákkal szemléltetve. Tinta Könyvkiadó, 2003. 

GÖNCZ LAJOS: A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Osiris Kiadó–Forum Könyvkiadó–

MTA Kisebbségkutató Műhely. Budapest–Újvidék, 1999. 

GRÉTSY LÁSZLÓ: Anyanyelvi őrjárat. Szabad Föld Lap- és Kiadó Rt., 1999. (Szabad Föld 

Kiskönyvtár 16. kötet) 

GRÉTSY LÁSZLÓ: Anyanyelvi őrjárat II. Szabad Föld Lap- és Könyvkiadó Kft., 2002. (Szabad Föld 

Kiskönyvtár 23. kötet) 

GRÉTSY LÁSZLÓ: Anyanyelvünk játékai. Gondolat, 1974.; Rittler–Jajczay Bt. 1998.2. (némileg 

módosított, bővített kiadás) 

GRÉTSY LÁSZLÓ. Magyar tulajdonnevek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 

GRÉTSY LÁSZLÓ: Szaknyelvi kalauz. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1964. 

GRÉTSY LÁSZLÓ–VÁGÓ ISTVÁN: Álljunk meg egy szóra! Ikva, 1991. 



GRÉTSY LÁSZLÓ–WACHA IMRE: A műszaki nyelv művelése. Akadémiai Kiadó, 1961. (Nyelvőr 

Füzetek 8. sz.) 

GUBÁS JENŐ: Egészség(ügy)ünk nyelve – nyelvünk egészsége. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1993. 

G. VARGA GYÖRGYI: Alakváltozatok a budapesti köznyelvben. Akadémiai Kiadó, 1968. 

HAJDÚ MIHÁLY: Általános és magyar névtan. Személynevek. Osiris Kiadó, 2003. 

HALÁSZ GYULA: Édes anyanyelvünk. Nyugat, é. n. [1938.] 

HALÁSZ GYULA: Tudd, hogy mit beszélsz! Sajtó alá rendezte és az előszót írta SZŰTS LÁSZLÓ. Móra 

Könyvkiadó, 1991. 

HELTAINÉ NAGY ERZSÉBET: Írói nyelvművelés Magyarországon a XX. század első felében. A 

Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 2000. 

Helyesírás és tanárképzés. A Nagy J. Béla országos helyesírási versenyek előadásai, egyéb 

tanulmányok és feladatsorok. Szerk. BOZSIK GABRIELLA és V. RAISZ RÓZSA. Az Eszterházy 

Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke, Eger, 1999–2000. 

Helyesírásunkról, helyesírásunkért. A Nagy J. Béla országos helyesírási versenyek előadásai, egyéb 

tanulmányok és feladatsorok. Szerk. O. BOZSIK GABRIELLA, V. RAISZ RÓZSA és ZIMÁNYI ÁRPÁD. 

Az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke, Eger, 1998. 

Helyesírási kéziszótár. Szerk. DEME LÁSZLÓ és FÁBIÁN PÁL. Munkatárs: TÓTH ETELKA. Akadémiai 

Kiadó, 1988., 1994.4. 

Helyes kiejtés, szép magyar beszéd. Szerk. GRÉTSY LÁSZLÓ és SZATHMÁRI ISTVÁN. Tankönyvkiadó, 

1967. 

HERNÁDI MIKLÓS: Közhelyszótár. Gondolat, 1976., 1995.3. (bővített kiadás) 

HERNÁDI SÁNDOR: A helyesírási készség fejlesztése. Tankönyvkiadó, 1987.; Mozaik Oktatási Stúdió, 

Szeged, 1994.2. 

HERNÁDI SÁNDOR: Beszédművelés (Tankönyv a tanárképző főiskolák számára). Tankönyvkiadó, 

1976.; Osiris Kiadó, 1996.11. 

HERNÁDI SÁNDOR: Helyesírási önképző. Gondolat, 1978.; Holnap Kiadó, 2004.7. 

HERNÁDI SÁNDOR: Helyesírási (verseny)edzés. Kairosz Kiadó, 2002. 

HERNÁDI SÁNDOR: Írjuk, mondjuk helyesen! Tankönyvkiadó, 1973., 1983.6. 

HERNÁDI SÁNDOR: Játsszunk nyelvtant! Ciceró, 1997. 

HERNÁDI SÁNDOR: Magyar szó, magyar beszéd. Osiris Kiadó, 1996. 

HERNÁDI SÁNDOR: Nyelvi próbák. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1982. 

HERNÁDI SÁNDOR: Nyelvtan és nyelvművelés a tanító- és óvónőképző intézetek számára. 

Tankönyvkiadó, 1972., 1986.7. 

HERNÁDI SÁNDOR: Stílusiskola. Tankönyvkiadó, 1977., 1979.2. 

HERNÁDI SÁNDOR: Szópárbaj. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1988.; Aqua Kiadó, é. n. 

HERNÁDI SÁNDOR: Újfajta beszédművelő gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

HOFFMANN OTTÓ: Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában. Tankönyvkiadó, 1976. 

Hogy is mondjuk? Nemzetiségi nyelvhasználatunk – nemzetiségi nyelvművelésünk. Az írásokat vál. 

és a kötetet összeáll. JAKAB ISTVÁN. Madách Könyv- és Lapkiadó, Bratislava, 1976. 

HOLCZER JÓZSEF: „Emberítő csodánk” – Válogatott cikkek anyanyelvünkről. Korda Kiadó, 

Kecskemét, 2003. 

HONFFY PÁL: Levelezési tanácsadó. Hivatalos és magánlevelezés. Műszaki Kiadó, 2003. 

Idegen nevek kiejtési szótára. Szerk. MAGAY TAMÁS. Akadémiai Kiadó, 1974. 

ILLYÉS GYULA: Anyanyelvünk. Magvető Kiadó, 1964. (Gyorsuló idő) 

ILLYÉS GYULA: A törzs szavai. Írások az anyanyelvről. Vál. DOMOKOS MÁTYÁS és SZATHMÁRI 

ISTVÁN. Nap Kiadó, 2002. 

ILLYÉS GYULA: Szerszámaink, a szavak. Szerk. ANNUS JÓZSEF. Szabad Föld Lap- és Könyvkiadó Rt., 

2000. (Szabad Föld Kiskönyvtár 18. kötet) 

Informatikai technológia és nyelvhasználat. Szerk. BALÁZS GÉZA. Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma – Trezor Kiadó, 2002. 



Iratszerkesztési és -fogalmazási tanácsadó. Szerk. DEME LÁSZLÓ és GRÉTSY LÁSZLÓ. Közgazdasági 

és Jogi Könyvkiadó, 1987. 

Iskolai nyelvművelő. Szerk. LŐRINCZE LAJOS. Tankönyvkiadó, 1959. 

JAKAB ISTVÁN: Értsünk szót egymással! Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1995. 

JAKAB ISTVÁN: Nyelvi vétségek és kétségek. Madách Könyv- és Lapkiadó, Bratislava, 1987. 

JAKAB ISTVÁN: Nyelvünk és mi. Madách Könyv- és Lapkiadó, Bratislava, 1983. 

JAKAB ISTVÁN: Nyelvünkről – nyelvünkért. Madách Könyv- és Lapkiadó, Bratislava, 1980. 

J. SOLTÉSZ KATALIN: A tulajdonnév funkciója és jelentése. Akadémiai Kiadó, 1979. 

J. SOLTÉSZ KATALIN: Az ősi magyar igekötők. Akadémiai Kiadó, 1959. 

KÁLMÁN BÉLA: A nevek világa. Gondolat, 1967., 1989.4. 

KÁLMÁN LÁSZLÓ–NÁDASDY ÁDÁM: Hárompercesek a nyelvről. Osiris Kiadó, 1999. 

KARINTHY FERENC. Nyelvelés. Gondolat, 1964. 

Kedves hallgatóim! Válogatás a Magyar Rádió Édes anyanyelvünk című műsorából. Vál. és szerk. 

KÖVESDY ZSUZSA. Tinta Könyvkiadó, 2003. 

KEMÉNY GÁBOR: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Tinta Könyvkiadó, 2002. 

Képes diákszótár. Szerk. GRÉTSY LÁSZLÓ és KEMÉNY GÁBOR. Akadémiai Kiadó, 1992. 

KESZLER BORBÁLA: Írásjeltan. Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2004. 

KESZLER BORBÁLA–LENGYEL KLÁRA: Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 

Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. Szerk. CSERNICSKÓ ISTVÁN és VÁRADI TAMÁS. A 8. 

élőnyelvi konferencia előadásai, 1996. 

KISS GÁBOR–PUSZTAI FERENC: Új szavak, új jelentések 1997-ből. Tinta Könyvkiadó, 1999. 

KISS JENŐ: Magyar anyanyelvűek – magyar nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 

KISS JENŐ: Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Nemzeti Tankönyv-

kiadó, 1996. 

KISS LAJOS: Földrajzi nevek etimológiai szótára I–II. Akadémiai Kiadó, 1988.4. 

KISS RÓBERT RICHARD: Köszönésformák a magyar nyelvben, különös tekintettel az új informatikai és 

távközlési technológiák hatásaira és a diáknyelvre. ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 

MediaCom Kft., é. n. [2004.] 

Kommunikáció és nyelvhasználat. Szerk. H. VARGA GYULA. EKF Líceum Kiadó, 2004. 

KOMORÓCZY GYÖRGY: Magyar szavaink nyomában. Nyelvművelő cikkek. Erdélyi Gondolat 

Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1994. 

KONTRA MIKLÓS: Közérdekű nyelvészet. Osiris Kiadó, 1999. 

KOSSA JÁNOS: A mi nyelvünk. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1978. 

KOSSA JÁNOS: Így írunk mi. Fórum Könyvkiadó, Novi Sad, 1962. 

KOSSA JÁNOS: Így írunk mi (Második könyv). Fórum Könyvkiadó, Novi Sad, 1965. 

KOSSA JÁNOS: Kettős idegenségben. Válogatott nyelvművelő írások. Timp Kiadó, 2003. 

KOSSA JÁNOS: Magyarul, magyarán. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1968. (az Így írunk mi első és 

második kötetével közös tárgymutatóval) 

KOSSA JÁNOS: Nyelvünk fűszerszámai. Gondolat, 1979. 

KOVALOVSZKY MIKLÓS: Nyelvfejlődés – nyelvhelyesség. Akadémiai Kiadó, 1977. 

KOVÁTS DÁNIEL: Mondhatná szebben… Írások a beszéd- és magatartáskultúráról. A Comenius 

Tanítóképző Főiskola kiadványa (Sárospataki Pedagógiai Füzetek 16. sz.). Sárospatak, 1994. 

Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. HAJDÚ MIHÁLY és KESZLER BORBÁLA. ELTE 

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete – Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2003. 

Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ és KOVÁCS MÁRIA. A 

Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Miskolc, 2002. 

Közgazdasági helyesírási szótár. Szakszavak, kifejezések, szókapcsolatok és rövidítések 

gyűjteménye. Szerk. BÁRÁNYNÉ SZABADKAI ÉVA, MIHALIK ISTVÁN. Tinta Könyvkiadó, 2002. 

KURTÁN ZSUZSA: Szakmai nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. 

LACZKÓ KRISZTINA–MÁRTONFI ATTILA: Helyesírás. Osiris Kiadó, 2004. 



LADÓ JÁNOS: Magyar utónévkönyv. Akadémiai Kiadó, 1971. 

LADÓ JÁNOS–BÍRÓ ÁGNES: Magyar utónévkönyv. Vince Kiadó, 1998. 

LAKATOS ILONA, P.–T. KÁROLYI MARGIT: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Tinta 

Könyvkiadó, 2004. 

LANSTYÁK ISTVÁN: A magyar nyelv Szlovákiában. Osiris Kiadó–Kalligram Könyvkiadó–MTA 

Kisebbségkutató Műhely, Budapest–Pozsony, 2000. 

LANSTYÁK ISTVÁN–SZABÓMIHÁLY GIZELLA: Magyar nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség. 

Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1997. 

LANSTYÁK ISTVÁN–SZABÓMIHÁLY GIZELLA: Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Tanulmányok és 

dokumentumok. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2002. 

LŐRINCZE LAJOS: Emberközpontú nyelvművelés. Magvető Kiadó, 1980. (Gyorsuló idő) 

LŐRINCZE LAJOS: Nyelv és élet. Művelt Nép Könyvkiadó, 1953. 

LŐRINCZE LAJOS: Nyelvőrségen. Akadémiai Kiadó, 1968. 

Magyar értelmező kéziszótár. Szerk. JUHÁSZ JÓZSEF, SZŐKE ISTVÁN, O. NAGY GÁBOR, 

KOVALOVSZKY MIKLÓS. Akadémiai Kiadó, 1972. (majd további kilenc változatlan kiadás) [= 

ÉKsz.] 

Magyar értelmező kéziszótár (az 1972-ben megjelent munka második, átdolg. kiadása). Főszerk. 

PUSZTAI FERENC, szerkesztők: GERSTNER KÁROLY, JUHÁSZ JÓZSEF, KEMÉNY GÁBOR, SZŐKE 

ISTVÁN, VÁRADI TAMÁS. Akadémiai Kiadó, 2003. [= ÉKsz.2] 

Magyar grammatika. Szerk. KESZLER BORBÁLA. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 

Magyar helyesírás. Diákszótár. Szerk. TÓTH ETELKA. Akadémiai Kiadó, 2003. 

Magyar helyesírási szótár. Szerk. DEME LÁSZLÓ, FÁBIÁN PÁL, TÓTH ETELKA. Akadémiai Kiadó, 

1999. [= MHSz.] 

Magyar Nyelv (a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata) 1905–. [= MNy.] 

Magyar nyelvhelyesség. Szerk. DEME LÁSZLÓ és KÖVES BÉLA. Tankönyvkiadó, 1957., 1969.4. 

Magyar nyelvhelyesség. Tanulmánygyűjtemény. Összeáll. GRAF REZSŐ. Tankönyvkiadó, 1973. 

Magyar Nyelvőr (a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata) 1872–. 

[= Nyr.] 

Magyarok és nyelvtörvények. Szerk. KONTRA MIKLÓS és HATTYÁR HELGA. Teleki László 

Alapítvány, 2002. 

Magyar Orvosi Nyelv (folyóirat) 2001–. 

Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. Főszerk. KISS GÁBOR. 

Tinta Könyvkiadó, 1998. 

Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára. 

Főszerk. BÁRDOSI VILMOS. Tinta Könyvkiadó, 2003. 

Magyartanítás (módszertani folyóirat) 1992–. 

Mai magyar nyelvünk. Szerk. GRÉTSY LÁSZLÓ. Akadémiai Kiadó, 1976. 

MAYER JUDIT: Anyanyelvi hibanapló. Madách Könyvkiadó, Pozsony–Bratislava, 1990. 

Mentor (oktatási, egészség- és életmódmagazin, állandó anyanyelvi rovattal) 1999–. 

Mi micsoda magyarul a számítástechnikában? Szerk. KIS ÁDÁM. Tömegkommunikációs 

Kutatóközpont, 1986. (Membrán könyvek) 

MINYA KÁROLY: Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a 

rendszerváltozástól az ezredfordulóig. Tinta Könyvkiadó, 2003. 

MINYA KÁROLY: Nyelvművelek, tehát vagyok? (100 anyanyelvi egyperces) Nyíregyháza, 2002. 

MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ: Böngészések nyelvhasználatunk eszköztárában. Nyelvművelő írások. 

Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság. Újvidék, 1993. 

MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ: Hogy is mondjam? Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1993. 

MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS: Nyelv és nemzetiség. A Maribori Egyetem Pedagógiai Kara–Berzsenyi 

Tanárképző Főiskola, Maribor–Szombathely, 1993. 

Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Szerk. KEMÉNY GÁBOR és SZÁNTÓ JENŐ. Auktor 

Könyvkiadó, 1992., 2002.2. (bővített kiadás) 



MONTÁGH IMRE: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Múzsák Közművelődési Kiadó, 1989. 

MURÁDIN LÁSZLÓ: Ki volt az a bizonyos Deákné? Europrint Kiadó, Nagyvárad, 2003. 
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