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Magyarítás  

A nyelv használója egyben tulajdonosa is a nyelvnek. Ez azt 

jelenti, hogy felelős érte. Nemcsak azzal, hogy a jelenleg érvényes 

normákat betartja, hanem azzal is, hogy alkotó módon hozzájárul 

nyelvünknek saját törvényei szerint való fejlesztéséhez. Ilyen alkotó 

hozzájárulás az új fogalmak megnevezése. Egy időben a 

sportközvetítők sok sportszakszót találóan helyettesítettek magyar 

szóval – ezeket mostanában sajnos sokszor visszacserélik idegenre. 

A számítástechnikusok sok szakkifejezést ügyesen magyarítottak, 

sokat viszont meghagytak vagy rosszul fordítottak. Attól függ a 

siker, hogy annak, akihez először kerül a fogalom, van-e jó ötlete. 

Elfogadhatók, sőt gazdagítják nyelvünket azok az idegen szavak, 

amelyek 

1. olyan fogalmat jelölnek, amelyre nincs magyar szó; 

2. hangzásban beleillenek a magyar nyelvbe. 

Ilyen például a net (inter- előtag nélkül, hiszen más net nincs 

magyarul) és a mobil.  

Az olyan szavakat azonban, amelyek nem hangzanak jól 

magyarul, lehetőleg próbáljuk meg magyar szóval helyettesíteni! 

Nem szolgaian lefordítva az idegen szót, hanem alkotó módon, 

magyarul gondolkodva, a magyar nyelv rendszeréből kiindulva kell 

elnevezni a fogalmat. A nagy nyelvújítók ezt tették. Most is vannak 

jó és kevésbé jó ötletek, például a szomagyarito.hu honlapon, de a 

javaslatokat inkább csak játéknak tekintik. A számítógépes nyelv is 

adott jó és kevésbé jó magyarításokat. 

Attól is függ a siker, hogy a zavaró idegen szavakat felváltó új, 

magyar megfelelőket terjeszti-e a tömegtájékoztatás, a kereskedelem, 

illetve az adott szakma. 

Módszerek 

1. Először általában a tükörfordítás módszeréhez nyúlnak, azaz 

szóról szóra lefordítják az idegen kifejezés elemeit. Ez sokszor 

nem jó megoldás, mert a különböző népeknek más a 

gondolkodásmódjuk. Például a workshop fordításaként nagyon 

rossz fordítás lenne a munkabolt* szó, a műhelymunka vagy 

munkatalálkozó szó viszont elég kifejező. Rossz tükörfordítás a 
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valós idő, valós idejű (>real time) – sajnos már széles körben 

használják. Ez magyarul jelen idejű, illetve egyidejű, azonnali. 

Értelmezhetetlen magyarul a Facebook nevű kapcsolatháló 

idővonal kifejezése is. 

2. Képzettársítás. Hasonlóság, azaz legalább egy lényeges 

közös elem alapján alkalmazhatunk, átvihetünk meglévő 

szavakat új fogalmakra. Így lett pl. zebra a gyalogosátkelő, mert 

csíkos, a nagynyomású fazék kukta, mert segíti a szakács 

munkáját. Ezáltal többjelentésű szavak jönnek létre. Régebbi 

példák: az ideg eredetileg csak ’húr, kötőszíj, madzag’ jelentésű 

volt, a báb szót is másodlagosan alkalmazták a rovar átmeneti 

állapotára. 

3. Szóképzés. Élő képzőinkkel bárki tud szavakat alkotni; és 

alkotnak is: mentés, palacsintázó, hajléktalan, emeltyű stb. De a 

bátrabbak elavult vagy mesterséges képzőket is igénybe 

vehetnek, akár a nyelvújítók a következő szavakban: adag, 

aggály, alap, csillagász, óvoda stb.  

4. Körülírás összetétellel vagy jelzős szerkezettel. A körülírás 

egyik fele idővel gyakran elmarad, a jelző magába szívja a jelzett 

szó tartalmát is (ún. jelentéstapadás). A hűtőszekrény helyett csak 

hűtőt mondunk, a repülőgép helyett repülő-t, csabai kolbász 

helyett csabai-t. Vagy éppen fordítva: a jelző, illetve az előtag 

marad el, pl. esernyő helyett ernyő, fejkendő helyett kendő stb. 

5. Elvonás. A nyelvújítók gyakran visszabontották a csak 

képzett alakban létező szavakból a tövet, hol helyesen, hol 

tévesen. Így nyertük a rom szót a romlikból, az ima főnevet az 

imád igéből. Ilyen ötlet a rágcsa a snack szó helyett
1
. Hibás 

elvonás a műt ige a mű|tét összetett szóból, mégis használható, 

bevált szó lett.  

6. Játékos szóalkotások: összevonás, csonkítás, szóvegyítés. A 

legújabb ilyen példa a csalagút (csatorna+alagút). A média 

fölkapta, így terjed, pedig kissé zavaró, mert a csal szót idézi föl. 

Hasonló ötletek: matlap (matrac-lap) ’polifoam’; alkotár 
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(alkotástár) ’port-folio’; áramlasztó: ’generátor’
2
. Legalább ilyen 

meghökkentő lehetett a nyelvújítás idején az anyag (>anyai 

dolog), a rovar (>rovátkolt barom), a zongora (>zengő tambura) 

stb.  

7. Régi szó vagy tájszó fölélesztése, új fogalomra való átvitele 

valamilyen tartalmi kapcsolat alapján. Például a hanyag szó a 

népnyelvben ’langyos’ jelentésű volt. Az alak szónak a régi 

nyelvben ’báb, baba’ vagy ’álarc’ volt a jelentése. Egy új javaslat 

szerint az orca szót, amely az arc régies változata, föl lehetne 

használni a smink magyarítására; a smink így orca, a sminkes 

pedig orcász lenne. 

8. Hang(ulat)festés. Rengeteg ilyen jellegű szavunk van: 

dühöng, ődöng, robog, tesped stb. Újabb a punnyad ’magába 

roskadva tétlenkedik’. 

9. Értelmesítés (népetimológia). Létező magyar szóhoz 

igazítjuk az idegen szót. Így lett az armarium ’szekrény’ szóból 

almárium, a qara qatna ’fekete madár’ török kifejezésből 

kárókatona. Ez a módszer akkor szerencsés, ha a szó illik is a 

tartalomhoz, pl. laptop>lapgép.  

10.  Végső esetben akár írás szerint is kimondhatjuk az idegen 

szót (pl. muffin – u-val), vagy az eredeti kiejtéshez legközelebb 

eső magyar hangokkal mondjuk ki és írjuk is le: maffin, kecsap.  

11.  Betűszót minél kevesebbet használjunk! Egy betű 

számtalan szót jelölhet, csak a bennfentesek tudják azonosítani. 

Például az E lehet elektronikus, európai, energetikai stb. 

Különösen ne betűzzünk idegen nyelven, például angolul. Kirívó 

példa a PhD píécsdínek olvasva, ebben ugyanis a ph a filozófia 

szót jelöli. – Nehézkesek a csupa mássalhangzóból álló 

rövidítések, mert csak segédmagánhangzóval lehet őket 

kimondani. Igen szerencsétlen például az SMS rövidítés: esemes, 

továbbképezve: esemesez. Az ilyenekkel a rengeteg e-t 

szaporítjuk tovább. Elfogadhatóbbak az olyan rövidítések, 

amelyek szóként összeolvashatók, mint NAV (de vigyáznunk kell 

az esetleges értelmes formákra: a KEFE pl. a FŐKEFE nevében 
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elfogadható, de pl. keresztény fiatalok egyesülete neveként nem 

ajánlható). Úgy is rövidíthetjük az elnevezéseket, hogy kiemeljük 

belőlük a legfontosabb szót vagy szavakat. Az AIDS a szerzett 

immunhiányos tünetegyüttes körülírás angol rövidítése; lehetett 

volna egyszerűen immunvesztésnek nevezni. 
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Az új szó megválasztásának szempontjai: 

1. Kifejező legyen – azaz legyen mihez kapcsolni, első hallásra 

is bárki legalább sejtse, miről van szó.  

2. Toldalékolható, könnyedén használható legyen.  

3. Lehetőleg ne legyen sokkal hosszabb, mint a 

helyettesítendő idegen szó. 

4. Magyaros legyen a hangzása. 

Néhány példa a célszerű magyarításra  

légkondicionálás: lég(hő)szabályzás,hüfü (hűtő-fűtő berendezés 

rövidítése)  léghűtés (ha fűtéssel nincs összekötve), szellőztető 

golf: tájlabda 

fólia (átlátszó): hártya (műhártya); alufólia: ezüstpapír (régen így is 

mondtuk), esetleg alupapír 

pendrive: dugtár, kulcstár (be kell dugni a kiképzett lyukba, mint 

egy kulcsot) – a tolltár kevésbé jó, mert nem a lényeget ragadja 

meg, és csak az első példányok voltak toll alakúak; (adat)szipacs
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file/fájl: munka (a munkát lehet megnyitni, szerkeszteni, menteni, 

nyomtatni, bezárni, munka az oldalbeállítás stb.; a file szó alatti 

összes utasítás illik hozzá) 

cukkini: zöldtök 

patisszon: csillagtök (régi, találó elnevezés, csak ki kellene írni az 

árura, és elterjedne) 

grapefruit: citrancs – régi magyarítás, de nem terjedt el; lehetne 

kesernye is 

muffin: kuglófka, (bátrabb ötlettel:) kelenc  

skype: csevegő 

szkenner: bemásoló – szkennel: bemásol 

wellness: kellem (kellemfürdő, kellemhétvége, kellemszálló) 

fitness: edzés, edzettség; fitness-terem, fitness-center: edzőterem, 

edzőpalota 
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