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4. óra 

§ A REGISZTEREK 
SZÓKÉSZLETTANI ÉS SZÓTÁRTANI KÉRDÉSEI 

 
 

& BEVEZETÉS: A NYELVVÁLTOZATOK OSZTÁLYOZÁSA 

 
 
Videó (illu) 
Szomszédnéni  Székely-magyar politikus szótár (2.38) 
Magyarról magyarra (2.49) 
 

A nyelv nem homogén rendszer, sőt „a nyelv” valójában nem is létezik. A hagyomá-
nyos szociolingvisztika az emberek beszédét különféle nyelvváltozatokhoz sorolja. Igaz, ezek 
sem léteznek a valóságban, csupán ideologikumokként, ám mégis közelebb állnak ahhoz, 
amit a beszélő tesz, amikor a nyelvét „használja”. Ennek megfelelően tagolható a magyar 
nyelv szókincse is. A következő órákon tehát a magyar nyelvben a nyelvészek által megkü-
lönböztetett legfontosabb változatokat vesszük sorra, és beszélünk a hozzájuk tartozó szó-
készleti elemek sajátosságairól. Ezeket a következőképpen osztályozzuk: 
 

1. A regiszterek a bbeesszzééddhheellyyzzeett által meghatározott nyelvváltozatok.  
 
Általános tapasztalat, hogy az emberek más-más beszédhelyzetekben másképpen beszél-

nek. Másképp beszélnek például a formális beszédhelyzetekben (pl. a bíróság előtt, egy ünnepi 
szertartás során stb.), mint az informális, mindennapi beszédhelyzetekben (pl. családtagjaik, 
barátaik körében). Szintén másképpen beszélnek a kisbabákhoz (dajkanyelv, baby-talk), anya-
nyelvüket nem vagy kevéssé ismerő külföldihez (foreigner-talk), másképpen beszélnek akkor is, 
ha valami szakmai kérdést vitatnak meg (szaknyelvek) stb. 

 
A regiszter tehát eeggyy  bbiizzoonnyyooss  bbeesszzééddhheellyyzzeettbbeenn  bbiizzoonnyyooss  ccééllrraa  rreennddsszzeerreesseenn  hhaasszznnáálltt  

nnyyeellvvvváállttoozzaatt. 
 

2. A dialektusok a bbeesszzééllőő  sszzeemmééllyyee által meghatározott nyelvváltozatok. A nyelvkö-
zösségen belül az egyes beszélői csoportok (beszélőközösségek) más-más dialektust sajátíta-
nak el anyanyelvként és beszélnek. A dialektus tehát egy aazzoonnooss  ffööllddrraajjzzii  ééss  ttáárrssaass  jjeelllleemmzzőőkk--

kkeell  rreennddeellkkeezzőő  ccssooppoorrtt  aannyyaannyyeellvvkkéénntt  eellssaajjááttííttootttt  nnyyeellvvvváállttoozzaattaa. 
 
A regiszterek és a dialektusok közt tehát a lényeges különbség az, hogy a dialektusok 

a beszélők olyan, viszonylag áállllaannddóó  jjeelllleemmzzőőiirree utalnak, mint ffööllddrraajjzzii  sszzáárrmmaazzáássuukk,,  ttáárrssaaddaall--

mmii  ssttááttuussuukk,,  eettnniikkaaii  hháátttteerrüükk,,  nneemmüükk stb., a regiszterek viszont arra, hogy az adott pillanat-
ban ééppppeenn  mmiillyyeenn  tteevvéékkeennyyssééggeett  ffoollyyttaattnnaakk. 
 

Ezért van az, hogy nagyon sok beszélő egész életében egyetlen dialektust használ csak, 
olyan beszélő viszont nincs, aki csak egyetlen regisztert ismerne; minden (épelméjű) beszélő 
igazodik a beszédhelyzet követelményeihez, bizonyos mértékig még a néhány éves gyerekek is. 
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3. A beszélők általában nem tudják az egyes nyelvváltozatokat „steril” módon külön 
tartani egymástól, hanem ezek általában többé-kevésbé kkeevveerreeddnneekk. Ezért eeggyy--eeggyy  nnyyeellvv  vvááll--

ttoozzaattaaiibbaann  sszziinnttee  mmiinnddiigg  ttaalláálluunnkk  oollyyaann  vvaarriiáánnssookkaatt  iiss,,  aammeellyyeekk  eeggyy  mmáássiikk  nnyyeellvvvváállttoozzaatthhoozz  

ttaarrttoozznnaakk. A más nyelvváltozatok elemeit tartozó nyelvváltozatokat közvelegeknek nevez-
zük. Többé-kevésbé minden nyelvváltozat közveleg: „tiszta” nyelvváltozatok inkább csak írás-
ban fordulnak elő. 

 
 

& A REGISZTEREK ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 
 
 

Mivel a regiszterek a beszédhelyzet által meghatározott nyelvváltozatok, érthető, 
hogy megfelelő regiszter kiválasztását a beszédhelyzet tényezői szabják meg: a) a médium; 
b) az együttcselekvés többi résztvevőjéhez (a címzettekhez, ill. részben a meghallókhoz) fűző-
dő viszony; c) az együttcselekvés jellege, ill. a beszélgetés témája; d) a helyszín. 
 

I. A regiszterek két nagy csoportját alkotják a beszélt és az írott nyelvi regiszterek; 
ezek a legfeltűnőbben a jelentéseket közvetítő médium tekintetében különböznek egymás-
tól: a beszélt nyelvet hangjelenségek közvetítik (vagyis ezt a fülünkkel észleljük), az írott 
nyelvet viszont vizuális jelek közvetítik (a szemünkkel észleljük). Azt viszont, hogy melyik mé-
diumhoz fordul a beszélő, részben a potenciális „címzettek”, az együttcselekvés jellege és a 
téma határozza meg. 
 
Videó 
Differentiating Language Styles (2.47) 
 
  II. A regiszterek további csoportjai közé tartoznak a b e s z é d h e ly z e t  f o r m a l i t á -
s a  (a résztvevőkhöz fűződő viszony, a helyszín, az együttcselekvés jellege) alapján elkülönít-
hető stílusváltozatok.  
 

III. A harmadik nagy csoportot a t é m a  alapján elkülöníthető szaknyelvek alkotják..  
 

A regiszterek egy részének hagyományos magyar megnevezése a csoportnyelvek. A 
csoportnyelveken (vagy „szakszókincsek”-en) a magyar felfogás szerint az azonos foglalko-
zású, kedvtelésű, életmódú emberek sajátos szóhasználatát kell érteni.  

 
Mivel ezek az emberek csak bizonyos helyzetekben használják ezt a sajátos szókin-

cset (amikor együtt vannak, és amikor e közös terület a beszédtémájuk), a csoportnyelveket 
olyan r e g is z t e re k k é n t  foghatjuk föl, amelyeket mmeegghhaattáárroozzootttt  ccssooppoorrttookk  ttaaggjjaaiihhoozz  bbee--

sszzééllvvee használunk (pl. valamely szakma vagy hobbi művelőihez).  
 
A csoportnyelvek fogalma tehát nem azonosítható a regiszterekével. Egyrészt azért nem, 

mert a ssttíílluussvváállttoozzaattookk  nneemm  ttaarrttoozznnaakk  aa  ccssooppoorrttnnyyeellvveekk  kköözzéé. Másrészt azért nem, mert ma 
már általános a vélemény, hogy az ilyen nyelvváltozatok nneemmccssaakk  sszzóókkiinnccssüükkbbeenn  kküüllöönnbböözznneekk,,  

hhaanneemm  aa  nnyyeellvvii  rreennddsszzeerr  mmááss  ssííkkjjaaiinn  iiss  vvaannnnaakk,,  lleehheettnneekk  mmeeggrraaggaaddhhaattóó  kküüllöönnbbssééggeekk..  
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Mivel a csoportnyelvek a regisztereknek csak egyik válfaját alkotják, a csoportnyelvnek ne-
vezett nyelvváltozatok használata aallkkaalloommsszzeerrűű, míg a regiszterek használata sszzüükkssééggsszzeerrűű: 

mmiinnddiigg  vvaallaammiillyyeenn  rreeggiisszztteerrbbeenn  bbeesszzééllüünnkk, hiszen regiszter pl. a mindennapi beszélt nyelv is. 

 
 Az egyes regiszterek elsősorban s z ók i n c s ü k b e n  különböznek egymástól; ezért 
foglalkozunk velük épp lexikológián. 
 
 A regiszterek közti szókincsbeli különbségek a következőket jelentik: 
 
1. sajátos, más regiszterekben meg nem lévő szavak és kifejezések használata (pl. a lexéma 
a nyelvtudomány, azon belül elsősorban a lexikológia sajátos szakszava, más tudományok-
ban nem használatos, vagy csak a nyelvtudományból való alkalmi kölcsönzésképpen);  

2. a más regiszterekben meglévő szavaknak más jelentésben való használata (pl. az ige a 
nyelvtudományi szaknyelvben szófajt jelöl, a teológiai szaknyelvben viszont Isten beszédét); 

3. a más regiszterekben is használt szavak eltérő gyakoriságú használata (pl. a fül köznyelvi 
szó, de a fül–orr–gégészeti szaknyelvben nyilván gyakoribb használatú, mint a köznyelvben). 
 

Ezenkívül a regiszterek közt m o n d a t t a n i  különbségek is előfordulhatnak, ezek 
azonban jórészt ggyyaakkoorriissáággiiaakk. 
 
 

# A regiszterek jelentősége 
 
 

A regiszterek nem marginális vagy speciális változatai a nyelv-
nek. Ahogy említettük, mmiinnddeenn  nnyyeellvvii  mmeeggnnyyiillaattkkoozzááss  vvaallaammiillyyeenn  rree--

ggiisszztteerrhheezz  ttaarrttoozziikk. A nyelv nem elvontan valósul meg, hanem embe-
rek tevékenysége révén konkrét helyzetekben. 

 
 Arról, mennyire lényeges összetevője a nyelvnek a regiszterbeli dif-
ferenciálódás, jól tanúskodik pl. az a tény, hogy a különféle nyelvek bi-
zonyos számbeli mutatói ugyanannak a nyelvnek egyes stílusai között 
nagyobb különbséget mutatnak, mint bizonyos különböző nyelvek kö-
zött (egységnek tekintve őket, a regiszterbeli differenciálódás figyelmen 
kívül hagyásával). 

 
A helyes regiszterhasználat fontossága 
 

A nem megfelelő regiszterhez tartozó szó használata, különböző regiszterek elemei-
nek keverése a leggyakoribb hibák közé tartozik, amelyeket egy nyelv nem anyanyelvi beszé-
lői elkövetnek (vö. a Jókai regényeiből magyarul tanuló válaszát arra a kérdésre, milyennek 
tartja XY-t: Délceg, de kevély; B. J. amerikai magyar műfordító: már nem fosom tovább a 
szót). 

 
Anyanyelvi beszélők is elkövetnek ilyen hibákat, pl. iskolások, akik iskolai irodalmi dol-

gozatban informális vagy akár szlengszavakat használnak. 
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Videó 
English Registers - formal and informal (reszlet) (4.08) 
Language Registers (7.34) 

 
 

& STÍLUSVÁLTOZATOK 

 
 

A stílusváltozatok a bbeesszzééddhheellyyzzeett  ffoorrmmaalliittáássaa alapján meghatározott regiszterek. A 
beszédhelyzet tényezői közül talán az (a) eeggyyüüttttccsseelleekkvvééss  jjeelllleeggee a döntő jelentőségű, de a 
beszélőt (b) aazz  eeggyyüüttttccsseelleekkvvééss  ttööbbbbii  rréésszzttvveevvőőjjééhheezz  ffűűzzőőddőő  vviisszzoonnyy (státus, szolidaritás) is 
fontos, és a (c) hheellyysszzíínnnneekk is lehet szerepe (az együttcselekvés jellegével szoros összefüggés-
ben).  
 

 Az e g y ü t t c s e l e k v é s  j e l l e g é n e k  döntő jelentőségére utal, hogy még aa  lleeggkköözzeelleebbbbii  

ccssaallááddttaaggookkkkaall  vvaaggyy  bbaarrááttookkkkaall  iiss  ffoorrmmáálliiss  ssttíílluussbbaann  iilllliikk  bbeesszzééllnnii  mmoonnddjjuukk  eeggyy  ttaannóórráánn (a diák 
rendszerint a saját apját is tanár úrnak szólítja az órán és magázza), egy ● bbíírróóssáággii  ttáárrggyyaalláássoonn 
(a bírót legközelebbi barátja sem szólíthatja a tárgyalás során Józsikám-nak) vagy ● vvaalllláássii  sszzeerr--

ttaarrttááss  ssoorráánn (ahol – római katolikus szertartást tételezve – egy apa saját fiát is „atyám”-nak 
szólíthatja, ha a fiú a lelkész). 

 
A formalitás mértékét egy s k á l á n  lehet ábrázolni, amely a nagyon formálistól a tel-

jesen informálisig terjed.  
 
a) Az informális stílusváltozatokat a nemzetközi irodalom gyakran „kollokviális”-nak nevezi, a 
magyar irodalomban „bizalmas”, „familiáris” vagy olykor „lezser” stílusról szokás beszélni 
(szlov. „hovorový“). 

b) A formális stílusváltozatokra a magyar szakirodalomban leginkább becsmérlő kifejezések-
kel szokás utalni, legalábbis a nyelvművelő irodalomban („modoros”, „mesterkélt”, „kere-
sett”, „fontoskodó”, „hivataloskodó”, „körülményeskedő”). A pozitív töltetű „választékos” 
műszó jelentése nem egészen azonos a „formális”-sal, mert ha az elméletben nem is, a gya-
korlatban esztétikailag is kedvező nyelvváltozatok, ill. nyelvi elemek, formák jelölésére hasz-
nálják. Így tekintve az „irodalmi” stílusértékhez közelít, amely a még inkább pozitív esztétikai 
hatást kiváltó nyelvi elemek és formák stílusértéke. Ezzel szemben a nagyon formális stílus-
változatokat „merev”-nek lehet nevezni, ami távol áll az „irodalmi”-tól.  

c) Bármilyen – akár formális, akár informális – beszédhelyzetben elhangzó szavak stílusérté-
két jelölheti a „fesztelen” és a „közömbös” műszó (erre a szótárakban tulajdonképpen a je-
löletlenség utal). 

 
A stílusváltozat megváltoztatását – vagyis a stílusváltozat-folyvány mentén történő 

elmozdulást –, ami a helyzet formalitásának változásával együtt jár (vagy éppen a helyzet 
formalitásának változását kívánja elérni), stílusváltásnak nevezzük. 

 
Ez történik például akkor, amikor a bírót a barátja a bírósági tárgyalás szünetében Józsi-

kámnak szólítja és tegezi. 
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A stílusváltozatok a  n y e lv i  r e n d s z e r  m i n d e n  s ík j á n  különbözhetnek egymás-

tól, a leginkább a következőkben: 
 
1. s z ó k é s z l e t ü k b e n   

 
● megnéz : megtekint, valószínűleg : alkalmasint, autó : gépkocsi, egy csomó : sok : számos : 
tetemes mennyiségű  

 
Gyűjtsünk példákat! 

 
 
2. n y e l v t a n u k b a n , de a különbségek leginkább gyakoriságiak  

 
● használat előtt felrázandó : használat előtt fel kell rázni; az ország egész területén hallható 
kifejezés : kifejezés, amit az ország egész területén lehet hallani  

 
3. h a n g t a n i , különösen az ún. lazításos jelenségek érvényesülésének eltérő mértékéből 
adódóan  

 
● azt hiszem : asziszem : asszem, valószínűleg : valoszinleg : vāszleg 

 
Készítsünk el egy szöveget három különböző stílusváltozatban. Pl. egy szemtanú 1. el-

meséli szóban, informális stílusban az általa látott balesetet a barátjának; 2. ugyanezt el-
mondja formálisabb stílusban a bírósági tárgyaláson a sofőrrel folytatott perben; 3. ugyanezt 
jegyzőkönyvezik, azaz írásban is megfogalmazzák. A három szöveg egyike lehet autentikus is 
(pl. egy létező jegyzőkönyvi szöveget alakítunk át két különböző beszélt nyelvi stílusú diskur-
zussá). 
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# Szleng 
 
 
 A stílusváltozatok ssaajjááttooss,,  zzssaarrggoonn  jjeelllleeggűű  vváállffaajjáánnaakk tekinthetjük a szlenget, bár van 
olyan felfogás is, amely szerint a szleng inkább szociolektus.  
 

A szlenget a k o r á b b i  irodalom történetileg az aallvviilláágghhoozz kötötte, a saját korára 
nézve pedig leginkább az iiffjjúússáággggaall vagy a mmuunnkkáássssáággggaall hozta kapcsolatba.  

 
Amennyiben ez így volna, a szleng látszólag sszzoocciioolleekkttuussnnaakk is tekinthető volna, ám a 

szociolektus olyan nyelvváltozat, amely mintegy aaddootttt a beszélő számára, a fiatalok vagy a 
munkások azonban ttuuddnnaakk  nneemm  „„sszzlleennggbbeenn””  iiss  bbeesszzééllnnii.  

Ezért még ha elfogadnánk is a szlengnek ezekhez a társadalmi csoportokhoz való kötődé-
sét, akkor is inkább s a j á t o s  s t í l u s v á l t o z a t n a k  tekinthetnénk. 

 
 Az ú j a b b  magyar szakirodalom sszzaakkííttaannii látszik azzal a hagyományos nézettel, mely 
szerint a szlenget aa  ffiiaattaallookk  eellkküüllöönnüüllééssii  sszzáánnddéékkaa,,  aa  kkaammaasszzkkoorr  lléélleekkttaannii  ssaajjááttoossssáággaaii, eset-
leg a nnyyeellvvii  llaazzííttááss  hozza létre. Kis Tamás, a modern magyar szlengkutatás legismertebb szak-
embere erről így vélekedik: 
 

 „A szleng kialakulásának nyelvi sajátosságait keresve nagyon fontos lenne újabb – nem 
csupán egy-egy nyelvhez vagy társadalmi csoporthoz, illetve történelmi korszakhoz kötődő – 
szempontok bevonása. A szleng ugyanis nem egyszerűen egy bizonyos civilizációs szintre elju-
tott népesség vagy szociális csoport nyelvváltozata, a modern kor egyfajta városi népnyelve, 
hanem ennél térben és időben egyaránt jóval elterjedtebb jelenség, mi több: a  s z l e n g  
n y e l v i  u n i v e r z á l é .” 
 

A szleng létrejöttének egyik a l a p v e t ő ,  t a l á n  l e g f o n t os a b b  f e l t é t e l e  egy 
olyan bbeesszzééllőőkköözzöösssséégg,,  mmeellyynneekk  ttaaggjjaaii  nnaappii  iinntteennzzíívv  bbeesszzééddkkaappccssoollaattbbaann  áállllnnaakk  eeggyymmáássssaall. 
Ha ez az intenzív beszédkapcsolat megvan, akkor a nyelvben feltűnnek a szlengjelenségek. 
Minél intenzívebb a beszélőközösség tagjainak (beszéd)kapcsolata, annál gyakoribbak a 
szlengjelenségek a beszédben.  

Ennek megfelelően a szleng m i n d e n  b e s z é l t  n y e lv n e k  m i n d e n  k o r s z a k á -
b a n  j e le n  v a n . 

 
 Már a szanszkritból is ismerünk szlengszavakat (vö. kapāla ’tál’ → ’fej’), s 
az újlatin nyelveknek a vulgáris latinból magyarázott szavai mögött gyakran 
szintén a szlenget sejthetjük (vö. equus ’ló’ ~ caballus ’gebe’ >> francia 
cheval, spanyol caballo, olasz cavallo ’ló’; latin follis ’bőrzsák, fújtató’ → ’bal-
ga, esztelen, bolond’ >> francia fou ’bolond’ stb.) 

 
A szleng nyelvi hordozói 
 

Az előzőekből következően Kis Tamás nneemm ért egyet azzal az általános felfogással, 
mely szerint aa  sszzlleenngg  kköözznnyyeellvvii  jjeelleennssééggkkéénntt  éérrttéékkeellhheettőő  ccssooppoorrttnnyyeellvv,,  eeggyyffaajjttaa  vváárroossii  nnéépp--

nnyyeellvv. A szlengnek ugyanis nneemm  lléénnyyeeggeesseekk  aa  kköözznnyyeellvvii  vvaaggyy  ééppppeennssééggggeell  nnyyeellvvjjáárráássii  vvoonnáássaaii, 
pusztán arról van szó, hogy a szleng használatához aa  bbeesszzééllőő  hhééttkköözznnaappii  ttáárrssaallggáássáánnaakk  nnyyeell--
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vvéérree  mm ii nn tt   hh oo rr dd oo zz óó rr aa   vvaann  sszzüükksséégg. Ez a társalgási nyelv – Kis Tamás bázisnyelvnek nevezi 
– lehet köznyelv vagy egy nyelvjárás is.  

 
A „bázisnyelvtől” függ tehát, hogy a szleng az adott pillanatban köznyelvi vagy nyelvjárási 

jelenség-e; ez a szleng szempontjából irreleváns. 

 
 E megközelítés alapján a n y e l v j á r á s o k b a n  is kereshetünk – és találunk is – szleng-
szavakat.  

Ezek egy részéről korábban úgy vélekedtek, hogy „a” szlengszavak forrásai, de valójá-
ban ezek alighanem már aa  nnyyeellvvjjáárráássookkbbaann  iiss  sszzlleennggsszzaavvaakk  vvoollttaakk. Az ezekben megfogalma-
zódó ttrrééffááss,,  ggúúnnyyooss,,  nneeggaattíívv  oollddaallrróóll  kköözzeellííttőő  sszzeemmlléélleett,,  aa  jjeelleennttééssbbeellii  ééss  aallaakkii  sszzóóaallkkoottááss  

eeggyyeess  mmeeggoollddáássaaii mind-mind a szlenggel azonosítják őket. A magyar nyelvjáráskutatásban 
tréfaszóknak nevezik őket. 
 

Ezeket az ún. tréfaszókat régtől kimutathatjuk a magyarban, s ezek az alakok egyúttal jól 
bizonyítják, hogy a szleng gerincét a belső keletkezésű, tehát nem idegen nyelvből vagy más 
nyelvi rétegből, pl. a tolvajnyelvből átvett szavak alkotják. 
 
 Példák egy 1907-ből való szógyűjteményből (Calepinustól, Kassaitól, Dugonitstól, Pázmány-
tól stb. gyűjtött anyag): csömörfőző ’rossz szakács’, nyakborbély ’hóhér’, kutyaszorító ’szűk ut-
ca’, cigányarany ’hamis pénz’, csalafurdi ’ravasz’, égbevigyorgó ’csillagász’, hústorony ’nagy 
testű ember’, hátuldúdoló ’fenék’, csigapósta ’lomhán járó ember’ stb. (Réthei Prikkel Marián: 
Régi magyar tréfaszók) 

 
A szleng mint beszédműfaj 
 
 A szleng nemcsak szó- és kifejezéskészlet, hanem egy sajátos nyelvhasználati-stilisz-
tikai forma, beszédműfaj is. A szlengben beszélés együtt jár egyfajta (gyakran fanyar, cini-
kus) hhuummoorrrraall,,  ttrrééffáávvaall és az e mögött húzódó, ezt alátámasztó kköönnnnyyeedd,,  eesseettlleegg  nnyyeeggllee  vvii--

sseellkkeeddééssmmóóddddaall  ééss  vviilláággsszzeemmlléélleetttteell. A szlengben beszélő a világot egyfajta eerrőőss  éérrzzeellmmii  sszzűű--

rrőőnn  kkeerreesszzttüüll  szemléli.  
 

 A szlengnek ez az oldala tekinthető elsődlegesnek. Vagyis a szleng eellssőőddlleeggeesseenn  bbeesszzééddmműű--

ffaajj,,  ééss  ccssaakk  mmáássooddllaaggoossaann,,  aa  sszzaavvaakkbbaann  rrööggzzüülltt  „„sszzlleennggsséégg””  rréévvéénn – annak következtében, hogy 
bizonyos szavak tipikusan csak ebben a beszédműfajban használatosak – vváálliikk  sszzóóttáárraazzhhaattóó  llee--

xxiikkáálliiss  kkaatteeggóórriiáávváá. 

 
Ez az erős érzelmi viszonyulás a szlengben a szavak és kifeje-

zések e m oc i o n á l i s  s z í n e z e t é b e n  nyilvánul meg. Az irodalmi 
nyelvvel összevetve a szleng szókincse általában lleennéézzőő,,  lleekkiiccssiinnyyllőő  

ssttíílluussáárrnnyyaallaattoott hordoz, ami abból következik, hogy a beszélő a 
megnevezett dolgokat, jelenségeket, cselekvéseket e r ő s  k r i t i -
k á v a l  (elsősorban negatívan) szemléli, és ezt – leggyakrabban 

ffaammiilliiáárriiss,,  eesseettlleegg  ttrrééffááss,,  hhuummoorrooss  vvaaggyy  ééppppeennssééggggeell  dduurrvvaa,,  sséérrttőő  

ffoorrmmáábbaann – ki is fejezi. 
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A szlengszavak erős érzelmi töltése miatt a nyelvleírás szempontjából s t i l i s z t i k a i  
m i n ő s í t é s e k k e l  jellemezhető kifejezések jönnek létre: dduurrvvaa,,  ppeejjoorraattíívv,,  mmeeggvveettőő,,  lleennéézzőő,,  

iirroonniikkuuss,,  ggúúnnyyooss,,  ttrrééffááss,,  bbiizzaallmmaass,,  kkeeddvveesskkeeddőő stb. 
 
A szlenghez mint beszédműfajhoz hozzátartoznak még különféle p a r a n y e l v é s z e t i  

e s z k ö z ö k  is, pl. hangsúly, hanglejtés, hanghordozás, hangszín, mimika, gesztus, hangképzési, 
fonetikai s egyáltalán artikulációs sajátosságok, szabálytalanságok, szándékos torzítások. 

 
A szleng típusai 
 
 A szleng nem homogén nyelvváltozat, hanem nagyon sokrétű nyelvi jelenség. Az 
absztrakció foka szerint három szintet különböztetünk meg a szlengben: 
 
1. K i s c s o p o r t - s z l e n g e k   
 

A kiscsoport-szlengek a beszélőközösségek vvaallóóssáággoossaann  lléétteezzőő szlengjei. Ezek nyelvi 
anyaga a kiscsoport tagjai számára fontos reáliák megnevezésére vagy újranevezésére szol-
gál. Maga a megnevezet dolog, cselekvés, tulajdonság stb. kétféle lehet: 

a) a ccssooppoorrttoonn  kkíívvüülliieekk  sszzáámmáárraa  iiss  iissmmeerrtt (pl. az ételek elnevezése, a mozgásra, járásra utaló 
szavak egy-egy szlengben) 

b) a kkíívvüülláállllóókk  sszzáámmáárraa  iissmmeerreettlleenn (a fegyverek egyes típusainak a katonák, a börtönbeli vi-
szonyoknak a fogva tartottak körében használt nevei) 
 

 A szókincsnek ez a kettőssége csak a csoporton kívüliek számára lényeges, a tagok számára 
a szleng egységes rendszer alkot.  

 
A s z le n g e k  és a („valódi”) s z a k n y e l v e k  egyik alapvető k ü l ö n b s é g e  eellttéérrőő  

ffuunnkkcciióójjuukkbbóóll ered:  
 

● A s z a k n y e lv e k  szó- és kifejezéskészletét a köznyelv és/vagy a nyelvjárások szókincsének 

kkiieeggéésszzííttéésseekkéénntt lehet felfogni. A műszavak többnyire éérrzzeellmmii  ttööllttééssttőőll  mmeenntteesseenn, ideális 
esetben egyértelműen jelölik a jeltárgyat.  

 
A szaknyelv azokat a fogalmakat nevezi meg, amelyek a szakma gyakorlásában szüksége-

sek, de a „hordozó nyelvben” nincsenek meg, vagy fogalmi tartalmuk nem elég pontos. 
 

● A szaknyelvekkel szemben a szleng nneemm  mmeeggnneevveezz,,  hhaanneemm  úújjrraanneevveezz, azaz a már elneve-
zett dolgokat újabb és újabb nevekkel látja el minden látható „praktikus” ok nélkül. Ennek az 
oka elsősorban  aa  sszzlleenngg  éérrzzeellmmii  tteellíítteettttssééggee.  
 

A szlengben egy-egy fogalom megnevezésére s z i n o n i m a s o r o k  jönnek létre, nagy ben-
ne a v á l t o z é k o n y s á g .  

A szlengnek ez a „szótúltermelése” épp az erős érzelmi töltéssel magyarázható: az érzelmi-
leg erősebb jelentésű szó kiszorítja a kevésbé hatásosat, mígnem a gyakori használat során ma-
ga is megkopik, s egy érzelmileg elevenebbnek ad helyet. 
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2. N a g y c s o p o r t - s z l e n g e k  
 

A nagycsoport-szlengek kkiissccssooppoorrttookk  sszzlleennggjjéébbőőll  aabbsszzttrraahháállóóddnnaakk, amelyek valami-
ben azonosak, és azonosságuk miatt egymással lazább vagy szorosabb kapcsolatba kerülhet-
nek oly módon, hogy  ttaaggjjaaiikk  kköözztt  ááttffeeddééss  vvaaggyy  éérriinnttkkeezzééss  aallaakkuull  kkii. Az egyes beszélők közve-
títik a kiscsoportok szlengjét a másik beszélőközösségbe, és ezáltal egyféle kiegyenlítő szere-
pet játszanak. 
 
 A kiscsoportok közti azonosság alapvetően kétféle lehet: (a) t e r ü l e t i  (az egy helyen, 
egymás közelében működő csoportok között) és (b) s z a k m a i  (az azonos foglalkozást, hob-
bit űző, azonos életmódot folytató stb. csoportok között).  
 

Ennek megfelelően a nagycsoport-szlengeknek két nagyobb fajtáját különböztethet-
jük meg: a helyi szlengeket és a szakszlengeket. 
 
a) H e ly i  s z l e n g e k e n  a területileg szerveződő nagycsoport-szlengeket (egy falu, város, 
városrész, iskola szlengjét) érthetjük. Erre a szlengtípusra jellemző, hogy szókincse szakmától 
független, a kiscsoport-szlengek általános szókincséből származik. 

b) A s z a k s z l e n g e k  érdeklődési, foglalkozási alapon elkülönülő csoportokra (katonai, diák, 
tolvaj, labdarúgó, narkós stb.) jellemzők. Szókincsük a szakmától függő, az azonos szakmához 
tartozó kiscsoport szlengjének speciális szókincséből származik. 
 

 A valóságban ezek a tiszta típusok gyakran keveredve jelennek meg, sokkal inkább léteznek 
helyi szakszlengek (pl. a debreceni katonai szleng, a szegedi Csillag börtön szlengje, a sárbo-
gárdi diáknyelv stb.), mintsem „a” magyar tolvajnyelv vagy „a” magyarországi kábítószer-élve-
zők szlengje. 

 
3. K ö z s z l e n g e k  
 

Mind a  hheellyyii  sszzlleennggeekknneekk, mind a  sszzaakksszzlleennggeekknneekk  vannak  

sszzéélleess  kköörrbbeenn  eelltteerrjjeeddtt  eelleemmeeii; ezek alkotják a közszlenget. Ez a 
nyelvközösség számára közös szlengtípus a helytől és szakmától 
függetlenül ismert szlengszavak csoportját takarja. Viszonya a helyi 
és a szakszlengekhez olyan, mint a köznyelv viszonya a nyelvjárá-
sokhoz és a szaknyelvekhez. 
 
 E típusok többsége ccssaakk  aa  ttuuddoommáánnyyooss  aabbsszzttrraakkcciióó  sszziinnttjjéénn  lléétteezziikk, a valós nyelvhasz-
nálatban csak a kiscsoport-szlengek léteznek. 
 
 Ez a tagolódás ráadásul csak a  s z l e n g r e  m i n t  r e g is z t e r r e  érvényes. B e -
s z é d m ű f a j k é n t  a szleng ccssaakk  aa  kkiissccssooppoorrtt--sszzlleennggeekkbbeenn figyelhető meg; azok a sajátos 
szókincsen kívüli jegyek, amelyek a szlengben beszélést jellemzik, csak a beszélőközös-
ségben, a konkrét szituációkban működnek. 
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Videó 
Hype - szleng segédlet (vege levagva) 
Az idősek is vágják a szlenget! 

 
 

# Tolvajnyelv 
 
 
 A tolvajnyelv az a fajtája a szlengnek, amit nneemm  nnyyeellvvii  ssaajjááttooss--

ssáággaaii,,  hhaanneemm  bbeesszzééllőőii  aallaappjjáánn  kküüllöönníítteetttteekk  eell (belevéve minden olyan 
nyelvi jelenséget, amely a bűnözőközösségek beszédében eltérésnek 
bizonyult a többség nyelvéhez viszonyítva).  

A tolvajnyelvben nyelvi szempontból többféle szlengtípus és 
többféle nyelvi funkció is található: 
 

1. L e x i k á l i s  oldalról közelítve: 

a) a k öz s z le n g r e  hasonlító, általánosan ismert fogalmakat megneve-
ző szóréteg, pl. burkol ’eszik’, huszárrostélyos ’pirított kenyér’, napsa ’víz’; 

b) bűnözőélettel kapcsolatos s z a k s z le n g , amely elválaszthatatlanul egybeolvas a bűnözők 
szaknyelvével, mivel olyan fogalmakat nevez meg, amelyek a bűnöző „szakma” műveléséhez 
szükségesek, pl. piszkál ’zsebtolvajlással lop’, horgászik ’nyitott ablakon keresztül lop’, libázik 
’fa- vagy szénszállítmányt meglop’ stb.; 
 

     

 

http://mnytud.arts.unideb.hu/sorozat/katszl/index.html
http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/szl_kut/06katszl/katszl2.pdf
http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/szl_kut/05bortszl/bortszl.pdf
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2. A m ű k ö d é s e  felől közelítve mint b e s z é d m ű f a j t  a tolvajnyelvet olyan szlengként ha-
tározhatjuk meg, amely aa  sszzookkáássooss  sszzlleennggffuunnkkcciióóiinn  ttúúll  aa  kkíívvüülláállllóókk  kkiizzáárráássaa  ccéélljjáábbóóll  ggyyaakkrraann  

ttiittkkooss  nnyyeellvvkkéénntt  iiss  mműűkkööddiikk,, tulajdonképpen zsargonként (l. alább). 
 
 Sokszínűsége ellenére a tolvajnyelv – elsősorban beszédműfaji jellemzői miatt – a 
szlengbe tartozik, a szlengen belül pedig leginkább mint sszzaakksszzlleennggeett határozhatjuk meg. 
 

 
 

# Zsargon 
 
 
 A szleng sajátossága  zzssaarrggoonn  jjeelllleeggéébbeenn  rejlik. A zsargon olyan tudatos vagy nem tu-
datos b e s z é d s t í l u s , amelyet a ccssooppoorrttsszzoolliiddaarriittááss hangsúlyos kifejeződéseképpen és a 
más csoportoktól való eellkküüllöönnüüllééss hangsúlyozásaképpen használnak a beszélők bizonyos be-
szédhelyzetekben.  
 

A csoporthoz tartozók célja a zsargon használatával a c s o p o r t s z o l i d a r i t á s , sőt az e l -
z á r k ó z á s  kifejezése, a csoportba bekerülni óhajtók célja pedig ennek a bekerülésnek az elő-
segítése.  

A zsargont használó személy a nyelvhasználatával (is) bizonyítani kívánja, hogy a számára 
vonatkozási csoportként funkcionáló közösség normarendszerének birtokában van. 

 
 A zsargon használatakor a kommunikációval elsősorban aa  ttáárrssaaddaallmmii  hhiieerraarrcchhiiáábbaann  

eellffooggllaalltt  ((eellffooggllaallnnii  kkíívváánntt))  hheellyy  pprreezzeennttáálláássaa a cél. Ez oly módon történik, hogy a zsargonban 
beszélő a nyelvet nneemm  aa  kkoonnkkrréétt  bbeesszzééddsszziittuuáácciióónnaakk,,  hhaanneemm  aazz  áállttaallaa  kkééppvviisseelltt  ccssooppoorrtt  nnoorr--

mmááiinnaakk  mmeeggffeelleellőőeenn  hhaasszznnáálljjaa, azaz a zsargon csak a beszélőnek szolgál, n i n c s  t e k i n t e t -
t e l  a  h a l l g a t ó ra . 
 

 A zsargon használata elsősorban azokra a csoportokra jellemző, amelyek kküüllöönnöösseenn  bbiizzoonnyy--
ttaallaannookk  ssaajjáátt  ssttááttuussuukkaatt  iilllleettőőeenn, vagy ssaajjáátt  ssttááttuussuukk  pprroobblléémmáájjaa  kküüllöönnöösseenn  ffooggllaallkkoozzttaattjjaa  őőkkeett. 
Ezek a csoportok gyakran vesznek fel zsargonszavakat, egyszerűen s a j á t  s t á t u s u k  s z i m -
b ó l u m a k é n t ,  nem pedig azért, hogy a kommunikációt elősegítsék. Egyes sszzaakkmmaaii  ccssooppoorrttookk 
és ttuuddoommáánnyyooss  kköörröökk különösen hajlanak az ilyen gyakorlatra. 
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 Létezik olyan zsargon is, amelyet „emberbaráti” célokból alkalmaznak, az orvosi zsar-
gon. Bár, ahogy Cseresnyési László ezzel kapcsolatban megjegyzi, ennek lehet jelentősége 
mondjuk a szacer ’epilepszia’, a tucer ’agydaganat’ szavak esetében, ám sokkal kevésbé 
mondjuk a cephalalgia ’fejfájás’ vagy az emesis ’hányás’ esetében. 
 

Az elkülönültség fenntartása érdekében a zzssaarrggoonn  sszzóókkiinnccss  ggyyoorrssaann  vváállttoozziikk, hiszen a 
szavak megismerése, elterjedése megfosztja őket zsargon jellegüktől. Így pl. a lerobban szó 
lassan elveszítette szleng jellegét, s mintegy helyette kialakult egy új szlengszó, a lepukkan. 
 

 Gyűjteni ilyeneket! 
 

Jellegzetes zsargon volt az ún. szalonnyelv, amelyet az egykori ffeellssőőbbbb  ttáárrssaaddaallmmii  rréé--

tteeggeekk és az őőkkeett  kköövveettőő  kköözzééppoosszzttáállyy használt, zsargon jelleggel, elkülönültségük hangsúlyo-
zása céljából.  

 
További sajátos zsargonváltozat volt a kommunista rendszerben alkalmazott párt-

zsargon, amely az ún. totalitariánus zsargon egyik fajtája volt. Az önkényuralmi rezsimek (pl. 
nácizmus, kommunizmus) ugyanis a politika színterein jóval túlterjedő sajátos szóhasználatot 
alakítanak ki: nyelvileg asszimilálják a hétköznapi élet számos területét is. A kommunista 
rendszer szovjet eredetű zsargonelemeit szovjetizmusoknak is nevezik. 

 
 A pártállami klisék közül megemlíthetjük az ilyeneket: béketábor, a szocialista építőmunka 
frontján, a kölcsönös nézetazonosság jegyében. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
& SZAKNYELVI REGISZTEREK 

 
 

A szakmai nyelvhasználat a köznyelvitől leginkább a s z ó k i n c s é b e n  tér el, de van a 
szaknyelvek közt, ill. a köznyelv és a szaknyelv közt számos n y e lv t a n i  k ü l ö n b s é g  is. A 
szaknyelvnek nincsenek ugyan elkülönítő nyelvtani, szóalkotási szabályai, de vannak olyan 
nyelvtani formák, amelyek a köznyelvhez képest eellttéérrőő  ggyyaakkoorriissáággggaall fordulnak elő a szak-
nyelvi megnyilatkozásokban.  

 
Különbségek vannak továbbá a s z öv e g s z e rk e s z t é s b e n  és a s t í l u s b a n  is. 

 



2018. 03. 05. 13 

 
 Ahogy például az irodalmi szövegek elsősorban az eesszzttééttiikkaaii  ttaappaasszzttaallaatt  sszzöövveeggeessííttéé--

sséérree és valamiféle ééllmméénnyy  kkiivváállttáássáárraa törekszenek, a szaknyelvi szövegek esetében a legfon-
tosabb követelmény aazz  éérrtthheettőősséégg,,  aa  ppoonnttoossssáágg  ééss  aazz  eeggyyéérrtteellmműűsséégg.  
 Ezért a szakszövegekben gyakoribbak az áttekinthetőbb mondatszerkezetek, a már 
elmondottakra való utalások, a szöveg logikus felépítése. 
 
 A szaknyelvi stílus két fő jellemzője a kifejezés sszzeemmééllyytteelleennssééggee és a nnoommiinnaalliizzáállttssáágg. 
A nominalizálás annyit jelent, hogy az igei tag névszói mondatrésszé válik, így többlépcsős 
jelzői és bővítményes jelzői (vagy értelmezői) szerkezetek jönnek létre, s ezáltal mondatsű-
rítés történik. A szaknyelvi megnyilatkozásokban tehát gyakoribbak a mondatsűrítő szerkeze-
tek.  
 

 Pl. A sűrített tejféleség „megfelelően előkészített tejből a víztartalom részleges elvonásával 
nyert, hőkezeléssel vagy hőkezeléssel és cukor hozzáadásával tartósított folyékony tejtermék” 
(Magyar élelmiszerkönyv). 

 
A szakszókincs természetéből adódik, hogy ahány ttuuddoommáánnyyáágg,,  mműűvvéésszzeettii  tteevvéékkeennyy--

sséégg,,  sszzaakkmmaa,,  ffooggllaallkkoozzáássii  áágg,,  hhoobbbbiitteevvéékkeennyysséégg stb., annyi szakszókincs. 
 
A szaknyelveken belül is vannak í r o t t  é s  b e s z é l t  n y e lv i  r e g i s z t e r e k ,  vala-

mint s t í l u s v á l t oz a t o k . A szaknyelvek informális regisztereit szaknyelvi szlengnek is ne-
vezzük. Pl. az irodalomtörténeti szaknyelv jellegzetes szlengszava a spenót. Sok szlengszót ta-
lálunk a katonai szaknyelvben meg a különféle sportágak szakszókincsében is. 

 
Gyűjteni ilyeneket! 
 
Ezenkívül szaknyelvi zsargonról is beszélhetünk, amikor a beszélő a szakszavakat 

azért használja, hogy a beszélgetőtársától való elkülönülését hangsúlyozza. A szaknyelvi zsar-
gon legfontosabb jellemzője, hogy aa  kkíívvüülláállllóókk  sszzáámmáárraa  hhoommáállyyooss,,  nneehheezzeenn  éérrtthheettőő  vvaaggyy  éérrtt--

hheetteettlleenn. Ám az így tekintett szaknyelvi zsargon inkább aa  sszzaakknnyyeellvv  eeggyy  ssaajjááttooss  hhaasszznnáállaattaa, 
mintsem sajátos szabályokkal rendelkező regiszter. 
 

A n y e l v j á rá s i  s z ók i n c s n e k  is van szaknyelvi rétege, elsősorban a hhaaggyyoommáánnyyooss  

mmeezzőőggaazzddaassáággrraa,,  áállllaattttaarrttáássrraa,,  hháázziiiippaarrrraa vonatkozó szakszókincs tartozik ide. A szaknyelvek 
felől nézve arról van szó, hogy a szaknyelveknek a „hordozója” (alapnyelve) nemcsak a köz-
nyelv lehet, hanem bármelyik nyelvjárás is. 

 
Az ide tartozó szakszavak egy része nagyobb területen él, más részük viszont „igazi” 

tájszó.  
 

 Így például a kendertermesztés és -feldolgozás szókincsének vannak az egész magyar 
nyelvterületen azonos, ill. csak kisebb hangtani különbségekben megnyilvánuló elemei.  
● Az orsó az egész nyelvterületen orsó (orsu, orsuo, orsóu, arsó, assó), a motolla csaknem az 
egész nyelvterületen motolla (a Dunántúl egy részének kivételével, ahol áspa).  
● A tiló a nyelvterület legnagyobb részén tiló (tilu, tiluo, tilóu), de a keletibb palóc területeken 
csapó-nak, szintén a keleti palócban és még inkább az északkeleti nyelvjárásban simító-nak is 
mondják, a Délvidék egy részén törő és kendertörő a neve stb.  
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● A gereben a nyelvterület nagy részén gereben vagy gerebeny, de a nyelvterület középső ré-
szén héhely (héhő, héhej) a neve, az észak-keleti nyelvjárások egy részében ecset (ecselő, 
öcsöt), a Délvidéken fűsű (fűsü) is, Erdélyben pedig gereben (gerebeny), héhej (héhel), ecset, 
borosta, pácoló.  
● Igen változatos magának a rokkának a megnevezése: a Dunántúlon többnyire rokka, de dé-
len előfordul a pörgő is; a keletibb palóc és az északkeleti területeken kerekesguzsaly (kerekes-
guzsaj); a Duna–Tisza közén a ropka, rofka, kerekesguzsaly (kerekesguzsaj), pergőrokka (pörgő-
rokka) használatos, a Tiszántúlon még ezek mellé járul a kerekesrokka is, Erdély nagy részén 
pedig fonógép vagy fonókerék a neve. 

 
 Keresni ilyeneket a Magyar nyelvatlaszban! 

 
A tudományok szókincse két részből tevődik össze: az egyik a terminológia, a másik a 

nómenklatúra.  
 
A terminológia a szakszókincs általánosabb, ismertebb része, rendszerint a magasabb 

kategóriájú fogalmakat fejezi ki (kifejezéstan). A nómenklatúra egy-egy tudománynak a rész-
letekbe menő megnevezéseit tartalmazza (nevezéktan), és az adott tudomány sajátos tár-
gyainak megnevezésére, rendszerbe foglalására használják. A nómenklatúra elemeinél a leg-
főbb követelmény a mmeeggffeelleellőő  mműűsszzóórreennddsszzeerrbbee  vvaallóó  jjóó  bbeeiilllleesszzkkeeddééss (pl. a vegyészeti neve-
zéktan esetében). 

 
 A két fogalom megkülönböztetéséről általában akkor esik szó a szakirodalomban, amikor a 
nyelvészek az iiddeeggeenn  eerreeddeettűű  sszzaavvaakk kérdését vizsgálják.  
 Az általánosan elfogadott nézet az, hogy a terminológiában elvárható a magyar nyelvűség, 
mert annak elemei ismertebb kifejezések, továbbá a terminológia egyes szavainak többé-ke-
vésbé megvan az esélyük arra, hogy a köznyelv szavaivá váljanak, és gyakran be is kerülnek 
mint szükséges szakszavak az egyébként köznyelvi megnyilatkozásokba.  
 Más a helyzet tudományos nómenklatúrával, ahol aazz  öösssszzeeffüüggggéésseekkrree  jjoobbbbaann  rráámmuuttaattnnaakk  

aa  nneemmzzeettkköözzii  eellnneevveezzéésseekk.  

 
A szaknyelvi regiszterekben használt, szakmai fogalmak 

megnevezésére használt szavakat és állandósult szókapcsolatokat 
terminusnak vagy műszavaknak, szakszavaknak, szak-
kifejezéseknek nevezzük. 

 
A terminusok egyik legfontosabb jellegadó sajátossága az 

e g y é rt e lm ű s é g , az ti., hogy – ideális esetben – egy szakterüle-
ten belül egy szakszó csak egyetlen fogalmat fejez ki, sőt ez – bár 
nem ennyire erősen – megfordítva is igaz: az illető fogalomnak a 
megnevezésére általában csak egy szakszó használatos. (Kivételt 
főleg az idegen szakszó – magyar megfelelője által alkotott szino-
nimapárok alkotnak.) 

 
Vagyis a ppoolliisszzéémmiiaa és a sszziinnoonníímmiiaa, amelyek a köznyelvben elfogadottak, sőt hasznosak, 

egy-egy sszzaakknnyyeellvveenn  bbeellüüll  kkeerrüülleennddőőkk. 

 
Az egyértelműséggel összefüggő további fontos tulajdonsága a terminusoknak az á l -

l a n d ó s á g , ami azt jelenti, hogy nem kívánatos, hogy egy szakszó ugyanazon a szakterüle-

 
Magyar nyelvű terminológiai  

folyóirat 
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ten belül ● úújj  mmeegg  úújj  jjeelleennttéésseekkrree tegyen szert, de az sem, hogy ● nnyyeellvvii  ffoorrmmáájjáátt  vváállttoozzttaass--

ssaa, mert ezáltal is kétségek támadhatnak, hogy a két eltérő formához két eltérő jelentés kap-
csolódik-e vagy sem. 

 
* 

 
A köznyelv és a szaknyelvi regiszterek közt nincs éles határ: 

 
1. Egyrészt a szaknyelvi regiszterek gyakran használnak köznyelvi szavakat sajátos szaknyelvi 
jelentésben.  
 

● gyűrű (köz) ’ujjon viselt, karika alakú ékszer’; (áll) madarak lábára 
azonosításul húzott megjelölt karika, (műsz) ’gyűrű alakú alkatrész’; 
(vegy) ’szerves vegyületekben sokszög alakban ábrázolt zárt szénlánc’; 
(sp) ’gyűrűhinta’, ill. ’az ezen való tornázás mint versenyszám’; (csill) a 
Szaturnusz gyűrűje ’a Szaturnuszt gyűrű alakban övező anyagi részek 
összessége’; (biol) a gége gyűrűi ’gyűrű alakú részek élő szervezetben’ 

● csap (köz) ’folyadéknak, gáznak csőből, hordóból való kieresztését 
lehetővé tevő, ill. áramlását szabályozó szerkezet’; (mezőg) szőlőtő-
kén, gyümölcsfán termésre hagyott, visszametszett vessző; (ipar) (fá-
ból való) összeillesztendő szerkezeti elemen a csaplyukba vagy a ho-
ronyba beleillő kiemelkedés (pl. a gerendavég csapja); (műsz) a ten-
gelynek a csapágyba beilleszkedő része; tengelycsap’; (vad) egyéves 
szarvasbikának még el nem ágazott agancsa’ 

● szekrény (köz) ’használati tárgyak elhelyezésére való ajtós bútodarab’; (ált. szakny) ’ehhez 
hasonló vagy ládaszerű készítmény, tartó, alkatrész (pl. szedőszekrény1, ugrószekrény2, lég-
szekrény3); (posta) levélgyűjtő szekrény ’levélszekrény’; (zene) ’zongorának a húrokat magában 
foglaló, fából készült teste’; (műsz) ’gépnek, készüléknek valamely részét vagy egészét fedő 
(fém)burkolat’; (koh) öntöttvasból készült keret; (kat) ismétlőpuskának a tölténytárat magában 
foglaló része’ 

 
Sőt, aa  hhaaggyyoommáánnyyooss  kköözznnyyeellvvii  sszzaavvaakk  jjeelleennttééssvváállttoozzááss  nnééllkküüll  iiss  sszzaakksszzóóii  éérrtteelleemmbbeenn  

hhaasszznnáállaattoossaakk a szaknyelvi regiszterekben.  

 
Nyilván a pl. zeneszerszám-készítők számára pontos szakmai kritériumai vannak annak, mi 

nevezhető hegedű-nek, brácsá-nak vagy nagybőgő-nek, ahogy a cipészek számára is szabatos 
szaknyelvi jelentése van a cipő, félcipő, csizma stb. szavaknak. 

 
Az ilyen szókészleti elemek tehát csak az érintett regiszteren belül szakszavak, a köz-

nyelvi használatban fogalmi egzaktságukat elveszítik.  
 
2. Másrészt a szakszavak az általuk jelölt dolog ismertté válásával kköözznnyyeellvvii  sszzaavvaakkkkáá válnak 
(pl. cédéíró, merevlemez, szoftver).  

 

                                                
1 (nyomda) a kézi szedéshez használatos betűk tartására való rekeszes fiók 
2 (sp) ugrógyakorlatokhoz használatos, fölfelé keskenyedő, láda alakú, tetején párnázott tornaszer 
3 (hajó) (mentő)csónak légmentesen elzárt rekesze az elsüllyedés megakadályozására 
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& MINŐSÍTÉSEK ÉS JELÖLÉSEK A SZÓTÁRAKBAN 
 
 

# Denotatív jelentés és stílusérték 
 
 

A szavak (és más nyelvi elemek) jelentése, amint tudjuk, nem korlátozódik a denotá-
tumra (azaz a jelölt dologra, fogalomra stb.) való utalásra; ez köztudomásúan a szójelentés-
nek csak egyik összetevője, az ún. d e n ot a t í v  j e l e n t é s . A szavak ezen túl magukon hor-
dozzák azoknak a beszélőknek a „kézjegyét”, akik használják őket, sőt még abból is valami 
mintegy rájuk tapad, ahogyan a beszélők használják őket (milyen érzülettel, milyen beszéd-
helyzetekben, milyen tevékenység végzése közben, kikhez szólva stb.); a szójelentésnek ez az 
összetevője a s t í l u s é r t é k . A szóhoz kapcsolódó egyéni asszociációkat konnotat ív je-
lentésnek nevezzük.  

 
1. A legtöbb szót annyiféle ember használja rendszeresen annyira sokféle helyzetben, 

hogy ezek emiatt nem utalnak a beszélők sajátos csoportjára vagy csoportjaira, valamilyen 
típusú beszédhelyzetre, tevékenységre vagy érzelmi viszonyulásra stb. 

 
2. Van azonban így is nagyon sok olyan szókészleti elem, amely jellemző módon kötődik a 

beszélők bizonyos csoportjaihoz, bizonyos beszédhelyzetekhez, tevékenységekhez, korok-
hoz, így ezeket a beszélői csoportokat, beszédhelyzeteket, tevékenységeket, korokat asszo-
ciálja a beszélők számára, s ennek következményeként pedig mindezek „hangulatát” stílus-
érték formájában magán hordozza.  

 
A stílusérték szerves része a szó jelentésszerkezetének, ezért dekontextualizált hasz-

nálatban is jelen van, pl. akkor, ha a szót önmagában mondjuk ki, vagy pedig egy beszédhely-
zetből kiszakított példamondatban használjuk.  

 
Pl. az elkölti az ebédet kifejezés így, kontextus nélkül is választékos, sőt inkább emelkedett 

stílusértékű; a zabál szintén kontextus nélkül is durva; az alkalmasint választékos, sőt a fiata-
labb beszélők számára talán már régies is (legalábbis a hagyományos ’valószínűleg’ jelentés-
ben), a dögös bizalmas, a vektor szaknyelvi stb. 

 
Nagyon sok más szó is válhat alkalmilag, egy bizonyos környezetben stilisztikailag je-

löltté, ez a stílusérték azonban nem állandó velejárója, dekontextualizált használatban nem 
idéződik föl.  

 
 

# A minősítések és jelölések típusai 
 
 
1. Szófaji minősítés – a szótári minősítéseknek az a típusa, amely arról tájékoztat, hogyan 
kapcsolódik a címszó nyelvtanilag más szavakhoz 
 

A szófaji minősítés a címszó grammatikai funkciójára utal, azaz az érintett szókészleti egy-
séget besorolja a szavaknak egy tágabb kategóriájába, amelyek a mondatban azonos módon 
viselkednek.  
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Ha például ellátunk egy szót a fn minősítéssel, azt jelezzük vele, hogy az ilyen szó előtt áll-
hat névelő vagy jelző, lehet a mondatban alany, kapcsolódhat hozzá tárgyrag stb.  

Ezáltal tehát egy rövidke kis minősítő jel segítségével a szóanyagot sokféle nyelvtani jel-
lemzővel gazdagíthatjuk. 

 
2. Fogalomköri minősítés – a szótári minősítések azon típusa, amely arról tájékoztat, hogy a 
címszó jelentése milyen fogalomkörbe tartozik bele 
 

A fogalomköri minősítés úgy tekinthető, mint az értelmezés bizonyos elemeinek „szabvá-
nyosítása”, amely elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az értelmezések tömörebbek lehessenek 
(gyakorlati szempont), másodsorban pedig azt, hogy a szóanyagot statisztikailag föl lehessen 
dolgozni a fogalomkörök szerint (ez a tudományos szempont). 

Ezek a minősítések tehát a szó f o g a l m i ,  d e n o t a t í v  j e l e n t é s é h e z  tartoznak. 

 
3. Stílusminősítés – a szótári minősítéseknek az a típusa, amely arról tájékoztat, hogy a cím-
szó milyen társadalmi rétegeket, (specializált) tevékenységeket, milyen formalitású beszéd-
helyzeteket, milyen történelmi korokat asszociál, ill. milyen érzelmeket ébreszt a beszélőben 
(és a hallgatóban) 
 

A fogalomköri minősítésessel szemben a stílusminősítés azt ragadja meg, hogy a szó a be-
szélők számára mit asszociál: valamilyen sajátos beszélőközösséget (pl. műveletlen beszélőket), 
valamilyen sajátos hangulatot (pl. durvaságot, trágárságot), valamilyen tipikus színteret (pl. a 
hivatali életet vagy a sajtót), valamilyen nyelvváltozatot (pl. a nyelvjárásokat vagy a szlenget), 
valamilyen beszédhelyzetet (pl. bizalmas vagy éppen formális); stb. 

 
a) rétegnyelvi minősítés 
b) regiszterbeli minősítés 
c) stílusváltozati minősítés 
d) időbeli minősítés 
e) érzelmi minősítés 
 
4. Gyakorisági megjelölés – olyan szótári megjelölés, amely arról tájékoztat, hogy a szavak 
milyen gyakori használatúak (nem abszolút módon, hanem más szavakhoz viszonyítva) 
 
5. Földrajzi és földrajzi-politikai megjelölés – olyan szótári megjelölés, amely arról tájékoz-
tat, hogy a szó a nyelvterület mely részén, ill. mely politikai egységben (országban) használa-
tos. A földrajzi-politikai megjelöléseket felségjelzéseknek nevezzük. 

 
 

& A REGISZTEREKET ÉRINTŐ 
FOGALOMKÖRI MINŐSÍTÉSEK ÉS STÍLUSÉRTÉKEK A SZÓTÁRAKBAN 

 
 

# Fogalomköri minősítések 
 
 

A fogalomköri minősítések arra a szakterületre utalnak, amelyen a szavak jellemző 
módon használatosak, ill. azokra a fogalomkörökre, amelyekhez a szavak tartoznak. A foga-



2018. 03. 05. 18 

lomköri minősítések megkönnyítik, áttekinthetőbbé teszik a szavak egyes jelentéseinek ér-
telmezését. 
 
 
Az értelmező kéziszótárban található fogalomköri minősítések (az ábécé elejéről) 
 
 

 rövidítés átfogó terület vagy nagy részterületek, 
amelyekből összeáll 

 rövidítés átfogó terület vagy nagy részterületek, 
amelyekből összeáll 

1.  Áll állattan 16.  Hajó hajózás 

2.  Államig államigazgatás 17.  Hal halászat, horgászat 

3.  Ásv ásványtan  18.  Inf informatika 

4.  Bánya bányászat  19.  Ipar ált. az iparban haszn., ill. a szótárban 
külön nem jelölt vmely ipaarágban 

5.  Biol biológia, élettudomány 20.  Irodt irodalomtudomány 

6.  Bonc bonctan, anatómia 21.  Isk az iskolai életben, az oktatásban, ill. a 
neveléstanban haszn. 

7.  Csill csillagászat 22.  Ját a játékokkal kapcs. haszn. 

8.  Ép építészet 23.  Jog jogtudomány; igazságszolgáltatás 

9.  Erd erdészet, fafeldolgozás 24.  Kat katonaság, katonai szolgálat 
10.  Fényk fényképészet, fényképezés 25.  Ker kereskedelem 

11.  Fil filozófia 26.  Koh kohászat 

12.  Film filmszakma, filmművészet 27.  Konyha konyhaművészet, szakácsmesterség, 
ételek készítése, cukrászat 

13.  Fiz fizika 28.  Közg közgazdaságtan 

14.  Föld földrajz, földtan 29.  Közl közúti közlekedés 

15.  Gépk gépkocsizás; a gépjárművekkel kapcsola-
tos 

30.  Lélt lélektan 

 
 
A Termini magyar–magyar szótár (ht-online) fogalomköri minősítései 

 
 

 rövidítés átfogó terület vagy nagy részterületek, 
amelyekből összeáll 

 rövidítés átfogó terület vagy nagy részterületek, 
amelyekből összeáll 

1.  Áll állatvilág 24.  Mat matematika 

2.  Biol biológia 25.  Mezőg mezőgazdaság + agrártudomány 

3.  Embert embertan 26.  Munka munka 

4.  Ép építészet 27.  Műsz műszaki/technikai, gyári, gyártási, géppel 
kapcsolatos, technika, technológia 

5.  Fil filozófia 28.  Műv művészet 

6.  Fiz fizika 29.  Népr néprajz/etnográfia, kulturális antropoló-
gia, etnológia 

7.  Földr földrajz + meteorológia/légkörtan 30.  Növ növények 

8.  Gaszt gasztronómia, konyhaművészet 31.  Nyelv nyelvek, nyelvtan, nyelvészet/ nyelvtu-
domány 

9.  Geol geológia/földtan 32.  Nyomda nyomdászat + könyvelőállítás, könyvki-
adás 

10.  Gépk gépkocsizás 33.  Okt oktatás + nevelés 

11.  Házt háztartás 34.  Orv orvostudomány + gyógyszerészet + 
egészségügy 

12.  Hiv hivatali élet 35.  Ölt öltözködés 

13.  Hobbi hobbi/kedvtelés 36.  Pénz pénzügyek 

14.  Inf informatika 37.  Pol politikai élet 

15.  Ipar ipar 38.  Sport sport 

16.  Irodt irodalomtudomány 39.  Távk  

17.  Jog jogtudomány + igazságszolgáltatás 40.  Tört történelem, történettudomány 

18.  Kat katonaság + hadtudomány 41.  Term természettudományok  
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 rövidítés átfogó terület vagy nagy részterületek, 
amelyekből összeáll 

 rövidítés átfogó terület vagy nagy részterületek, 
amelyekből összeáll 

19.  Ker kereskedelem 42.  Társ társadalomtudományok  

20.  Kozmet kozmetika 43.  Vad vadászat + halászat 

21.  Közg közgazdaságtan 44.  Vall vallás 

22.  Közl közlekedés + szállítás 45.  Vegy vegyészet, vegytan/kémia 
23.  Lél lélektan/ pszichológia 46.  Vill villamosság/ elektrotechnika + villany-

szerelés 

 
 

# Stílusminősítések 
 

 
Stílusminősítéseknek azokat a szótárakban alkalmazott jelöléseket nevezzük, amelyek 

a szó stílusértékének megjelölésére szolgálnak.  
 
A szó stílusértéke többfélekeppen 

ragadható meg. Mivel minden szóhoz gya-
korlatilag más-más asszociációk kapcso-
lódnak, más-más érzelmek, hangulatok 
tapadnak még közösségi szinten is (ehhez 
járulnak még a konnotációk, a konkrét 
beszélők egyéni élményeiből táplálkozó 
egyéni asszociációk), ha abszolút módon 
akarnánk egy-egy szó stílusértékét megra-
gadni, nem tehetnénk mást, mint hogy 
szöveges körülírásokat alkalmazunk.  

 
Nyilvánvaló azonban, hogy ez nem 

követhető eljárás, különösen egy szótár-
ban nem: szükség van arra, hogy a szó stílusértékének bizonyos, kevésbé lényegesnek tekin-
tett összetevőitől elvonatkoztassunk, a többit pedig elemeire bontsuk, olyan jellemző jegyek-
re, amelyek sok más szó stílusértékének jellemzésére is felhasználhatók. 

 
A szó stílusértékét különféle tényezők befolyásolják; ezek közül most azokkal foglal-

kozunk, amelyek összefüggnek a regiszterekkel. A szó stílusértékére ugyanis hatással van az, 
hogy m i l y e n  b e s z é d h e l y z e t e k b e n  használják az emberek jellemző módon.  
 
1. Regiszterbeli dimenzió 
 

A beszédhelyzet egyik fontos összetevője az a tevékenység, amelyet a beszélők vé-
geznek, amelyhez a helyszín is kapcsolódhat mint a tevékenység jellemző színhelye. A tevé-
kenységek egy része valamilyen hétköznapi tevékenység, más részük szabályokba foglalható 
vagy meghatározott eljárásmódokat alkalmazó ún. s p e c i a l i z á l t  t e v é k e n y s é g , például 
munkafolyamat, hobbitevékenység, sportolás, műalkotások létrehozása stb. A szavak egy 
része ilyen specializált tevékenységeket, ill. azok eredményét idézi föl, mivel az azokhoz kö-
tődő szókincsben fordul elő jellemző módon.  
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Úgy, ahogy a focicipő látványa elég egyértelműen felidézi a futballt és a focimeccsek han-
gulatát, úgy felidézheti ugyanezt a futballozás szakszókincse is.  

 
A specializált tevékenységhez kapcsolódó sajátos szókészleti elemek stílusértéke al-

kotja a stílusértékek regiszterbeli dimenzióját. 
 

Itt a „regiszter” műszót szűkebb értelemben használjuk, a sajátos tevékenységek során, ill. 
sajátos célokra használt nyelvváltozatokat értjük rajta; nem értjük bele a regiszterek fogalmába 
a különféle formalitású beszédhelyzetekben használt stílusváltozatokat. 

 
 stílusérték rövidítése meghatározása közmagyar példák ht példák 

1.  szaknyelvi 
 
tudományos 

(szakny) 
(szak) 
Tud 

● csak szűk szakmai csopor-
tokban vagy csak valamely 
tevékenységi körben, tu-
dományágban használatos 
szavak 
● a különféle tudományo-
kat, tudományágakat, 
szakmákat, hobbitevékeny-
ségeket, sportokat asszociá-
ló szakszavak 

ábra Tud v. vál (vázlatos) szemlél-
tető rajz, kép; absztrahál Tud el-
von; adekvát Tud vminek a lénye-
gét pontosan tükröző; ágazat Tud 
állatrendszertanban: a sorozatnál 
kisebb, az osztálynál nagyobb 
egység; ampelológia Tud a szőlé-
szet mint tudományág; appendix 
Tud függelék; bibliográfus Tud 
Bibliográfiával foglalkozó szak-
ember; effektus Tud különleges 
fizikai jelenség; emocionális Tud 
emóción alapuló 

ádresza Er (id+nép) (szak) (biz) 
átirat (hivatali műfajként); ala-
kor Növ Er (nép) (szak) (köz) 
egyszemű búza; cunder Er (táj) 
(szak) (biz), Va (id) (szak) (biz) 
salak, reve; grád Vegy Va (id) 
(szak), Ka (id) (szak) (biz), Hv 
(biz), Mv (id) (szak) (biz) alkohol-
fok, szeszfok; faktúra Ker Pénz 
Er (szak) (biz), Fv (szak) (köz), Va 
(id+isk) (szak) (köz) áruszámla; 
kofrázs Ép Er (nép) (szak) (biz) 
zsaluzat 

2.  szépirodalmi 
költői 

(szépir) 
(irod) 
(költ) 

● csak a szépirodalomban, 
a költészetben használt, 
gyakran könyvnyelvi szavak 
● a szépirodalmat (szép-
prózát, költészetet) asszo-
ciáló szavak, a művészi 
kifejezés eszközei a szó-
készlet szintjén, az ún. 
szépirodalmi stílus sajátos 
szavai 

ádáz irod gonoszul ártó szándékú, 
kegyetlenül vad; ág-bog irod 
fának, bokornak (girbegörbe) ága; 
aggott rég irod megvénült, öreg; 
akárminő irod akármilyen; aláli-
beg irod lebegve alacsonyabbra 
ereszkedik, száll; álomittas irod 
alvástól bódult; aranyló irod 
aranyként csillogó 

– 

3.  sajtónyelvi (sajtó) ● a napisajtó, a hírlapiroda-
lom, a brosúrák nyelvében 
használatos szavak 
● jellemző módon a média 
(nyomtatott sajtó, rádió, 
televízió) nyelvében előfor-
duló, azt asszociáló szavak, 
az ún. publicisztikai stílus 
sajátos szavai 

adóprés sajtó kíméletlen adózta-
tás(i rendszer); agilis sajtó ügy-
buzgó, serény; agresszor sajtó Pol 
agressziót elkövető, ill. agresszív 
politikát folytató fél, állam; agy-
szülemény sajtó gúny kiagyalt 
dolog; állítható sajtó tényként 
mondható; deklaratív sajtó félre-
érthetetlenül és ünnepélyesen 
kijelentő; élcsapat sajtó valamely 
közösség élenjáró része, legjobb-
jainak együttese; gólerős Sp sajtó 
gólképes 

deblokáció Közg Fv (isk) (sajtó) 
(köz) a Szlovákiával szemben fel-
halmozódott szovjet, ill. orosz 
államadósság törlesztése; kitu-
neloz, kitunelez Közg Fv (isk) 
(sajtó) (kissé biz) (ritk) állami 
vagyont magánvállalatba át-
ment; klientalizmus Társ Er (isk) 
(sajtó) (vál), Fv (isk) (sajtó) (vál) 
kliensrendszer, klientúrarend-
szer; marazmus Fv (isk) (sajtó) 
(köz) erkölcsi züllés, hanyatlás 

4.  hivatali 
közéleti 

(hiv) 
(közél) 

● hivatalos, ill. a hivatali 
nyelvben használatos sza-
vak 
● a társadalmi, politikai, 
hivatali, gazdasági élet azon 
szavai, amelyek nem te-
kinthetők szakszavaknak, 
de jellemző módon fordul-
nak elő a társadalmi, politi-
kai, hivatali, gazdasági 
életről szóló diskurzusok-
ban, s így ezeket a területe-
ket asszociálják 

adminisztrátor hiv ügykezelő, 
ügyintéző; álladék hiv valamely 
időpontban meglévő állomány, 
készlet; beadvány hiv hatóság-
hoz, intézményhez benyújtott 
ügyirat, rendszerint kérelem; bér-
jegyzék hiv a kifizetendő bérekről 
készült részletes jegyzék, kimuta-
tás; díjaz hiv valakit vagy valami-
lyen munkát megfizet; igazgató-
tanács hiv valamely intézményt 
irányító testület; kármegállapítás 
hiv vmely anyagi kár mértékének 

ádeverinca Hiv Er (id+nép) 
(közél) (biz) igazolás, elismer-
vény, bizonylat; angazsálja ma-
gát Er Fv Va elkötelezetten csi-
nál vmit; delegáció Hiv Munka 
Er (közél) (biz), Va (közél) (köz) 
hivatalos kiszállás; denacio-
nalizáció Közg Pol Va (id+ isk) 
(közél) (köz), Mv (köz) az ál-
lamosított vagyon visszajuttatá-
sa, magánosítás, privatizáció; 
donátor Er (isk) (közél) (köz), Fv 
(isk) (közél) (köz), Va (id+ isk) 
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 stílusérték rövidítése meghatározása közmagyar példák ht példák 

hivatalos megállapítása (közél) (köz) adományozó 

5.  szleng (szleng) 
(argó) 

● „újabb szavak, amelyek 
csak a kevéssé igényes, 
humoros nyelvhasználatban 
és az alvilág nyelvében, az 
argónyelvben, a diáknyelv-
ben és a legfesztelenebb 
társalgás nyelvében fordul-
nak elő” 
● a (városi) fiatalok egymás 
közötti kommunikációjában 
előforduló, főleg informális 
beszédhelyzetekben hasz-
nált szavak 

alma argó nincs, semmi; bum-
burnyák argó faragatlan, üresfejű 
ember (különösen férfi).; áthintáz 
argó becsap, rászed; cidri biz 
fázás, reszketés; remegés, féle-
lem; dög argó durva <pusztán a 
férfiak szempontjából tekintve:> 
nő; éget biz okozza, hogy valaki 
mások előtt felsüljön, leégjen; 
góré argó főnök, vezető; hadova 
argó beszéd; kecmec biz piszmo-
gás, (vonakodásból eredő) huza-
vona; komál argó szeret; lóvé 
argó pénz; majré argó félelem, 
ijedelem; sitt argó börtön 

báger Kat Fv (szleng) (biz) (tréf) 
evőkanál; broki Fv (szleng) (biz) 
(bolti) tarhonya; bufetyák Fv 
szleng) (biz) büfékben, sörözők-
ben ételmaradékot összegyűjtő, 
ill. mások után a helyszínen 
elfogyasztó lecsúszott, züllött 
személy; buzerák Kat Fv (szleng) 
(biz) kaszárnyaudvar; frekál Er 
(nép) (szleng) (biz) (pejor) erő-
sen megdolgoztat; ucsi Okt Ka 
(szleng) (biz) szakmunkásképző; 
zezál Va (id+ nép) (szleng) (biz), 
ugrat vkit; hülyéskedik; zsanda-
mari Őv rendőrnő 

 
Előfordul még sajátos minősítésként a (hiv) tagadása is: 

 

 stílusérték rövidítése meghatározása közmagyar példák ht példák 

6.  nem hivatalos 
(hétköznapi) 

(nem hiv) 
(hétk) 

● hivatalosan nem hasz-
nálatos, nem szakszerű 
szavak 
● az olyan szakmai fo-
galmakat jelölő szavak 
sajátos stílusértéke, 
amelyek nem számítanak 
terminus technicusnak 

adópénztár nem hiv adóhivatal 
pénztára; bank nem hiv taka-
rékpénztár; belügy nem hiv bel-
ügyminisztérium; betegkártya 
Orvos, nem hiv betegbiztosítási 
igazolvány; epeömlés nem hiv 
téves elképzelésben: az epének 
vmely szervbe való kóros beju-
tása; féljegy nem hiv félárú 
(vasúti) jegy; gépfegyver nem 
hiv géppuska 

buton Er ’nyomógomb’; condra 
fn Ölt Er (nép) (hétk) (biz) da-
róc(posztó); lószőr kabát; ruha; 
Er csobán Áll Er (nép) (hétk) 
(biz) nagy juhászkutya; Er 
elkonfiszkál (id) (hétk) (biz) el-
koboz; inspekciós Hiv Er (nép) 
(hétk) (biz) ügyeletes, szol-
gálatos; maszka Népr Er (nép) 
(hétk) (biz), Fv (biz), Hv álarcos 
személy 

 
A „hétköznapi” minősítéssel a Termini-szótár olyan, szaknyelvi fogalmakat megneve-

ző lexémák sajátos stílusértékét jelöli, amelyek n e m  r é s z e i  a z  a d ot t  s z a k t u d o -
m á n y ,  s z a k m a ,  f og l a lk o z á s ,  h o b b i t e v é k e n y s é g ,  s p o rt á g  é rv é n y b e n  l é v ő  
t e r m i n o l óg i a i  re n d s z e r é n e k . Az ilyen minősítésű szavak egy része korábban beletar-
tozhatott az adott szaktudomány, szakma stb. terminológiájába, de elavultak; más részük 
esetleg mindig is laikusi megnevezése lehetett az adott szakmai fogalomnak. 
 

A Termini magyar–magyar szótár azokat a szavakat is ellátja stílusminősítéssel, ame-
lyek mindenfajta regiszterben előfordulhatnak:  
 

 stílusérték rövidítése meghatározása közmagyar példák ht példák 
7.  közhaszná-

latú 
 (közh) ● olyan szavak, 

amelyek a legkülön-
félébb beszédhely-
zetekben, a legkü-
lönfélébb tevékeny-
ségek során, a leg-
különfélébb célokra 
használatosak, így 
nem asszociálnak 
valamilyen konkrét 
tevékenységet vagy 
sajátos beszédhely-
zetet 

 abszolvál Fv (közh) (köz), Ka (isk) (közh) (vál), Őv 
(közh) (köz) teljesít, elvégez, befejez, végrehajt vmit; 
abtejlung Hiv Őv (közh) (köz) hivatali részleg; agro-
nóm Mezőg Munka Er (nép) (közh) (biz), Fv (nép) 
(közh) (biz), Ka (nép) (közh) (biz) okleveles mezőgaz-
dasági szakember; akció Er (közh) (köz), Fv (közh) 
(köz), Va (közh) (köz), Hv (köz) rendezvény; szervezett 
családi, kisközösségi, társas esemény; közös munka; 
alobal Fv (közh) (biz) alufólia; ambient Va (id) (közh) 
(biz), Hv (biz), Mv (közh) (biz) környezet, miliő; 
aragázbutélia Házt Er (nép) (közh) (köz) propánbu-
tángáz-palack; areál Fv (isk) (közh) (köz) telep, (zárt) 
terület 
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Egy szó ugyanabban a jelentésben is tartozhat egyszerre több regiszterhez, pl. egy szó 
egyaránt jellemző lehet a közéleti és a sajtónyelvi regiszterekre. A szaknyelvi szleng elemei 
pedig törvényszerűen szleng + hétköznapi minősítésűek. 
 
2. Stílusváltozati dimenzió 
 

A beszédhelyzet másik fontos összetevője a beszédpartnerek száma és egymáshoz 
való viszonya, amelyek különböző mértékű f o r m a l i t á s t  eredményeznek az emberek vi-
selkedésében, és ezen belül nyelvi viselkedésükben is.  

 
Ha egy fényképen olyan embereket látunk, akik egy szobában a szőnyegen ülnek, karjukkal 

átkulcsolják a lábukat, és kedélyesen mosolyognak, a látvány oldott, informális hangulatot kelt 
bennünk. Ugyanúgy, ha mondjuk lezser öltözetben, lépcsőn ülnek és láthatóan jókedvűek. 

Ugyanezt az asszociációt nemcsak a testhelyzet és a mimika képes ébreszteni, hanem az 
ilyen helyzetekben jellemző módon használt szavak is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ennek alapján tehetünk különbséget például az informális és a formális beszédstílus-

hoz tartozó szavak között. Ez a stílusértékek stílusváltozati dimenziója. A magyar szótáriro-
dalomban az informális elemekre a „bizalmas” minősítés utal; a formálisakra nincs igazán jó 
minősítés, amint föntebb láttuk, a „választékos” csak részlegesen feleltethető meg a formá-
lissal, s a nyelvművelői megítélése is nagyon eltérő. Jobb híján mégis ezt a minősítést hasz-
náljuk a stílusváltozati dimenzión, követve a magyar hagyományt. 

 

 stílusérték rövidítése meghatározása közmagyar példák ht példák 

1.  választé-
kos 

(vál) ● a választékos, igényes, 
emelkedettebb stílusban 
használatos szavak; az emel-
kedettségre törekvő nyelv-
használat szavai 
● jellemző módon formális 
beszédhelyzetekben, a nyil-
vános érintkezésben, azaz 
egymást nem ismerő beszé-
lők között (is), inkább írásban, 
mint szóban használatos lexé-
mák stílusértéke (vagyis nem 
a szolidaritást, hanem a 
státuszt kifejező szavak) 

abnormis vál abnormális; adek-
vát vál valaminek teljesen megfe-
lelő, vele egyenlő értékű; ágy-
bontás vál a bevetett ágy(nemű) 
lefekvéshez való előkészítése; aj-
zószer Sp vál a teljesítményt fo-
kozó (káros, tiltott) izgatószer; 
doppingszer; álnok vál alattomo-
san gonosz; balga vál gyermete-
gen együgyű; bélszín vál vesepe-
csenye; csalogány vál fülemüle; 
fúl vál valamibe fullad; galamb-
lelkű vál szelíd, jólelkű; gyarlóság 
vál gyengeség, silányság; erkölcsi 
gyöngeség; halványul vál halvá-

bakkalaureátus Okt Fv (isk) 
(szak) (vál), Ka (isk) (szak) (vál) 
baccalaureusi fokozat; csinov-
nyik (csinovnik) Hiv Munka Ka 
(id) (vál) (pejor) hivatalnok; 
delimitációs szerződés Hiv Fv 
(isk) (szak) (vál) a jogkörök 
átadásáról-átvételéről kötött 
szerződés; diszkusszió Társ 
Nyelv Fv (közél) (vál), Va (isk) 
(közél) (vál), Ka (isk) (közél) (vál), 
Hv (köz), Õv (vál) megvitatás, 
eszmecsere, párbeszéd; 
expertízis Fv (isk) (szak) (vál) 
(ritk) szakértői vizsgálat | szak-
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nyodik értői vélemény 

2.  bizalmas (biz) ● a közvetlen, fesztelen tár-
salgás nyelvében használatos, 
rendszerint érzelmileg színe-
zett szavak, szójelentések és 
szókapcsolatok; a bizalmas 
beszédben használatos, a fa-
miliáris stílusrétegbe tartozó 
szavak 
● informális stílusértékű, azaz 
többnyire fesztelen hangulatú 
informális beszédhelyzetek-
ben, egymást jól ismerő, 
egymással bizalmas viszony-
ban lévő beszélők spontán 
diskurzusaiban, inkább szó-
ban, mint írásban használatos 
szavak (vagyis nem a státuszt, 
hanem inkább a szolidaritást 
kifejező szavak) 

agyoncsépelt biz az unalomig 
ismételt, elkoptatott; agyrém biz 
(meghökkentően) ellenszenves, 
megvalósíthatatlan ötlet; akku v. 
aksi biz Műsz akkumulátor; átráz 
biz félrevezet, becsap valakit; 
balek biz együgyűen hiszékeny, 
kihasználható ember; befürdik 
biz becsapódik, pórul jár valami-
vel; blindre biz vaktában, látat-
lanban, kapásból; cetli biz kis 
cédula; cigi biz cigaretta; cucc biz 
(vkivel vele levő) holmi, cókmók; 
dédi biz kedvesk <Megszólítás-
ként is:> dédanya; drusza biz 
akinek a miénkkel azonos a ke-
resztneve; dumcsi biz fesztelen, 
bizalmas beszélgetés; echt biz 
valódi 

achtel Őv (biz) a liter nyolcadré-
sze; ámenda Hiv Er (id+nép) 
(közél) (biz) pénzbírság; anyasá-
gi Hiv Fv (biz) anyasági szabad-
ság; anyasági segély; ávánc Pénz 
Ka (biz) előleg; anterna Távk Va 
(nép) (biz) antenna; arranzséroz 
Ker Mv (id) (biz) díszít, díszcso-
magolással ellát (pl. ajándékot, 
virágot); andulka Áll Fv (biz) 
hullámos papagáj; antitalent Fv 
(biz) valamely területen teljesen 
tehetségtelen, hozzá nem értő 
ember; aranzsér Ker Fv (id) (biz) 
(kirakat)rendező; átmegy Fv 
(biz) <betegség, fáradtság stb.> 
elmúlik, megszűnik; bábica Orv 
Munka Hv (biz), Mv (biz) szü-
lésznő, bába 

 
Ezek a minősítések árnyalhatók a kissé határozószó hozzáadásával: 

 

 stílusérték rövidítése meghatározása közmagyar példák ht példák 

3.  kissé  
választékos 

(kissé vál) ● olyan szavak stílusér-
téke, amelyek formali-
tás tekintetében a 
választékos és a bizal-
mas stílusértékűek 
között helyezkednek el 
úgy, hogy közelebb 
esnek a választékos 
stílusértékhez, mint a 
bizalmashoz 

állhatatos kissé vál Következete-
sen, szilárdan kitartó, hűséges; 
áltat kissé vál (megnyugtatásul) 
ámít, félrevezet vkit; ápolatlan 
kissé vál gondozatlan, elhanyagolt; 
átszüremlik kissé vál átszűrődik, 
átszivárog; barangol kissé vál na-
gyobb területet bejárva kóborol; 
bebocsát kissé vál beenged; bosz-
szús kissé vál (kissé) haragos, bosz-
szankodó 

etyiketka Ker Ka (id) (kissé vál) 
(ritk) címke, kereskedelmi forga-
lomba kerülő terméken szereplő 
vignetta; lukratív Közg Er (id+ isk) 
(szak) (kissé vál), Fv (id+isk) 
(közél+sajtó) (kissé vál) jövedel-
mező; magisztrátus Hiv Fv (közél) 
(kissé vál), Õv (köz) (városkerüle-
tekre osztott városokban) főpol-
gármesteri hivatal 

4.  kissé 
bizalmas 

(kissé biz) ● olyan szavak stílusér-
téke, amelyek formali-
tás tekintetében a 
bizalmas és a választé-
kos stílusértékűek 
között helyezkednek el 
úgy, hogy közelebb 
esnek a bizalmas stílus-
értékhez, mint a válasz-
tékoshoz 

agyoncsap kissé biz agyonüt; be-
hurcolkodik kissé biz beköltözik; 
kifiguráz kissé biz vkit (utánozva) 
kicsúfol, nevetségessé tesz; kiírás 
kissé biz feltűnő helyre kitett köz-
lemény, felirat; kijár kissé biz után-
járással kieszközöl; kiprésel kissé 
biz <pénzt, munkát, titkot> kikény-
szerít vkiből; kipukkad kissé biz 
pukkanó hangot adva szétreped; 
megdupláz kissé biz megkétszerez; 
mézes kissé biz mézeskalács; moto-
rozik kissé biz motorkerékpáron jár, 
sportol 

adminreszursz Hiv Ka (id+isk) 
(közél+sajtó) (kissé biz) az állam-
hatalmi szervek összessége; agg-
regát Műsz Vill Fv (biz), Va (kis-
sé biz), Ka (közh) (biz), Hv (köz) 
áramfejlesztő vagy egyéb energiát 
előállító erőgép; csasztiz Va (kis-
sé biz) meghív valakit egy étte-
rembe, kocsmába stb., és fizeti 
a számláját; farmerka Ölt Va (kis-
sé biz) farmernadrág; fix Fv (kis-
sé biz) filctoll, rostirón; kitippel Fv 
kissé biz) (egy adott típus képvise-
lőjeként) kiválaszt, kinéz, kiszemel 
magának 

 
A kissé választékos és a kissé bizalmas szókészleti elemek átmeneti jellegüknél fogva ha-

sonló szerepet játszhatnak a közlésben, mint a közömbös minősítésű elemek, annak ellenére, 
hogy ezektől határozottan különböznek.  

Funkcióbeli hasonlóságuk abban áll, hogy sok esetben valószínűleg többé-kevésbé elfo-
gadhatóak mind formális, mind informális beszédhelyzetekben, lényegileg eltérnek viszont ab-
ban, hogy választékos, ill. bizalmas mivoltukból fakadóan alapvetően mégiscsak a választékos, 
ill. bizalmas stílusú diskurzusok jellemző elemei, szemben a közömbös stílusértékűekkel, ame-
lyek elvben nem asszociálnak különösképpen sem formális, sem informális beszédhelyzeteket. 
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A ht-online további árnyalást tesz lehetővé: megkülönbözteti még a (vál) és a (biz) ka-
tegórián belül azok „erőteljesebb” válfaját, az (emelk) és a (lezser) kategóriát.  
  

 stílusérték rövidítése meghatározása közmagyar példák ht példák 

5.  emelke-
dett 

(emelk) ● a „választékos” kategória 
része, sajátossága az ’ünne-
pélyes’, ’fennkölt’ stílusjegy 

– – 

6.  lezser (lezs) ● a „bizalmas” kategória 
része, a leginformálisabb stí-
lusértékű szókészleti elemek 
(főleg fonolexikai alakváltoza-
tok), a legintimebb viszony-
ban lévő emberek kommu-
nikációjára jellemzőek 

– bursza Hiv Okt Er (id) (közél) (lezs) ösztöndíj; 
ekuszon Ölt Er (id) (szak) (lezs) kitűző; emenvé 
Hiv Fv (közél) (lezs) (a rendszerváltás után) 
községi hivatal, polgármesteri hivatal (faluban); 
jéerdé Mezőg Fv (lezs) a rendszerváltás után: 
mezőgazdasági szövetkezet; deszkurkálja ma-
gát Er (id) (szleng) (lezs) feltalálja  

 
A szótárak a mindenfajta beszédhelyzetben használatos, közömbös stílusértékű sza-

vakat nem szokták jelölni; erre a stílusértékre épp a jelöletlenség van hivatva utalni. Kivételt 
ismét a Termini magyar–magyar szótár képez, amely „közömbös” (köz) minősítéssel jelöli 
meg azokat a szavakat, amelyek bármilyen beszédhelyzetben előfordulhatnak, vagyis sem a 
nagyon informális stílusú diskurzusokban, sem a nagyon formális diskurzusokban nem hat-
nak zavaróan (idegesítően, nevetségesen stb.), s egyikben sincs sajátos (szándékolt) stílusér-
tékük. 
 

 stílusérték rövidítése meghatározása közmagyar példák ht példák 

7.  közömbös (köz) ● olyan lexémák 
stílusértéke, 
melyek egyaránt 
használatosak 
bármilyen forma-
litású beszédhely-
zetekben, előfor-
dulási gyakorisá-
guk nem függ 
érezhető módon a 
beszélők egymás-
hoz fűződő viszo-
nyától 

– aktus Hiv Jog Va (isk) (szak) (köz) ügyirat, jogszabály; 
ambuláns beteg Orv Fv (isk) (szak) (köz) járóbeteg; 
analitika Va (köz) analízis; arma Kat Ker Fv (köz) főleg 
élelmiszert árusító bolt a laktanyákban; balerinka Ölt 
Mv (köz) papucscipő, balerina(cipő); bambusz Gaszt Va 
(köz), Mv (köz) vörösborból és kólából álló italkeverék; 
bata Ölt Va (táj+ált) (köz) tornacipő, edzőcipő; bazár 
Ker Gépk Fv (köz) használtautó-kereskedés; becherovka 
Gaszt Fv (köz) huszonegy gyógynövény kivonatát tar-
talmazó cseh keserűlikőr; bilbord Ker Fv (köz), Va (id) 
(köz) nagyméretű reklámtábla, óriásplakát; bordura Ép 
Er (nép) (köz) (járda)szegély, párkány 

 
Mindezek tehát egy ilyen sort alkotnak: emelketett → választékos → kissé választé-

kos → (↔ közömbös ↔) → kissé bizalmas → bizalmas → lezser. 
 

Ezen a dimenzión az egyes stílusértékek ugyanabban a jelentésben kizárják egymást, 
de csak egy-egy dialektuson vagy regiszteren belül maradva. Regionális vagy társadalmi vo-
natkozásban ez már nem érvényes, mivel ugyanaz a szó lehet valamely nyelvjárásban kö-
zömbös stílusértékű (pl. a menyegző a Csallóközben), míg a köznyelvben választékos stílusér-
tékű; szintén elképzelhető, hogy ugyanaz a szó más-más társadalmi rétegek szóhasználatá-
ban más-más stílusértékű. Hasonlóképpen elképzelhető, hogy ugyanaz az szó valamely re-
giszterben választékos, míg másban közhasználatú. 
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3. Érzelmi dimenzió 
 
Egy további tényező, amely leginkább a regiszterekhez (stílusválto-

zatokhoz) kapcsolható, nagyon erőteljesen meghatározza a szavak stílusér-
tékét, az, hogy a beszélők általában hogyan v i s z o n y u l n a k  é rz e l m i l e g  
az érintett szavak által jelölt denotátumhoz. Az tehát, hogy a szó által jelölt 
dolog vagy fogalom milyen érzelmeket vált ki bennük, szintén belevetülhet 
az adott dolog vagy fogalom megnevezésére szolgáló szavak stílusértéké-
be. Az ilyen szavak aztán a használat kontextusától függetlenül elárulják, 
hogy az általuk jelölt dologhoz vagy fogalomhoz a beszélő pozitívan vagy negatívan, elítélően 
vagy elismerően, kedveskedően vagy ironikusan viszonyul stb. 

 
A szó stílusértékének a beszélők érzelmi viszonyulását tükröző mozzanatai a stílusér-

tékek érzelmi (expresszív) dimenzióját alkotják. 
 

 stílusérték rövidítése meghatározása közmagyar példák ht példák 

1.  szépítő 
eufemisztikus 

(szépítő) 
(euf) 

● durva vagy illetlen szavak 
helyett használatos szavak 
vagy szójelentések 
● a kellemetlen valóságot 
jelölő denotátumokat a be-
szélők számára lélektanilag, 
érzelmileg elfogadhatóbb 
módon jelölő, a denotátumok 
által kiváltott negatív érzel-
meket enyhítő szavak sajátos 
stílusértéke 

alfél tréf szépítő vkinek az 
ülepe; balfácán biz szépítő 
ügyetlen, mafla (személy, külö-
nösen férfi); barát szépítő 
nőnek kedvese, szeretője; 
betojik szépítő székletét a 
nadrágjába ereszti; elbaltáz 
szépítő elront, eltol valamit; 
erős szépítő kövér(kés), vastag 
<nő(i testrész)>; gyengécske 
szépítő egy kissé) gyenge 

– 

2.  kedveskedő (kedvesk) 
(kedv) 

● a szerető gyöngédséggel, 
kedvességgel, becézgetve va-
ló megnevezésre vagy meg-
szólításra használatos szavak 
és kifejezések 
● bizalmas, baráti, familiáris 
viszonyt erősen pozitív ér-
zelmi töltettel kifejező szavak 
sajátos stílusértéke 

anyóka kedvesk öreg nénike; 
anyuka biz kedvesk anyu; butus 
kedvesk kedvesen buta, bu-
tácska; cipellő kedvesk könnyű 
női vagy gyermekcipő; duci 
kedvesk Dundi, kövér (személy, 
különösen gyermek vagy nő); 
ekkorka kedvesk Ilyen kicsi 

– 

3.  tréfás 
humoros 

(tréf) ● kedélyes tréfálkozásra, 
enyelgésre használatos sza-
vak, szójelentések vagy szó-
kapcsolatok 
● a denotátumot sajátos 
felülnézetből, derűsen, vicce-
sen, gyakran emellett képsze-
rűen megközelítő szavak 
sajátos stílusértéke 

ablaküveg tréf szemüvegnek 
közönséges vagy kis dioptriájú 
üvege; álomszuszék tréf álmos, 
aluszékony természetű (em-
ber); beburkol tréf <ennivalót> 
(gyorsan, mohón) elfogyaszt; 
cerberus tréf valakinek, vala-
minek fölöslegesen szigorú őre; 
citerázik tréf reszket; dutyi tréf 
börtön; elbambul tréf elgon-
dolkodva nem figyel vkire, vmi-
re; elbámul; fizu tréf fizetés; 
kriptaszökevény tréf ijesztően 
beteges külsejű, sovány, sápadt 
személy 

agrárember Lél Mv (szleng) 
(biz) (tréf), Hu (biz) faragatlan 
modorú személy, bunkó, pa-
raszt; bába Népr Er (biz) (tréf) 
öregasszony (babica, bábica); 
duduk Va ’bárgyú, tökkelütött’; 
bába Népr Er (biz) (tréf) öreg-
asszony (babica, bábica); 
cmokk Va (id) (biz) (tréf) puszi; 
dibidusz Va (biz) (tréf), Hv (biz) 
bárgyú, tökkelütött; gilipter Lél 
Va (biz) (tréf) szélhámos; 
megszkapál Er (nép) (biz) (tréf) 
megmenekül 

4.  túlzó (túlzó) ● alapjelentéséhez mérve va-
lamely képtelenséget tartal-
mazó 

acélmarok túlzó nagyon erős 
szorítású, kemény marok; 
agybe-főbe túlzó <verést jelen-
tő igékkel:> nagyon, mértékte-
lenül; álomszép túlzó nagyon 
szép; belegebed túlzó kínzó ér-
zésbe (csaknem) belepusztul; 

– 
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 stílusérték rövidítése meghatározása közmagyar példák ht példák 
csalhatatlan túlzó aki sosem 
téved, akit nem lehet félreve-
zetni; csodatevő túlzó rendkívül 
jótékony hatású; él-hal túlzó 
rajong vkiért, vmiért 

5.  pejoratív 
rosszalló 

(pejor) 
(pej) 
(rossz) 
(rosszalló) 

● lekicsinylést, helytelenítést, 
elítélést vagy megvetést 
kifejező, érzelmi telítettségű 
szavak vagy szójelentéseket 
● a denotátummal szemben 
negatív viszonyulást (helyte-
lenítést, kritikát, elítélést, le-
kicsinylést, megvetést) kifeje-
ző szavak sajátos stílusértéke 

ájtatos pejor szenteskedő, kép-
mutató(an kegyeskedő); akta-
kukac pejor (túlbuzgó kis)hiva-
talnok, adminisztrátor, ügyinté-
ző; alávaló pejor aljas, becste-
len, gonosz; allűr vál pejor 
modoros vonás, viselkedés, 
szokás; bigott pejor gúny vak-
buzgó; blőd biz pejor ostoba, 
hülye; blöff biz pejor nagyhan-
gú, üres vagy félrevezető kije-
lentés 

biflos Okt Fv (szleng) (biz) 
(pejor) szorgalmas, törtető, ill. 
magoló diák; bozgor Er (biz) 
(pejor) hazátlan (az erdélyi 
magyarokra többnyire románok 
által alkalmazott szó); dógyos 
Va (id) (biz) (pejor) beköltözött, 
nem vajdasági származású 
szerb; nyám Er ’rokon, rokon-
ság’; popor Er (id) (biz) (pejor) 
nép 

6.  gúnyos 
ironikus 

(gúny) 
(iron) 

● a gúny eszközeként haszná-
latos, gúnyos, ironikus vagy 
éppen szatirikus szavak, 
szójelentések és szókapcsola-
tok 
● azon szavak stílusértéke, 
amelyek jelentése motivált-
ságukkal ellentétes, s ugyan-
akkor rosszallást és kritikát 
fejeznek ki 

agyszülemény sajtó gúny ki-
agyalt dolog; ájtatoskodik gúny 
szenteskedően viselkedik; 
alkotmányosdi sajtó gúny az 
alkotmányosság látszatának 
keltése; atyáskodik gúny fölé-
nyeskedő jóindulattal bánik vki-
vel; bájmosoly gúny hízelkedő 
mosoly; birka gúny bárgyúságig 
türelmes vagy ostoba ember; 
csigatempó gúny nagyon lassú 
tempó 

kondukátor Er <Nicolae Ceau-
şescu egykori román elnök és 
pártfőtitkár egyik címe>; re-
szlovák Pol Fv (közél) (köz) 
(tört) (iron) (ritk) reszlovaki-
zációs nyilatkozatot aláírt sze-
mély 

7.  durva (durva) ● durva, közönséges, alantas 
stílusú érintkezésben haszná-
latos, sértő, bántó hangulatú 
és tartalmú szavak, szójelen-
tések és szókapcsolatok 
● a társadalmi normákat, a jó 
ízlést sértő szavak sajátos 
stílusértéke 

● állat durva elvadult, kímé-
letlen ember; barom durva 
műveletlen, ostoba ember; be-
hugyozik durva bevizel; beszari 
durva ijedős; bezabál durva 
mohón, habzsolva megeszik 
valamit, illetve mértéktelenül 
sokat eszik valamiből; dög dur-
va <szidalmazó megnevezés-
ként:> ellenszenves, gyűlölt 
személy; fing durva a végbél-
ben (hang kíséretében) távozó 
bélgáz; ganéj durva gyalázatos, 
alávaló ember; gyogyó durva 
gyógypedagógiai intézmény 

debil Er (biz) (durva), Fv (biz) 
(durva), Va (biz) (durva), Ka 
(biz) (durva), Hv (biz) (durva), 
Mv (biz) (durva), Õv (biz) (dur-
va) ostoba; buta ember; durák 
Lél Ka (biz) (durva) bolond, 
ostoba, ügyefogyott; frájer Mv 
(biz) (kissé durva), Őv (biz) 
(durva) utcai kéjelgő szolgálta-
tást igénybe vevő férfi; jebák 
Orv Fv (szleng) (biz) (durva) 
pattanás; tikokot Fv (biz) (dur-
va) <nyomatékosításra hasz-
nált, deszemantizálódott meg-
szólítás> 

8.  trágár (trágár) ● tabusított megnevezések; 
szeméremsértően illetlennek 
tekintett szavak 
● az előbbi kategória része, a 
szeméremsértően durva 
szavak sajátos stílusértéke 

● bazmeg trágár <nyersen in-
dulatos, vulgáris beszédben töl-
telékszóként 

– 

 
Az érzelmi dimenzió stílusminőítései á r n y a l h a t ó k  is, lehetnek pl. kissé pejoratívak 

(pl. Fv Va frajer ’vakmerő, beképzelt, nagyhangú, kötekedő fiatal férfi’), kissé ironikusak (pl. –
), kissé durvák (Fv prúszer ’balhé’) stb. 
 

A magyar szótárak nem szoktak utalni az általában vett expresszív stílusértékre, arra 
az esetre, amikor az expresszivitás nem köthető a fenti nyolc tényező valamelyikéhez. Pedig 
jócskán vannak a magyarban is olyan szavak, amelyek expresszívek, de nem azért, mert szé-
pítők, kedveskedők, tréfásak stb. volnának. 
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Az ilyen szavak expresszivitása vagy sajátos (sokszor hangutánzó, hangulatfestő jelle-

gű) hangalakjukból, vagy pedig jelentésük metaforikus mivoltából fakad. Az első esetben az 
expresszivitás forrása a szó hangalakja, a másodikban a jelentése; ezért szokás beszélni az 
első esetben hangalaki (inherens) expresszivitásról, a második esetben pedig jelentésbeli 
(adherens) expresszivitásról. Ezekre utalnak a Termini-szótárban a következő minősítések: 

 
 

 stílusérték rövidítése meghatározása közmagyar példák ht példák 

9.  expresszív (expr) ● olyan stílusér-
ték, melynek for-
rása az adott lexé-
ma hangalakja; 
nagyon gyakran 
hangutánzó vagy 
hangulatfestő sza-
vakról van szó 

● bandukol (fejét lógatva) lassacskán ballag; 
böhönc táj idomtalanul nagy; gürcöl biz megeről-
tető munkában (kedvetlenül) fáradozik; laffog 
nép <állta, kül. kutya lógó nyelve v. füle> ide-oda 
mozog; lenyisszant biz egyetlen gyors, könnyed 
mozdulattal levág vmit; nyüzsög <emberek, 
állatok sűrű tömege> élénken, szüntelenül mo-
zog; öhön táj (bográcsban) lebbencsből főzött, 
megpirított, hagymás, krumplis tészta(kása); 
puffancs nép kelt tésztából készült bukta- vagy 
pogácsaféle; ruccan biz (gyors elhatározással) 
rövidebb időre vhova megy, rándul; slambuc táj 
öhön 

babracska Fv (biz) (expr) 
babramunka; bublifuk Fv 
’szappanbuborék-fúvó gyer-
mekjáték’; bukluk Er (nép) 
(biz) (expr) baj, bonyoda-
lom; letácsol Er (nép) (hétk) 
(biz) (expr) elhalgattat, leint, 
letorkol; sustyák, sustyáki 
Ölt Fv (biz) (expr) vízhatlan, 
vékony anyag(ból készült 
ruha); 

10.  (átvitt) 
(átvitt is) 

(átv) 
(átv is) 

● az érzelmi 
szempontból 
semleges stílusér-
tékű szavak átvitt, 
azaz metaforikus 
jelentéseihez 
kapcsolódó sajá-
tos stílusérték 
● átvitt, képes 
értelemben is 

● ajánlólevél olyan körülmény, tulajdonság v. 
képesség, mely alkalmassá tesz vkit vmire, pl. 
nálunk a becsületes munka a legjobb ajánlólevél; 
bárány Szelíd, jámbor, senkinek sem vétő ember; 
búvár vminek a (tudományos) kutatásával elmé-
lyedően foglalkozó személy, pl. a természetnek 
nagy búvára volt; csemege ínyencnek való, ritka-
ságszámba menő, szokatlanul érdekes, élvezetes 
vmi (esemény, alkotás, látvány stb.); nyüzsög biz 
tömegesen előfordul; puffancs táj tréf kövér, 
pufók személy, kül. gyermek; visszacipel átv biz 
erőszakoskodva visszavisz, visszahoz magával vkit 
vhova 

gigant Fv (nép) (biz) (átv) 
(ritk), Va (id) (közh) (köz), Hv 
(biz) óriás; katedra Okt Er 
(isk) (köz) (átv), Fv (isk) (köz) 
(átv), Hu (isk) (köz) (átv) a 
tanítóság, tanárság mint 
életpálya, foglalkozás; lekció 
Fv ’tanulság levonására 
felhasználható kellemetlen 
tapasztalat; lecke’; reciklál 
Fv (isk) (köz) (átv) újrahasz-
nosít 

 
Ezen a dimenzión ugyanannak a szónak egy-egy dialektuson vagy regiszteren belül is 

lehet több stílusértéke, de nem egyszerre, hanem más-más kontextusban. Pl. az értelmező 
kéziszótár a habtest ’nagyon fehér, érzékeny bőrű emberi test’ szót így minősíti: irod v. tréf v. 
gúny. Az első, az a mi szempontunkból nem releváns, mivel az irod minősítés egy másfajta 
regiszterre, az irodalmira utal. A másik kettő viszont ugyanabban a regiszterben és/vagy dia-
lektusban is egyaránt előfordulhat. Vagy kontextustól függ, hogy pl. a mindennapi nyelvben 
tréfás vagy gúnyos stílusértékű-e a szó. 
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MELLÉKLET 
Egy szöveg – három stílusváltozat 

(házi dolgozat lexikológiából) 
 

Győri Ádám és Nyáry Krisztián beszélgetése az Így szerettek ők című könyvről –  
Dunaszerdahely, 2013. 3. 20.  

(Eredeti szöveg: közömbös stílusú) 
 

– Először is csak azt szeretném kérdezni, hogy nem íróként, hanem irodalomtörténészként 
hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a témával? Egyáltalán, hogy elkezdted a blogot, vagy a 
Facebookon kifejteni ezt a témát. Hogyan jött? Ugye te egyetemi tanár voltál, hogy kerültél 
kapcsolatba ezzel a speciális témakörrel? 
– Hát azzal kezdeném, hogy elég régen voltam már irodalomtörténész, a Pécsi Egyetemen 
tanítottam már jó régen, nem tudom, tizenöt éve így utoljára, és az irodalom azért megma-
radt nekem. Ilyen könyveket olvastam, sokféle irodalomtörténeti könyvet, és aztán valami-
kor, bő egy évvel ezelőtt, tavaly januárban úgy gondoltam, lehet, hogy nemcsak engem ér-
dekel, hanem a barátaimat is. Akkor még tényleg csak a barátaim voltak az ismerőseim a 
Facebookon, és akkor az ő kedvükért néhány ilyen, tulajdonképpen kibővített képaláírást 
feltettem a Facebookra. Egy kép, és így megpróbáltam elmondani, hogy mit ábrázol, kiket 
ábrázol, kik a szereplők, miért vannak egy képen, és utána kiderült, hogy a barátaimnak is 
tetszik, és nemcsak nekik, hanem az ő barátaiknak meg azoknak a barátainak, mert ugye a 
Facebook az ilyen, hogy megosztjuk, és aztán terjednek ezek a dolgok. Amikor először ránéz-
tem arra a számlálóra, ami az úgynevezett feliratkozókat mutatja, akkor volt már… azt hi-
szem, kétezren vagy háromezren voltak.  
– Néhány nap alatt… 
– Hát, mondjuk két hét alatt, és akkor már benne voltam. Annyi idő alatt kialakult az a szö-
vegmennyiség, az a műfaj, amit beraktam a könyvbe. 
– Én olvastam ezt a történet, Radnótival kezdődik tehát az írók, szerzők, művészek bemuta-
tása. Radnótival is indul a könyv, és tulajdonképpen az egész történet is, ugye az ominózus 
kép, ez a Radnóti fiatalkorában egy síkiránduláson van a kedvesével.  
– Igen. Az a kép az úgy került elő, hogy a síelésről kerestem valamit az interneten, mert sí-
szezon volt, és előbukkant ez a kép a Radnóti házaspárról. Olyan ez a kép, mintha most ké-
szült volna télen. Egy fiatal pár van rajta, nagyon szépek, és nagyon szomorú ez a kép, külö-
nösen azért, mert miközben ott van egy majdnem kortárs fiatal pár, pontosan ismerjük ezt a 
tragédiát, ami velük történt. És valahogy ez a kép annyira megkapó volt, hogy ez volt az első, 
amit föltettem így a Facebookra, és akkor írtam hozzá valami rövid kis szöveget, tehát tény-
leg ezzel kezdődött, és ezért is gondoltam úgy, hogy az első, ami szerepel a könyvben, az ez 
lesz. Még egy szempontból kivételes a történetek között, amik a könyvben megjelentek, a 
Radnóti házaspár, mert az egyetlen szereplő, aki még mindig él, az Gyarmati Fanni, Fifi néni, 
de ő százegy éves, szóval ilyen értelemben mégiscsak kellőképpen régi történetről van szó, 
mert arra figyelek, hogy ne írjak olyasmit, aminek a szereplői élhetnek, tehát hogy ne sért-
sem a kortársaim érzékenységét. 
– A Pozsonyi utcában él a nénike… 
– Igen, és én minden nap ott járok el, ott az irodám, tehát én minden nap ott járok el a ház 
mellett, sőt, voltam is a házban, mert van ott ismerősöm, és még a mai napig ki van írva az 
ajtóra, hogy Dr. Radnóti Miklós, tehát ez az első lakásuk. És ha már belekezdtünk, mert tulaj-
donképpen ő az egyetlen szereplő, aki életben van, én kicsit tartottam is tőle, hogy mit fog ő 
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szólni, mert mégiscsak leírom azt, amit nem én írtam meg először, de így a nagyközönség 
előtt talán igen, hogy bár az ő szerelmük, megismerkedésük Radnóti haláláig tartott, tehát 
kamaszkoruktól addig, amíg Radnóti élt, de hát mégsem volt örökké hűséges a feleségéhez 
és volt egy párhuzamos szerelme egy-két évig, Beck Judit festőművész, és hát ugye nem én 
írtam meg először, de mégiscsak sokan ekkor, az én történetem hatására ismerték meg ezt. 
Tehát úgy tartottam ettől, de aztán valaki mesélte, hogy felolvasta neki, mert ugye már így 
olvasni közvetlenül nem tud, és hát nem mondott rá semmit, de nem is tiltakozott, és aztán 
Juhász Ferenc költő lányától hallottam, hogy karácsonyi ajándékként Juhász Ferenc az én 
könyvemet kapta tőle, tehát legalább nincs vele különösebb problémája. 
 

A beszélgetés egy irodalmi folyóirat számára átdolgozott változata  
(Átdolgozott szöveg; stílusváltozat: formális) 

 
– Elsősorban arról szeretnék érdeklődni, hogy irodalomtörténészként hogyan keltette fel az 
érdeklődésed a téma. Elkezdted az internetes napló vezetését, majd a közösségi portálon is 
számos anyagot tettél közzé. Miként találtál rá? Tudomásom szerint egyetemi tanár voltál, 
milyen módon kerültél kapcsolatba ezzel a speciális témakörrel? 
– Irodalomtörténészi pályafutásom már a múltban befejeződött, tizenöt éve voltam a Pécsi 
Egyetem oktatója, de mindig is az irodalom állt az érdeklődésem középpontjában. Ez a tanári 
pályafutásom végeztével sem változott. Sokat művelődtem, tetemes mennyiségű irodalom-
történettel foglalkozó könyvet olvastam, így bővítettem ismereteimet. Egy évvel ezelőtt, 
tavaly januárban az ötlött eszembe, hátha másokat is érdekel a téma, példának okáért a ba-
rátaimat. Ekkor még tényleg csak a barátaim szerepeltek a közösségi portálon működtetett 
ismerőslistámon. Feltöltöttem néhány képet az említett portálra, ezekhez pedig kibővített 
képaláírásokat csatoltam. Ismertettem, kik szerepelnek a képen, és hogyan kerültek a meg-
örökített szituációba. Feltevésem igaznak bizonyult, hiszen nemsokára ráébredtem, hogy a 
képek nemcsak a barátaim tetszését nyerték el, de nagy népszerűségnek örvendenek az ő 
baráti körükben is. A közösségi portál sajátossága, hogy a megosztott anyagok korlátlanul 
továbbterjedhetnek, így rengeteg ember szerezhet tudomást róluk. Amikor első ízben tévedt 
pillantásom a feliratkozók számát összesítő számlálóra, számuk meghaladta a kétezret, sőt, a 
háromezer felé közelített. 
– Ez mindössze néhány napot vett igénybe. 
– Pontosítanék, körülbelül két hetet. E két hét folyamán kialakult az általános szövegmennyi-
ség és a sajátos műfaj. 
– Természetesen elolvastam a történetet, az általad bemutatott írók, szerzők sora Radnóti 
Miklóssal kezdődik. Ő a könyv első szereplője, de a te történeted is vele indult, hiszen rábuk-
kantál egy képre, amely Radnótit és kedvesét ábrázolja a téli tájon, síbotokkal. 
– Pontosan. A világhálón böngésztem a síelésről, és rábukkantam a Radnóti házaspárt ábrá-
zoló képre. A fotográfia azon nyomban megfogott, hiszen akár most télen is készülhetett 
volna. Egy gyönyörű ifjú párt ábrázol, mégis rendkívül szomorú, hiszen pontosan ismerjük a 
tragédiájukat, tudatában vagyunk a velük történteknek. A kép annyira megkapó volt, hogy 
nyomban feltöltöttem a közösségi portálra és szerkesztettem hozzá egy rövid leírást. A köny-
vem története így kezdődött, így egy percig sem haboztam, amikor el kellett döntenem, me-
lyik költőnk szerelmének leírása szerepeljen elsőként a kötetben. A könyvben publikált tör-
ténetek közül még egy dolog miatt kitűnik a Radnóti házaspár szerelme, hiszen Gyarmati 
Fanni, azaz Fifi néni az egyetlen szereplő, aki máig él. Ám a hölgy százegy éves, ezért úgy 
gondolom, nem túlzás azt állítani, hogy kellőképpen régi történetről van szó. Egyébként kü-
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lönösen nagy figyelmet fordítok arra, hogy ne bántsam meg kortársaimat, így a róluk való 
publikálást általában elkerülöm. 
– Gyarmati Fanni a Pozsonyi utcában él… 
– Igen, s van szerencsém minden nap elhaladni a ház mellett, hiszen a közelében található a 
munkahelyem. Mivel ugyanabban a házban él egy ismerősöm, nemrégiben az a megtisztelte-
tés ért, hogy járhattam nála és személyesen megcsodálhattam az ajtót, amelyen máig szere-
pel Dr. Radnóti Miklós neve. Ez volt az első közös lakásuk. Mivel, mint már említettem, ő az 
egyetlen máig élő szereplő, tartottam a reakciójától. Ennek oka, hogy – bár nem én írtam 
róla elsőként – a nagyközönség számára talán az én művem által válik nyilvánvalóvá, hogy 
bár Radnóti és Gyarmati Fanni szerelme serdülőkoruktól egészen Radnóti sajnálatos és tragi-
kus haláláig tartott, kapcsolatuk mégsem volt felhőtlen. A költő nem volt örökké hűséges 
feleségéhez, néhány évig szoros kapcsolatot ápolt Beck Judit festőművésszel. Ez a történet 
nem az én tollamból született, s lejegyzői közt sem én vagyok az első, ám a nagyközönségben 
az én könyvem hatására tudatosult a tény. Ennek okán kissé tartottam Gyarmati Fanni véle-
ményétől, ám miután a tudomásomra jutott, hogy felolvasták a hölgynek (hiszen sajnálatos 
módon ő maga már nem tud olvasni), és ő nem tiltakozott ellene, megnyugodtam. Nem ke-
vésbé örültem, amikor Juhász Ferenc költő lánya elmesélte, hogy Fanni az én könyvemmel 
lepte meg a költőt karácsony alkalmából, mivel ebből világosan kiderült számomra, hogy 
nem neheztel rám. 
 

Beszélgetés a könyv szerzője és egy közeli barátja közt 
(Átdolgozott szöveg; stílusváltozat: szleng) 

 
– Halli, azt akarom kérdezni, irodalomtörisként honnan szedted ezt a témát? Mert tudom, 
hogy elkezdted azt a blogot, aztán az efbén is sokat irkodtál róla… Honnan szívtad? Tudom, 
hogy te anno az egyetemen tömted az emberek fejét… Ott jött ez a téma?  
– Ja, valamikor az őskorszakba még Pécsen tanítottam, kábé tizenöt éve, de azért az iroda-
lom az úgy mindig ott volt. Ilyenekről olvastam, marha sok irodalomtöris könyvet rágtam át, 
aztán kábé tavaly januárban feltettem egy képet az efbére, hátha a haverokat is érdekli, nem 
csak engem. Hát akkor még télleg csak a haverok voltak bejelölve, de feltoltam pár fotót, 
meg írtam is valamit hozzájuk, hadd örüljenek. Leírtam, hogy ki meg mi van a képeken, és 
hogy hogy kerül oda. Kisült, hogy eléggé csípik a haverok, de nemcsak ők, hanem az ő haver-
jaik, meg még azoknak a haverjai is, meg úgy elég sokan, mert ugye ha feltolsz valamit az 
efbére, azt aztán már mindenki sasolhatja. Amikor először csekkoltam azt a számlálót, ami 
mutatja, hány subscriberem van, akkor már asszem két-háromezer is volt.  
– Ne már, pár nap alatt? 
– Kábé két hét alatt, akkor meg már benne voltam. Már megvolt, mennyi rizsát írok, meg az 
is, hogy hogyan. Aztán ezeket szedtem össze, és így lett a könyv. 
– Hát én lecsekkoltam a könyvet, ugye Radnótival kezded, aztán több íróról is írsz. Szóval a 
könyv is Radnótival indul, meg a te sztorid is, mert volt ez a síelős kép a Radnótiról meg a 
csajáról. 
– Jaja. Hát az úgy volt, hogy a síelésről kerestem valamit a neten, a Google meg kidobta ezt a 
képet Radnótiékról, és már akkor nagyon csíptem, mert olyan feelingje volt, mintha most 
télen kapta volna le őket valaki. Fiatalok, jól néznek ki, de marha depis az egész, mert ott van 
egy srác meg egy csaj, majdnem annyi idősek, mint mi, és vágjuk, végül hogy megszívták. 
Úgyhogy ezt úgy rögtön tökre bírtam, aztán ez volt az első, amit feldobtam az efbére, meg 
írtam hozzá valami rizsát. Úgyhogy télleg ezzel kezdődött a sztori, ezért nem is nagyon agyal-



2018. 03. 05. 31 

tam azon, hogy kezdődjön a könyv. Amúgy még valami miatt speckók Radnótiék, mert az 
egyetlen szereplő, aki még nem dobta fel a talpát, az Gyarmati Fanni, vagy Fifi néni, ahogy 
akarod. Mondjuk már elég öreg, százegy éves, úgyhogy elég régi a sztori is. Amúgy attól na-
gyon parázok, nehogy megsértek valakit, mert az elég gáz lenne. 
– A nyanya a Pozsonyi utcában lakik, ugye? 
– Aha, én minden nap arra járok melóba, mert ugye ott az irodám. A házban is voltam már, 
van ott egy haverom, persze lecsekkoltam az ajtót, még most is ott van, hogy Dr. Radnóti 
Miklós, szóval ott laktak régen. Amúgy kicsit paráztam, hogy mi van, ha felhúzza magát a 
néni, mert ugye ő az egyetlen, aki még él, és ezt nem én írom meg először, de szerintem a 
legtöbben tőlem tudják, hogy bár tinikoruktól Radnóti haláláig dúlt a love, azért a Radnóti is 
szoknyázott, egy-két évig volt egy másik csaja is, az a festő, Beck Judit. Úgyhogy mondom, 
nem én írtam meg először, de sokaknak miattam esett le, hogy mi volt, úgyhogy paráztam. 
Aztán valaki mondta, hogy felolvasta neki, mert olvasni ugye már nem tud a nénike, hát nem 
szólt semmit, de nem volt pipa. Aztán a Juhász Ferenc lánya mondta, hogy az apja a könyvet 
kapta a Fannitól karira, úgyhogy télleg nem volt kiakadva. 
 

Átdolgozás: Kiripolszky Michaela 
 


