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6. óra 
A SZAVAK MEGOSZLÁSA  

AZ ÉLŐ NYELVHASZNÁLATHOZ VISZONYÍTVA 
 
 

A szókészlet legnagyobb része olyan szavakból áll, amelyek a j e l e n k o r b a n  haszná-
latosak, még ha nem is mind közismertek, pl. asztal, tó, lézer, titrál. Ehhez az élő szókincsbeli 
réteghez lehet viszonyítani két másik réteget: az a r c h a i z m u s ok a t  és a n e o l o g i z m u s o -
k a t . 
 
 

& AZ ARCHAIZMUSOK 
 
 

Az archaizmusok olyan lexémák (szavak vagy állandósult szókapcsolatok), amelyek 

mmáárr  nneemm  kköözzkkeelleettűűeekk,,  mmiikköözzbbeenn  rrééggeebbbbeenn  aazzookk  vvoollttaakk. 
 
Az egykor közkeletű szavak és állandósult szókapcsolatok egy 

része úgy tűnik el a nyelvhasználatból vagy szorul benne vissza, hogy 
az általa jelölt fogalom továbbra is fontos marad és nem szorul hát-
térbe az adott közösségben, csak éppen más szó terjed el helyette. 
Az ilyen szavak nagy része a mai szótárakban már egyáltalán nem 
szerepel. Azok, amelyek szerepelnek, rendszerint „elavult” vagy „ré-
gies” minősítést kapnak, ill. előfordul még az „elavulóban” vagy „ki-
veszőben” minősítés is, ez utóbbiaknak azonban bizonytalan a jelen-
téstartalma. Az ilyen lexémákat nyelvi archaizmusoknak nevezzük. 

 
Az egykor közkeletű lexémák kiavulása, ill. régiessé válása olykor azért történik, mert 

az általuk jelölt tárgy, fogalom megy ki a divatból. Az ilyen szavakra és állandósult szókapcso-
latokra az esetek egy részében a Tört fogalomköri minősítés utal az értelmező kéziszótárban 
és a hétkötetes értelmező szótárban, a Termini magyar–magyar szótárban viszont „történe-
ti” stílusminősítéssel vannak ellátva. Az ilyen lexémákat historizmusoknak vagy fogalmi ar-
chaizmusoknak nevezzük. 
 
Videó: 
Archaism – kópia (2.47) 
What is ARCHAISM What does ARCHAISM mean ARCHAISM meaning definition  explanation 
– kópia (3.51) 
 
 

# I. Nyelvi archaizmusok 
 
 

A nyelvi archaizmusok  (szűkebb értelemben vett archaizmusok) olyan lexémák, 
amelyek ma is meglévő dolgot vagy fogalmat jelölnek, s amelyeket a mai beszélők vagy egy-
általán nem ismernek, s így természetesen nem is használnak, mert kihaltak, vagy ha ismerik, 
ill. használják őket, akkor „elavult”, „régies” vagy „kissé régies” stílusértéket tulajdonítanak 
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nekik. Az ilyen lexémák mellőzése azért lehetséges, mert mindegyiknek létezik a nyelvben, 
annak adott dialektusában vagy regiszterében – s egyszersmind a beszélők szókincsében – 
legalább egy közkeletű szinonimája. 

 
Ha egy nyelvi archaizmus a mai nyelvben hasonló, de nem azonos hangalakban vagy 

hasonló, de nem azonos jelentéssel sem közkeletű, „teljes archaizmusnak” nevezzük. Ha 
ez a lexéma hasonló hangalakban és azonos jelentésben ma is közkeletű, az archaikus hang-
alakú lexémát „formai archaizmusnak” hívjuk. Ha ma is van olyan lexéma, melynek 
hangalakja azonos a régivel, jelentése pedig hasonló, mint az archaizmusé, de nem azonos 
vele, és az közkeletű, az archaizmust „jelentésbeli  archaizmusnak ” nevezzük. 
 

A régihez hasonló jelentésen  olyan jelentést kell érteni, amely jelentéstani kapcso-
latban van a régivel; ez mindig vagy csaknem mindig jelentésváltozás következménye. A rég i -
hez hasonló hangalakon olyan hangalakot kell érteni, amely oly mértékben megegyezik a 
régivel, hogy a laikus beszélők is összekapcsolják a kettőt; az új hangalak létrejöhet szabályos, 
analógiás vagy szórványos hangváltozással, szóvegyüléssel, továbbképzéssel, más nyelvből 
vagy olykor ugyanabból a nyelvből való újrakölcsönzéssel stb. 

 
A nyelvi archaizmusok közt vannak egyfelől olyanok, amelyek ma egyáltalán nem 

használatosak; ezek a beszélők számára teljesen ismeretlenek, passzív szókincsükbe sem 
tartoznak bele. Ezek a kihalt szavak . Az archaizmusok másik része ma is használatban van, 
azonban ezeket a beszélők stilisztikailag jelölt elemként kezelik, „elavult” , „régies” vagy 
„kissé rég ies” stílusértéket tulajdonítanak neki. 
 
 
1. Teljes archaizmusok  
 
 

Amint az már föntebb is kiderült, egy nyelvi archaizmus akkor minősíthető teljes ar-
chaizmusnak, ha a mai nyelvben hasonló hangalakban vagy hasonló jelentéssel sem közkele-
tű. E szavak egy részét, a kihaltakat, a mai szótárak már egyáltalán nem tartalmazzák, más 
részük „elavult vagy „régies” minősítéssel látják el. A minősítés a szócikkfejben van, ezzel 
jelezve, hogy az egész lexémára, nem csak valamely jelentésére vonatkozik. 
 

K i h a l t : áj ’keskeny völgy, szakadék’; alamán ’német’, ’németországi’; alít ’vél, gondol’; 
’hisz, remél’; aszó ’kiszáradt völgy’; atyval ’mostohaapa’; bakter ’puska (iskolában)’; balha ’go-
lyó’; békacenk ’ebihal’; békafi ’ebihal’; beretra ’papi süveg’; bestye ’vadállat’; bitang ’zsák-
mány’, ’váltságdíj’, ’csavargó’, ’fattyúgyermek’; bitangot oszt ’zsákmányt oszt’; boksa v. baksa 
’fiatal kecskebak’, ’kínpad’, ’szénégető máglya’; búzafő ’kalász’; csalma ’török turbán’; ’(táj) 
hosszú süveg’; csúcsa ’lándzsa’; dalár ’énekes, dalnok’; dormitórium ’<kolostorban, kollégium-
ban> hálóterem’; emik ’szopik’; emtet ’szoptat’; epeség ’lelki keserűség, bánat’; eszterág ’gó-
lya’; evet ’mókus’; fónagy ’falunagy, bíró’; házsárt ’kocka’, ’kockajáték’, ’veszekedés’; hiu ’pad-
lás’, ’hézag’; holval v. hollal ’korán’, ’reggel’; húgy ’csillag’; imette v. imetten ’ébren’; isa ’bi-
zony’; ispotály v. hispotály ’(ingyenes) szálláshely búcsújárók, zarándokok stb. részére’, 
’szegénysorsú betegek, öregek, özvegyek menhelye’; iszamik ’csúszik, siklik’; iszamó ’csúszós 
hely’; jó ’folyó’; jonh ’belső rész (szív, lélek, epe, ágyék, gyomor, máj)’; kakucs ’vaksi, rövidlátó’; 
kakucsol ’kukucskál’; kápa ’ruhára varrt, háromszög alakú fejrevaló; csuklya; kámzsa’; kaput 
’férfiak által viselt hosszú felsőkabát’; kaszab ’mészáros’; kásztigál ’fenyít, büntet’; kecele ’mi-
seruha’; kelem ’folyó két partja közti átkelőhely’; korhely ’naplopó’; lok ’mocsaras terület; la-
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pály’; lom ’hó’; mál ’hegyoldal’, ’állat has alatti prémje’; megkórul ’megbetegszik’; megtökél 
’megerősít’, ’teljessé, egésszé, éppé tesz’, ’meggyógyít’, ’betelik, elmúlik’; megtökít ’megkínoz’, 
’fegyverrel megtámad, tönkretesz’; monnó ’mindkettő’; mony ’tojás’, ’hím ivarmirigy; here’; 
némber ’nő’ (nem pejor); nőszik ’<férfi> nőket kerülget nősülés vagy együttjárás céljából’, ’ud-
varol’, ’házasodik, nősül’, ’<férfi> közösül’, ’<állat> párosodik’; págyimentom v. pádimentom 
’padló’; ’kövezet’; pakocsa ’csúfolódás, tréfa’; patyolat ’finom fehér vászon’, ’fehér szín’, (mn) 
’fehér’; remonda ’katonaló’, ’feslett erkölcsű nő (táj is)’; rér ’sógor’; séd ’patak’; seg ’domb, 
hegy, magaslat’; sib ’csaló, szemfényvesztő’, ’haszontalan személy’; sólya ’lábbeli, különösen 
szandál, papucs’; soror v. szoror ’apácanővér’; sömörög ’ránc’, ’kiütés, pörsenés’; sömörgözik 
’ráncossá válik’, ’kiütéses lesz’; süv ’sógor’; szád ’nyílás’; szár ’világos színű, sárgás’, ’növényzet 
nélküli, tar’, ’kopasz’; tege ’tegnap’, ’nemrég, a minap’; tegeten v. tegetlen v. teget ’nemrég, a 
minap’; valál ’tény, való helyzet’, ’közösség törvénye’, ’birtok, jószág; anyagi javak’, ’elöljáró, 
hivatalos személy’; vélom ’apácafátyol’, ’halotti lepel’; vehem ’szamárcsikó’; ’őzgida’; ’magzat’; 
venerék ’egyfajta (szeszes) ital’; veszteg ’hallgatag, csendes’; vesztegel ’hallgat’. 

E l a v u l t :  aeroplán ’repülőgép’; ámbátor v. bátor ’ámbár’; bakó ’hóhér’; balgatag ’okta-
lan, esztelen’; bestye ’<szitokszóként> gyalázatos személy’; billikom ’üvegből, kristályból v. 
fémből készült nagyobb serleg, kupa’; cinterem ’temető’; dali ’délceg, deli’, ’díszes, ékes’; deli 
’karcsú, magas, arányos termetű’ (irod), ’remek, pompás’ (irod); föveg ’férfi fejfedő’; gerencsér 
’fazekas’; grádics ’lépcsőfok’, ’lépcső’; gyolcs ’finom fehér vászon’; hagymáz ’tífusz’; hányja 
magát ’dicsekszik’; imhol ’íme, itt (van)’; ipa ’após’; ispotály ’kórház’; kalamáris ’tintatartó’; 
kalmár ’kereskedő’ (nem pejor); kalpag ’karimátlan szőrme fejfedő’; kápa ’a nyereg elöl és há-
tul felálló csúcsos része’; kéneső ’higany’ (nép is); kösöntyű ’karon, nyakban vagy ruhán hordott 
díszes női ékszer’; labdacs ’pirula’; lazsnak ’pokróc’; lóding ’puskapor vagy töltény tartására va-
ló tarsoly’, ’töltény’, ’vállra vethető szíj kard, tarsoly stb. ráakasztására’; nadály ’pióca’; napa 
’anyós’; negéd ’büszkeség’, ’kényeskedés, magakelletés’, ’szeszély’; negédes ’(irod) mesterkél-
ten finomkodó, szenvelgő’, ’(ritk) büszke’; nyoszolya ’ágy’; nyoszolyó ’koszorúslány’; oroz ’lop’; 
orv ’alattomos gonosztevő, tolvaj’; pattantyú ’ágyú’; penzió ’nyugdíj’; plánum ’tervezet’; poli-
klinika ’rendelőintézet’; porkoláb ’börtönőr’; plasztilin ’gyurma’; rác ’szerb’; ráró ’kerecsensó-
lyom’; restauráció ’vasúti vendéglő, resti’; strázsa ’(fegyveres) őr’, ’őrség, őrhely’ (nép is); szála 
’(bál)terem’; szerdék1 ’(táj) zsákmány, szerzemény’, ’(irod) teremtmény, ember, szerzet’; szer-
dék2 ’aludttej vagy lefölözött tej’ (nép is); szerecsen ’arab’, ’mór’, ’izmaelita’, ’néger’ (nép is); 
szövétnek ’kezdetleges fáklya’; toportyán v. toportyánféreg ’farkas’, ’(táj) medve’; veszteg 
’nyugodt, mozdulatlan’, ’tétlen’; vesztegel ’nyugalomban van’, ’elmulaszt, elhanyagol’; zsivány 
’erdei vagy pusztai rabló, útonálló’. 

R é g i e s :  ama ’az a…’; bakter ’éjjeliőr’ (nép is); balga ’oktalan, esztelen’; bitang ’hitvány 
személy’; borbély ’férfifodrász’; csalfa ’hamisan hitegető, hűtlen’; cselekedet ’tett’; csirkefogó 
’gazember’; dalárda ’műkedvelő énekkar’; ebek harmincadjára kerül ’rossz sorsra jut’, ’elkalló-
dik’; egzisztál ’létezik’; egylet ’egyesület’; elegyedik ’keveredik’; eloroz ’ellop’; esztendő ’év’; 
hajtási igazolvány ’járművezetésre való jogosultságot igazoló dokumentum’; inas ’ipari tanuló, 
szakmunkástanuló’; internátus ’diákotthon, kollégium’; kalmár ’kereskedő’ (pejor); kaszárnya 
’laktanya’; kihágás ’szabálysértésnek minősített, enyhe fokozatú bűncselekmény‘; korhely ’ré-
szegeskedő ember’; lak ’különálló kisebb lakóház vagy valakiről elnevezett villa’; léhűtő ’ha-
szontalan ember’; magaviselet ’a tanuló érdemjeggyel minősített iskolai viselkedése’; mundér 
’katonai egyenruha’; néhai ’már nem élő’; némber ’tiszteletre méltó női tulajdonságok nélküli 
nő’; orv ’(mn) alattomos gonosztevőre jellemző’; pernahajder ’haszontalan személy’; szajha 
’feslett erkölcsű nő’; szel ’éles eszközzel simán vág’; szenveleg ’gyöngéd érzelmet vagy szánal-
mat keltő állapotot tettet, színlel’; szvetter ’kardigán’; tanonc ’ipari tanuló, szakmunkástanuló’; 
végszó ’utolsó, döntő szó’, ’búcsúzáskor, halál előtt mondott utolsó szó’; veszteg ’tétlenül’; vi-
gasság ’vidámság’, ’mulatság’. 
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Ezek az archaizmusok azért  „teljesek”, mert ezekhez képest a többi típus részleges: a 
formai archaizmusok azért, mert csak a korábbi hangalakjuk avult el a hangalaki változás 
következtében, a jelentésbeli archaizmusok azért, mert csak a jelentésük változott meg a 
jelentésváltozás következtében. 
 
 
2. Formai archaizmusok  
 
 

A formai archaizmusok, amint láttuk, olyan archaizmusok, melyeknek a hangalakja, ill. 
alaki felépítése hasonlít egy ma közkeletű, azonos jelentésű formára, csak kismértékben kü-
lönbözik tőle. A két szó a legtöbb esetben egymás alakváltozatának tekinthető, azaz 
polinimikus viszony van köztük (a polinímiáról egy későbbi előadásban lesz szó).  

 
A teljes archaizmusokhoz hasonlóan a formai archaizmusok közül a kihaltak nem sze-

repelnek a mai szótárakban, a többi „elavult” vagy „régies” minősítést kap. A minősítés itt is 
a szócikkfejben van, mivel az egész lexémára, nem csak valamely jelentésére vonatkozik. 

 
Az alábbi példákban a mai hasonló hangalakú szó többnyire szerepel az értelmezés-

ben. 
 
Kihalt: álladalom ’állam’; állat ’állít’; apol ’csókol’, ’gondoz’, ’dédelget’; bomboz ’bimbó-

zik’, ’feslik’; ebédelő ház ’ebédlő’; fászkodik ’fohászkodik’; függélyes ’függőleges’; gépely ’gép’; 
golyóbis ’golyó’; hadi vezér ’hadvezér’; hajdanta v. hajdantan ’nagyon régen, valaha’; heretnek 
’eretnek’; hiacint ’jácint’; hóhár ’hóhér’; istória ’história’; ivola ’ibolya’; jog ’jobb kéz’, ’jobb ol-
dal’; keleh v. kelyeh ’kehely’; kérdezet ’kérdés, tudakozódás’; kérel ’kérlel’; késődik ’késik’; két 
’kétség, kétely’; kevecs ’kavics’; malazsa v. malozsa ’mazsola’; mártély ’mártír’; mindétig ’min-
dig’; mindjárást ’mindjárt’; párdics ’párduc’; reg ’reggel’; rét ’réteg’; röv ’rövid’; sül v. szül ’sün’; 
szarándok ’zarándok’; uszturuc v. usztruc v. isturuc v. struc ’strucc’. 

Elavult: ád ’ad’; agát ’achát (kvarcfajta)’; akkoron ’akkor’; alkalmatos ’alkalmas’; által ’át’; 
átfordít ’más nyelvre lefordít’; esmér ’ismer’; evangyéliom ’evangélium’; férfiú ’férfi’; fiág ’fér-
fiág’; franc ’francia’; hallszik ’hallatszik’; kópia ’kopja’; herbaté ’herbatea, gyógytea’; hitlen ’hi-
tetlen’, ’hűtlen’; hív ’hű’; hívság ’hiúság, hivalkodás’, ’hiábavaló dolog’; ilyetén ’ilyen’; ilyetén-
képpen ’így, ilyenképpen’; imigyen v. imígy ’az imént jelzett módon v. a következőképp’; indus 
’ind’, ’indián’; iskátula ’skatulya’; januárius ’január’; kálomista ’kálvinista’; karajcár ’krajcár’; 
keménymag ’köménymag’; klastrom ’kolostor’; kóta ’kotta’; könyű v. könyv ’könny’; leányzó 
’leány’ (nem érzelmileg telített vagy ironikus); lóher ’lóhere’; majdan ’majd’; megétet ’megetet’ 
(táj is); megintelen v. megintlen ’megint’; mikoron ’azalatt, amíg’; mindazáltal ’mégis’; minek-
utána ’miután’; néki ’neki’; okvetetlen ’okvetlen’; oskola ’iskola’; pediglen ’pedig’; ragaszték 
’rag’; repes ’repdes’; szándok ’szándék, akarat’; szorgalmatos ’szorgalmas’; tereh ’teher’; zor-
don ’zord’; zugoly ’zug’.  

Régies:  alászáll ’leszáll’; alkalmasint ’valószínűleg’; avagy ’vagy’; eleddig ’eddig, mostaná-
ig’; folyóvíz ’folyó’; hajdan ’nagyon régen, valaha’; hasonlatos ’hasonló’; helybéli ’helybeli’; holt 
’halott’; immár ’már’; kél ’kel (ige)’ (nép is); létel ’lét’; mindazonáltal ’mégis’; nevezetű ’nevű’; 
reá ’rá’ (nép is); státus ’státusz’; tar ’kopasz’, ’kopár’; végezet ’vminek a befejezése, vége’. 
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3. Jelentésbeli archaizmusok 
 
 

Amint láttuk, a jelentésbeli archaizmusok olyan archaizmusok, melyeknek a jelentése 
hasonlít a ma közkeletű formáéra, csak kis mértékben különbözik tőle, miközben hangalakjuk 
azonos.  

 
Ha nem rokon jelentésben használatosak, akkor homonimákról van szó, és így semmi kö-

zük az archaizmusokhoz. Így pl. a húgy ’csillag’, jó ’folyó’ vagy a szár ’világos színű’ nem jelen-
tésbeli, hanem teljes archaizmusok, mert jelentésük nem hasonlít a ma is közkeletű húgy ’vize-
let’, jó ’az elvárásoknak megfelelő’, ill. a szár ’növény, láb, nadrág stb. része’ szókéra. Ugyan-
ezért a könyv ’könny’ sem jelentésbeli, hanem formai archaizmus. 

 
A jelentésbeli archaizmusok közül a kihaltak nem szerepelnek a szótárakban, a többi 

úgyszintén „elavult” vagy „régies” minősítést kap a szótárakban, hacsak maga a jelölt valóság 
is nem megy ki a használatból; ez utóbbi esetben a „történeti” minősítés jár nekik. A minősí-
tés nem a szócikkfejben szerepel, hanem az adott jelentésnél, mivel az ilyen szavak szükség-
szerűen poliszémek, van még ma is élő jelentésük. (Ha nem volna, akkor az alább említett 
teljes archaizmusok közé tartoznának.) 
 

Az alábbi példákban a szó mai jelentését a rövidség kedvéért mellőzzük. 
 

Kihalt: acél ’kard’; adat ’adás’; agy ’koponya, koponyacsont’; alak ’álarc’; állat ’állapot’, 
’lény’, ’dolog’, ’lényeg’, ’eszköz’; alvó ’hálószoba’; árnyék ’szín, fészer’; ballon ’labda’, ’léghajó’, 
’üvegtartály’; bátorság ’biztonság’; buta ’tompa, életlen’ (táj is); fél ’embertárs’, ’feleség’; fé-
lelmes ’istenfélő’, ’félénk’; fogoly ’fogság’; fontos ’egy font súlyú’; forgatag ’örvény’; házsártos 
’kockajátékos’, ’bajvívó’, ’bajkeverő’; here ’állat hímje’, ’férfi’; higgad ’lágyul’ (vö. híg); hivatal 
’hívás’; horgol ’visszahajt, elgörbít’, ’hajlik, fordul’; hölgy ’menyétféle ragadozó; hermelin’; húr 
’emberi vagy állati bél’ (táj is); istáp ’bot’; kéj ’akarat, hajlandóság’; készség ’felszerelés, kész-
let’ (nép is); kipapol ’kiprédikál’; kommandó ’vezényszó’ (nép is); koporsó ’sír, sírüreg’; kór ’be-
teg’, ’beteg ember’; mandátum ’parancs’; maradás ’maradiság, elmaradottság’; nagyszerű 
’nagy méretű’; osztály ’osztozkodás’; ravasz ’róka’; remek ’darab’; rajongó ’vmely vallási közös-
ség tagja’ (pejor); röppentyű ’rakéta’; sima ’hamisan hitegető, hűtlen’; szalonna ’tök, sárgadiny-
nye bele, húsa’ (táj is); szerzet ’előírás’, ’vallási szokás’, ’dolog’, ’állapot’, ’szerződés, megálla-
podás’; tárgy ’pajzs’; tetem ’csont’; vendég ’idegen származású személy’; verő ’kalapács’ (táj 
is). 

Elavult: acélos ’acélból való’; ágazat ’fa, bokor ágainak összessége’; által ’át’; barom ’na-
gyobb háziállat’; boglár ’díszruhán, fövegen, övön stb. ékköves vagy arany- és ezüstfonallal át-
szőtt gomb, csat vagy más ékítmény, ékszer’; bók ’(kisebb) meghajlással kifejezett tisztelet-
adás’; bolt ’sajátos technikával készült íves szerkezetű mennyezet’; deák ’latin’; dús ’gazdag’; 
egyház ’templom’; franc ’vérbaj’ (nép is); hivatal ’tisztség’; holott ’ahol’, ’hiszen’; illuminált ’ki-
világított’; ír ’fest, rajzol, ill. így díszít’ (nép is); kéj ’kény, önkény’, ’gyönyör (nemcsak szexuális), 
tetszés’; konstelláció ’csillagkép’; marha ’vagyon, kincs’, ’ingóság’, ’áru’, ’jószág’; mars ’katonai 
menetelés’, ’(katonai) induló (nép is)’; megétet ’megmérgez’ (nép is); megy a birok ’folyik a bir-
kózás, küzdelem’; nádméz ’(nád)cukor’; násfa ’nyakláncon viselt, drágakővel kirakott arany ék-
szer’; olvas ’számlál, számol’ (nép is); öklel ’szúrófegyverrel (lóháton) viaskodik, mérkőzik’; pa-
pol ’<pap> prédikál’; paripa ’herélt ló’; pityke ’füles (lapos) fémgomb, rendszerint férfiruhán’; 
rajong ’rajzik, nyüzsög, rajként csapatosan röpköd’; remek ’a céhrendszerben: mestervizsga’; 
rengő ’bársonnyal bevont karos pad’; repes ’röpdös’; sajtó ’prés’; strázsál ’őrt áll’; szálfa ’ökle-
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lésre használt, hosszú, egyenes rúd’; széket ül ’ítélkezik, törvénykezik’; szentencia ’ítélet’; te-
tem ’élő emberi test’ (ritk, irod); vigyáz ’virraszt’, ’virrasztva őrködik’; világ ’világosság, fény’. 

Régies:  asszony ’nő’; atya ’apa’; elveszik ’elpusztul’, ’elkárhozik’; emlékezet ’emlék’; haza-
tér ’hazamegy (rövid távollét után)’; kámzsa ’szerzetesi csuha’, ’annak csuklyája’; köntös ’(fel-
ső)ruha, kül. hosszú, bő kabát’; mákvirág ’feddést érdemlő személy (gúny is)’; megcsal ’be-
csap’; szerzet ’ismeretlen, furcsa vagy gyanús ember (tréf v. gúny is)’; vet ’dob’; marha ’szar-
vasmarha’. 

 

Az elavulás folyamata 

 

1. A szavak egy részének elavulása általában azzal kezdődik, hogy az élőbeszédben és az írott 
nyelv informális válfajaiban egyre ritkábban használjuk őket, fokozatosan a formális stílusba 
szorulnak vissza, a beszélt nyelvben „formális“, ill. „választékos” lesz a stílusértékük. Az írott 
nyelvben is „választékos“ lesz a stílusértékük, de ott még akkor nem feltétlenül válnak ritká-
vá. 
2. Az idő múlásával a beszélt nyelvben és az írott nyelv informálisabb változataiban „kissé 
régiessé“, majd „régiessé válnak“, az újabb nemzedékek már nem nagyon használják őket 
vagy egyáltalán nem használják. Az írott nyelv formálisabb változataiban továbbra is haszná-
latosak maradhatnak „választékos“ stílusértékkel, s ott olykor a fiatalabbak is használhatják 
őket, de már ott is elkezdődhet már a visszaszorulásuk. Minden nemzedék passzív szókincsé-
be beletartoznak még. 
3. A beszélt nyelvből és az írott nyelv informális válfajaiból teljesen kiszorulnak, s az írott 
nyelv némely formálisabb regiszteréből is megindul a kiszorulásuk (pl. a szaknyelvekből, a 
hivatali nyelvből). Ilyenkor leginkább a szépirodalom nyelvében maradnak meg, s a szépiro-
dalomra lévén jellemző a használatuk, „(szép)irodalmi” stílusértékre tesznek szert (a mai 
szépirodalomra kell gondolni, tehát nemcsak a régiben, a maiban is megvannak még). Olykor 
sajátos szaknyelvi jelentésben a szaknyelvekben is élőek maradhatnak. Az átlagosan iskolá-
zott és olvasott beszélők passzív szókincsében még mindig élnek. 
4. Idővel a mai szépirodalom nyelvében is ritka használatúvá válnak, ilyenkor a szótárak „rit-
ka”, ill. „kissé régies“, majd „régies“ minősítéssel is megjelölhetik őket, a „választékos“ és a 
„szépirodalmi“ mellett. Az átlagosan iskolázott és az olvasott emberek passzív szókincsébe 
még mindig beletartoznak. 
5. Ha már a mai szépirodalomban nem fordulnak elő, s a beszélők csak a régebbi irodalmi 
alkotások révén ismerik meg őket, „elavult“ lesz a stílusértékük. Már csak azoknak a passzív 
szókincsében vannak meg, akik sok régebbi irodalmat olvasnak, vagy foglalkozásuk révén 
kerülnek kapcsolatba a régi magyar irodalommal, ill. régi magyar nyelvvel (irodalmárok, 
nyelvészek, történészek, levéltárosok stb.). 
6. Ha már azok az irodalmi alkotások, amelyekben használatosak voltak, nem tartoznak a mai 
nemzedékek aktív kulturális örökségéhez (magyarán: nem tanulnak róluk az iskolában, ill. 
már nem kötelező olvasmányok), ezek a szavak kihalttá válnak. Az ilyen szavakat már az ér-
telmező szótárak sem tartják számon, csak a történeti, etimológiai és ehhez hasonló szótá-
rak.  
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# II. Historizmusok (fogalmi archaizmusok) 
 
 

Amint láttuk, a historizmusok olyan lexémák, melyeknek a denotátuma idejétmúlt do-
log vagy fogalom, ezért a mai nyelvi diskurzusokban csak olyankor fordulnak elő, amikor 
múltbeli dolgokról van szó. A historizmusok kiszorulása az élő nyelvhasználatból tehát egye-
nes következménye a denotátum háttérbe szorulásának; ezért szokás a historizmusokat 
olyan lexémákként meghatározni, amelyek az általuk jelölt fogalommal együtt vesztek ki a 
nyelvhasználatból. 

 
Leíró szempontból ezekhez a szavakhoz a „történeti” stílusminősítés illene, azonban 

az általunk mérvadónak tekintett értelmező kéziszótár és a magyar nyelv értelmező szótára 
nem látja őket el stílusminősítéssel, viszont azokat, amelyek előfordulnak a történeti iroda-
lomban, és ott tulajdonképpen terminus technicus jellegűek a Tört fogalomköri minősítéssel 
látják el (a. m. „történettudományi”). Amint láttuk, a Termini-szótár „történelmi” stílusminő-
sítéssel látja el őket. 

 
Egy, a mai világban már meg nem lévő dologra vagy fogalomra utaló lexéma teljes 

egészében kiszorulhat a nyelvhasználatból; ilyenkor teljes historizmusról beszélünk. Van 
egy példánk arra is, hogy egy ilyen lexéma módosult hangalakban él tovább egy mai dolog 
vagy fogalom megnevezéseként; ezt formai- jelentésbel i historizmusnak nevezhetjük. 
Ennél jóval gyakoribb az az eset, amikor az ilyen lexéma változatlan hangalakban, de mai 
dologra vagy fogalomra utaló jelentéssel él tovább; az ilyen lexéma je lentésbeli  h isto-
rizmus. 

 
Feltehető, hogy a beszélők a nyelvi archaizmusokhoz hasonlóan a historizmusokat is 

(vagy legalább egy részüket) „elavult”, „régies” vagy „kissé régies” stílusértékűnek érzik, ki-
véve amikor a történeti szakregiszterek részeként, terminus technicusként szerepelnek (bár 
természetesen némelyek terminus technicusként is válhatnak elavulttá vagy régiessé). Mivel 
a historizmusok stílusértéke az időbeliség síkján sokkal bizonytalanabbnak látszik, mint a 
nyelvi archaizmusoké, alább következő példáinkat inkább más szempontból csoportosítjuk, 
aszerint, hogy mennyire régi korból származnak. 

 
A historizmusoknak általában nincs szinonimájuk; ha mégis van, az nemegyszer újabb 

keletkezésű terminus technicus. Újabb keletkezésű, történelmi vonatkozású szavak pl. a po-
gány magyar korra vonatkozó horda, kalandozás, nomád, rabszolga, sámán, törzsfő, zsold. 
Az ilyenek, bár pl. egy történelmi regényben korfestő értékűek lehetnek, a beszélők számára 
valószínűleg nem vagy kevésbé jellemző módon „elavult” vagy „régies” stílusértékűek. 
 
 
1. Teljes historizmusok 
 
 

A teljes historizmusok olyan historizmusok, melyeknek a hangalakja sem változatlan, 
sem módosult formában nem közkeletű a mai nyelvben, mai dolgok, fogalmak megnevezé-
seként (legfeljebb homonimaként, de persze a homonima egy másik lexéma).  
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R é g e b b i  p é l d á k : akó ’egyfajta űrmérték’; angária ’robot, úrdolga’; arasz ’egyfajta 
hosszmérték’; bakacsin ’ravatal bevonására használatos (fekete) vászon vagy posztó’; batka 
’régi pénznem’; bég ’a pasánál alacsonyabb rangú török főhivatalnok’; dézsma ’az a hányad, 
amit a jobbágy a maga terményéből és állataiból földesurának, ill. az egyháznak köteles volt 
beszolgáltatni’; fekete sereg ’Mátyás király állandó zsoldoshadseregének magva’; főszolgabíró 
’<1950 előtt:> a járás vezető tisztviselője’; fringia ’széles pengéjű szablya’; garas ’régi váltó-
pénz’; gyepűelve ’a gyepűn túli lakatlan terület’; hajdú ’<a 15. század végétől:> fegyveres mar-
hahajcsár’, ’<a 16–17. században:> szegénylegényekből összeverődött katonák, akiknek egy ré-
szét Bocskai letelepítette a mai Hajdúság területén’, ’(fegyveres) nemesi vagy hatósági szolga, 
poroszló’; ’díszes egyenruhájú vármegyei vagy városi altiszt’; hajpor ’hajnak vagy parókának 
behintésére használt rizspor a 17–18. században’; handzsár ’ívelt pengéjű, kardszerű rövid ke-
leti fegyver’; háznagy ’egyesület gondnoka’, ’a parlamentben a ház helyiségeire és rendjére fe-
lügyelő tisztviselő’, ’a király udvartartásának vezetője (major domus)’; hitújítás ’reformáció’; 
huszárzsír ’tetű irtására való higanyos kenőcs’; ispán ’magas rangú, különösen a vármegye élén 
álló királyi főtisztviselő’, ’földbirtokon a munkavégzésre felügyelő alkalmazott’; jobbágy ’a föl-
desúr földjén gazdálkodó paraszt, aki az urának dézsmával és robottal tartozott’; kazamata 
’erődítésben, várban belövéstől védett (alagútszerű) helyiség’, ’föld alatti várbörtön’; kelevéz 
’dárdaszerű fegyver’; kenéz ’<a középkorban:> a Kelet-Magyarországra betelepülő románság 
vezetője’, ’telepes községek bírája’; keresztes lovag ’<a 11–13. században a Szentföld visszafog-
lalásáért vezetett hadjáratban részt vevő lovag>‘; királyi tábla ’<1486 és 1848 között:> központi 
bíróság Magyarországon’; kopja ’lándzsaszerű szúrófegyver’; korec ’egyfajta űrmérték’; méc 
’egyfajta területmérték’, ’egyfajta űrmérték’; nádor ’<a rendi Magyarországon:> a király után a 
legmagasabb közjogi méltóság viselője’; párbajképes ’olyan <férfi>, akinek becsületét vétség 
nem terheli, így párbajt vívhat’; pergamen ’íróhártyaként használt állatbőr’, ’erre írt okmány, 
irat’; pint ’egyfajta űrmérték’; rabonbán ’egy hamisítványnak bizonyult krónika szerint a hon-
foglalás kori pogány székelyek választott vezére és főpapja’; rőf ’egyfajta hosszmérték’; sing 
’egyfajta hosszmérték’; sukk ’egyfajta hosszmérték’; szaducceus ’ókori zsidó párt képviselője’; 
szakállas ágyú ’régifajta, öblös szájú, a cső végén lehajló nyúlvánnyal megtámasztott ágyú’; 
számszeríj ’nyílpuska’; szandzsák ’török főtiszt, kerületi kormányzó’, ’török közigazgatási és ka-
tonai egység’; tárnok(mester) ’<a középkori Magyarországon:> a királyi kincstár felügyelője’; 
úrdolga ’ jobbágy kötelező ingyen munkája a földesúr, a vármegye stb. részére; robot’; úriszék 
’a földesúrnak jobbágyai, cselédei, birtoktalan familiárisai fölött ítélkező bírósága’; vért ’harcos 
testét takaró páncél’; vörössipkás ’<az 1848-1849-es szabadságharc idején:> az egyik kassai és 
az egyik kolozsvári zászlóalj különös vitézséget tanúsító katonái, akik ezért vörös sipkát hord-
hattak’; zsebrák ’a 15. századi Észak-Magyarországon kóborló, fosztogató zsoldos’.  

Ú j a b b  p é l d á k :  almanach ’irodalmi, ismeretterjesztő stb. írásokat, esetleg naptárt is 
tartalmazó zsebkönyv, évkönyv’; almárium ’fiókos, polcos (alacsony) szekrény’; bodnár ’hordó-
kat, kádakat, dézsákat készítő iparos’; bognár ’kerékgyártó iparos’; csép ’szemtermés kiverésé-
re való eszköz; cséphadaró’; csízió ’jóslatokat, álomfejtéseket is tartalmazó naptár’; fiáker v. 
fiakker ’kétlovas bérkocsi’; hintó ’négykerekű díszesebb, kényelmes lovas kocsi’; jancsibankó 
’<a 19. században:> munkabér helyett adott vásárlási utalvány’, ’bon, kötelezvény’, ’szükség-
pénz’, ’inflációs papírpénz’; kádár ’hordókat, kádakat, dézsákat készítő iparos’; omnibusz ’lófo-
gatú társas bérkocsi’; palatábla ’keretezett (fekete) palalemez írás, számolás gyakorlására’; 
pengő ’régi pénznem’; pintér ’hordókat, kádakat, dézsákat készítő iparos’; poltúra ’egyfajta vál-
tópénz’; reálgimnázium ’<1945 előtt:> a reáliskola és a humán gimnázium között átmenetet al-
kotó nyolcosztályos középiskola’; reáliskola ’<1945 előtt:> olyan (nyolcosztályos) középiskola, 
amelyben nem tanítottak klasszikus nyelveket’; tallér ’régi ezüstpénz’.  

L e g ú j a b b  p é l d á k :  agglegényadó ’gyermektelen nagykorú férfiakra kivetett adónem’; 
agitációs-propaganda osztály ’az állampárt szervezetének egyik osztálya, melynek feladata a 
tömegek kommunista világnézetűvé való nevelésének a szervezése volt’; átírópapír v. indigó 
’másolat készítésére való, egyik oldalán indigóval bevont papír’; Hu ávós ’állambiztonsági szol-
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gálatot teljesítő személy’; békeharc ’a (világ)béke megőrzéséért folytatott elszánt tevékeny-
ség’; béketábor ’a világbéke megvédésének ürügyén egységbe tömörített kommunista orszá-
gok csoportja’; búgócsiga ’pörgetve búgó hangot adó üreges játékszer’; csasztuska ’ismert dal-
lamra énekelt, alkalmi csúfolódó versike’; élmunkás ’kiváló teljesítményéért e címmel kitünte-
tett munkás’; Fv helyi nemzeti bizottság ’a helyi igazgatási szervezet egysége Szlovákiában’; ká-
derlap ’közalkalmazottakról, ill. valamely szervezet tagjairól készített minősítési lap’; káderte-
mető ’(gúny) olyan beosztás, munkaterület, ahol a káderek elkallódnak, ill. ahova az alkalmat-
lanná vált kádereket helyezik’; kolhoz ’szovjet termelőszövetkezet’; Hu munkásőrség ’az 1956-
os forradalom leverése után az államhatalom és a politikai rendszer védelmére létrehozott ön-
kéntes karhatalmi alakulat’; osztályellenség ’a munkásosztály ellensége’; osztályidegen ’az ún. 
dolgozó osztállyal szembenálló’; proletár nemzetköziség ’a (kizsákmányolt) munkásosztály in-
ternacionalista érzülete’; stencil ’rágépelt szöveg sokszorosításához használt, viaszos, hártya-
szerű papírlap; ezzel sokszorosított irat’; szamizdat ’hivatalos engedély nélkül kinyomtatott és 
illegálisan terjesztett (politikai) írásmű, sajtótermék’; tanácselnök ’a tanács végrehajtó bizott-
ságának elnöke’. 

 
 
2. Formai-jelentésbeli historizmusok  
 
 

A formai-jelentésbeli historizmusok olyan historizmusok, melyeknek a hangalakja ha-
sonlít egy ma is létező dolgot vagy fogalmat jelentő szóéra. Az ilyen típusú historizmusoknak 
tehát mind hangalakja, mind jelentése eltér a ma közkeletű szóétól, de a régi és az új hang-
alak, ill. jelentés közt érezhető az összefüggés. A két szó között paronimikus viszony van. 
 

Erre a típusra egyelőre egyetlen példánk van, a dénár v. denár (elav) szót ’régi pénz-
nem’ jelentésben; ez a szó nyilvánvaló etimológiai és jelentésbeli rokonságban van a ma is 
használt dinár szerb pénznemmel. 

 
 
3. Jelentésbeli historizmusok 
 
 

A jelentésbeli historizmusok olyan historizmusok, melyeknek a hangalakja a mai dis-
kurzusokban változatlan formában használatos mai dolgok, fogalmak megnevezésére, a ko-
rábbival rokon jelentésben. Az ilyen historizmusok szükségszerűen poliszém szavak, mivel az 
elmúlt korok dolgaira, fogalmaira vonatkozó jelentésükben is előfordulnak mai diskurzusok-
ban. 
 

R é g e b b i  p é l d á k : abroncs ’női szoknyát kifeszítő rugalmas (acél)karika’; basa ’oszmán-
török tartománykormányzó’; céh ’azonos foglalkozású iparosok és kereskedők érdekvédelmi 
szervezete’; dézsmál ’dézsmát szed’; familiáris ’nagybirtokos úr (személyes) szolgálatába sze-
gődött, annak (jogi) védelmét élvező kisnemes’; farizeus ’ókori zsidó vallási párt képviselője’; 
gyepű ’<a középkori Magyarországon:> az ország vagy valamely birtok határait védő, járhatat-
lan(ná tett) területsáv’; haditanács <a Habsburg-uralom idején a 19. század közepéig:> legfőbb 
katonai hatóság, amely az egész osztrák birodalom hadügyeit intézte’; hártyapapír ’pergamen’; 
hírnök ’a lovagi tornák kikiáltója, a játékok sorrendjének közlője’; hüvelyk ’egyfajta hosszmér-
ték’; inkvizíció ’<a középkortól a 19. századig:> egyházi és világi törvényszék az eretnekség el-
len’, ’eretnekség elleni vizsgálat és büntetés’; janicsár ’<a régi török hadseregben:> keresztény 
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gyermekből muszlimmá nevelt gyalogos katona’; könyök ’egyfajta hosszmérték’; kun ’Európá-
ban a 10–11. században feltűnt s később a magyarságba beolvadt török <nép>‘; láb ’egyfajta 
hosszmérték’; mérő ’egyfajta űrmérték’; öl ’egyfajta hosszmérték’; regös ’középkori énekmon-
dó’; robot ’a jobbágy kötelező ingyen munkája a földesúr, a vármegye stb. részére; úrdolga’; 
röppentyű ’gyújtóanyagot továbbító régi fegyver, ill. ennek lövedéke’; sereghajtó ’katonai egy-
ség végén haladó, utolsónak maradó’; talentum ’ókori súlyegység és pénznem’; talpas ’<kül. a 
kuruc korban:> gyalogos katona’ (nép is), ujj ’egyfajta hosszmérték’. 

Újabb példák : komisszár ’<a polgárháború idején> Szovjet-Oroszország, ill. a Magyar Ta-
nácsköztársaság Vörös Hadseregében a párt részéről a parancsnok mellé kinevezett politikai 
biztos’; krajcár ’<a 19. században:> a legkisebb rézpénz’. 

L e g ú j a b b  p é l d á k :  disszidál ’törvényes engedély nélkül Nyugatra 
távozik’; elvtárs <általános érvényű hivatalos megszólításként>; fillér ’egy-
fajta váltópénz’; Hu kisdobos ’magyar ifjúsági mozgalomnak az úttörő 
korosztálynál fiatalabb tagja’; kötelezettségvállalás ’nagyobb teljesítmény 
bevállalása’; Fv pionír ’a csehszlovák pionírszervezet tagja’; Hu pufajkás 
’az 1956-os forradalmat megtorló fegyveres testület tagja’; Fv szikra 
’csehszlovák ifjúsági mozgalomnak a pionír korosztálynál fiatalabb tagja’; 
tanács ’igazgatási szervezet egysége’; úttörő ’a magyar úttörőszövetség 
tagja’. 

 
Amint némely példából látjuk, a mai jelentés másodlagos, metaforikus jelentés, 

amely viszont gátolhatja a lexémának eredeti jelentésében való elavulását is, vagy legalábbis 
elősegítheti, hogy többé-kevésbé érthető maradjon. 
 
 

& A NEOLOGIZMUSOK 
 
 

A neologizmusok olyan szavak, amelyek mméégg  nneemm  kköözzhhaasszznnáállaattúúaakk,,  mmiikköözzbbeenn  kkoorráább--

bbaann  eeggyyáállttaalláánn  nneemm  lléétteezztteekk  aazz  aaddootttt  nnyyeellvvbbeenn. Olyan lexémákról van tehát szó, amelyek az 
előző néhány évben váltak ismeretessé és használatossá a nyelvközösségben, ill. valamely 
beszélőközösségben.  

 
Ezek egy része olyan fogalmat, dolgot stb. jelölő szó, amely fogalom, dolog stb. korábban 

nem volt ismeretes az adott közösségben. 

 
A magyar értelmező kéziszótárban a neologizmusokra közvetlenül nem történik utalás, köz-
vetve a ritka és a bizalmas minősítések utalhatnak rájuk. A szótár nagyfokú konzervativizmu-
sa miatt a legtöbb neologizmus bele sem került a 2003-ban megjelent átdolgozott kiadásba. 
A Termini magyar–magyar szótárban a neologizmusokra az „új” minősítés utal.  
 

A neologizmusokkal foglalkozik Minya Károly három munkája. Az egyikben elméleti 
szempontból dolgozza fel a neologizmusokat, a másik kettőben saját neologizmus-gyűjtését 
adja közre. 
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A neologizmusok típusait is ugyanolyan módon különíttjük el, mint az archaizmusok 

típusait, a közkeletű köznyelvi szavakhoz viszonyítva. Így beszélhetünk a neologizmusok ese-
tében egyfeljől nyelvi neologizmusokról, másfelől modernizmusokról vagy fogalmi neologiz-
musokról; ezek alkotják a neologizmusok két fő típusát. 
 
Videó: 
Neologism – kópia (1.36) 
Neologisms -- New Words in Lakota – kópia (3.30) 
 
 

# I. Nyelvi neologizmusok 
 
 

A nyelvi neologizmusok olyan lexémák, amelyek korábban is meglévő fogalmakat je-
lölnek, csak éppen másképpen, mint korábban. 
 
 
1. Teljes neologizmusok 
 
 

A teljes nyelvi neologizmusok olyan lexémák, amelyek korábban is meglévő fogalma-
kat jelölnek, de hagyományosan más lexéma használatos rájuk, az új forma korábban nem 
létezett a nyelvben, vagy legalábbis a nyelv standard változatában. A nyelvbe tehát új hang-
alak került be, vagy más nyelvből való kölcsönzés útján, vagy pedig a nyelv belső eszközkész-
letéből, úgy, hogy olyan alakulat jön létre, amilyen addig a nyelvben még nem volt.  

 
Szemben az alább említett modernizmusokkal vagy fogalmi neologizmusokkal ez az új 

hangalak nem egy új dolog, fogalom, jelenség stb. megnevezésére szolgál, hanem egy meg-
lévő dolog, fogalom, jelenség stb. újramegnevezéséről van szó. 
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Az újonnan bejövő idegen szavakat, azokat, amelyek eddig is ismert fogalmakat jelöl-
nek, akkkor is idesoroljuk, ha más a hangulatuk, stílusértékük és nemegyszer tulajdonképpen 
egy kicsit denotatív jelentésük is. 

 
Pl. bónusz ’jutalék’, celeb ’híresség’, csekkol ’ellenőriz’, dzsogging ’kocogás’ és ’szabadidő-

ruha’, hepi ’boldog’ (de pl. a minden hepi kifejezésben nem adható vissza a boldog szóval, s 
nincs pontos megfelelője az eredeti jelentésének sem – a szó ugyanis valószínűleg a kábítósze-
res szlengből származik, ahol a már hepi vagyok jelentése ’már hat a kábítószer’), jogging ’ko-
cogás’, kúl ’remek, csodás, szuper’, lúzer ’örök vesztes, balek’mani ’pénz’, média ’tömegtájé-
koztatási eszközök’, pub ’(angolszász mintájú) kocsma’, shop ’üzlet’, top ’csúcs’. 

 
 Amint láttuk, a szlengre, a diáknyelvre és a bizalmas nyelvre általában különösen jel-
lemző a nyelvi neologizmusok „gyártása”.  

 
Pl. beájul ’berúg’, bekezd ’jól, erősen, lendületesen kezd sportversenyt’, bénázik ’szeren-

csétlenkedik, ügyetlenkedik, mulyáskodik’, besokall ’nagyon megun valamit, elege lesz valami-
ből’, csamcsula ’rágó’, fikaavató ’katonai eskütétel’ (katonai szleng), hízóközpont ’has’, hónalj-
cirkáló ’alacsony termetű ember’, kalimpa ’zongora’, macera ’vesződség, bosszantó tevékeny-
ség’, nyálmadzag ’nyakkendő’, padlónyaló ’takarítónő’, takonyzászló ’papírzsebkenő’, tüdőropi 
v. rákszál ’cigaretta’, szlopa ’szeszes ital’, papírferrári ’trabant’, ráizgul a témára ’érdekli a té-
ma’, túlpörög ’túlságosan felizgatja magát’, ’valamely tevékenységgel túlzásba esik’, ütős ’na-
gyon jó, hatásos’, zsírúj ’vadonatúj’ (eredete, hogy a fémiparban, az autó-, és 
gépalkatrészkereskedelemben az új cikkeket a csomagoláson belül vékony gépzsírréteggel lát-
ják el a szállítás közbeni korróziós károsodás megelőzésére). 

 
Az esetek egy részéb az új lexéma bevezetését politikai, udvariassági vagy lélektani 

okok indokolják, ilyen pl. a PC nyelvhasználat. 
 
Pl. fogyatékkal élő a fogyatékos helyett, meleg a homoszexuális helyett, roma a cigány he-

lyett, szingli az ’egyedülálló’ helyett, az idős vagy újabban a szenior az öreg helyett stb.  

 
Nem minden neologizmus illeszthető be a fönti két kategóriába, mivel létrejöhetnek  

új szavak, amelyek nem jelölnek ugyan olyan értelemben új fogalmat, mint az alább idézett 
fogalmi neologizmusok, még sincs pontos megfelelőjük a hagyományos szókincsben. 

 
Pl. adatbank, bankképes ’banki hitelre alkalmas, kellő pénzügyi garanciával bíró személy’, 

csokoholista ’mániákus csokievő’, ellehetetlenülés, átláthatóság, elhíresült, katasztrófaturiz-
mus, megvalósíthatóság, fantomvonat ’rossz időpontban, üresen közlekedő vonat’, három hás 
’halmozottan hátrányos helyzetű <gyermek>, hajszobrász, törpeállam, zoomol. Ilyen szó a 
hófogoly is, amely nem jelöl teljesen új fogalmat, mert korábban is előfordult, hogy több órára 
elakadtak a hóban az emberek, de 2013. március 15-én az akkori „hókáoszban” (ez a szó is 
gyakran hangzott el az eseményekkel kapcsolatban) hirtelen előbukkant a hófogoly szó, amely 
– rossz esetben – végleg is bekerülhet a magyar szókincsbe (azért „rossz esetben”, mert ehhez 
az kell, hogy többször legyen hókáosz és benne hófogylok); előzménye a hófogság szó, amelyre 
már korábbról is vannak adatok. 

 
Keressünk adatokat az interneten és a szövegkorpuszokban a kockárda szóra annak 

érdekében, hogy feltárjuk történetét és stílusértékét! Gyűjtsünk más ilyen szavakat! 
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2. Formai neologizmusok 
 
 

A formai nyelvi neologizmusok olyan lexémák, melyek nem jelentenek új fogalmat, 
csak a hangalakjuk vagy az alaki felépítésük változott meg; a szónak ez az új formája neolo-
gizmus a nyelvben. 
 

Példák a formai neologizmusok különféle típusaira: 
– sztenderd ’standard’, szpréj ’folyaték porlasztott állapotban felületre vagy levegőbe fújva; 
spré’ 
– brutál ’brutális’, effekt ’effektus’, normál ’szokásos, normális’, respekt ’tekintély, respektus’ 
– szoci ’szocializmus’, moni ’monitor’, multi ’multinacionális (cég)’, regi ’regisztráció’ 
– infó ’információ’, demó ’számítógépes programok előzetes bemutatásra készített, nem teljes 
és nem végleges változata’, mikró ’mikrohullámú sütő’, puló ’pulóver’ 
– bari ’barát’, bolsi ’bolsevik’, borzi ’borzalmas’, bölcsi ’bölcsőde’, bünti ’büntetés’, cimbi ’cim-
bora’, cuki1 ’cukrászda’, cuki2 ’cukorka’, cuki 3 ’édes, kedves, bájos’, depi ’depresszió’ (> depis), 
doki ’doktor’ durci ’durcás’, édi ’édes, kedves’, fagyi ’lefagyás’, furi ’furcsa’, gari ’garancia’, güri 
’gürcölés’, höri ’hörcsög’, husi ’hús’, ribi ’rossz erkölcsű nő’ (vö. ribanc), kazi ’kazeta’, kupi, 
merci ’mercédesz’, nyomi1 ’nyomott’, nyomi2 ’nyomtató’, pasi (> pasizik, bepasizik), pogi, proti 
’protézis’, pari ’paradicsom’, progi ’(számítógépes) program’, reci ’recepció’, szoli ’szolárium’ (> 
szolizik, szolizseton, szolikrém, szolibarna, szolicica), tali (> talizik, talizás), tasi ’táska’, tízi ’ti-
zenegyes’, töri ’történelem’, sali ’saláta’, ubi ’uborka’ 
– bilcsi ’billentyűzet’, hajcsi ’rövid, tüskés haj’, kircsi ’király’, mobcsi ’mobilrelefon’, moncsi 
’monitor’, uncsi ’unalmas’ 
– dizsi ’diszkó’, fogszi ’fogda’ (katonai szleng), moci ’kismotor’, 
– csilivili ’csillogó-villogó’, csiripöri ’csirkepörkölt’, marhapöci ’marhapörkölt’, multikulti ’multi-
kulturális’, öribari ’örökbarát’, piriburi ’pirított burgonya’, üzirözi ’üzenetrögzítő’, vegyigyümi 
’vegyes gyümölcs’ 
– keró ’kerékpár’, teló ’telefon’, tesó ’testvér’; tatyó ’táska’ 
– protkó, tetkó, szerkó 
– aksi, doksi, jogsi 
– szocpol, szoclib 
– baller ’baloldali’, jobber ’jobboldali’, kaller ’kalauz’, mammer ’mama’, nyugger ’nyugdíjas’, 
papper ’papa’, takker ’taxis’, tatter ’tata’ 

– csóresz ’szegény ember’ (vö. csóró), gatyesz ’nadrág’ (vö. gatya) 
– számtek ’számítástechnika’ 
– pézsé ’papírzsebkendő’ 
– csavarda, faloda, fénymásolda, kávézda, kolbászda 
– aknamentesít, érdekegyeztet, évértékel, hiánypótol, hullámlovagol, idegösszeroppan,  
jogharmonizál, kényszergyógykezel (> kényszergyógykezelt fn), közbeszerez, láncdohányzik,  
szakdolgozik, válságtanácskoznak, végkielégít, vendégrendez 
– eredetvédett (mn), kavicsfelvert (mn) 
– besértődik, bevállal (> bevállalás, bevállalós), lebetegedik 
– emil ’ímél’, majomméz ’majonéz’, nyögdíj ’nyugdíj’ 
– egy rakat ’egy rakás’ 
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3. Jelentésbeli neologizmusok  
 
 

A jelentésbeli nyelvi neologizmusok olyan lexémák, amelyeknek megváltozott a jelen-
tésük, s így új jelentésükben neologizmussá váltak. 

 
Pl.: alagút ’nehéz, kilátástalan helyzet’ (főleg a látni/nem látni az alagút végét; benne va-

gyunk az alagútban kifejezésekben), bedől ’csődbe megy’ (> bedőlés, cégbedőlés), befordul ’el-
szomorodik’, bekattan ’elveszíti a türelmét, hirtelen szokatlanul kezd viselkedni’, ’idegileg kiké-
szül, megzavarodik, megőrül’, bekeményít ’határozottabb, keményebb, esetleg merevebb ma-
gatartásúvá válik’, berosál ’nagyon megijed, berezel’, besír ’megsértődik’, bíbictojás ’szeplős 
ember’, böfögő ’büfé’, cucc (bármely tárgyat, dolgot jelentő főnév helyettesítője), durva (pozi-
tív jelzőként), fényez ’dicsér’, gennyes ’ellenszenves, utált’, gereblye ’fésű’, guru ’főember(ként 
tisztelt) személy’ (> fogyiguru, biztonsági guru, kampányguru, pénzügyi guru), havaj ’lazsálás’, 
ikon ’kiemelkedő személyiség’ (> popikon, politikai ikon, sportikon), injekció ’pénzbeli támoga-
tás, hitel nyújtása, adása’karosszéria ’a nő alakja’, kaszál ’nagyon sok pénzt kap valamiért’, ki-
rály ’nagyszerű’, kivégzés ’leszámolás, merénylet’, sőt ’gyilkosság’, lefagy ’sem az egér, sem a 
billentyűzet nem működik a számítógépen’, lövése sincs ’sejtése sincs’, penge ’friss, gyors, a 
legjobb formáját mutató’; pörög ’fáradhatatlanul, megállás nélkül tevékenykedik, hajt’, púder 
’üres szavak’rácsúszik ’megszeret valamit, rászokik valamire’, radar ’ügyeletes tanár’, púder v. 
rizsa ’üres szavak’, sárdobálás ’rágalmazás, lejáratás’, szakít ’sok pénzhez jut’ (pl. nagyot szakí-
tott), szivacs ’kitolás’ (vö. szívás), vág ’ért’, zúz ’zenél’, ’nyomul’, zsír ’kitűnő’ 

 
Sok ilyen szó politikai, ill. lélektani okokra visszavezethetően vett föl új jelentést, pl. a 

kommunizmus a szocializmus helyett, alkalmazott a dolgozó helyett. Egy részüket az ún. PC (politikai-
lag korrekt) használat hozta létre, pl. fekete a néger helyett stb. 

 
 

# II. Modernizmusok (fogalmi neologizmusok) 
 
 

A modernizmusok vagy fogalmi neologizmusok olyan lexémák, amelyek az általuk je-
lölt fogalommal együtt jelentek meg a nyelvhasználatban, vagyis új dolog, fogalom, jelenség 
megnevezésének a szüksége hozta őket létre. 

 
 
1. Teljes modernizmusok 
 
 

A teljes modernizmusok vagy teljes fogalmi neologizmusok olyan lexémák, amelyek 
„szőröstül-bőröstül” újak, hangalakjuk is, jelentésük, jelentéseik is. A nyelvbe tehát új hang-
alak került be, vagy más nyelvből való kölcsönzés útján, vagy pedig a nyelv belső eszközkész-
letéből, de úgy, hogy olyan alakulat jön létre, amilyen addig a nyelvben még nem volt. Ez az 
új hangalak új dolog, fogalom, jelenség stb. megnevezésére szolgál. 
 

Új termékek  neve: árazógép, biomatrac, biotermék, biozöldség, cédé, csatolmány, csi-
peszmikrofon, csip, csipsz, csőbomba, diszk, drón, egérpad, fekvőrendőr, fűszerkeverék, gyros, 
hajzselé, hardver, házimozi, hódeszka, homlokpánt, italautomata, kábeltévé, kakaóbiztos szá-
mítógép, kaputelefon, katasztrófafilm, kerékbilincs, kiosztmány, központi zár, legó, légzsák, 
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mikrohullámú sütő, mobiltelefon, motorletiltó, mozgásérzékelő, nadrágpelenka, óriásplakát, 
övtáska, pendrájv, piercing, pillepalack, sms, spotlámpa, szerver, szervokormány, szkenner, 
szobabicikli, tablet,  tanga, távkapcsoló, tépőzár, üzenetrögzítő, walkman, webkamera, stb. 

Új intézmények, szervezetek  neve: alkotmánybíróság, biotéka ’biotermékeket áruló 
üzlet’, hipermarket, inkubátorház, közalapítvány, lakás-takarékpénztár, magánnyugdíjpénztár, 
márkaszerviz, menekülttábor, mikrovállalkozás ’alkalmazott nélküli kis vállalkozás’, romkocs-
ma, terméktanács stb. 

Új el járások  megnevezése: adathalászat, csúszásmentesítés, fóliahegesztés, gépi fordí-
tás, hangposta, hasplasztika, hatáselemzés, indításblokkolás, kamionstop, netművészet ’a vi-
lágháló lehetőségeit felhasználó művészet’, pilótajáték, taj ’társadalombiztosítási azonosító 
jel’, taj-szám, tender, tömegel ’(testépítés során) izomtömeget növel tömegnövelő szerekkel’, 
újratemetés, vákuumcsomagolás, vonalkód stb. 

Új foglalkozások  neve: akupunktőr, alkotmánybíró, animátor ’szabadidős és közönség-
szervező, közösségfejlesztő’, békefenntartó, bérkoldus, bróker, eurokrata, fejvadász, 
felszámolóbiztos, frakcióvezető, gazdajegyző, informatikus, kérdezőbiztos, kutyakozmetikus, 
metrórendőrség, ombudsman, privatizátor, termékmenedzser, természetgyógyász stb. 

Új sportágak , já tékok , műsortípusok  stb. neve: curling, darts, fallabda, hódeszká-
zás, ökoturizmus, paintball, rafting, síakrobatika, skeet, strandröplabda, szappanopera, 
sznúker, szörfözés, túlélőtábor, vízifoci stb. 

Egyéb : akadálymentesítés, antiglobalista, benzinturizmus, bevásárlóturizmus, blog, borút, 
bőrfejű ’kopasz, általában szélsőséges, fajgyűlölő nézeteket valló fiatal személy’, csúsztat, 
euroszkeptikus, fizetőkapu, flashmob (villámcsődület), happening, internet, intercity, jakuzzi 
’kis medencében, fürdőkádban működő melegvizes pezsgőfürdő’,  kalandturizmus, kam-
pánycsend, katasztrófaturizmus, kényszervállalkozik, lájkol, mém (>mémgyár), nonprofit, 
nyelvtörvény, nyereségadó, panelhitel ’panelház, panellakás felújítására igénybe vehető hitel’, 
pláza, posztol, retró, roaming, salátabár, spam ’levélszemét’, szoborpark, turkáló v. turi, well-
ness. 

 
Videó (illu): 
Az MSZP felavatott egy bazi nagy kockárdát – kópia (0.51) 
 
 
2. Formai-jelentésbeli modernizmusok 
 
 

A formai-jelentésbeli modernizmusok vagy formai fogalmi neologizmusok olyan 
lexémák, melyek némileg más hangalakban korábban is megvoltak a nyelvben, most a mó-
dosult hangalakot egy új dolog, fogalom, jelenség stb. megnevezésére használják. Erre a tí-
pusra kevés példánk van. 
 

Ilyennek tekinthető a projekt, ill. prodzsekt, melyeknek a jelentése nem azonosítható a ré-
gebben meglévő projektuméval: ez utóbbi kevésbé specifikus, általában jelent tervet, terveze-
tet, míg a projekt manapság konkrét pályázat keretében beadott tervezet. 

Bár az értelmező kéziszótár a kapucsínót azonosnak állítja a kapucínerrel, ez nem igaz, mi-
vel a kapucíner jelentése ’egy kevéske tejjel vagy tejszínnel kevert (fekete)kávé’ (elfelejtik „ré-
gies”-ként jelölni), míg a kapucsínó ’krémes eszpresszó, habosított tej és tejhab kb. egyharmad-
egyharmad-egyharmad arányú elegye’, ami mindenképpen jelentős különbség. A Tolcsvai Nagy 
Gábor-féle Idegen szavak szótára megkülönbözteti a kettőt: kapucíner ’kevés tejjel vagy tej-
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színnel készített feketekávé’; kapucsínó ’tejszínnel készített forró kávéital, a tetején tejszín-
habbal és csokoládéreszelékkel vagy kakaóporral’. 

A régi vetítőhöz képest ilyen a kivetítő is, amely más terméknek tekinthető, mint a hagyo-
mányos (dia)vetítő. 

 
 
3. Jelentésbeli modernizmusok 
 
 

A jelentésbeli modernizmusok vagy jelentésbeli fogalmi neologizmusok olyan 
lexémák, melyek azonos hangalakban korábban is megvoltak a nyelvben, ám más, igaz, a 
jelenlegivel összefüggő jelentésben. Új jelentésükben olyan dolgot, fogalmat, jelenséget stb. 
neveznek meg, amely újonnan jött létre. 
 

Pl. átvilágítás ’intézmények személyi állományának feddhetetlenségi vizsgálata’, ’szerveze-
tek felépítésének és működésének hatékonysági szempontból történő, szisztematikus vizsgála-
ta’, bugyi ’műanyag tasak (euroobal)’, csomag ’különféle törvények, rendeletek, egyebek ösz-
szessége’, egér ’a kurzor helyzetének változtatására szolgáló eszköz’, fapados ’olcsó repülőjá-
rat’, ikon ’<a számítógép képernyőjén> programot vagy parancsot jelképező kis kép’, karakter 
’az adatok ábrázolására szolgáló egyezményes jel’, klíma ’légkondicionáló berendezés’, kukac 
’az elektronikus cím sajátos eleme’, regisztrál ’adatokat rögzít valamely honlap nyilvántartása 
számára’, rekord ’adatállomány’, olvasó ’könyvolvasó’, zöld ’környezettudatos’ stb. 

 

 
& AZ ARCHAIZMUSOKKAL ÉS A NEOLOGIZMUSOKKAL  

KAPCSOLATOS NYELVI IDEOLÓGIÁK 
 
 

A nyelvről való gondolkodásban és beszédben, különösen abban, melynek célja a be-
szélők nyelvhasználatának ideológiai alapú befolyásolása, különösen a következő, a témánk-
hoz kapcsolódó nyelvi ideológiák kaphatnak szerepet: 
 
1. Nyelvi ancientizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy egy nyelv történetileg 

legrégibb kimutatható változatai helyesebbek, mint későbbi változatai, ezért a kodifikáci-
ónak ezeken a nyelvváltozatokon kell alapulnia; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a 
nyelv történetileg legrégibb kimutatható változataiban található nyelvi formák helyeseb-
bek a későbbi, ill. jelenkori nyelvi formáknál. 

2. Nyelvi autentizmus (2a) – az a meggyőződés, hogy egy bármilyen szempontból autentiku-
sabb nyelvi forma helyesebb, mint az, amely kevésbé tűnik autentikusnak 

3. Nyelvi belletrizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a szépírók által használt 
nyelvi regiszterek, ill. az írók által létrehozott szövegek nyelvi szempontból különleges ér-
tékűek és jelentőségűek; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a szépírók által használt 
nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint a más foglalkozású emberek által használt 
nyelvi formák. 

Nyelvi dekadentizmus (1a) – erősebb változatában az a meggyőződés, hogy a nyelv az idők 
folyamán romlik, nem csupán változik, azaz a nyelvi változások összességükben destruk-
tív jellegűek, csökkentik a nyelv kifejezési lehetőségeit, vagy legalább „szépségét”, „ere-
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jét”; enyhébb változatában az a meggyőződés, hogy a nyelv az idők folyamán romolhat, 
de ez a romlás nem szükségszerű, pl. nyelvművelő tevékenységgel a romlás megakadá-
lyozható. 

4. Nyelvi docilizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy az iskolában oktatott, a 
tanárok által helyesnek tartott nyelvváltozatok, szövegtípusok, műfajok, beszédmódok 
eredendően jobbak azoknál, amelyek az iskolai oktatásban nincsenek jelen, vagy jelen 
vannak, de megbélyegzik őket; mikroszinten az a meggyőződés, hogy az iskolai oktatás-
ban szereplő, a tanárok által helyesnek, jónak tartott nyelvi formák helyesebbek azoknál, 
amelyek az oktatásban nem jelennek meg, vagy megjelennek, de megbélyegzik őket. 

5. Nyelvi elegantizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a választékosság abszo-
lút érték; a nagyobb műgonddal megformált, választékos stílusértékű szövegek értéke-
sebbek egyéb (pl. mindennapi beszélt nyelvi, közömbös vagy formális stílusértékű) szö-
vegeknél; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a nagyobb műgonddal megformált szö-
vegekre jellemző, választékos stílusértékű nyelvi formák eredendően helyesebbek a bi-
zalmas, közömbös vagy formális stílusértékű nyelvi formáknál. 

6. Nyelvi elitizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy az iskolázottabb társadalmi 
rétegek nyelvhasználata eredendően értékesebb, jobb, helyesebb a kevésbé iskolázott 
társadalmi rétegekénél; mikroszinten az a meggyőződés, hogy az iskolázottabb társadal-
mi rétegek által használt nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint a kevésbé iskolá-
zott társadalmi rétegek által használt nyelvi formák. 

7. Nyelvi globalizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy egyetlen nyelv nemzetközi használata 
minden nyelvközösség számára előnyös, ezért szorgalmazni kell mindenütt ennek a 
nyelvnek második nyelvként való tanulását és használatát a nemzetközi érintkezésben, 
ill. a tudomány és technika nyelveként. 

8. Nyelvi idiomizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy az olyan nyelv, nyelvvál-
tozat vagy diskurzus, amely nagymértékben „őrzi”, ill. tartalmazza az adott nyelvre sajá-
tosan jellemző nyelvi formákat, eredendően értékesebb annál, amely ilyeneket csak ki-
sebb számban tartalmaz; mikroszinten az a meggyőződés, hogy az adott nyelvre sajáto-
san jellemző nyelvi formák eredendően helyesebbek azoknál a formáknál, amelyek sok 
más nyelvben is megvannak, különösen pedig azoknál, amelyek idegen nyelvek hatására 
jöttek létre, mert „magyar gondolkodásmódot”, „magyar szemléletet” tükröznek. 

9. Nyelvi karakterizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a nyelv tükrözi az azt beszélő nép 
jellemjegyeit; az idegen hatásra bekövetkező nyelvi változások ezt az összefüggést meg-
zavarják, s ezért az ilyen változások nem kívánatosak. 

10. Nyelvi kodifikacionizmus (2a) – mikroszinten az a meggyőződés, hogy a kodifikációs cél-
zatú szótárakban, nyelvtanokban, nyelvhelyességi kiadványokban (helyesként) szereplő 
nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint azok, amelyek nem szerepelnek ezekben a 
kiadványokban, ill. ha szerepelnek, akkor kevésbé helyesként, helytelenként, 
nemstandardként stb. vannak feltüntetve. 

11. Nyelvi konzervativizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia az a meggyőződés, 
hogy a nyelv hagyományos formái különleges értéket képviselnek, megőrzésük társadal-
mi, sőt kulturális és nemzeti érdek. Hívei nem riadnak vissza az olyan nyelvalakító tevé-
kenységtől sem, melynek célja a nyelvi változások fékezése vagy akár visszafordítása. 

12. Nyelvi konzervativizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makroszinten az a meg-
győződés, hogy az archaikusabb, több régies formát tartalmazó nyelvek vagy nyelvválto-
zatok (pl. nyelvcsaládok elszigetelődött, peremhelyzetű nyelvei; peremnyelvjárások) ér-
tékesebbek a nagyobb változáson átment nyelveknél, nyelvváltozatoknál; mikroszinten 
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az a meggyőződés, hogy a hagyományos, a nyelvben régebb óta meglévő nyelvi formák 
eredendően helyesebbek, mint az újabban létrejöttek vagy bekerültek. 

13. Nyelvi modernizmus (1a) – mint általánosabb nyelvi ideológia az a meggyőződés, hogy a 
nyelvi újítások a nyelvben különleges értéket képviselnek, legyen szó akár új nyelvi ele-
mekről (pl. szavakról, szókapcsolatokról, nyelvtani szerkezetekről), akár új regiszterekről, 
műfajokról, mivel az adott kor beszélőinek aktuális szükségletei hozzák őket létre. Hívei 
az új nyelvi formák és alakulatok használatát bátorítják. 

14. Nyelvi modernizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makroszinten az a meggyőző-
dés, hogy az újabb, kevesebb régiességet tartalmazó nyelvváltozatok semmivel sem rosz-
szabbak, mint az archaikusabb nyelvváltozatok; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a 
nyelvben újabban kialakult nyelvi formák éppoly jók, mint a hagyományos formák. 

15. Nyelvi nacionalizmus (1a) – egy-egy etnikai csoporthoz tartozó beszélőknek az a meg-
győződése, hogy a saját etnikai (nemzeti) identitásukhoz kötődő nyelv magasabb rendű, 
értékesebb, jobb, szebb más nyelveknél, s ez indokolttá teszi terjesztését más nyelvek 
rovására, akár egy országon belül, akár nemzetközi viszonylatban.  

16. Nyelvi naturizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a közlés természetessé-
ge abszolút érték, a természetesebbnek tartott nyelvhasználat, ill. nyelvváltozatok érté-
kesebbek, mint a kevésbé természetesnek talált nyelvhasználat, ill. nyelvváltozatok; 
mikroszinten az a meggyőződés, hogy a beszélők által természetesebbnek érzett nyelvi 
formák eredendően helyesebbek, mint azok, amelyeket a beszélők nem éreznek annyira 
természetesnek. 

17. Nyelvi opulizmus (2a) – mint nyelvhelyességi ideológia makroszinten az a meggyőződés, 
hogy a különféle nyelvváltozatok a nyelv gazdagságának a kifejezői, ezért a nyelvváltozati 
sokféleség pozitív érték; mikroszinten az a meggyőződés, a nyelvben újonnan megjelenő 
nyelvi forma eredendően helyes, mert gazdagítja a nyelvet, attól függetlenül, hogy hiányt 
pótol-e. 

18. Nyelvi organicizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy a nyelv az élővilág növényi szerveze-
teihez hasonló, s az élőlényekhez hasonlóan különféle életjelenségeket mutat, pl. meg-
születés, fejlődés („virágzás”), visszafejlődés, halál; a nyelvek családokat alkotnak, egyik a 
másikból elágazik; a nyelveket művelni kell, nyesegetni a vadhajtásokat, kigyomlálni belő-
lük a gazt stb.  

19. Nyelvi originalizmus (2a) – mikroszinten az a meggyőződés, hogy az etimológiai szem-
pontból elsődleges vagy ahhoz közelebb eső hangalak, illetve jelentés eredendően helye-
sebb annál, amely később jött létre, ill. amely jobban különbözik tőle. 

20. Nyelvi performancionizmus (1b) – az a meggyőződés, hogy az újabban létrejött, a ha-
gyományos nyelvi rendszerbe kevésbé beilleszkedő, purista szempontból kifogásolt stb. 
nyelvi formák elterjedtségüktől függetlenül puszta „nyelvhasználati jelenségek”, és nem 
részei a nyelvi rendszernek. 

21. Nyelvi platonizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelvnek van egy ideális formája, 
amely mintegy független a tényleges diskurzusokban található nyelvi alakulatoktól. Egy-
egy nyelvi forma helyessége tehát nem függ attól, mennyire elterjedt, és kik használják. 

22. Nyelvi plebejizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a kevésbé iskolázott 
társadalmi rétegek nyelvhasználata eredendően értékesebb, jobb, helyesebb az kevésbé 
iskolázottabb társadalmi rétegekénél; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a kevésbé is-
kolázott társadalmi rétegek által használt nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint 
az iskolázottabb társadalmi rétegek által használt nyelvi formák. 
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23. Nyelvi pluralizmus (1a) – az a meggyőződés, melynek hívei a nyelvi és nyelvváltozati sok-
féleséget a nyelv lényegi tulajdonságának tartják, pozitívan értékelik és támogatják, a 
(nyelvközi és nyelven belüli, külső és belső) nyelvi változatosságot előnyben részesítik a 
nyelvi egységgel szemben. 

24. Nyelvi purizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a hagyományos, nem ide-
gen eredetű nyelvi formákat előnyben részesítő beszédmód értékesebb, mint az, amely 
nagyobb számban tartalmaz idegen eredetű nyelvi formákat; mikroszinten az a meggyő-
ződés, hogy a hagyományos, nem idegen eredetű nyelvi formák eredendően helyeseb-
bek, mint az idegen eredetű nyelvi formák; hasonlóképpen az idegen minta nélküli, belső 
keletkezésű nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint azok, melyeket idegen mintára 
alkottak. 

25. Nyelvi ruralizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a falusi, iskolázatlan la-
kosság „romlatlanabb”, „helyesebb”, „szebb” nyelvet „őriz”, s ezért a nyelvjárások érté-
kesebbek más nyelvváltozatoknál, pl. a „mesterséges” és/vagy idegenszerű köznyelvnél; 
mikroszinten az a meggyőződés, hogy a falusi, iskolázatlan emberek által használt nyelvi 
(nyelvjárási) formák eredendően helyesebbek, mint a városi (és falusi) iskolázott embe-
rek által használt nyelvi formák. 

26. Nyelvi stabilizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelv – különösen a standard nyelv – 
fontos tulajdonsága a (rugalmas) stabilitás; a nyelvi eszközök (viszonylagos) állandóságát 
akár tudatos nyelvalakítással, a spontán nyelvi változások fékezésével is szükség lehet 
biztosítani, különben félő, hogy a különböző nemzedékek, ill. a különböző társadalmi ré-
tegek beszédében nagyobb mértékben alakulnak ki a megértést is gátló különbségek, 
mint ahogyan ez kívánatos volna. 

27. Nyelvi szakralizmus (1a) – mint általánosabb ideológia az a meggyőződés, hogy némely 
nyelvek és nyelvváltozatok, ill. nyelvi formák valamely istenség és annak követői szemé-
ben különleges vallási értékkel vagy akár isteni tulajdonságokkal bírnak, s így e nyelvek, 
nyelvváltozatok, ill. nyelvi formák használata egyszersmind az adott istenségnek tetsző 
vallási cselekedet. 

28. Nyelvi szakralizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a szentnek tekintett 
nyelvek és nyelvváltozatok nyelvi szempontból is különleges értéket képviselnek, s hasz-
nálatuk – legalábbis vallási kontextusban – helyénvalóbb, mint más nyelveké és nyelvvál-
tozatoké; mikroszinten az a meggyőződés, hogy a szentnek tekintett nyelvekben találha-
tó sajátos nyelvi formák – legalábbis vallási kontextusban – helyesebbek, mint más, szak-
rális értékkel nem bíró nyelvi formák. 

29. Nyelvi szkripturizmus (1b) – makroszinten az a meggyőződés, hogy az írott nyelvi termé-
kek jobbak, értékesebbek, helyesebbek a beszélt nyelvieknél; az a törekvés, hogy a be-
szélt nyelvben is az írott nyelv normája érvényesüljön; mikroszinten az a meggyőződés, 
hogy az írott nyelvi formák eredendően helyesebbek a beszélt nyelvi formáknál. 

30. Nyelvi uzualizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy az elterjedtebb nyelvek, 
nyelvváltozatok nyelvileg értékesebbek a kevésbé elterjedteknél; mikroszinten az a meg-
győződés, hogy az elterjedtebb (azaz nagyobb földrajzi területen, több társadalmi réteg-
ben, több beszédhelyzetben, többfajta nyelvi kontextusban stb. használt), ill. a nyelv-
használatban gyakrabban előforduló nyelvi forma eredendően helyesebb a kevésbé el-
terjedtnél, ill. ritkábban előfordulónál. 

31. Nyelvi utópizmus (1a) – az a meggyőződés, hogy a nyelv egy állandó tökéletesedési fo-
lyamatban vesz részt, a nyelvi változások tehát összességükben nyelvi fejlődésként jelle-
mezhetőek. 
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32. Nyelvi vernakularizmus (1a) – az a meggyőződés, melynek hívei a helyi identitást „hite-
lesen” kifejező őshonos nyelveket, ill. nyelvváltozatokat előnyben részesítik a nagyobb 
hatósugarú, „hasznosabb”, de a helyi identitás kifejezésére nem vagy kevésbé alkalmas 
összekötő nyelvekkel, ill. a standard nyelvváltozattal szemben.  

33. Nyelvi vernakularizmus (2a) – makroszinten az a meggyőződés, hogy a beszélő helyi 
identitását „hitelesen” kifejező anyanyelvváltozat eredendően értékesebb más nyelvvál-
tozatoknál; mikroszinten az a meggyőződés, hogy azok a nyelvi formák, amelyekkel a be-
szélők leginkább azonosulnak, amelyek leginkább kifejezik az identitásukat, eredendően 
helyesebbek az egyéb nyelvi formáknál. 

 
Jelölések magyarázata: 
(1) különféle típusú ideológiák ←→ (2) nyelvhelyességi ideológiák 
(a) beágyazott ideológiák ←→ (b) beágyazatlan ideológiák 
 
 

& AZ IDŐBELISÉGRE UTALÓ STÍLUSÉRTÉKEK A SZÓTÁRAKBAN 
 
 

Az előző előadásokban tárgyaltakon kívül egy további tényező, amelyet érdemes 
számba venni a szavak stílusértékének jellemzésében, az, hogy melyik t ö r t é n e l m i  k o r -
s z a k ra  jellemző a használatuk.  

 
Ha egy olyan vasalót látunk, amelynek nincs zsinórja, mert nem villany, hanem a belsejébe 

helyezett parázs izzítja föl a simításra használt alsó részét, ez a látvány egy régebbi korszakot 
juttat eszünkbe, dédanyáink korszakát; ilyen eszközt ma már nemigen használ senki, az embe-
rek inkább csak a múzeumokból vagy a régiségkereskedésekből ismerik.  

Egy írógép látványa a közelmúltat idézi föl bennünk; ma is használják még, főleg az időseb-
bek, mindenki ismeri még, de használata a számítógépek terjedésével párhuzamosan erősen 
visszaszorult.  

A tenyérnyi méretű számítógép, a palmtop viszont egészen új tárgy, és az újdonság, a mo-
dernség képzetét kelti.  

 
Ugyanez a helyzet a szavakkal is, és nemcsak azokkal, amelyek koronként változó tárgya-

kat, eszközöket jelölnek (mint amilyen a mángorló, az írógép és a számítógép), hanem az örök-
érvényű fogalmak kifejezői is (mint amilyen pl. a csókolás, amit az ómagyarban a csókol mellett 
az apol ige is kifejezett, ma pedig a smárol igével is utalhatunk rá).  

 

Vannak szavak, amelyekkel csak a régi irodalom termékeiben találkozunk, más szava-
kat élő emberektől is hallunk, de csak idősektől, megint más szavak létezésére meg csak az 
utóbbi években lettünk figyelmesek. Ennek alapján jellemezhető a szavak stílusértéke az 
időbeliség síkján. Amint láttuk, a nyelvtörténet korábbi korszakaiban használatos nyelvválto-
zatok, a kronolektusok is sajátos dialektusoknak tekinthetők, melyekben éppúgy találhatók 
sajátos, csak valamely dialektusra (azaz történelmi korszakra) jellemző elemek, mint a nyelv-
járásokban (tájszavak) vagy szociolektusokban (a szociolektusok sajátos szavai). 
 

 stílusérték rövidítése meghatározása közmagyar példák ht példák 

1.  régies (rég) ● „régi vagy régies hangulatú 
szavak és szójelentések, ame-
lyek a mai ember számára 
külön magyarázat nélkül is 

abcúg rég <nemtetszés kifejezé-
sére:> le vele!; adresszál rég 
(meg)címez; agyal nép rég agyba-
főbe ver; agyszélhűdés rég agy-

agent [ádzsent] Er ’adószedő’; 
akt 2. Hiv Ka (isk) (biz) (rég), Hv 
(biz) ügyirat, akta; bordéj Ép 
Házt Er (nép) (lezs) (rég) viskó, 
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érthetők ugyan, de már csak 
az idősebb nemzedék nyelvé-
ben élnek”; „kevesek használ-
ják” 
● azoknak a szavaknak a sa-
játos stílusértéke, melyeket 
az idősebb nemzedék még 
használ (benne vannak az 
aktív szókincsükben), a kö-
zép- és a fiatal nemzedék már 
inkább csak érti (csak a pasz-
szív szókincsükben vannak 
benne) 

vérzés; álorca rég álarc; bakter 
nép rég éjjeliőr; Isk rég biz puska; 
barom rég nagyobb háziállat, pl. 
ökör, ló; nép szarvasmarha; bel-
orvos rég belgyógyász; diákabrak 
rég tréf mogyoró, mazsola és 
mandula keverékéből álló cse-
mege; egylet rég egyesület; fiág 
rég férfiág; fölöstököm nép rég 
reggeli; franc1 nép rég francia; 
franc2 nép rég vérbaj; fundamen-
tum rég, ma irod alap(zat); fülön-
függő ritk rég fülbevaló; golyóbis 
nép rég golyó; hollandus rég 
holland ember 

kunyhó; curikk, curukk Fv (nép) 
(biz) (rég) vissza; hátra (lóterelő 
szóként is); dohott Mûsz Er 
(nép) (szak) (biz) (rég) szekérke-
nőcs; dránica, drányica Ép Er 
(nép) (biz) (rég) tetőfedő desz-
ka; huruba Ép Házt Er (nép) (biz) 
(rég) földkunyhó; mósia Mezõg 
Tört Er (id+nép) (biz) (rég) föld-
birtok, uradalom; passzus Hiv Va 
(biz), Hv (biz) (rég), Mv (id) (biz) 
(rég) útlevél; penzió Hiv Munka 
Er (id) (szak) (biz), Fv (id) (köz), 
Va (id) (biz), Hv (biz), Õv (köz), 
Hu (köz) (rég) nyugdíj 

2.  elavult (elav) ● olyan szavak, amelyeknek a 
jelentését a mai felnőtt nem-
zedék nagy többsége nem 
ismeri, s magyarázat nélkül 
nem is érti 
● a ma már egyáltalán nem 
használt szavak sajátos stílus-
értéke, azoké, amelyek csak a 
beszélők (egy részének) 
passzív szókincsében vannak 
benne 

áfium elav ópium; ákovita elav 
(édes) pálinka; alantas elav irod 
lent levő <hely>; alít elav vagy táj 
vél, gondol; álladalom elav állam; 
állókép elav szobor; apol elav 
irod csókol; apotéka elav gyógy-
szertár, patika; bélpokol elav 
lepra; cenk elav irod hitvány em-
ber; csalma elav török turbán; 
domine elav <megszólítás:> uram 

élelemporció Er (köz) (elav) 
élelemadag; gasztronom v. 
gasztronóm Ka ’élelmiszerüzlet’ 

3.  történeti (tört) ● történeti fogalom 
● a ma már nem létező, de a 
legtöbb (iskolázott) beszélő 
által ismert dolgokat jelölő, a 
régebbi korok társadalmi vi-
szonyainak, intézményrend-
szerének, kultúrájának egyes 
elemeire utaló szavak stílus-
értéke 

aga Tört az oszmán-török hadse-
reg tisztje; ajtónálló Tört palota, 
fogadóterem bejáratánál szolgá-
latot teljesítő (személy, őr); aka-
démia a Platón alapította ókori 
filozófiai iskola; alabárd Tört 
hosszú nyelű, szekerceszerű vá-
gó- és szúrófegyver; alkímia Tört 
vegyészet jellegű, különösen 
arany készítésével próbálkozó kö-
zépkori misztikus tudomány; al-
sótábla Tört a magyar rendi or-
szággyűlés alsóháza; amfora Tört 
tojásdad alakú, kétfülű görög 

vagy római korsó; béljós Tört az 
áldozati állat beleiből jóslatot 
mondó pogány pap; betyár Tört 
útonálló, fosztogató szegényle-
gény; csapórács Tört Ép a várka-
put védő, leereszthető súlyos, 
erős rács 

akció Va (köz) (tört), Hv (köz) 
ifjúsági ~ az ország második 
világháború utáni újjáépítésének 
idejénvégzett építőmunka; 
blana Nyomda Fv (biz) (tört) 
sokszorosításra való viaszos, 
hártyaszerű papírlap; stencil; 
emenvé Hiv Fv (közél) (biz) 
(tört) (a rendszerváltás előtt) a 
helyi nemzeti bizottság (községi 
tanács); gyedovcsina Kat Lél Ka 
(id) (szak) (biz) (tört) a szovjet 
hadseregben (és az utódállamo-
kéban) az idős katonáknak a 
fiatalokkal szembeni kegyetlen 
bánásmódja; jéerdé Mezõg Fv 
(biz) (tört) a rendszerváltás 
előtt: egységes földműves-szö-
vetkezet; karakterisztika Hiv 
Tört Pol Va (id+isk) (szak) (tört), 
Hv (tört) káderjelentés 

4.  új (új) ● a legutóbbi évtizedben ke-
letkezett vagy elterjedt sza-
vak és szójelentések, főleg a 
szocialista társadalom és gaz-
dasági rend újabban megho-
nosodott szavai 
● a nyelvben az utóbbi évek-
ben elterjedt szavak vagy 
szójelentések stílusértéke 

(50-es évekbeli példák a hétköte-
tes értelmező szótárból) begyűjt 
(új, hiv) <terményfélét> a begyűj-
tés során összeszed; békeharc 
(új) a háborús uszítás ellen, a há-
ború megakadályozására kifejtett 
tevékenység; bunker (új) földbe 
ásott fedezék vagy szűk árok, 
ahová légiriadó idején szoktak 
húzódni az emberek; csökevény 
új, Pol, rosszalló) túlhaladott 
társadalmi, ideológiai stb. rend-
szernek nem kívánatos maradvá-
nya; diszpécser (új) munkairányí-
tó 

bomfritt Gaszt Õv (biz) (új) 
hasábburgonya; Nyomda Va 
(biz), Hv (biz), Õv (biz) (új) fény-
másol; csaó Fv (biz), Va (biz), Ka 
(lezs) (új), Õv (id) (biz) szervusz, 
szia; eszemesz Távk Fv (id) (új), 
Õv (köz) (új) esemes, SMS; 
fensztertág Munka Őv (köz) (új) 
ünnepnap utáni, hétvége előtti, 
munkaszüneti napnak minősí-
tett hétköznap Ausztriában; 
fotokopíroz Nyomda Va (biz), 
Hv (biz), Őv (biz) (új) fénymásol; 
hendi Őv ’mobiltelefon’ 
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 Az értelmező szótár és az értelmező kéziszótár, továbbá a szinonimaszótár és egy-két 
más szótár tartalmaznak még egy további idevágó, de a régiestől, ill. az elavulttól nehezen 
megkülönböztethető minősítést: az értelmező szótárban „elavulóban” (elavulóban), a kézi-
szótárban „kiveszőben” (kiv) a neve. 
 

 stílusérték rövidítése meghatározása közmagyar példák ht példák 

5.  elavulóban 
kiveszőben 

(elavulóban) 
(kiv) 

● „ma már egyre rit-
kábban használatosak, 
lassanként kiszorulnak a 
mindennapi élet nyel-
véből” 
● „kiveszőben, elavuló-
ban levő szó vagy kife-
jezés” 

abszencia kiv egyetemi óráról való távollét, hiányzás; aerop-
lán kiv repülőgép; alantas kiv vkinek a beosztottja; alássan 
kiv udvariassági kifejezésekben: alázatosan; államkincstár 
kiv állampénztár; antibarbarus Nyelvt kiv a nyelvi idegensze-
rűséget üldöző nyelvvédő kézikönyv; anzikszkártya kiv Tájat, 
helyi jellegzetességet ábrázoló képeslap; apanázs kiv valaki-
nek rendszeresen juttatott pénzsegély; árvaház kiv árva 
gyermekek nevelésére létesített intézet 

– 

 
A régies szavakon belül egyes szótárak megkülönböztetik az árnyaló „kissé régies” ka-

tegóriát is: 
 

 stílusérték rövidítése meghatározása közmagyar példák ht példák 
6.  kissé régi-

es 
(kissé rég) ● azoknak a szavak-

nak a sajátos stílusér-
téke, amelyeket már 
csak a legidősebb 
nemzedék tagjai hasz-
nálnak, vagy azok egy 
része  

alamizsna kissé rég koldus(ok)nak 
juttatott csekély (pénz)adomány; 
bíbornok Vall, kissé rég bíboros; 
bölcselet kissé rég filozófia; csúz kissé 
rég reuma; elegyít kissé rég kever, 
vegyít; kivált kissé rég vagy irod 
főként; magnetikus kissé rég, vál 
mágneses; málha kissé rég (nagyobb) 
poggyász; másutt kissé rég, vál más-
hol; megfúl kissé rég, vál megfullad 

apostolka Va ’saru, szandál’; ber-
szán Munka Áll Er (nép) (biz) (kis-
sé rég) havasi román juhász; 
beretka Ölt Va (id) (biz) (kissé rég) 
(ritk) barett(sapka), franciasapka, 
svájcisapka; bonton Va (isk) (köz), 
Hv (biz), Mv (biz) (kissé rég) (ritk) il-
lemkódex; braszeria Ker Er (id) (biz) 
(kissé rég) falatozó, söröző; cék Áll 
Õv (táj+nép) (biz) (kissé rég) kul-
lancs 

 
 

& TÁJÉKOZTATÓ CÉLZATÚ JELÖLÉSEK A SZÓTÁRAKBAN 
 
 

Az eddig említetteken kívül más tényezők is lehetnek, amelyek belevetülhetnek a szó 
stílusértékébe. Ilyen például a h a s z n á l a t i  g y a k o r i s á g , ez azonban nem eredményez jól 
megragadható, sajátos stílusjegyet. Ezért beszélünk inkább csak tájékoztató célzatú jelölé-
sekről, és nem annyira stílusértékekről. 

 
Egy ritkán használt szó pl. lehet emelkedett vagy régies vagy éppenséggel új vagy szaknyel-

vi, de a „ritkaság” mint olyan nem érződik sajátos stíluselemnek, hanem mintegy beleolvad az 
említettekbe és azokhoz hasonlókba.  

 
Gyakoriság  
 

A szó előfordulási gyakorisága a szónak egy objektív jellemzője; az újabb értelmező 
szótárak rendszerszerűen sajátos jelekkel utalnak arra, hogy a bennük található szavak mi-
lyen gyakoriak a Magyar Nemzeti Szövegtárban. Ezek a jelek azonban nem tekinthetők minő-
sítésnek a szó szokásos értelmében. 

 



2018. 03. 05. 23 

Léteznek viszont hagyományosan a szó r e la t ív  g y a k o r i s á g á r a  utaló minősíté-
sek, ezek valamely más szóhoz vagy szójelentéshez képest utalnak a szó gyakoriságára ott, 
ahol ez valami miatt szükséges. 
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1.  ritka (ritk) ● a közkeletű szavaknál ritkáb-
ban használatos szó vagy kifeje-
zés  
● egy lexémának egy másik 
lexémához vagy alakváltozat-
hoz, egy jelentésnek egy vagy 
több más jelentéshez képest 
értett kisebb gyakorisága (ön-
magában nem forrása sajátos 
stílusértéknek) 

adóhivatalnok ritk adóhivatali 
tisztviselő; adomás ritk szívesen 
adomázó; agnoszkál hiv ritk <alá-
írást> hitelesként elfogad; agrár-
város ritk mezőváros; ajakfesték 
ritk az ajak festésére való szer, 
kül. rúzs; éghetetlen ritk Nem 
gyúlékony, nem égő; inkorrekt 
ritk vál nem becsületes, nem 
korrekt; katarakta ritk irod 
zuhatag; képedez ritk hüledezik; 
lóti-futi ritk folyton szaladgáló 
személy, gyerek; munkátlan ritk 
munkanélküli; köribe ritk köréje; 
összefőz ritk, biz összekotyvaszt; 
perceg ritk <égő, sülő anyag> 
halkan serceg 

ágentúra Va (id) (köz) (ritk) 
ügynökség; ajvar Gaszt Va 
(biz) (ritk), Hv (köz), Mv (köz) 
paprikából és padlizsánból 
készített mártás; Biol Orv Er 
(nép) (szak) (biz) (ritk), Va (id) 
(biz), Mv (biz) antibiotikum; 
begi Sport Hobbi Fv (biz) (ritk) 
tollaslabda; bioszkóp Műv Er 
(id) (szak) (biz) (ritk), Va (id) 
(közh) (biz) filmszínház; 
bufetos Munka Ker Er (nép) 
(lezs) (ritk), Fv (nép) (biz), Ka 
(nép) (kissé biz) büfé tulajdo-
nosa, bérlője vagy alkalma-
zottja; búza Embert Er (id) 
(biz) (ritk) ajak 

 


