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Magyar nyelvű kivonat 

 

Új fogalmak, új kifejezések a magyar és a horvát nyelvben 

a XX. század végétől napjainkig 

 

 

Az értekezés a kroatisztikai és hungarológiai nyelvtudományi kutatásokhoz kíván 

hozzájárulni az elmúlt két évtized új fogalmainak, új kifejezéseinek komparatív 

vizsgálatával. 

A dolgozat lényegében áttekintés a magyarországi és horvátországi társadalmi 

fejlődés folyamán keletkezett új fogalmak megnevezésére alkotott vagy átvett és honosított 

szavakról, ezért elsősorban szociolingvisztikai szempontok alapján vizsgálja a témakört. 

Bemutatja a politikai múlt és jelen különbségeiből fakadó nyelvi differenciákat, 

párhuzamot vonva a horvát és magyar neológiai hagyományok közt. 

Sor kerül a két nyelvben megjelenő új elemek morfológiai vizsgálatára, amelynek 

során bebizonyosodik, hogy a szóalkotási módok közül a magyar nyelvre nyelvtipológiai 

tulajdonságai miatt továbbra is a szóösszetétel a jellemző, míg a horvát nyelv a prefixumos 

és a szuffixumos szóképzést részesíti előnyben. 

Összehasonlításra kerülnek a két nyelvben fellelhető újkeletű idegen szavak, 

amelyből megállapítást nyer, hogy a korábbi átadó nyelvek (német, francia, olasz) 

elveszítették átadó szerepüket, és helyüket átvette a világ nyelveire egyre nagyobb hatást 

kifejtő angol nyelv. 

Jelen dolgozat céljai közé tartozik az is, hogy adalékokat, illetve szempontokat 

nyújtson azon szakemberek számára, akik a közeljövőben behatóbban szeretnének 

foglalkozni a témával.  

A dolgozat összefoglaló céllal íródott, igyekszik a két ország nyelvészeti 

szakkönyveiben, szótáraiban fellelhető tudást összegezni és a tárgykörben írt tudományos 

cikkek segítségével bemutatni azt az állapotot, amelyet jelenleg a horvát és magyar 

nyelvek tükröznek a neologizmusok tekintetében. 
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Horvát nyelvű kivonat 

 

Novi pojmovi, novi izrazi u hrvatskom i mađarskom jeziku 

od kraja XX. stoljeća do danas 

 

 

Disertacija pomoću komparativnog pregleda želi dati doprinos kroatističkim i 

hungarološkim lingvističkim istraživanjima novonastalih riječi i izraza prošlih dvaju 

desetljeća. 

Radnja je zapravo pregled posuđenih i novostvorenih leksema koji su nastali radi 

imenovanja novih pojmova nastalih tijekom društvenih i inih razvoja u Hrvatskoj i 

Mađarskoj, zato prvenstveno iz socolingvističkog aspekta promatra temu. Prikazuje jezične 

diferencije prouzrokovane različitom političkom prošlošću i sadašnjošću te paralele 

između mađarske i hrvatske neološke tradicije. 

U radu se daje morfološki pregled novih elemanata nastalih u dvaju jezika, tijekom 

kojeg se dokazuje da između tvorbenih načina prema svojstvima jezične tipologije 

mađarski jezik i nadalje karakteriziraju složenice, dok je u hrvatskom jeziku ostao 

najpopularniji način tvorbe riječi prefiksalna i sufiksalna tvorba. 

Uspoređuju se novije posuđenice u oba jezicima, iz kojeg proizlazi da veliki jezici od 

kojih smo ranije posuđivali (njemački, francuski, talijanski) izgubili su svoju vodeću 

poziciju, a mjesto im je preuzeo u cijelom svijetu sve više zastupljeniji engleski jezik. 

Među ciljevima trebamo istaknuti i nastojanje da disertacija daje poticaj i dodatke 

svim onim stručnjacima koji se u budućnosti žele ozbiljnije baviti s ovom tematikom. 

Disertacija je napisana s ciljem da sažme ono znanje koje se nalazi u hrvatskoj i 

mađarskoj recentnoj lingvističkoj literaturi, u različitim rječnicima te da se pomoću iste 

prikaže stanje koje pokazuju mađarski i hrvatski jezik glede neologizama. 
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Angol nyelvű kivonat 

 

New Concepts and New Expressions in Croatian and Hungarian 

from the Late 20th Century till Today 

 

 

The paper wishes to contribute to Croatian and Hungarian linguistic research by 

putting forth a comparative analysis of new concepts and new expressions in the past two 

decades. 

Providing an overview of the new words created, adapted or naturalized to designate 

the new concepts that emerged in the course of Croatian and Hungarian social 

development, the paper explores the issue primarily from the aspect of socio-linguistics. 

Drawing a parallel between the characteristics of Croatian and Hungarian neologisms, it 

presents the linguistic differences resulting from the differences in political past and 

present. 

A morphological analysis of the new elements appearing in the two languages was 

performed, which shows clearly that, due to its language typology features, Hungarian is 

characterised by a compounding sort of word formation whereas Croatian prefers creating 

words by adding prefixes and suffixes. 

Recent foreignisms in the two languages were compared and it was established that 

the previously dominant source languages (German, French and Italian) have lost their 

dominance as such to give way to English, which is exerting an increasingly overwhelming 

influence. 

Another objective of the paper is to provide a contribution and a starting point for 

linguists wishing to carry out a more in-depth analysis of the subject in the near future.  

The paper was written also with the aim to provide a summary of the knowledge 

available in the linguistic textbooks and the dictionaries of the two countries and to review 

the scientific articles on the question to describe the current cross-section of neologisms in 

Croatian and Hungarian. 
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1. Az értekezés témája, célja és a kutatás módszere 

 

1.1 A téma aktualitása  

 

A XX. század végén, a kelet-európai népek történetében jelentős politikai és 

kulturális változások következtek be. Országok estek szét, diktatúrák szűntek meg, minden 

nemzet igyekezett újonnan felfedezni önmagát. A XIX. század reformkorához hasonló 

folyamatok során a nyugati kultúrkörhöz történt újbóli csatlakozással és a rohamos léptékű 

technikai, informatikai fejlődés nyomán számos új fogalommal, kifejezéssel, 

szókapcsolattal kellett megismerkedniük az embereknek. 

Ismét megnyíltak a határok, a közel ötvenévnyi bezártság után ismételten fellendült a 

turizmus bel-és külföld irányába egyaránt. A határok szabaddá válása azonban nem csak az 

emberek kiutazási lehetőségeit könnyítették meg, hanem a különböző kultúrák beáramlását 

is. A kelet-európai blokkot ez a beáramlás jóval nagyobb mértékben érintette, ugyanis 

először le kellett dolgozni a lemaradást Európa másik felével szemben, majd be kellett 

fogadni az egész világon végbenő rohamos léptékű technikai fejlődés és társadalmi 

változások nyomán fellépő új tudást. 

Az új tudáshoz új szavak, kifejezések társultak, amelyek legelőször a köznyelvben, 

illetve az írott sajtóban jelentkeztek, majd fokozatosan bekerültek a szótárakba, a standard 

nyelv már meglévő elemei közé, „hiszen a szókincs, a nyelvtani rendszer és a hangrendszer 

közül a szókincs a nyelv legkevésbé állandó része” (Minya 2003: 7). 

 

1.2 Magyarország és Horvátország – a két nemzet nyelvi sajátosságai 

 

Horvátországban és Magyarországon a rendszerváltás különböző módon következett 

be. Míg hazánkban békés átmenetről, bársonyos forradalomról beszélhetünk, addig déli 

szomszédaink sajnos csak a hazájukat védő háborún keresztül tudták kivívni a 

függetlenséget. A politikai változások közötti különbség a neologizmusok különbözőségét 
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is jelentette, legfőképpen a XX. század utolsó évtizedében. Példának okáért, míg nálunk a 

taxisblokád és a kárpótlási jegy voltak a divatos új kifejezések a 90-es évek elején, addig 

Horvátországban a pravo na samoodređenje naroda vagy az enklava szavak hangzottak el 

gyakrabban a közélet szereplőinek szájából. 

1995 után, a volt Jugoszlávia területén zajló háborúk befejezését követően délen déli 

szomszédainknál is megindult a felzárkózás a nyugati kultúrkörhöz s ezzel ismét egyre 

hasonlóbbá váltak a két ország nyelvébe beáramló új kifejezések. 

Ahogy maguk a szavak, úgy a neologizmusokról írt tudományos munkák is egy 

bizonyos korszakról adnak kitűnő korképet, hiszen ki gondolná, hogy a Mai magyar nyelv 

című egyetemi tankönyv 1991-es kiadásában (Rácz 1991: 483) még a munkásőrség és 

népköztársaság is, mint aktuális neologizmusok vannak feltüntetve. Az ezredforduló 

nyelvi változásairól nagy, átfogó elemzések még nem születtek, inkább a különböző 

lingvisztikai folyóiratokban megjelenő tudományos dolgozatok mutatják be a téma iránt 

érdeklődő nyelvészek legújabb kutatásainak eredményeit. Kettőt közülük, a 

neologizmusokkal legtöbbet foglalkozó szakembert név szerint is meg kell említenem. 

Vesna Muhvić-Dinamovski és Minya Károly nyelvészek publikáltak a legnagyobb 

terjedelemben ebben a témakörben, műveik nagy segítségemre voltak dolgozatom 

megírásánál. 

Az új szavak, kifejezések, szintagmák beáramlása a nyelvbe mindkét nemzet 

fontosabb nyelvtörténeti periódusainál megfigyelhetők. Azt is kijelenthetjük, hogy a 

közép-európai lét és az évszázados együttélés nyomán mindkét oldalon nagyjából 

ugyanazokban a történelmi időkben következtek be a jelentősebb nyelvi változások. Itt kell 

megemlítenem, hogy a történelmi időkben számtalan olyan szó létezett, amely épp a két 

vizsgált nyelv valamelyikéből került át a másikba és bejárta azt a klasszikus utat, amely 

során az idegen szóból neologizmus lett, majd a kifejezés idővel az adott nyelv 

szókincsének szerves részéve vált. Napjainkban ez a két vizsgált nyelv közötti 

szókölcsönzés nem figyelhető meg, csakis az angol nyelv dominanciája lett a meghatározó. 
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1.3 A kutatás tárgyáról, a neologizmusokról általában 

 

Az elmúlt húsz év globalizációs folyamatainak köszönhetően töménytelen 

mennyiségű új szó keletkezésének lehettünk szemtanúi, illetve több újonnan képzett szó 

került át egyik nyelvből a másikba. Egyértelmű tény, hogy a neologizmusok megjelenését 

nagyban elősegítette az egyre erősödő nyelvterületek közötti kontaktus, illetve az 

országhatárok eltűnése, aminek nyomán kialakulóban van egy olyan szókészlet, amely 

több nyelvben, sok esetben még a genetikailag és tipológiailag egymástól távol eső 

nyelvekben is egységesen jelen van. 

A másik oldalon a neologizmusok létrejöttének egy adott nyelvben lehet egészen más 

oka is: ezek leginkább már meglévő, hazai alapokon nyugvó új szavak, amelyek az adott 

nyelvi közösségben kisebb vagy nagyobb mértékben jelenlévő nyelvújító, nyelvtisztító 

purista szemlélet nyomán keletkeztek, elsősorban nyelvész körökben. Ezek a típusok, 

ahogy minden nyelvileg intenzívebb időszakban, így most is az erős idegen nyelvi 

behatások ellenében jöttek létre, illetve kerültek ajánlásra nyelvészek által. 

Minekutána a neologizmusok a nyelvek teljes szókészletének leginkább és 

leggyorsabban változó kategóriáját jelölik, így rövidnek tekinthető élettartalmuk egyszerre 

jelent előnyt és hátrányt: minden, ami az újdonság erejével hat, felhívja magára a 

figyelmet, így minden új szó már megjelenésével egy semleges szövegben vagy beszédben 

ráerőlteti magát az olvasóra, hallgatóra, ami által felkelti az érdeklődését. Az új szavak 

népszerűségének múlása pedig az adott tárgy vagy jelenség népszerűségének a múlásával 

értelmezhető. 

Mindez egyértelműen mutatja, hogy az új kifejezések, fogalmak vizsgálatánál fontos 

figyelembe venni a szavak, fogalmak elemzését, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül 

hagyni azokat a szociokulturális és szociopolitikai körülményeket, amelyek az új lexémák 

megszületéséhez vagy átvételéhez vezettek. 

Új kifejezések nyelvbe történő integrálódásának két fő folyamatát különböztethetjük 

meg: 

1. Más nyelvből történő szavak átvétele. „Az idegen szavak átvétele egyidős az 

emberi beszéddel, hiszen a történelem folyamán a nyelvek kapcsolatba kerültek egymással 
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és elkezdtek hatni egymásra különböző módon” (Filipović 1971: 91). Azonban mindig 

voltak „erős nyelvek”, amelyek nagyobb hatással bírtak a kisebb nyelvekre, esetünkben a 

magyarra és a horvátra. A történelem során mindig mások lettek az „erős nyelvek”. A 

kezdeti latint követően a francia és német nyelv voltak nagy „donor nyelvek”, míg 

napjainkban az angolból származik a legtöbb idegen szó. Így váltak mindkét országban 

hétköznapi lexémává a fájl, a lízing, vagy a lobbi. 

2. A szókészlet elemeiből különböző grammatikai folyamatok útján létrejövő 

neologizmusok. A nyelvekbe beáramló idegen szavak (elsősorban angol) tömkelege miatt 

sajnos a „hazai fejlesztésű” szavak vannak kisebb számban, azonban figyelemre méltó, 

hogy mindkét ország nyelvészei óriási energiát fektetnek a saját forrásból származó 

neologizmusok elfogadtatására. Így honosodhatott meg például a számítógép – računalo a 

computer helyett, vagy az óriásplakát – veleplakat a jumbo plakát helyett.1 

 

1.4 A dolgozat célja 

 

A dolgazat célja bemutatni az utóbbi két évtizedben, a horvát és a magyar nyelvben 

jelentkező új szavakat, kifejezéseket, fogalmakat az alábbi szempontok és kutatási 

módszerek figyelembevételével: 

 

• A Magyarországon és Horvátországban bekövetkezett rendszerváltás közötti 

különbség és az ebből adódó lexikai különbség tekintettel az új kifejezésekre, 

fogalmakra 

• A neologizmusok megjelenésének történelmi előzményei, a horvát és magyar 

neológia közötti párhuzam 

• Az új szavak keletkezésének és más nyelvből történő átvételének 

szociolingvisztikai háttere 

                                                 
1 Dolgozatomban kurzívval jelölöm az általam neologizmusnak vélt szavakat. Azokat a lexémákat, idegen 
szavakat, amelyeknek átveszik a szerepét normál betütípussal írom. 
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• A két nyelvben fellelhető új elemek morfológiai vizsgálata, a szóösszetétel és 

a szóképzés jellemzői 

• A horvát és a magyar nyelv idegen elemeinek összehasonlítása, különös 

tekintettel az angol nyelv dominanciájára 

• A viszgált időszakra jellemző új kifejezések, új fogalmak szójegyzetének 

összeállítása gyakorlati felhasználás céljából 

 

Jelen értekezés céljai közé tartozik többek között az is, hogy adalékokat, illetve 

szempontokat nyújtson azon szakemberek számára, akik behatóbban szeretnének 

foglalkozni a témával.  

A dolgozat összefoglaló céllal íródott, igyekszik a két ország nyelvészeti 

szakkönyveiben, szótáraiban fellelhető tudást összegezni és a tárgykörben írt tudományos 

cikkek segítségével bemutatni azt az állapotot, amelyet jelenleg a horvát és magyar 

nyelvek tükröznek a neologizmusok tekintetében. 

 

1.5 Hipotézisek 
 

Kutatásom során a következő, mindezidáig nyelvi intuíción alapuló 

előfeltételezéseket kívánom bizonyítani nagy mennyiségű sajtónyelvi és szótári anyag 

elemzése alapján: 

• A XIX. századi nyelvújító mozgalmak Magyarországon és Horvátországban 

is jelentős erőfeszítéseket tettek a nyelv tisztasága érdekében. Az 1800-as 

években a magyarhoz hasonló purista szemléletet követték a horvát 

nyelvészek is, és ezeknek a purista hagyományoknak a továbbélése figyelhető 

meg a rendszerváltást követő időszakban is. 

• Magyarországon békés úton zajlott le a rendszerváltás, míg Horvátország 

háborúba sodródott függetlenségének kikiáltását követően, ezért a 

kilencvenes években megjelenő neologizmusok más képet mutattak a horvát 
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és a magyar nyelvben. A 2000-es években kiegyenlítődtek az addigi politikai 

eltérésekből adódó differenciák az új kifejezések tekintetében. 

• Az új szavakra jellemző szóalkotási módok közül a magyar nyelvre az eddigi 

hagyományokat követve inkább a szóösszetétel a jellemző, míg a horvát 

nyelvre a prefixumos és a szuffixumos szóképzés. 

• A jövevényszavak tekintetében mindkét nyelvről elmondható, hogy a 

korábban rájuk hatással lévő átadó nyelvek (német, olasz, francia) 

elveszítették nyelvkölcsönző szerepüket és helyüket teljes egészében átvette 

az angol nyelv. 

 

1.6 Az értekezés tudományos újdonsága 
 

Az értekezés egyedülálló abból a szempontból, hogy történeti áttekintést és jelenkori 

összehasonlítást ad a magyar és horvát nyelvben spontán módon, vagy nyelvújítás útján 

megjelent új szavakról, új fogalmakról. Bár a nyelvészek érdeklődése a neologizmusok 

iránt nő mindkét vizsgált országban, általános összehasonlító tanulmány nem született sem 

a magyarországi szlavisták, sem a horvátországi hungarológusok körében. 

 

1.7 Az értekezés felépítése és tartalma 

 

Az első fejezetben röviden bemutatom azt az időszakot, amelyben az új szavak és 

kifejezések létrejöttek, rávilágítva a két országban, Magyarországon és Horvátországban 

lezajlott eltérő politikai folyamatok nyomán született különbözőségekre. Szót ejtek a 

korszakra jellemző nyelvi sajátosságokról és nyelvi környezetről szociolingvisztikai 

megközelítésben. Rövid áttekintést adok a kutatás tárgyát képező neologizmusokról 

általában, felvázolom az új fogalmak létrejöttének okait, illetve pontokba szedve 

összefoglalom a dolgozat legfőbb céljait. 

A második fejezetben részletesen bemutatom a rendszerváltás és napjaink között 

eltelt időszakot, külön figyelmet szentelve a békés rendszerváltásnak és a háborús évek 
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okozta változásoknak. Felhívom a figyelmet a neologizmusok létrejöttének időbeni 

meghatározásának a problematikájára, egyben bemutatva a kivételeket, amelyeknél pontos 

adat áll rendelkezésünkre a nyelvbe történő belépést illetően. Tisztázom a kutatás tárgyát 

képező neologizmusnak, mint fogalomnak a szerepét a nyelvtudományban. Ugyancsak 

ebben a fejezetben foglalom össze a két ország szakemberei által elért kutatási 

eredményeket és kezdeményezéseket, kitekintve az európai és valamelyest a nemzetközi 

neológia-kutatás történetére. 

A harmadik fejezet számos példán keresztül mutatja be azokat az új kifejezésekre 

vonatkozó csoportosításokat, klasszifikációkat, amelyek a magyar és horvát 

grammatikákban fellelhetők, kiegészítve a nemzetközi szakirodalmakban leírt 

kategóriákkal. Az itt felsorolt szavakat, frazémákat többnyire a tárgyalt időszak 

újságcikkeiből gyűjtöttem. 

A negyedik fejezet első részében elhelyezem a magyar és a horvát nyelvet a világ 

nyelvi térképén a genetikai, nyelvtipológiai és areális nyelvészeti megközelítések 

segítségével. Minderre azért van szükség, hogy ennek segítségével bemutassam a két nyelv 

közötti legfőbb különbségeket, ugyanis a neologizmusok keletkezésének módja közötti 

különbségek is ezekből az eltérésekből fakadnak. A keletkezés módjánál mind a 

szóképzéssel, mind a szóalkotással létrejött szavakra igyekeztem példát találni. 

Természetesen külön kitérek a más nyelvekből átvett lexémákra, különös hangsúlyt 

fektetve az angol nyelv dominanciájának bemutatására. Szintén itt térek ki azokra a 

jogszabályokra, amelyeket az anyanyelv védelmében hoztak Horvátországban és 

Magyarországon. 

Az ötödik fejezet részletesen foglalkozik a neologizmusok megjelenésének kiemelt 

területeivel. Ezen belül kitérek a magyarországi horvátok nyelvhasználatának változásaira, 

azokra a társadalmi jelenségekre, amelyek a szókincsváltozást generálták. Az információs 

társadalom új kifejezéseit bemutató rész viszonylag nagy terjedelme bizonyítja, hogy ez az 

a terület, amely a legrohamosabb tempóban fejlődik és szinte naponta képződő újabb 

fogalmak megjelenésével párosul. A gazdasági szektor új kifejezéseiről megállapítom, 

hogy azok elsősorban a globalizáció következtében jönnek létre és nagyfokú hasonlóságot 

mutatnak szinte valamennyi nyelvben, továbbá azt, hogy a gazdasági szaknyelv új 

szavainak döntő többsége is angol jövevényszó. A fejezet zárásaként a politikával és 

jogrendszerrel összefüggő kifejezéseket, fogalmakat veszem górcső alá, külön figyelmet 
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szentelve annak a ténynek, hogy a kezdeti különbségeket követően napjainkra, az európai 

integrációs folyamatoknak köszönhetően ezen a területen is hasonlóságot mutatnak a 

neologizmusok. 

A hatodik fejezetben összefoglalom a kutatás eredményeit, választ adok a 

hipotézisekben megfogalmazottakra és felvázolom a jelen kutatásban rejlő további 

lehetőségeket. 

A dolgozat végén található szójegyzetben témakörönként, magyar – horvát szópárok 

formájában gyűjtöttem össze azokat az új kifejezéseket, fogalmakat, amelyek véleményem 

szerint valamilyen formában meghatározták az elmúlt húsz évet. 
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2. Új fogalmak, új kifejezések, neologizmusok 
 

2.1 A vizsgált időszak 

 

A címben szereplő mindhárom meghatározás egy jelzőre utal: az újra, esetünkben a 

két nyelvben felbukkanó új szavakra. Fontos, hogy pontosan behatároljuk azt az időszakot, 

amelyre a tudományos munka hivatkozik, hiszen egy-egy adott kifejezés keletkezésének 

időpontja jóval korábbi is lehet, mint a vizsgált időszak, azonban időközben bővült, vagy 

teljes egészében megváltozott jelentése, így neologizmusnak számít: egér – miš (mouse, 

informatika). A címben szereplő XX. század végétől napjainkig meghatározás 

dolgozatomban a rendszerváltással kezdődő (1989) és a dolgozat beadása közötti időszakot 

jelöli. 

Ebben a körülbelül húsz esztendőt felölelő időszakban számtalan új kifejezéssel 

gazdagodtak a nyelvek. Ezek között találunk olyat, amely várhatóan hosszú időre 

meghonosodik nyelvünkben (újrahasznosítás – recikliranje), de említhetünk olyat is, 

amely a megváltozott körülmények miatt csak rövid ideig élt a nyelvben (vizitdíj), de lehet 

a társadalom körében el nem fogadott szóalkotási kísérlet is (zrakomlat). 

 

2.1.1 Rendszerváltozás és rendszerváltás 

 

Magyarországon 1988–1998-hoz kötik a rendszerváltást, azaz azt a fordulópontot, 

amely során az ország szakított a Szovjetunió által diktált szocialista berendezkedésű 

államformával és megkezdődött a demokrácia újbóli kiépítése. Maga a szó rendszerváltás, 

rendszerváltozás is neologizmus, hiszen ezt a szóösszetétel útján keletkezett kifejezést 

korábban nem ismerte a társadalom, később azonban a nemzeti-történelmi szókincs 

alapvető lexémájává vált. A változások egyenes következménye lett az új szavak csoportos 

megjelenése, kezdetben a médiában, majd a köznyelvben is (újratemetés, frakció, 

világútlevél, ellenzéki kerekasztal, Dunagate). A békés átmenet nyomán hazánkban nem 

került sor forradalomra, a lényegi dolgok az ellenzéki kerekasztal megbeszélésein dőltek el, 
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azonban más országok történelmében mégis felbukkan a fogalom, a csehszlovákiai 

átmenetet például bársonyos forradalom néven szokták nevezni. 

Horvátország 1991-ben kiáltotta ki függetlenségét, majd ezt követően 

kezdeményezte elszakadását Jugoszláviától. Ez az elszakadási folyamat más 

tagköztársaságok kilépésével (Szlovénia, Bosznia és Hercegovina) a dél-európai föderációs 

állam széteséséhez vezetett. A békésnek induló kezdeményezés háborúba sodorta a 

nemzetet, amelynek csak 1995-ben lett vége. A domovinski rat kifejezés lett a kezdeti évek 

meghatározó neologizmusa, amelyhez a háborús helyzetből kifolyólag újabbak 

csatlakoztak, illetve kerültek be újonnan a köztudatba (časnik, glavni stožer, koridor, 

enklava). 

 

2.1.2 A változások nyomán született változások 
 

A nyelvi és nyelvpolitikai változások a rendszerváltás időszakában leginkább a szláv 

nyelveknél figyelhető meg, ugyanis ezen nyelvek többségének pozíciója alapjaiban 

megváltozott. Az egykori Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia egyes 

tagköztársaságaiban beszélt nyelvek szerepe átértékelődött annak következtében, hogy 

ezek immár az újonnan keletkezett országok hivatalos, állami nyelveivé váltak (Barics 

2006: 155). Így lett tehát Horvátország államnyelve a horvát, amelyet a több évtizednyi 

déli szláv együttélést követően ismét önálló pályára kellett állítani. Ez elsősorban a 

szerbből átvett szavak elhagyását jelentette, az eddigi kettős variáns helyett a horvát került 

előtérbe (advokat – odvjetnik, pasoš – putovnica). Ezek mellett újra szerephez jutottak 

olyan kifejezések, amelyek a Jugoszlávia előtti időszakban voltak használatban, mégha 

időközben meg is változott jelentésük (glasnogovornik < a német Lautsprecher – 

hangszóró szóból, izbornik < korábban a választójoggal bíró személy, ma szövetségi 

kapitány). Visszatérve a magyarhoz hasonló purista szemlélethez (Barics 2006: 156) a 

nyelvészek új fogalmak, kifejezések megalkotásán fáradoztak, hogy megtisztítsák a 

nyelvet az idegen elemektől. Ezek a szóalkotások nem egyszer éppen ellenkező hatást 

váltottak ki, az embereket elijesztette az új fogalmak használatától, amelyek sokszor túl 

erőltetettnek tűntek, mint például a már említett zrakomlat (helikopter) kifejezés, amely a 

nyelvújítási mozgalom negatív szinonímájává vált. 
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Érdemes megjegyezni, hogy a XX. század végi horvát nyelvtisztítás és szóalkotás 

vezéralakja éppen a magyar származású, csáktornyai születésű nyelvész Búlcsú László, aki 

egymaga több száz új kifejezést ajánlott használatra. A Jezik című lingvisztikai folyóirat 

1993 óta hirdeti meg szóalkotási pályázatát, amelynek első nyertese szintén ő volt a 

suosnik (koaxiális kábel) megalkotásával. 

A nyelvek folyamatosan változnak, azon belül is a szókészlet a legfogékonyabb a 

változásra. Éppen ezért a folyamatos változások miatt nehéz meghatározni, hogy mikortól 

számít neologizmusnak egy szó. Amikor először halljuk beszéd közben, vagy amikor 

először látjuk leírva, netán amikor már bekerül a szótárakba? Ha már bekerült a szótárba, 

új kifejezésnek számít-e, hiszen bizonyára el kellett telnie egy időszaknak, hogy 

bebizonyítsa létjogosultságát az adott nyelv szókészletében. Egy bizonyos: a nyelvi 

változás nem következik be egyik napról a másikra. Egy nyelvi jel kivész a rendszerből, 

egy másik pedig bekerül (D. Mátai 1996: 64). 

 

2.1.3 Az új kifejezés megjelenésének, létrejöttének időpontja 

 

A vizsgált időszak kifejezései közt vannak olyanok, amelyek korábban is ismertek 

voltak, azonban a politikai, társadalmi, vagy gazdasági környezet változása miatt csak a 

rendszerváltást követően váltak ismét elterjedté (vasfüggöny, bejárónő, értéktőzsde, 

ellenzék, frakció, akció, piacgazdaság, liberalan, proračun, vrijednosnice, domovnica, 

diskont, tržište, tajkun). A horvát nyelvőrök, ha tehették még korábbi időszakra is 

visszanyúltak és ismét divatba hoztak mára már archaizmusnak tekinthető kifejezéseket 

(bojišnica, povjerenstvo, vježbenik). 

Sok esetben pontosan és viszonylag könnyen be tudjuk határolni az új kifejezések 

keletkezésének időpontját. Ilyen például a rendszerváltás kezdetén megalakult pártok és 

szervezetek tulajdonnevei és az azokból létrejött mozaikszók, hiszen ezek keletkezése nagy 

valószínűséggel egybeesik a szervezet megalakulásával. (Magyar Demokrata Fórum – 

MDF 1987, Fiatal Demokraták Szövetsége – FIDESZ 1988, Szabad Demokraták 

Szövetsége – SZDSZ 1988, Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal – APEH 1987, Hrvatska 

demokratska zajednica – HDZ 1989, Hrvatska socijalno-liberalna stranka HSLS 1989, 

United Nations PROtection FORces – UNPROFOR 1992, Zbor narodne garde – ZNG 
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1991). Ugyanez vonatkozik a később alakult intézményekre, egyesületekre, pártokra is 

(Szakszervezetek Együttműködési Fóruma – SZEF 1995, Lehet Más a Politika – LMP 

2009, Građani organizirano nadgledaju glasanje – GONG 1997, Hrvatski laburisti – 

Stranka rada – HLSR 2010). 

 

 

2.2 A neologizmus fogalma 

 

2.2.1 Új szó, kifejezés, fogalom, neologizmus 

 

A neologizmusok időrendi behatárolása, mint látjuk nehézségek elé állítja a 

nyelvészeket, éppen ezért nehéz meghatározni pontosan azt is, hogy mely lexéma számít új 

szónak, kifejezésnek és melyik nem. Viszont magának a fogalomnak a meghatározásával 

nincs különösebb probléma, szinte valamennyi nyelvtankönyv, szótár, fogalomtár hasonló 

módon fogalmaz: „novostvorena riječ; novotvorenica” (RhjLz: 677), „nova riječ, jezična 

novotvorina” (RhjVA: 536), „újonnan alkalmazott szó vagy más új nyelvi jelenség” (Éksz: 

974). Jó összefoglalásnak tartom a Nyelvi fogalmak kisszótára meghatározását, amely 

rámutat a kifejezés használatának időpontjára is: „olyan nyelvi elem, amely egy 

korszakban újdonság a beszélők számára” (Nyfk: 160). Ehhez a megközelítéshez hasonlít a 

német grammatikai fogalomtár meghatározása is: „új szó, illetve új kifejezés, amely a 

köznyelvben még nem honosodott meg teljes egészében.” (Lewandowsky 1994: 744). Az 

angol Longman szótár példát is hoz a magyarázat mellé: „új szó vagy kifejezés, vagy egy 

régi szó új jelentése; pl. user-friendly (Longman 1998: 374) 

A témával behatóbban foglalkozó nyelvészek természetesen igyekeznek minél 

pontosabban körülírni a jelenséget. Zsemlyei János ekként vélekedik: „A neologizmusok 

egyrészt amiatt jönnek létre, mert a megismerés fejlődik és a megismert új fogalmakat, 

dolgokat meg kell nevezni, másrészt a kifejezést szüntelenül megújítani igyekvő költői 

lelemény hívja életre őket. Egyesek közülük széles körben elterjedtek, másoknak viszont 

szűk a használati körük (a költői nyelvben vagy csak valamely nyelvváltozatban fordulnak 

elő)” (Zsemlyei 1996: 24). Szathmári István stilisztikai lexikonjának bevezetőjében a 
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következőt mondja: „a neologizmusok azok az új szavak, kifejezések, jelentésárnyalatok, 

nyelvtani formák, amelyekkel a nyelv, a társadalmi viszonyok és a gondolkodás 

fejlődésével párhuzamosan, állandóan gazdagodik” (Szathmári 2004: 154–155). Marko 

Samardžija már szinte kategóriákra bontja meghatározását: „neologizmi su novotvorenice, 

prevedenice, nove posuđenice i oživljenice, dakle svi leksemi koji su u određenom 

trenutku novi („nepoznati") jezičnoj zajednici ili njezinu većem dijelu" (Samardžija 2002: 

17) 

 

2.2.2 Szükségszerű és stilisztikai neologizmusok 

 

A neologizmusok csoportosításával egy későbbi fejezet részletesen foglalkozik majd, 

azonban a fogalom meghatározásánál fontos megjegyezni, hogy az új fogalmak, 

kifejezések alapvetően két nagy csoportra oszthatók fel: szükségszerű neologizmusok és a 

stilisztikai neologizmusok. A két nagy csoportot valójában külön is kell kezelni, hiszen 

szükségszerű neologizmusok, mint azt a neve is mutatja azért jöttek létre, hogy nevén 

nevezzenek valami új, eddig nem használt tárgyat, jelenséget, érzést stb. Ezek a fogalmak 

általában a hétköznapi használat során alakulnak ki, majd a minél gyakoribb használat 

nyomán a standard szókészlet alapvető elemeivé válnak. Ha nem önjáró folyamatról 

beszélünk, tehát ha a szó nem egy jövevényszó, vagy nem spontán szóalkotás nyomán 

létrejött kifejezés, akkor valószínűleg nyelvész, vagy nyelvészek csoportja által alkotott 

fogalomról van szó. 

Ezeket a szakemberek által kreált fogalmakat meg kell különböztetni a másik, 

szintén mesterségesen létrehozott szavak csoportjától, amelyek a már említett stilisztikai 

neologizmusok csoportjába tartoznak. Az ilyen típusú kifejezések általában irodalmi 

művek létrahozása során, illetve újságírói tevékenység útján születnek. Ezeket a 

fogalmakat hapax legomenon-nak hívjuk és fő jellemzőjük az, hogy általában egyszeri 

használatra szánta őket a szerző és emiatt viszonylag rövid életűek is, tehát nem maradnak 

meg hosszabb ideig a nyelvben. Három ok miatt tudnak kevés ideig megmaradni hapaxok 

a nyelvekben: 1. az író, költő, publicista olyannak is szánta a szót, hogy figyelemfelhívó, 

formabontó és egyedi legyen egy adott pillanatban, tehát valószínűleg nem is a 

szókincsbővítés volt az elsődleges célja. 2. a szépirodalmi művek, ahogyan korábban, 
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napjainkban is csak egy bizonyos réteghez jutnak el, széleskörű elterjedésének ez gátat 

szab. 3. a publicisztika területén ma akkora ezeknek a hapaxoknak a mennyisége, hogy az 

olvasóknak nincs idejük memorizálni az egyiket, hiszen a következő oldalon már ott várja 

őket egy újabb kreált kifejezés. Csak ritka esetben honosodnak meg ezek a fogalmak a 

köznyelvben, csak néhány lesz közülük népszerű olyan hosszú ideig, mint például az 

újmagyar beszéd a Mézga Géza című razfilmsorozatban, Kellér Dezső maszek szóalkotása, 

vagy éppen Miroslav Krleža zemljoskok kifejezése a Bitka kod Bistrice Lesne című 

művében. 

 

2.2.3 Neologizmus vagy szleng? 

 

Az új szavak szintén népes csoportját alkotják a szlenghez tartozó kifejezések, 

fogalmak is. Ezeket azonban elterjedtségük ellenére mégsem fogjuk majd megtalálni a 

nyelv szókincsét bemutató nagy értelmező szótárak szócikkei között, ugyanis ezeket 

általában egy-egy csoport, társadalmi réteg használja és egy ilyen szó „sokszor éppen azért 

születik, hogy mintegy nyelvi „kódként” megfejthetetlen legyen a beavatatlanok számára, 

és/vagy kiemelje a társai közül” (Parapatics 2008: 7). A szleng elemei napjainkban már 

nem csak a városi beszédben érhetők tetten, hiszen a szubkultúrák globális terjedésével az 

azokhoz tartozó kifejezések is eljutnak a legapróbb falvakba, a legkülönbözőbb társadalmi 

csoportokhoz is, és megtalálva a fogadóképes alanyokat egyre szélesebb körben terjed el 

használatuk. A szleng kifejezéseket népszerűségük ellenére mégsem használjuk hivatalos 

beszélgetések, közlések során, hanem többségük megmarad a „háttérszókészlet” szintjén, 

kivéve természetesen azokat, amelyek népszerűségük miatt „konszolidálódtak” és 

bekerültek a hivatalos nyelv elemei közé (beszól, fagyi, maznuti, diler). 

Ez a dolgozat a szükségszerű neologizmusokkal foglalkozik, azokkal a szavakkal, 

amelyek már kiérdemelték, hogy helyet kapjanak valamelyik szótárban, vagy éppen közel 

állnak ahhoz. 
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2.3 Kitekintés a neologizmusok nemzetközi kutatásának történetére 

 

Ha a három nagy múlttal rendelkező kutatási nyelvterületet, az angolt, a németet és a 

franciát vesszük alapul, akkor megállapíthatjuk, hogy ez utóbbi nyelvterület kutatói jártak 

élen az új szavak kutatásának során. Maga a melléknév, amely az új szavakat jelölte, 

szintén szóalkotás útján létrejött kifejezés lett: a neologique. Az ebből képzett formák 

(neologizmus, neológia, neológus stb.) hamar elterjedtek a tudományos világ körében és 

átvették őket más országok nyelvészei is. A kiadvány, amely kapcsán megszületett ez a 

kifejezés, Pierre-François Desfontaines 1726-ban megjelent Dictionnaire néologique á 

l’usage des beaux du siécle című neologizmusokkal foglalkozó szótára volt, amelyről 

azonban tudni kell, hogy éppen az ellenkezőjét volt hivatott az olvasó elé tárni, mint amire 

először gondolnánk. A szerző célja a francia nyelvészet purista hagyományait követve az 

volt, hogy felhívja a figyelmet azokra a fogalmakra, amelyek újként károsak lehetnek a 

francia nyelvre. Ezt követően Franciaországban már különbséget tettek a néologie és a 

néologisme kifejezések között, ugyanis az előbbi a tudatos és helyes nyelvújításon alapuló 

szavak csoportjára utal, az utóbbi pedig a szükségtelen nyelvi újítások során létrejött 

lexémákat jelöli. Ez az említett szótár kilenc kiadást is megért, majd ezt követően a XVIII. 

század végén két másik szótár (Alletz 1770 és Mercier 1801) is feldolgozta az új szavakat, 

amelyekkel elkezdődött a tudományosnak nevezhető neologizmus-kutatás 

Franciaországban. Ezek a speciális szótárak ellentétjei voltak a hagyományos nagy francia 

szótáraknak, s ez az ellentét a Pierre Larousse enciklopédia-sorozat megjelenéséig így is 

maradt. A Larousse igyekezett az aktuális pillanathoz igazítani a tartalmat. (Dimanovski 

2004: 13) A II. világháborút követően az országban végbemenő változások ismételten 

lökést adtak a nyelvészeknek, így a XX. század második felében újabb összefoglaló művek 

születtek e témakörben. 

Az angol nyelvterületen a neological, neology meghatározás és az ezekből képzett 

szavak először az Oxford English Dictionary 1754-es kiadásában szerepelnek. Maguk az új 

kifejezések viszont már jóval korábban, az angol lexikográfiában nagy népszerűségnek 

örvendő, úgynevezett „nehéz szavak szótárában” (Dictionaries of hard words) is 

megjelentek. A szintén régi múltra visszatekintő szlengszótárak is már az 1700-as évektől 

jegyzik az új fogalmak eme fajtáját, a mai értelemben vett neologizmus szótárak azonban 

csak a XX. században jelennek meg. Kezdetben, mint a nagyszótárak függelékei, később 
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pedig önálló kötetként. A fontosabbak közül meg kell említeni a The Barnhart Dictionary 

of New English több kiadását, illetve a Dictionary Companion-t, amely napjainkban már 

digitális formában is elérhető az interneten (lexikhouse.com). Emellett az informatikának 

köszönhetően számos honlap, blog, fórum foglalkozik a neologizmusokkal, s ezáltal 

szabadabbá válik a véleménynyilvánítás, már nem csak nyelvészek kapcsolódhatnak bele a 

nyelvújítási folyamatokba, vitákba. 

A német nyelvvel foglalkozók közül Christoph Otto von Schönaich írt először 

összefoglalót az új kifejezésekről Die Ganze Ästhetik in einer Nuss, oder, Neologisches 

Wörterbuch címmel 1754-ben. Ez a mű hasonlóan a francia neológia szótárakkal szintén a 

szépirodalmi művekben szereplő újításokat gúnyolja ki, tehát nem tekinthető valódi 

szótárnak. A purista, nyelvújító szemléletben írt Joachim Campe 1801-es munkája már 

szisztematikusan tárgyalja azokat a nyelvi elemeket, amelyektől meg kell szabadítani a 

német nyelvet. Első ízben a Neolog, Neologie, neologish lexémák J. Ch. A. Heyse 1804-es 

idegen szavak szótárába kerültek be. (Jerkus 2011: 50). Ezek mellett azonban elmondható, 

hogy a német nyelvészek hosszú ideig nem tekintették fontos diszciplínának az új szavak 

kutatást és csak a XX. században indult be a komolyabb kutatómunka, ekkor is a 

kezdetekkor inkább a német totalitárius rendszerek szóhasználatát vizsgálták. A keleti 

blokkhoz tartozó NDK-ban az 50-es években kezdte el kiadás alá rendezni a Tudományos 

Akadémia a Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (1972) című kiadványt, amely 

egy még nagyobb szótár kiadását volt hivatott előkészíteni. A német újraegyesítést 

követően a mannheimi székhelyű Institut für Deutsche Sprache (IDS) kutatói foglalkoztak 

behatóbban a témával és több kisebb zsebszótár, fogalomtár után 2004-ben kiadták a Neuer 

Wortschatz. Neologismen der 90-er Jahre im deutschen című kötetet, amely 2000-ig 

tárgyalja az új kifejezéseket. (N. Csák 2009: 20).  

Olaszországban az XX. század elején jelent meg az első nagy összefoglaló mű 

Dizionario moderno. Supplemento ai dizionari italiani Alfredo Panzini tollából 1905-ben. 

A szójegyzettel annyira elégedettek lehettek Olaszországban, hogy több kiadást követően 

csak 1963-ban jelent meg újabb neológia szótár, méghozzá Bruno Migliorini Parole 

nuove: appendice di 12000 voci al „Dizionario moderno” di Alfredo Panzini című 

munkája, amelynek címéből is kitűnik, hogy a nagy előd nyomán rendezte kiadás alá a 

szótárat. (Fábián 2009: 109) A 70-es évektől aztán egyre bővül a neologizmusokat 

bemutató kiadványok száma, tulajdonképpen a nálunk népszerű idegen szavak szótárának 

mintájára használják őket az emberek a hétköznapokban. Ahogyan a világban több helyütt, 
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itt is több internetes oldal gyűjti és mutatja be részletesen az új kifejezéseket, amelyeknek 

száma Olaszországban is egyre csak növekszik. 

Az orosz nyelv szókészletének új elemeit a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 

irányításával kezdték el kutatni az 1920-as években. Sorra jelentek meg különböző 

szótárak, szójegyzetek, amelyek egy-egy időszak új kifejezéseit dolgozták fel. 1973-tól 

Novoe v ruskoj leksike – slovarnye materialy egységesített címmel jelenik meg a 

neologizmusokkal foglalkozó tudományos sorozat. (N. Csák 2009: 20) 

 

 

2.4 A horvát neológia története 

 

2.4.1 XVIII-XIX. század 

 

A horvát purista nyelvészeti hagyományok miatt az évszázadok során úgymond 

mindig „szem előtt voltak” azok a kifejezések, fogalmak, amelyek valami oknál fogva nem 

illettek bele a nyelvi hagyományokba, idegen, vagy jövevényszavak voltak. A nyelv 

tisztaságáért küzdő értelmiség általában kétféle úton próbálta érvényre juttatni tisztító 

szándékát írja Vesna Muhvić-Dimanovski: „az egyik vonal a jövevényszavak és idegen 

szavak ellen volt (elsősorban a német szavak, illetve az ezek nyomán képzett tükörszavak 

ellen), míg a másik vonal a što nyelvjárás tisztaságáért küzdettek, tehát gyökeresen ki 

akarták szorítani a nyelvből a kaj és ča dialektusok elemeit.” (Muhvić-Dimanovski 2005: 

17) A horvát nyelvészek közül többen kiemelik munkáikban azokat a fogalmakat, amelyek 

véleményük szerint „barbárok”, nem a horvát nyelv szellemében honosodtak meg. Ha 

belegondolunk már Faust Vrančićnak is feltűntek a „dalmát nyelv” hungarizmusai 

Dictionariumában, azonban ő csak felsorolja őket, nem tesz kísérletet arra, hogy más 

szavakkal helyettesítse őket. 

Pavao Ritter Vitezović senji történész, író és nyelvész az elsők közt volt, aki 

munkájában felhívta a figyelmet a nyelvbe beáramló idegen szavakra. Arra buzdította az 

olvasókat, hogy meg kell tisztítani a nyelvet az idegen elemektől, egyúttal horvát 

megfelelőjüket ajánlotta használatra, amelyeket a különböző horvát dialektusokból emelt 
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be szótárába. „Vitezović helyesírási és lexikai tekintetben is nyelvi egységesítésre 

törekedett” (Nyomárkay, Vig: 2004: 71) 

A XIX. század nyelvújításért küzdő szakemberei között meg kell említenünk Fran 

Kurelacot, aki azon a véleményen volt, hogy a népköltészetből, a régi horvát irodalomból 

kell merítkezni, ott fellelhetők a „barbarizmusok” ellenpéldái. Munkássága a magyországi 

horvátok számára is jelentős, hiszen az említett népköltészethez történő visszatérés 

jegyében a gradistyei horvátok körében is folytatott gyűjtést, amely könyv formájában 

került kiadásra 1871-ben Zágrábban Jačke ili narodne pjesme prostoga i neprostoga puka 

hrvatskoga po župah Šopronskoj, Mošonskoj i Željeznoj na Ugrih címmel. 

Kortársa Adolfo Veber Tkalčević viszont megjegyzi, hogy bátran lehet beemelni a 

dialektusokból és a régi irodalmi művekből, azonban ha ezek a metódusok nem működnek, 

akkor a horvát nyelv szellemében új szavakat kell kovácsolni2. (Vince 1978: 444) 

A horvát lexikográfia a középkortól kezdődően számos kisebb-nagyobb szótárat tart 

számon, azonban a neologizmusok tekintetében az 1842-ben megjelent Mažuranić-

Užarević Deutsch-illirisches Wörterbuch tekinthető a legjelentősebbnek. A szótár 

előfizetésére buzdító szöveg is kiemeli, hogy a régebbi szótárak nem voltak eléggé 

korszerűek, hiszen „ami akkor jó volt az most nem jó, és ami megfelel az egyik helyen, az 

nem mindig felel meg a másikon”. (Vince 1978: 249) Vince szerint a Danica újságban 

1835-ben megjelent szójegyzetből is felhasználtak egyes szavakat a szerzők (časopis, 

dnevnik, jezikoslovlje, kazalište, olovka, sveučilište), illetve több cseh kifejezéssel 

gazdagították a horvát nyelvet, amelyek ma már egyáltalán nem tűnnek idegennek 

(narječje, predmet, uspjeh, ustav, pokus, zavod, zbirka). (Muhvić-Dimanovski 2005: 19) 

Az említett cseh szavak közül számosat ajánlott használatra a horvát nyelvújítás 

legmeghatározóbb, egyben legmegosztóbb személye Bogoslav Šulek szlovák származású 

nyelvész is, aki maga is óriási mennyiségű új szóval állt elő a XIX. század közepén. Az új 

szavak kiválasztásánál a következő sorrendet követte: 

1. hazai, a népi nyelvből vett megfelelőt találni 

2. más szláv nyelvből ihletet meríteni 

                                                 
2 A kovanica (kovácsolmány) kifejezés a horvát nyelvújítás korában az újonnan képzett lexémákat jelentette, 
így a kovati (kovácsolni) ige is jelen esetben a szóalkotási folyamatra utal 
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3. új lexéma megalkotása horvát alapokból, megfelelő szóalkotási 

módszerrel 

4. nem szláv nyelvterület szavait befogadni 

Kortársai és a nála fiatalabb nyelvészek főként azért támadták, mivel véleményük 

szerint túlzásba vitte a nyelvtisztítást az általuk feleslegesnek vélt szavak bevezetésével 

(brzojav, parobrod). A nála még inkább purista nézeteket valló szakemberek pedig a sok, 

főleg a német alapján képzett tükörszavas konstrukciói miatt fejezték ki rosszallásukat 

(toplomjer, vlagomjer, velegrad, veleprodaja). Tény azonban, hogy tevékenységének 

hatása a mai napig érződik, hiszen rengeteg olyan szó van a mai horvát nyelvben, 

amelyeket neki köszönhetünk. A -lo, -ivo, -ište, -stvo, -je aktív szuffixumokkal a horvát 

szóképzési hagyományokra épülő szavai ma is részei a szókincsnek (cjedilo, pecivo, 

gledište, polazište, školstvo, knjižničarstvo, podneblje). Érdemes megemlíteni azon már-

már korábban elfeledett szavait is, amelyek éppen a rendszerváltást követően jöttek ismét 

divatba (proračun, tiskara, pričuvni, vjerodajnica). 

Ellenzői között volt az a Tomo Maretić is, aki a szerb Vuk Karadžić vezetésével 

létrejött egységesített déli szláv nyelvért küzdők táborához tartozott, és olyan Šulek szavak 

ellen emelte fel szavát, mint pl.: glazba, redarstvo, tvornica. „Ha azonban megnézzük az 

általa akkor feleslegesnek tartott új szavakat, azt látjuk, hogy ma valamennyi a horvát 

köznyelv integráns része.” (Nyomárkay 2007: 203) 

A XIX. század végére az említett Tomo Maretić és Ivan Broz lettek a meghatározó 

nyelvészek, mindketten a Vuk Karadžić által kijelölt útirányt követték és a „novoštokavski 

govort” részesítették előnyben, azaz a što nyelvjáráson alapuló egységesített nyelvet 

(szerb-horvát). Írásaikban többször kritizálták a korábbi évek nyelvújítási 

kezdeményezéseit. Khuen-Héderváry Károly 1883-as báni kinevezését követően szinte 

valamennyi fontosabb politikai és tudományos testületbe, amely hatással volt a nyelv 

fejlődésére Vuk-párti embereket neveztek ki, így az Akadémiára, az egyetemekre és 

részben a Matica Hrvatskába is. (Samardžija 2006: 9) 
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2.4.2 A XX. század 

 

A XX. század eleje semmi jót nem hozott a horvát nyelv szempontjából. 1918-tól 

kezdve, az első Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megalakulását követően háttérbe 

szorultak a horvát nyelvújítási kísérletek, és a szerb-horvát (kezdetben szerb-horvát-

szlovén) nyelvi közeledés jellemezte a korszakot. Az új államalakulat fővárosa a szerbiai 

Belgrád lett, így ettől az időszaktól számíthatjuk a szerbizmusok beáramlását is a horvát 

nyelvbe. A politikai törekvések ellenére a két nyelvet sohasem sikerült egyesíteni, ahogyan 

a horvátokat és szerbeket sem. A két különböző kultúrkörhöz tartozást az 

internacionalizmusok átvételének útja is jól példázza. A szerbek elsősorban a pravoszláv 

hagyományokat követő oroszból és újgörögből kölcsönöztek szavakat, míg a horvátok a 

latin szavak átalakításával, illetve német jövevényszavakkal gazdagították szókészletüket. 

(Pranjković 2003: 408) 

A nyelvújítási folyamatok egyik fontos állomása volt az 1941-es esztendő, a 

Nezavisna Država Hrvatska (Független Horvát Állam) megalakulása. Ekkor kezdte meg 

tevékenységét a Horvát Állami Nyelvhivatal (Hrvatski državni ured za jezik), amelynek 

feladata volt megszabadítani a nyelvet a szerb elemektől és a cirill írástól, továbbá új, a 

korábbi horvát grammatikákon alapuló helyesírást kellett megalkotnia, méghozzá 

morfológiai írásmód alkalmazásával (korienski pravopis). Ebben az időszakban ismét 

előtérbe kerültek a korábbi szóalkotások, de újak keletkezésének is szemtanúi lehettünk 

(rojnik, logornik, stožernik, samovoz, munjovoz, krugoval). 

A II. világháborút követően politikai nyomásra Jugoszláviában ismételten elindult a 

két nagy nyelv egyesítésére irányuló törekvés, így a horvát nyelv Horvátország 1991-es 

megalakulásáig elveszítette függetlenségét, ezzel együtt belső nyelvmegújuló és 

nyelmegújító képességét. 
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2.5 A magyar neológia története 

 

2.5.1 A XVIII-XIX. század 

 

Az Európában végbemenő változások hatása, a francia felvilágosodás eszméi az 

ekkor még viszonylag társadalmilag és gazdaságilag elmaradott Magyarországot is elérték 

a XVIII. század végén. Az intellektuális réteg részéről új célok fogalmazódtak meg, 

amelynek során a nemzeti értékek kerültek előtérbe, és ezen értékek között kiemelkedő 

helyet foglalt el a tiszta nemzeti nyelvért és annak egyenjogúságáért folytatott küzdelem. 

Annak ellenére következett be ez a folyamat Közép-Európában szinte mindenütt, hogy „a 

felvilágosodás, mint eszme és világnézet természetesen nem volt szükségképpen, eleve 

nemzeti jellegű”. (Nyomárkay 2002: 18) 

A magyar költők, írók, tudósok mindenkinél előbb adtak hangot kívánságuknak, 

hogy az irodalom és tudomány ezentúl magyar nyelven íródjék. Eme harc előfutárának 

Bessenyei György tekinthetjük, aki Magyarság (1778) és Magyar néző (1779) című 

irataival elsőként vetette papírra az anyanyelv fejlesztésének szükségességét, szavai szerint 

„minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem”. Kezdeményezését 

sokan támogatták, majd egyre több haladó gondolkodású közéleti személyiség 

csatlakozásával lassan mozgalommá fejlődött és vált a korszak egyik legfontosabb 

eseményévé a magyar nyelvújítás. 

„A nyelvújítás nem más, mint – a nyelvfejlesztés átlagosnál nagyobb társadalmi 

igénye alapján – elsősorban avatott nyelvművelők (írók, költők, nyelvészek) tudatos 

beavatkozása az adott nyelv életébe, az aktuális mondanivaló kifejezhetősége és jobb, 

hajlékonyabb megformálhatósága érdekében”. (Balázs 2005: 63) Azonban a nyelvújítás 

Magyarországon nem csupán egy lingvisztikai szakkifejezés, hanem egy kultúrtörténeti 

korszakot is jelöl, egy körülbelül száz esztendőt felölelő (Bessenyei színrelépésétől a 

Magyar Nyelvőr megjelenéséig) nyelvészeti, modernizációs folyamatot. 

E korszak vezéralakja Kazinczy Ferenc volt, aki nemcsak a szókincs bővítését tűzte 

ki célul, hanem ízlésújítást, stílusreformot is. Egy olyan egységes irodalmi nyelv, „fentebb 

stíl” megteremtését, amely a művelt olvasókhoz szóló irodalom eszköze lehet. A 

nyelvújítási mozgalom hamarosan ellenzőkre talált, ők alkották az ortológusok táborát. 
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Kazinczy természetesen több társával a neológusok, azaz a nyelvújítók csoportjába 

tartozott, amit Tövisek és virágok (1811) című epigramma gyűjteményében juttatott igazán 

kifejezésre. Az ortológusok válaszul kiadták Mondolat (1813) című gúnyiratukat, 

amelyben a túlzott nyelvújítást és magát Kazinczy Ferencet is pellengérre állították. 

Irodalmi munkássága mellet gyakorlati nyelvújító is volt, olyan szavakat köszönhetünk 

neki, mint: alak, hölgy, pongyola, ácsorog, csalogány, emlékkönyv. Miután úgy érezte, 

hogy az általa képviselt irányzat győzedelmeskedett, a maga részéről az Orthológus és 

neológus nálunk és más nemzeteknél (1819) című értekezés megírásával zárta le a 

nyelvújítási harcot, s amelyben bölcsen így fogalmaz: „Jól és szépen az ír, a’ki tüzes 

ortológus és tüzes neológus egyszer’smind”. 

A mozgalom tevékenysége nyomán kb. 10.000 új szóval bővült szókincsünk, 

közöttük olyanokkal, amelyek nélkül ma már elképzelhetetlen nyelvünk: állam, bizottság, 

jegyzék, elmélet, rendszer, alak, per, szobor, cikk és még sorolhatnánk. A magyar irodalom 

nagyjai, mint Vörösmarty, Petőfi és Arany olyan természetességgel használták ezeket a 

szavakat műveikben, mintha azok már több évtizede a magyar nyelv részei lennének. A 

kor neológusai többféle módszerrel bővítették a szókincset, néhányat felsorolok példaként: 

• nyelvjárási szavak köznyelvesítése (betyár, falánk, zamat) 

• archaizmusok felelevenítése (család, szén, fegyelem) 

• idegen szavak magyarosítása (balanea-bálna, elementum-elem, pilier-pillér) 

• tükörszavak létrehozása (standpunkt-álláspont, einluss-befolyás) 

• szóképzés (borong, lazít, építkezik, történelem, körzet, szenvedély) 

• szóösszetétel (búskomor, folyóirat, szemüveg) 

A szabadságharc leverését követően érthető okokból lelassult a nyelv fejlődése, 

mondhatni válságba került. Erőszakos németesítés vette kezdetét az egész országban. A 

hivatalokban németajkú tisztviselők dolgoztak, az iskolákban törvényileg írták elő a német 

nyelvű oktatást. Ennek tudható be, hogy ebben az időszakban tömérdek német, főként 

szakmákhoz kötődő szó épült be a magyar nyelvbe, amelyek közül sok még ma is él 

(hakni, glettel, vinkli, culáger, malter). Az 1850-es évek elejétől azonban az irodalmi elit 

ismét felébredt és tovább küzdött a tiszta nyelvért. A másik, németesítés ellen harcoló 

szövetség tudósok egy csoportja volt, akikkel a „neológiának új hulláma indult el, amely 
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elsősorban a fejlődő magyar tudományok, különösen a természettudományok és az 

orvostudomány nyelvének magyarrá tevésére törekedett.” (Fábián, Lőrincze 1999: 37) Az 

orvos Bugát Pál szerkesztésében látott napvilágot 1843-ban a Természettudományi 

szóhalmaz, amelynek 40.000 címszavas gyűjteményéből Bugát Pál nevéhez kb. 1000 új 

kifejezés kapcsolódik. Ezek közül kb. száz még ma is használatban van (agy, 

cseppfolyóselnök, higany, ragály, hőmérséklet stb.). A későbbiekben több tudós is 

visszatért a nyelvújító mozgalomhoz, amelyekből olyan művek születtek, mint a Német-

magyar tudományos műszótára (1858), vagy Frivaldszky János bogárvilágot bemutató 

könyve (Fábián, Lőrincze 1999: 38). 

Mintegy a korszak zárásaként és egy új időszak nyitányaként 1872-ben útjára indult 

a Magyar Nyelvőr című folyóirat, amely kisebb-nagyobb megszakításokkal a mai napig a 

nyelvészettudomány egyik legfontosabb és legmérvadóbb periodikája. Fontos 

megjegyezni, hogy a lap komolyan vette a címében szereplő nyelvőr kifejezést és 

elindulását követően hamarosan az ortológusok szócsövévé vált, ezzel elutasítva 

mindennemű neologista nyelvészeti megközelítést.  

 

2.5.2 A XX. század 

 

A század eleje a neológia szempontjából még nem hozott sok újat, az 1920 utáni 

időszakban két tényező együttesen befolyásolta a szókészlet alakulását: 

1. A globalizációs jelenségek az I. világháború befejezése után mind 

erőteljesebbé váltak (Kiss, Pusztai 2003: 904). A század első harmadában, felében a 

polgárság térhódításának velejárójaként meglehetősen sok a német és francia 

eredetű szó, kifejezés. (Ez utóbbiak többsége is német közvetítésű.) Főleg a 

lakberendezéssel, a ruházkodással, az étkezéssel, szórakozással kapcsolatos 

fogalmak, tárgyak megnevezésére találunk példákat (fotel, komód, parfüm, míder, 

raffol, kompót, minyon, zsúr, szeparé, premier, plakett, miliő, lornyon). Ezek közül 

nem egy az idők folyamán elavulttá vált. Ekkor kezdtek elterjedni az angol eredetű 

szavak egyrészt a műszaki tudományok kibontakozása, másrészt az új sportok és a 

franciás divat mellett előretörő angol módi révén: (stencil, troli, dressz, meccs, 

dzsem, pulóver, dzsessz). 
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2. „A Trianon óta eltelt időszakban a magyar történelem eseményei 

ugyancsak számos nyelvi, nyelvhasználati változással jártak, s hatásuk közvetlenül 

érzékelhető a szókészlet változásaiban is.” (Kiss, Pusztai 2003: 904) 

A magyar lexikográfia egyik legfontosabb kiadványa volt a századfordulón A 

magyar nyelvújítás szótára című könyv, amelyben Szily Kálmán 1902-ben és 1908-ban két 

kötetben tette közzé a nyelvújító mozgalom szavait. 

Az 1930-as évek nyelvújító eredményei közé tartozott a sport nyelvének 

magyarosítása, amelynek során olyan szavak jöttek létre, amelyek a mai napig aktívak a 

szókészletben (finis – hajrá, derbi – rangadó, backhand – fonák, meccs – mérkőzés, korner 

– szöglet). 

A XX. század sem szűkölködött önjelölt nyelvújítókban, Szécsi Ferenc 1941-ben 

például saját költségén jelentette meg csaknem kétezer szócikkes Új szavak szótára című 

szógyűjteményét, amelyet a szakma meglehetős rosszallással fogadott. (Fábián, Lőrincze 

1999: 63) 

A II. világháborút követő időszakot Tolcsvai Nagy Gábor (2004: 90) a 

következőképpen foglalta össze: 

• „a magyar állam körülhatárolása (vasfüggöny) a korszak elején (kivált az 

1950-es években) szinte hermetikusan elzárta a magyar társadalmat a természetes, 

mindennapi nyelvi befogadás lehetőségeitől” 

• „a központi irányítás és cenzúra határozta meg azt, hogy mi jöhet át a 

határon és mi mehet ki a szomszédos országok magyar régióiba” 

• „a központilag diktatórikusan irányított közművelődési program korábban 

talán nem is látott mértékben tudatosította a szintén központilag meghatározott 

kulturális értékeket, ezen belül a nyelvi művelődés fő tényezőit” 

A felsorolt hatások nyomán a korai, erősebb diktatúra idején olyan idegen szavakkal 

bővült a magyar nyelv, mint: csasztuska, kolhoz, kombájn, komszomol, pufajka, 

sztahanovista. A szóalkotás útján létrejött fogalmak pedig szintén a politikai 

berendezkedést tükrözték: békeharc, osztályharc, munka frontja, széncsata. 
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3. A neologizmusok csoportosítása 
 

A magyar és a horvát nyelvészek körében nem találunk egyforma felosztásokat, 

amelyek alapján egységesen lehetne csoportosítani az új kifejezéseket, fogalmakat. 

Többen, többféle szemlélettel közelítettek a témához. Van, aki követte az európai 

grammatikusok korábban használatban lévő csoportosítását, van, aki teljesen új 

kategóriákat állított fel. Az alábbiakban közreadok néhány osztályozási szempontot a hazai 

és nemzetközi szakirodalomból. 

 

3.1 Kategóriák a magyar nyelvészetben 

 

A mai magyar nyelv című könyv alapján (vö. Rácz szerk. 1991: 482) 

A hivatkozott szakirodalom szerint a neologizmusok annak következtében jönnek 

létre, hogy a társadalom, a termelés módja megváltozik, a gondolkodás fejlődik stb., s a 

nyelvnek új szavak, kifejezések, a régitől eltérő formák segítségével gondoskodnia kell a 

vele szemben támasztott igények kielégítéséről. Az egyetemi jegyzet 1991-es kiadása a 

Magyarországon elterjedt klasszikus hármas felosztást (fogalmi, jelentésbeli és formai 

neologizmusok) megtoldja még eggyel, az új szavak kategóriájával. Ez alapján a 

következő fajtákat különböztetjük meg: 

a. új szavak – ezek keletkezésénél két fő okot különböztet meg: 

a/1 leggyakoribb eset az, amikor idegen szó helyett jön létre új magyar szó 

(termosz  hőpalack, szpíker  bemondó) 

a/2 Lehet új szó forrása az érzelmi megközelítés változása (inas – ipari 

tanuló, úrvezető  magánautós) 

b. fogalmi neologizmus – létrehozásuk akkor válik szükségessé, ha új 

tárgy keletkezik, vagy új fogalom jön létre, s ezeket el kell nevezni 

(atomreaktor, műhold, célfotó, űrkutatás) 
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c. formai neologizmus – olyankor keletkezik, ha valamely szó alakján 

történik változás, vagy ha morfológiai, szintaktikai újításoknak vagyunk tanúi 

(matek, fagyi, kolesz) 

d. jelentésbeli neologizmus – akkor jön létre, ha egy szónak az értelme 

megváltozik, vagy már meglévő értelme mellé új, képes értelem fejlődik ki, 

jelentésköre erősen kitágul (poloska – lehallgatókészülék, érett – középkorú, 

egér – számítógép kiegészítő, hajrá – finis) 

 

A jegyzet az új szavakat – sorsukat tekintve – további két csoportra osztja: 

a. hapax legomenonok, azaz a szépirodalmi művekben felbukkanó 

egyszeri előfordulások 

b. a szavak egy része közösségivé válik, azaz a standard szókincs része 

lesz 

Érdemes megjegyezni, hogy a tanulmányozott könyv, azaz az eredeti nyolcadik 

kiadása 1991-ből származik, tehát az általam vizsgált időszakból, mégis aktuális 

neologizmusként az alábbiakat hozza: rakétatámaszpont, állami áruház, népköztársaság. 

Ebből is jól látszik, hogy mennyire változó szókincsünk, hogy milyen szorosan összefügg a 

társadalmi változásokkal. 

 

Magyar nyelv (vö. Kiefer szerk. 2006: 438) 

Az Akadémiai Kiadó által 2006-ban megjelentetett Magyar nyelv című kézikönyv 

nem foglalkozik külön a neologizmussal, mint jelenséggel, hanem A magyar nyelv 

szókészlete című fejezetben tárgyalja a nyelv szókészletének történelmi változásait. 

Szókincsünket három nagy csoportra bontja: 

• ősi örökség 

• idegen eredetű szókészlet (jövevényszavak) 

• belső keletkezésű szavak 
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A könyvben fellelhető, az utóbbi két csoportban felsorolt példák lehetnek és kell, 

hogy legyenek a neológia-kutatás tárgyai, hiszen egy adott korszakban, ha rövid időre is az 

adott kifejezések új lexémaként kerültek be a nyelvbe. 

 

A Minya Károly féle újabb rendszerezés3 

A szerző szerint „a korábbi csoportosítások bizonytalanságát feloldani és a 

szempontok kereszteződését megszüntetni csak úgy lehet, ha világosan különválasztva, két 

fő szempont szerint csoportosítjuk a neologizmusokat”. (Minya 2003: 14) A két szempont, 

amelyeket könyvében tovább bont különböző alcsoportokra, az a neologizmusok 

keletkezésének célja és módja. 

1. Neologizmusok keletkezésének célja 

a. Szükségszerű neologizmusok – gyakorlati céllal létrejött új szavak, 

amelyek jól tükrözik a társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális élet 

változásait. A szerző szerint a XVIII–XIX. századi nyelvújító mozgalom 

ismerte fel először, hogy a világban végbemenő nagy változásokat a nyelvnek is 

követnie kell, ahogy követnie kellett a rendszerváltással járó változások 

nyomán is. Ezeket a szavakat létrejöttük motivációja alapján osztályozza: 

• valamilyen új tárgy megjelenése (ablakmosó-automata, házimozi, 

kerékbilincs, övtáska, üzenetrögzítő) 

• valamilyen új intézmény, szervezet megalakulása (alkotmánybíróság, 

közalapítvány, magánnyugdíjpénztár, menekülttábor, világbank) 

• valamilyen új eljárás megjelenése (epekőzúzás, fóliahegesztés, 

pilótajáték, újratemetés, zsebszerződés) 

• valamilyen új foglalkozás létrejötte (alkotmánybíró, bróker, 

frakcióvezető, informatikus, termékmenedzser) 

• valamilyen új sportág kialakulása (síbalett, strandröplabda, vízifoci, 

fallabda, szörfözés) 

                                                 
3 Mai magyar nyelvújítás – szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltástól az 
ezredfordulóig című könyv alapján 
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b. Stilisztikai neologizmusok – Ide sorolhatók az eddig hapax 

legomenonként megismert fogalmak, azaz a költők, írók, zsurnaliszták által az 

alkalomszerűség jegyében alkotott kifejezések (ovizsaru, eurofitt, nátóul, 

szótárérett, cifrazűr) 

2. Neologizmusok keletkezésének módja 

a. szóösszetétellel létrejött neologizmusok (minimálbér, adatbázis-

hordozó, eredetiségvizsgálat, strandröplabda, titkosszolgálat) 

b. szóképzéssel létrejött neologizmusok (ellehetetlenülés, átláthatóság, 

elhíresült, megvalósíthatóság, megélhetés) 

c. elvonással létrejött neologizmusok (aknamentesít, érdekegyeztet, 

hullámlovagol, kényszernyugdíjaznak) 

d. szóvegyüléssel létrejött neologizmusok (video + telefon = videofon, 

televízió + terefere = telefere) 

e. mozaikszó-alkotással létrejött neologizmusok (kft = korlátolt 

felelősségű társaság, taj = társadalombiztosítási azonosító jel, áfa = általános 

forgalmi adó, FIDESZ-MPP = Fiatal Demokraták Szövetsége-Magyar Polgári 

Párt, MSZP = Magyar Szocialista Párt) 

f. rövidüléssel létrejött neologizmusok (bácsi > bá, internet > net, 

klímaberendezés > klíma, tetoválás > tetkó, kábítószer > kábszer) 

g. jelentésbővüléssel létrejött neologizmusok (csomag, kártyapénz, 

poloska, egér, karó) 

h. az idegen szavak, mint neologizmusok (design, szoftver, index, disc 

jockey, szkenner) 

i. a lexéma értékű szószerkezetek, mint neologizmusok (ablakmosó 

folyadék, apás szülés, biztonsági őr, jövedéki adó, motoros kasza) 
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3.2 Kategóriák a horvát nyelvészetben 

 

Vesna Muhvić-Dimanovski csoportosítása4 

A nyelvésznő álláspontja szerint az új kifejezéseket, fogalmakat alapvetően két 

aspektus alapján tudjuk meghatározni: tartalmi és formai jellemzőik alapján. A 

neologizmusokat a szókészlet korábbi elemeitől tehát alakjuk és jelentésbeli különbségük, 

vagy csak jelentésbeli különbségük alapján lehet megkülönböztetni. 

Vesna Muhvić-Dimanovski két alapvető neologizmus típust különböztet meg: a 

denominatívuszit és a stilisztikait. Egyértelmű, hogy a nyelvi közösség számára érdekes 

neologizmusok többsége az első körbe tartozik, ezeknek ugyanis az a célja, hogy általuk 

egy új tapasztalatot fejezzünk ki, míg a másik csoportba az írók, költők által alkotott 

szavak kerülnek. Az utóbbi csoportba tartozók általában „egyszer használatos” kifejezések, 

más néven hapaxnak vagy okkazionalizmusnak nevezzük őket, amelyeket annak ellenére, 

hogy a fent említett módon ritkán épülnek be a nyelvbe, mégiscsak potenciális 

neologizmusnak kell tekinteni őket, amennyiben megfelelnek az adott közösség nyelvtani 

szabályainak. 

A denominatívuszi csoportba tartoznak mindazon szavak, amelyek külső vagy belső 

forrásból épülnek be a nyelvbe valamely fogalom elnevezésének céljából. Az új dolgok 

sokszor egy másik nyelv szavaival együtt érkeznek hozzánk, amelyek vagy megmaradnak 

eredeti formájukban, vagy alkalmazkodnak a nyelvi rendszerünkhöz minden szinten. 

Muhvić-Dimanovski ezeket az idegen szavakat további két csoportra bontja: denotatív és 

konnotatív jövevényszavakra. Az első csoportba azokat a kifejezéseket sorolja, amelyek 

olyan tárgyakhoz, fogalmakhoz köthetők, amelyek valamely más országban keletkeztek és 

amelyeket elkezdtek használni más közösségek is. A konnotatívok viszont abban 

különböznek az előzőektől, hogy azokat egy másik társadalomban született 

„presztízsterméknek” tekinthetjük, amelyek egy bizonyos korszakban kulturális hatással 

voltak a befogadó nemzetekre. Ezek a szavak különböző közvetítés útján áramlanak be az 

európai nyelvekbe is, és mint látjuk hosszú időre meg is honosodnak (shopping, drink, 

hippie, hit, pizzeria, capuccino, espresso, cafeteria, fieszta, sommelier). 

                                                 
4 Neologizmi: problemi teorije i primjene című könyv alapján 
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A neologizmusok konkrét csoportosításánál a következő kategóriák szerint 

osztályoz: 

• Jövevényszavak – Ezek a szavak teszik ki a neológ szókincs legnagyobb 

részét, ugyanis nem lehet elvárni egyik nyelvtől sem, hogy minden szó, amely 

megjelenik az adott jelenséggel azonnal le legyen fordítva. Napjainkban, mint az 

ismert, az angol szavak vannak túlnyomó többségben az átvett idegen szavak között 

(dizajner, mikser, sponzor, multiplex, prepaid), azonban külön említi a 

műveltségszókat (egzotizmi) is, amelyekről megjegyzi, hogy a kategórianevet 

inkább a nem európai származású jövevényszavakra kellene használni (aikido, 

reiki, wok, tofu, futon, feng shui). 

• Pszeudo kölcsönszavak – Olyan kifejezések, amelyeknek egy másik nyelv 

(a legtöbb esetben angol) lexémája adja az alapot, azonban abban a formában nem 

él az adott nyelvben (džezer, nokauter, kaubojke, koledžice, tenisice, fudbalerka, 

basket). 

• Hazai új szavak – Minden társadalomban szükség van valamilyen változás, 

új dolog születése nyomán új kifejezések megalkotására is. Ezek a szavak, mivel 

csakis lokális jelentőségük van – nincs idegen szavas mintája – belső keletkezés 

útján jönnek létre (foteljaš, vatrogasne mjere, novokomponirana kultura, jogurt-

revolucija) 

• Új – régi szavak – Itt elsősorban azokra a kifejezésekre gondol, 

amelyeknek használata horvát nyelven kívül más nyelvekben is felerősödött, illetve 

legtöbbször jelentésváltozáson ment át (globalizacija, tranzicija, elektronski, 

informatički, eko-, terorizam) 

 

Hrvatska gramatika (vö. Barić et al. 1997: 285) 

Az előző kiadványhoz hasonlóan, a nagy horvát nyelvtan, az úgynevezett „szürke 

grammatika” sem tér ki külön az új szavak, új fogalmak általános témakörére, csak a 

szóalkotás fejezet taglalja részletesen az új szavak keletkezésének módját. Bár a példák 

között több szó is felbukkan, amely a rendszerváltást követő időszakban született, 

többségében azonban a régebbi horvát irodalomból emel ki szavakat a különböző 
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szóalkotási módok bemutatására. Két fő csoportra osztja a lexémákat, amelyekkel bővül a 

horvát szókészlet: 

Szóalkotással a már meglévő horvát nyelvi elemek segítségével (punionica, 

plinomjer) 

Idegen szavak átvételével, azaz jövevényszavakkal, amelyek alkalmazkodnak a 

horvát nyelvtani szabályrendszerhez (kaučuk > kaučukov, šofer > šoferčina, šoferski) 

 

3.3 Példák a nemzetközi szakirodalomból 

 

Dardano-Trifone féle felosztás (vö. Nigoević, Tonkić 2005: 516) 

A szerzőpáros az olasz nyelvről írt könyvükben figyelembe véve a szemantikai 

analízist is, a következő három fő kategóriát és azok alkategóriáit sorolja fel (Dardano, 

Trifone 1985) 

1. Szóképzéssel létrejött neologizmusok 

a. affixumos, prefixumos, suffixumos, prefixumos – suffixumos 

b. szóösszetételek, szintagmatikus szóösszetételek, összetett rövidítések 

2. Szemantikai neologizmusok 

c. a szókészlet alapján: 

• endogének 

• szemantikai tükörszavak 

d. jelentésbővülés alapján: 

• poliszémiák 

• metaforák 

e. motiváltságuk alapján 
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• áttetszők 

• nem áttetszők 

3. Idegen szavak 

 

Nagyné Csák Éva Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben című doktori 

disszertációjában további klasszifikációkat hasonlít össze, többek között a német és orosz 

nyelvészek rendszerezését, amelyeket alább közlök. 

 

A német Institut für Deutsche Sprache (IDS) szerinti felosztás (vö. N Csák 2009: 

26) 

A nyelvi intézet a tiszta, egyértelmű „németes” megközelítést alkalmazta a 

klasszifikációnál, és csupán három fő csoportra osztotta a szavakat: 

• új lexéma 

• új frazeologizmus 

• új jelentés 

 

A orosz Maksimov V.I. csoportosítása (vö. N Csák 2009: 27) 

A Peresztrojka szótárának szerzője egy másfajta megközelítést alkalmaz és az új 

szavakat a következő kategóriák szerint rendszerezi: 

• szerkesztettség 

• rendeltetés 

• használati szféra 

• stilisztikai színezet 

• származás 
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4. Az új szavak keletkezésének módja a magyar és horvát 
nyelvben 

 

4.1 A társadalmi környezet hatásai a nyelvekre 

 

Az eddigiek alapján megállapítható, hogy a nyelvek folyamatos mozgásban vannak, 

változnak, alakulnak, néha kisebb, néha nagyobb intenzitással. Véleményem szerint az a 

nyelv, amelyik nem képes a változásra, nem hajlandó új dolgokat befogadni – legyen szó 

belső átalakulásról vagy külső hatásokról – halálra van ítélve. Természetesen ez sok 

esetben nem azt jelenti, hogy a nyelvet használó közösség nem is akarja a változásokat, 

hanem egyszerűen a földrajzi, vagy politikai tényezők negatív hatása nyomán hanyatlásnak 

indul egy bizonyos nyelv, és nagy valószínűséggel el is fog tűnni a világ nyelvi atlaszáról. 

„Ezt a folyamatot nagymértékben gyorsítják a mai világban egyre erősödő integrációs és 

globalizációs folyamatok is”. (Bańcerowski 2005: 118) Egyes borúlátó becslések szerint 

2100-at követően már csak néhány nyelv lesz használatban a Földön. 

Bańcerowski szerint a magyar nyelvre – de ugyanez vonatkozik a horvát nyelvre is – 

a következő tényezők fejtik ki hatásukat (Bańcerowski 2005: 122): 

 

• „A társadalmi és politikai élet demokratizálása és dinamizmusa 

• A gazdasági mechanizmusok piacjellege, amely hatással van a társadalmi élet 

minden szférájára 

• A magyar kultúrtradíciók és a nemzeti mentalitás revíziója 

• A két globális tendencia közt folyó harc – az egyik a kultúrunifikációra, a 

másik pedig a nemzeti önállóság megtartására irányul 

• Az elektromos kommunikációs eszközök, különösen a televízió és az utóbbi 

időben az internet fejlődése” 
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Látható tehát, hogy nagyon sokféle és nagyon különböző helyekről érkező hatás éri a 

nyelveket, s amely hatások nyomán azok élnek, változnak, igazodnak a pillanatnyi 

társadalmi helyzethez. „Végeredményben minden változási folyamat valami külső hatásra 

indul el és a nyelvben megy végbe.” (Balázs 2005: 47) Látható tehát, hogy ez a korszak, 

amelyben élünk, bővelkedik a változást hozó tényezőkkel, a globalizáció, az 

információtechnológiai fejlődésnek köszönhető kontinenseken átívelő kapcsolatok nyomán 

pedig átértékelődnek a korábbi nyelvészeti meghatározások. Ahogy például Hermann Paul 

is azt írta Prinzipien der Sprachgeschichte című művében, hogy a nyelvi keveredéshez 

leginkább két nyelvterület határvidéke a legalkalmasabb, itt adottak a feltételek a 

bilingvizmus kialakulásához. (Filipović 1971: 94) Ma azonban az internet olyannyira közel 

hozta a nyelveket egymáshoz, hogy már egyáltalán nincs szükség fizikai közelségre, illetve 

kontaktusra. A nyelvek „átjárhatók” lettek, az új tárgyak vagy fogalmak születéséről szinte 

azon nyomban tudomást szerzünk, ezért az adott nyelvet beszélők közösségének azonnal el 

kell döntenie, hogy azok milyen új szóval legyenek jelölve. 

Új kifejezések, új fogalmak születésének a fent említett hatások nyomán két útja 

lehet: 

• Belső – az adott nyelv szókészletének és grammatikai rendszerének 

segítségével új szavak, kifejezések megalkotása 

• Külső – idegen szavak átvétele más nyelvből, amelyek alkalmazkodva a 

nyelvi szabályrendszerhez jövevényszavakként élnek tovább a nyelvben. 

Az alábbiakban a magyar és horvát nyelv közötti különbségeket és az ebből fakadó 

eltérő szóalkotási típusokat és jövevényszó rendszert mutatom be. 

 

4.2 A magyar és horvát nyelv helye a világ nyelvi térképén 

 

Az osztályozás, a különböző szempontok szerinti rendezés valamennyi 

tudományágban jelen van, nem kivétel ez alól a nyelvtudomány sem. A nyelvészek a 

történelem folyamán igyekeztek olyan megfigyeléseket végezni, amelyek alapján a 

nyelveket hasonlóságuk, vagy éppen különbözőségük alapján kategóriákba lehessen 

sorolni. Napjainkra a nyelvek lingvisztikai osztályozásának három szempontja alakult ki: 
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• Történeti-összehasonlító nyelvészet – a nyelvek genetikai összehasonlítását 

helyezi a középpontba. A kutatások során megfigyelik azok történeti 

fejlődését, alakulását és ezek alapján nyelvcsaládokba sorolják a nyelveket. 

• Tipológiai összehasonlítás – leginkább a nyelvek aktuális állapota áll a 

kutatások középpontjában. A vizsgált nyelvi szint – amelyeken belül a 

nyelvek közti egyezéseket hasonlítják össze – lehet fonológiai, morfológiai és 

szintaktikai is. 

• Areális nyelvészet – az egymás mellett élő nyelvek közötti kapcsolatokat 

kutatja. A vizsgált nyelvek genetikailag és tipológiailag is különbözhetnek 

egymástól, fő szempont a földrajzi közelség. 

 

4.2.1 Genetikai osztályozás 

 

A nyelvek genetikai kutatása a történeti-összehasonlító nyelvészet kialakulásával 

kezdődött, amelynek alapjait a XIX. századi úgynevezett újgrammatikusok fektették le. A 

csoporthoz tartozó nyelvészek a pozitivizmus filozófiájára építették elméletüket, amelynek 

főbb jellemzői a következők voltak: a nyelvtudománynak az egyén nyelvét kell vizsgálnia; 

a nyelvi szintek közül a hangtan a legfontosabb; a nyelvtudomány kiindulópontja a 

nyelvtörténet.  

A nyelvek tanulmányozása során rájöttek a kutatók, hogy egyes nyelvi jellemzők 

nem kerültek át egyik nyelvből a másikba. Ilyen jellemzők a megegyező grammatikai 

paradigmák: a nyelvek óriási mennyiségű szót kölcsönözhetnek egymásnak; a morfémák 

kölcsönösen ritkábban kerülnek át másik nyelvbe; a lexikai és grammatikai morfémák 

szerkezeti kapcsolatai pedig szinte sohasem kerülnek átadásra. A genetikailag hasonló 

nyelvekben nem csak hasonlók a grammatikai paradigmák, hanem a morfémákat alkotó 

fonémák közt szabályos hangtani kapcsolatok léteznek. A szavak és a morfémák sok 

esetben nem egyeznek a rokon nyelvekben, a hangtani szerkezetek mégis azt bizonyítják, 

hogy egy prototípustól származnak. 

A metódus használatával a nyelvészek August Schleicher (1821–1868) német tudós 

családfa elmélete alapján nyelvcsaládokba sorolták a különböző nyelveket, azaz olyan 
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csoportba, amelyek egy alapnyelvből fejlődtek ki, majd később megtartva közös gyökerük 

néhány elemét önálló nyelvvé fejlődtek. Ezek alapján a két vizsgált nyelv a következő 

családba tartozik: 

horvát nyelv – az indoeurópai nyelvcsalád (zima, snijeg) 

magyar nyelv – uráli nyelvcsalád (él, kéz) 

 

4.2.2 Nyelvtipológiai rendszer 

 

A nyelvtipológiai osztályozás August Wilhelm Schlegel (1767–1845) német 

nyelvész nevéhez fűződik, aki a nyelveket szerkezetük hasonlósága alapján osztályozta. 

Különbséget tett az analitikus és szintetikus nyelvszerkezetek között, amelyeket elsősorban 

morfémáik száma alapján különböztethetünk meg egymástól. Az analitikus nyelvekben 

általában egy morféma alkotja a szót, míg a szintetikus nyelvekre a többmorfémás 

szószerkezetek a jellemzők. 

Schlegel ezek alapján 3 fő csoportba sorolta a nyelveket: izoláló nyelvek (a szavak 

változatlanok maradnak); agglutináló nyelvek (a szavak több világosan elkülöníthető 

affixumot tartalmaznak különböző grammatikai funkciók végett, ahol minden képző, 

toldalék egyetlen grammatikai jelentést hordoz); flektáló nyelvek (amelyben a képzők és 

toldalékok több grammatikai jelentéssel bírnak, amelyek egyértelműen nem különíthetők 

el). Wilhelm von Humboldt (1767–1835) ezeket a kategóriákat kiegészítette az 

inkorporáló vagy poliszintetikus típussal, amelynek fő jellemzője, hogy a szóalak több 

funkciójú elem tulajdonságait egyesítheti magában. 

Joseph H. Greenberg (1915–2001) az 1960-as években szakítva a klasszikus 

tipológiával a nyelveket a szintaktikai elemek mondatban betöltött pozíciója alapján 

osztályozta. Az általa alapelemnek tekintett alany (S-szubjektum), ige (V-verbum) és tárgy 

(O-objektum) mondatbeli sorrendje alapján a három fő kategória a SOV, SVO, VSO, 

amelyekbe a nyelvek 90%-a sorolható, mellékkategóriának pedig a VOS, OVS, OSV 

csoportokat tekinthetjük. 
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A két tipológia osztályozás nyomán a vizsgált nyelvek: 

• horvát nyelv – flektáló (pl. ljudima lehet tsz. R, H, E eset is), alapvetően SVO 

szórenddel (Stjepan reže kruh) 

• magyar nyelv – agglutináló (ember-ek-nek), vegyes típusú szórenddel (lehet 

SOV – István kenyeret szel, és lehet SVO – István szeli a kenyeret) 

 

4.2.3 Areális szemlélet 

 

Az areális, vagy terület nyelvészet viszonylag fiatal tudományág, kutatásának tárgya 

pedig az egymáshoz földrajzilag közel eső területek nyelvi kapcsolatai. „A kutatások akkor 

vettek lendületet, amikor a XX. század elején felfigyeltek a balkáni nyelvek (görög, bolgár, 

szerb, albán, román) olyan közös vonásaira, amelyek bizonyíthatóan területi érintkezések, 

kapcsolatok eredményeként jöttek létre.” (Nyomárkay 2007: 25) A történelmi közelség 

óhatatlanul is a kultúrák keveredésével járt és a genetikai különbözőség ellenére „kulturális 

rokonságba” kerültek az egymással folyamatosan érintkező nyelvek. Az ilyen nyelvi 

közösségeket a német Sprachbund szó alapján nyelvszövetségnek is szokás nevezni. 

(Hadrovics 1989: 9). Balázs János a Nyelvünk a Duna-tájon című kötet előszavában a 

Duna-táji nyelvek kategóriát használja, míg Hadrovics kelet-közép-európai nyelvi 

környezetként írje le azt a területet, amelybe a magyar és a horvát nyelv is beletartozik. 

Esetünkben, illetve általában a horvát-magyar összehasonlító nyelvészeti kutatások 

során jelentkező kérdések és megoldások lehetnek az areális nyelvészet legtipikusabb 

példái, hiszen ez a nyelvgenetikailag teljesen különböző két népcsoport élt egymás mellett 

évszázadokon keresztül, és került egymással kulturális rokonságba. 

 

4.2.4 A magyar és a horvát nyelv közötti különbség 

 

A fenti klasszifikáció nyomán láthatjuk tehát, hogy a két nyelv mind származásában, 

mind szerkezetében (fonológiailag, morfológiailag és szintaktikailag is) különbözik 

egymástól, az esetleges egyezésekre a területi kutatások mutathatnak rá. 
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A két nyelv közötti különbségek részletezése egy külön dolgozat témája lenne, ezért 

most csak azokat a főbb tényezőket sorolom fel, amelyek fontosak lehetnek egy-egy új szó, 

kifejezés megszületésénél: 

• Három nyelvtani nem megléte a horvát nyelvben, míg a magyar nyelvben 

nincsenek nemek (fantomkép – fotorobot hn, aplikáció – aplikacija nn, 

szájfény – sjajilo sn) 

• A horvát nyelvben a főnevek és a melléknevek minden esetben többes 

számba kerülnek, amikor több tárgyról vagy személyről van szó 

(pezsgőtabletta – šumeće tablete) 

• A magyar nyelvben a jelzői szerepű melléknév esetében nem jön létre 

kongruencia (sarokszám – ključna brojka, sarokszámok – ključne brojke), 

nem jelöli külön szuffixum a szófajok közötti különbséget (arany – zlato, 

aranygól – zlatni gol) 

• A horvát nyelv tipológiailag a flektáló nyelvek közé tartozik, ezért a magyar 

agglutinációs konstrukciók helyett, inkább elöljárószavas és utótagos 

szerkezeteket részesíti előnyben (munkatörvény – zakon o radu, részletfizetés 

– plaćanje u obrocima) (Barics 2010: 246)  

 

4.3 A magyar és horvát nyelv szókincsének változása 

 

A Föld nyelveinek két összetevője van: a nyelvtani rendszer és a szókészlet. Mint azt 

már korábban lejegyeztem, a különböző külső és belső hatások nyomán a nyelvek 

folyamatosan változnak, hol pozitív, hol negatív irányba. „A nyelv szerkezetének és 

használatának minden eleme változhat, de legszembetűnőbb s épp ezért a leginkább 

kutatottak a kiejtés és a szókincs változásai.” (Crystal 2003: 409) A dolgozat témája ez 

utóbbihoz kötődik szorosan, ezért a továbbiakban a magyar és horvát nyelv szókészletére 

fókuszálok. 

Mindkét nyelv esetében a hatalmas mennyiség miatt csak megbecsülni tudjuk a 

szavak számát. Az adatok pontosságának elméleti és gyakorlati nehézségei vannak. Az 
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elméleti nehézségek között megemlíthetjük például a homonímia, poliszémia és a 

polinímia tárgykörébe tartozó szavakat, hiszen például a többértelmű szavakat különálló 

lexémának kellene tekinteni, azonban a szóstatisztikában mégis egy szónak számítanak. 

Gyakorlati nehézségek pedig a gyűjtés és a gyűjtő módszerének összetettségében rejlik 

(Zsemlyei 2009: 5). A nevezett nehézségek miatt sok nyelvész még csak megbecsülni sem 

meri egy adott nyelv szókészletét, ugyanis nagy különbségek lehetnek az értékek között. 

Zsemlyei például 800.000-1.000.000-ós nagyságrendet említ a magyar nyelv szókészletét 

taglalva, amiből egy átlagos műveltségű felnőtt körülbelül 10.000-et használ. (Zsemlyei 

2009: 6) A beszélők nyelvi kompetenciáját vizsgálva az 1970-es években 200.000 körülire 

becsülték a kultúrnyelvek esetén a lexikai kiterjedést, amiből egy átlagos felhasználó 

körülbelül 10%-ot használ. (Fóris 2004: 13).  

 

4.3.1 A szókészlet eredet szerinti vizsgálata 

 

Minden természetes nyelv eredet szerint vizsgált szókészletét három csoportra 

oszthatjuk: 1. alapnyelvi eredetű szavak, 2. belső szóalkotással létrejött szavak, 3. más 

nyelvekből átvett szavak csoportja (Kiss, Pusztai 2003: 174) 

Az első csoportba tartozó szavakat, a magyar nyelv esetében az uráli nyelvcsalád, a 

horvát nyelv esetében az indoeurópai nyelvcsalád alapnyelvi lexémáit már érintettük a 

történeti-összehasonlító nyelvészeti fejezetnél. Összefoglalóan elmondható a következő:  

A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád tagja, azon belül finnugor nyelvek csoportjába 

tartozó nyelv. A finnugor eredetet, többen, többször próbálták megcáfolni, de a Magyar 

Tudományos Akadémia által is elfogadott elmélet a hivatalos napjainkig Magyarországon. 

A magyar nyelv kialakulását körülbelül Kr. e. 1000 körülire teszik a kutatók. Bizonyosan 

uráli eredetű tőszavainak a száma körülbelül 450. (Kiss, Pusztai 2003: 174) 

A horvát nyelv az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv nyelvcsoportjához 

tartozik, ennek is a nyugati alcsoportjához. Az indoeurópai nyelvcsaládból a szláv nyelvek 

a balti nyelvekkel közösen váltak ki, majd Kr.e. 1300–1500 körül szétvált egymástól a két 

nyelvi ág is. A szláv nyelveket további három csoportba sorolja a nyelvtudomány: keleti, 

nyugati és déli szláv nyelvek. Ez utóbbiba tartozik a horvát nyelv is, amelynek önálló 
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fejlődését a nyelvemlékek segítségével kísérhetjük figyelemmel a X. századtól. A 

szókészlet ősszláv elemeinek vizsgálatánál segítséget jelent a mai szláv nyelvek közötti 

nagyfokú hasonlóság. 

 

4.3.2 Belső szóalkotással létrejött szavak 

 

A szókészlet bővítésének számos módja van. Mai szavaink legnagyobb hányada 

belső keletkezésű szó, amelyeket keletkezésük alapján a magyar szakirodalom két részre 

bontja: a szóteremtéssel és a szóalkotással létrejött szavak csoportjára. Az első csoportba 

azok a szavak tartoznak, „amelyeknek kialakulásában sem az ősi örökség elemei, sem 

pedig a jövevényszavak nem játszottak szerepet”, a második csoportba azok a szókészleti 

elemek, „amelyek egy-egy adott nyelvben ennek önállóvá válása után a már korábban 

megvolt szavak felhasználásával jönnek létre”. (Kiefer 2011: 461, 465) 

A szóteremtéssel képzett szavak közé soroljuk az indulatszavakat, a hangutánzó 

szavakat és a hangfestő (hangutánzó) szavakat. A három alcsoport közül talán ez utóbbiban 

keletkeztek olyan szavak, amelyeket napjaink neologizmusai közé sorolhatunk, pl. pörög 

(fáradhatatlanul, megállás nélkül dolgozik). 

A szókészlet gazdagodásának azonban legjelentősebb és legtermékenyebb módjai: 

 

• a szóképzés, amelynek során egy szóból, az alapszóból képző segítségével új 

szót, vagyis származékszót hozunk létre, s így mind alak, mind jelentés, 

illetőleg hangulat tekintetében önálló, új szót, szótározható egységet alkotunk 

(hozzáférés, másság, komposztál, szoláriumozik, doigravanje, skladatelj, 

teretana, surfati) 

• a szóösszetétel, amelynek során két szót egyetlen új szóvá kapcsolunk össze, 

a keletkezett új kifejezés jelentéstartalma pedig más lesz, mint az elemek 

jelentése volt külön-külön (látványterv, gyorsétterem, használtruha-

kereskedés, árnyékkormány, portafon, svjetlovod, fotorobot, čovjek-pauk) 
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A szóképzés és szóösszetétel mellett más szóalkotási módok is megfigyelhetők a 

szókészletben, amelyeket a szakirodalom ritkább szóalkotási módok kategóriába sorol: 

 

• szóelvonás, amelynek során a szóalak szóelemhatáron rövidül meg. A 

nyelvújítás kedvelt módszere volt, azonban napjainkban is sokszor 

találkozhatunk ily módon képzett szavakkal (akadálymentesítés > 

akadálymentesít, távkapcsoló > távkapcsol, fénymásoló > fénymásol, 

kinematograf > kino, osobna iskaznica > osbna). Ez a típus inkább a magyar 

nyelv sajátja, ugyanis a horvát szóösszetételek kis száma miatt a nyelv nem 

fejlődött ebben az irányban 

• mozaikszók alkotása, amely folyamatban egy hosszabb elnevezésből 

rövidebb formát hozunk létre a hosszabb név egyes elemeiből, például 

kezdőbetűiből vagy nagyobb részeiből (kft – korlátolt felelősségű társaság, tb 

– társadalombiztosítás, NAV – nemzeti Adó és Vámhivatal, doo – društvo s 

ograničenom odgovornošću, Zabafon – a Zagrebačka banka automata 

telefonos ügyintéző rendszere, HDZ – Hrvatska demokratska zajednica) 

 

4.3.2.1 Szóképzés a magyar nyelvben 

  

A mai magyar nyelvmegújulás időszakában sokkal kisebb szerep jut a szóképzésnek, 

mint az volt a nyelvújítás korában. Az olyan képzőkkel kifejezett szavakból, mint a tüzér, 

szenvedély, csillagászat, emberies, népszerűsít, bohóc voltak a XIX. században napjainkra 

egyre kevesebb van. A szóösszetétel jelentősen növelte előnyét a szóképzéssel szemben 

(Minya 2003: 66), ugyanis megfigyelhető, hogy az utóbbi időben csökkent a produktív 

elemek száma, azonban egyes képzők nagy számú új származékot hoznak létre (Kiefer 

2011: 422). 

Ilyenek például az igeképzésben népszerű vezető képzők a l és a z (faxol, bootol, 

lízingel, szervizel, dzsoggingol, csekkol, privatizál, promotál, vegetál, reprezentál, 

mobilozik, klónoz, aerobikozik, paintballozik, parázik, SMS-ezik, grillez, házimozizik, 

lovaspólózik, beruház). 
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Említhetjük például a főként fiatalok nyelvében használatos -i kicsinyítő képző egyre 

nagyobb térhódítását is (uzsi, vacsi, hambi, üzi, meglepi, turi, fogyi, szupcsi). 

Bővült az -s melléknévképző funkcióinak köre, amelyek valami közösséghez, 

intézményhez tartozást fejeznek ki (BKV-s, mentős, volános, fideszes, MSZP-s), illetve a 

ható ige -ás/-és képzős származékainak gyarapodása (lakhatás, átmentés, megélhetés, 

láthatás). (Kiss, Pusztai 2003: 805) 

Még mindig tartják magukat XIX–XX. században az idegen szavakkal nyelvünkbe 

került -ista, -izmus, -izál típusú toldalékok is (Orbánista, Gyurcsányista, neoliberalizmus, 

posztkommunizmus, polemizál, privatizál). Itt érdemes megjegyezni, hogy az izmus, mint 

szóelvonás útján keletkezett fogalom önálló szóként is él a nyelvben. 

A szóképzés folyamatában a képzők funkció szerinti tagolásának mind a négy 

főcsoportjára találhatunk példákat: 

 

• Igéből képzett igék 

bejelentkezik, szörfölget, kivásárol, átszavaz, bulizgat, adóztat, jegeltet, 

bebólint, visszaigényel, elhíresül, vírusmentesíttet, lenyúl 

• Igéből képzett névszók 

hozzáférés, fenntartható, letöltés, megosztás, editálás, sokszorosítás, bedőlés, 

kiszavazó (show), elidegenítés, aknamentesített, átvilágítás 

• Névszóból képzett igék 

plázázik, szponzorál, turizik, karaokézik, kampányol, lobbizik, mobilozik, 

feketézik, házimozizik, spamel, Dubaiozik, aerobikozik 

• Névszókból képzett névszók 

informatikus, műholdas, pixeles, preventív, drogos, globalizációs, 

politológus, üvegszálas, felvételiztetés, trójai (vírus), fájlocska 
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4.3.2.2 Szóképzés a horvát nyelvben 

 

A horvátra, mint flektáló nyelvre elsősorban a prefixumok és szuffixumok nagy 

száma jellemző, tehát az újabb kifejezések is inkább szóképzés útján jönnek létre, mint 

szóösszetétel útján. Stjeban Babić Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku című 

összefoglaló munkájában 77 prefixumot és 771 szuffixumot számolt össze. (Babić 1991: 

15) 

A rendszerváltást követően a nyelvészek igyekeztek a nyelvet használók tudtára adni, 

hogy ismét eljött a tiszta horvát nyelvi korszak, nem kell félni az ősök nyelvének 

használatától, végre megtisztulhat a horvát nyelv a szerb elemektől, amelyek addig 

politikai nyomásra kerültek be a használatba, leginkább a központilag irányított sajtó 

segítségével. Több tudományos és ismeretterjesztő cikk, kiadvány hívta fel a figyelmet a 

helyes nyelvezetre, többek között megjelent Vladimir Brodnjak Razlikovni rječnik srpskog 

i hrvatskog jezika című szótára, amelyben az 1940-ben megjelent Guberina-Krstić 

különböztető szótárhoz hasonlóan kitér morfológiai különbségekre is. 

A két nyelv közötti különbség tisztázása érdekében előtérbe kerültek a -telj, -irati, -

ost, -ij végződések a -lac, -isati/-ovati, -stvo, -ium, helyett. (vö. Nyomárkay 2007: 209-

210) (pravobranitelj, ponuditelj, izvršitelj, privatizirati, lobirati, milenijski, 

euroskeptičnost) A munkát végzőre vonatkozó -telj képző, olyannyira átvette a vezető 

szerepet, hogy például 2005-ben a Vjesnik című napilapban egyetlen, a korábban 

használatban lévő -lac, vagy -nik végződésű variáns sem volt olvasható. (Kuna 2006: 358) 

Az elmúlt két évtized szuffixumai között az -ijada képzővel alkotott szavak száma 

szaporodott meg nagy mértékben az olimpijada mintájára (biciklijada, kulenijada, 

norijada, filozofijada, roštiljada, studentijada). (Muhvić-Dimanovski 2005: 98) 

Ugyancsak termékeny szuffixummá vált az -ica/-nica, számos neologizmus 

képződött segítségével (tražilica, završnica, perilica, tipkovnica, dopusnica, odbijenica, 

prijavnica). (Muhvić-Dimanovski 2005: 98) 

Az angol -isation mintájára, a magyar -izáció-hoz hasonlóan ai –izacija-val is 

sokszor képződnek új szavak, főként területi és földrajzpolitikai elnevezésekként kerülnek 

be a köztudatba (balkanizacija, kosovizacija, libanonizacija, skandinavizacija) (Muhvić-

Dimanovski 2005: 98) 
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A nemzeti eszmék előretörésével, majd az ország szuverenitásának kikiáltását 

követően különös szerephez jutott a cro-/kro- prefixum (kroatistika, kroatizacija, 

kroatizirati, Croaid, CroCop) 

A horvát grammatikák többféleképpen osztályozzák a szóalkotási módokat. Sok 

esetben nem tesznek különbséget aközött, hogy a szó átment-e morfológiai változásokon 

vagy sem, így a szóképzés és a szóösszevonás is egy főkategóriába tartozik, amelyet valódi 

szóalkotásnak neveznek. A nem valódi, vagy segéd szóalkotások közé sorolják például a 

szemantikai változáson átesett szavakat, illetve a konverzió, vagy átalakulás (preobrazba) 

típusnak nevezett folyamatot, amelynek során megváltozik a szavak szófaja (hrvatski mn. 

– hrvatski hat.). 

Marko Samardžija Leksikologija hrvatskoga jezika című könyvében a következő 

kategóriákat sorolja fel (vö. Samardžija 1995: 69-72): 

 

• Valódi szóalkotási módok 

szuffixumos képzés (bratstvo), prefixumos képzés (nadčovjek), prefixumos-

szuffixumos képzés (dovratak), szóösszetétel (-o- kötőhanggal romanopisac, 

vagy -ø- morfémával crvenperka), szuffixumos szóösszetétel (padobranstvo), 

összeolvadás (kućevlasnik) 

• Segéd módok 

átalakulás (mláda mn. > mlâda fn.) 

 

Stjepan Babić Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku című munkájában az 

alábbi csoportosítást találjuk (vö. Babić 1991: 35-51) 

 

A. szóalkotási módok: 

a. szóképzés – szuffixumos képzés (autobusni)  

b. szóösszetétel: 
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tiszta szóösszetétel (jugoistok), szuffixumos szóösszetétel (čudotvorac), 

összeolvadás (općedruštveni), fél-szóösszetételek (spomen-ploča), prefixumos 

képzés (pogledati), prefixumos-szuffixumos képzés (primorje), prefixumos 

szóösszetétel (oživotvoriti), rövidítések (Hina – Hrvatska izvještajna novinska 

agencija) 

B. szóalkotáshoz közeli módok (határesetek): 

belső képzés, átalakulás, átvitt értelem, többtagú elnevezések, nyelvi alkotás, 

potenciális szavak, individuális alkotás, terminológiai képzés 

 

Az új horvát szavak szóképzési módjainál a Hrvatska gramatika című könyv 

felosztását veszem alapul, amelyben Eugenija Barić kategorizálta a szóalkotási módokat 

(vö. Barić et al. 1997: 285–304), illetve hozzáadom a Milica Mihaljević és Ermina 

Ramadanović felosztásának két fontos kategóriáját a prefixoidos és szuffixoidos képzést 

(Mihaljević-Ramadanović 2006: 204–206), amelyek napjaink neologizmusainak igen 

termékeny képzői. Pete István prefixumnak nevezi „az olyan többnyire egyszótagú 

ragtalan gyökérmorfémát, amely a vele formailag egyező szógyökértől kissé eltérő 

jelentésben rendszeresen számos szóban egy gyökérmorféma előtt használatos (főváros, 

főút, főnyeremény, főorvos).“ (Pete 2006: 162) 

 

• Szuffixumos képzés 

menadžerski, nokautorski, laserski, zaslužnica, dopusnica, usvojenica, 

japanke, slobodnjak, narodnjak, sidaš, klonirati, logirati, branitelj, 

ponuditelj, klimatiziran 

• Prefixumos képzés 

doigravanje, potkategorizacija, međuspremnik, potprogram, nuspojava, 

neprofitno, nerentabilno, destimulirati, rebalans, dokapitalizacija, predizbori, 

nadčovjek 

• Prefixuomos-szuffixumos képzés 
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ožičenje, međumrežje, sučelje, izvanbračnost, neravnopravan, ispraznica5, 

dodirnik, dokoljenica, preprogramirati, reorganizirati, suskladatelj, 

podnožje, podvozje 

• Prefixoidos képzés 

europodručje, euroskeptik, eurokrat, ekosustav, ekokuća, ekotehnologija, 

audiopodručje, audioulaz, audiovrpca, veleplakat, velemlažnjak, veleučilište 

• Szuffixoidos képzés 

vicoteka, hitoteka, datoteka, vinoteka, sufiksoid, čovjekoid, animafest, 

Brodfest, Zadarfest, vinofest 

 

4.3.3.1 Szóösszetételek a magyar nyelvben 

 

Az összetett szavak képződése sokkal inkább az agglutináló magyar nyelv sajátja 

mint a horvát nyelvé. Napjainkban is a szókészlet gyarapításának egyik legtermékenyebb 

módja, számtalan új két- vagy többtagú kifejezés keletkezik nap mint nap. A szóképzéstől 

a szóösszetétel irányába való tolódásnak valószínűleg nagy szerepe volt a XVIII–XIX. 

századi német (és kis mértékben latin) tükörfordítások széleskörű elterjedésének. (Kiefer 

2006: 471) 

A magyar összetételek egyik fő sajátossága a tömörítés, alaktanilag a jelöletlenség, 

így a szószerkezetekből gyakran keletkeznek összetételek úgy, hogy a nyelvtani 

kapcsolatot jelölő rag elmarad (sónedves, adólevonás). „Napjainkban az új összetételek 

többsége jelöletlen birtokos vagy jelöletlen határozós szóösszetétel.” (Zimányi 2001: 72) 

A szakirodalmak többsége megjegyzi, hogy a XX. században a klasszikus 

alárendelős összetételek helyett egyre gyakoribbak a jelentéssűrítő összetételek, azaz 

inkább a szemantikai motiváltság jellemzi őket (csipeszmikrofon, emlékpark, frontember, 

italautomata, látványterv, pillanatragasztó, szervkereskedelem). 

A modern életvitelhez és sokszor a gyorsan változó politikai viszonyokhoz 

alkalmazkodva egyre bonyolultabb összetételek keletkeznek a különböző tárgyak, 
                                                 
5 Jelentése: floskula. 2011-ben a Jezik folyóirat új szó versenyének győztes szava 
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foglalkozások, törvények stb. megnevezéséhez, amelyeket sok esetben már csak kötőjellel 

tudunk leírni, alkalmazkodva a magyar helyesírás szabályaihoz (kábítószer-kereskedelem, 

frakcióvezető-helyettes, vámunió-egyezmény, nyugdíj-takarékpénztár, reklámhatékonyság-

vizsgálat, részvényállomány-nyereség). 

Az utóbbi pár évtizedben érzékelhetően megnőtt a melléknévi utótagú határozós 

összetételek száma, elsősorban idegen nyelvi analógiák hatására (fényérzékeny, 

penicillinérzékeny, fémérzékeny, életképes, harcképes, munkaképes) 

Divatos főnévi utótag lett a már-már képzővé vált -barát az angol -friendly mintájára, 

ami miatt a nyelvészek sok esetben nemtetszésüket fejezik ki, ugyanis sokszor feleslegesen 

és hibásan kerül a szó végére a -barát utótag (felhasználóbarát, látogatóbarát, 

családbarát, bababarát, szívbarát). 

A korábban kezdődött tendenciát követve az utóbbi időben csökkent az alanyos 

mellérendelések száma, Minya Károly könyvében csak az okafogyott szót tekinti ebbe a 

kategóriába sorolhatónak. (Minya 2003: 59) 

A többi szóösszetételi kategóriára viszonylag könnyen talált példát a szerző (vö. 

Minya 2003: 58–66) 

 

• Tárgyas alárendelések 

békefenntartó, kártyaleolvasó, adathordozó, lopásgátló, páraelszívó, 

mozgásérzékelő, üzenetrögzítő, hiteligénylés, önmegsemmisítő, profitszerzés, 

ablakemelő, rendszerszervező 

• Határozós alárendelések 

adóigazolás, alulfinanszírozottság, kábítószerellenes, szerkezetkész, 

éremesélyes, fehérjeszegény, körbetartozás, újraegyesítés, újratemetés, 

internetfüggő, engedélyköteles 
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• Jelzős alárendelések 

csúcskategória, gyorsjavítás, reformkommunista, minimálbér, kisbefektető, 

szupersztár, teleregény, agrártámogatás, kerettanterv, házimozi, 

adósságállomány, fűszerkeverék 

• Jelentéssűrítő összetételek 

strandröplabda, napfénytető, termékcsalád, jövedelemnyilatkozat, 

hírtelevízió, reklámszatyor, látványkonyha, ügynöktörvény, 

szervkereskedelem, gyógynövényszaküzlet 

 

4.3.3.2 Szóösszetétel a horvát nyelvben 

 

Mint azt már fent megjegyeztem, a horvát grammatikák a szóösszetételt a valódi 

szóalkotási módok közé sorolja, együtt a szóképző kategóriákkal. Ezen belül az 

összetételeknek négy típusát különböztetjük meg: a szóösszetételt (slaganje), a fél-

szóösszetételt (tvorba polusloženica), a szuffixumos szóösszetételt (složeno-sufiksalna 

tvorba) és az összeolvadást (srastanje). A szóösszetételt és a fél-szóösszetételt az 

különbözeti meg egymástól, hogy az előbbi két szótőből és közéjük ékelődött -o- 

kötőhangból vagy -ø- morfémából áll, és az új szónak csak egy hangsúlya lesz. Az 

összeolvadás esetében a két szótő között nincs kötőhang, megmarad mindkét tagnak a 

hangsúlya, írásban pedig kötőjellel választjuk el őket egymástól. 

A szóösszevonás a többi szláv nyelvhez hasonlóan a horvát nyelvben sem népszerű 

és termékeny folyamat. De ahogy azt Sanja Vulić tanulmányából kiolvasható, még a 

gradistyei horvát nyelvjárásban sem keletkeznek összetételek, annak ellenére, hogy a 

nevezett dialektusra nagy hatással van a magyar és a német nyelv, amelyek közé 

beágyazódva él a horvát nyelv évszázadok óta. (Vulić 2008: 97-111) 

Az újkori nyelvújítók sem törekednek arra, hogy a bonyolult körülírások helyett egy 

frappáns összevonással teremtsenek új szót. Összevetve a Jezik című lingvisztikai folyóirat 

által meghirdetett szóalkotási verseny győztes kifejezéseit, összesen egyet találtam ami 

ebbe a kategóriába sorolható: a parkomat szót a parkoló automata megnevezésére. 



 
 

55

Itt jegyzem meg, hogy maga a szóösszetétel-kutatás sem túl népszerű a horvát 

nyelvészek körében, ugyanis a Hrčak (A Horvát Köztársaság tudományos folyóiratainak 

portálja) adatbázisát kutatva, összesen 15 olyan cikket adott ki a kereső, amelyben 

kulcsszónak a szóösszetétel volt megadva. 

A négy kategóriába tartozó példák: 

 

• Szóösszetétel 

pismohrana, lovoprivreda, termoizolacija, Zagrebtekstil, Telefonservis, 

samoodređenje, klorovodik, dalekopisač, valovod, bakrotisak, fluoroskop, 

malopotrošač 

• Szuffixumos szóösszetétel 

četverokatan, niskonaponski, osnovnoškolski, debelovrat, prošlogodišnji, 

desetotipčani, dvostanjac, dvotočje, pravokutnik, javnobilježnički, vlagomjer, 

čudotvorac 

• Fél-szóösszetétel 

spomen-dom, spomen-ploča, klima-uređaj, vikend-kuća, audio-videokartica, 

beta-inačica, alfa-ispitvanje, drift-napon, praskavo-tjenačni, tehno-glazba, 

čovjek-godina 

• Összeolvadás 

voltmetar, ampernamot, fenolftalen, fonautograf, grampozitivan, 

gramrendgen, metilbenzol, nulenergija vakuummetar, vatmetar, 

vektorkardiogram, voltampermetar 

 

4.4 Szókölcsönzés más nyelvekből 

 

A nyelvészek, a nyelvőrök általános álláspontja szerint ahol csak lehet, az idegen 

szavak helyett használjuk az adott szó hazai nyelvi megfelelőjét. Természetesen 
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amennyiben ez nem lehetséges, az idegen szó használata is elfogadott. A szakemberek 

aggodalmaskodása mellett és ellenére mind a magyar nyelv, mind a horvát nyelv óriási 

mennyiségű, elsősorban angol szót fogadott be az utóbbi években. 

A nyelvi keveredés, idegen szavak, jövevényszavak, szókölcsönzés terminológusok 

mind a nyelvtudomány azon ágának a szakkifejezései, amely a szókészlet más nyelvekből 

bekerült elemeivel foglalkozik. Balázs Géza elmésen jegyzi meg tanulmányában, hogy a 

kölcsönzés nem éppen megfelelő kifejezés sem a magyar, sem a horvát nyelv számára, 

ugyanis a kölcsön azt jelenti, hogy vissza kell adni valamit, de ezen nyelvek vajmi keveset 

adtak át az angol nyelvnek. (Balázs 2005: 51). 

A szavak átvétele az idegen nyelvekből egyidős az emberiséggel, azonban a 

nyelvészek csak a XVIII. századtól kezdtek behatóbban foglalkozni a kérdéssel. Ekkor 

születtek meg a nyelvi keveredés és a keveréknyelv fogalmak, amelyek körül a 

későbbiekben sok vita és párbeszéd folyt. Rasmus Rask és August Schleicher kétségbe 

vonták, hogy keveréknyelvek egyáltalán léteznek. Közel kétszáz év elteltével 

elmondhatjuk, hogy ismét aktuális a nyelvi keveredés fogalma, hiszen a napjainkban 

tapasztalható társadalmi folyamatok nyomán meghatványozódott ez a keveredés. A 

külföldi szakirodalmak nem véletlenül kreálnak olyan kifejezéseket, mint a spanglish (a 

spanyol és angol nyelv keveréke), franglish (francia – angol nyelvi kölcsönhatások) vagy a 

globish (global english), ugyanis mindenki számára érzékelhető módon megnőtt a nyelvi 

kölcsönzések száma a nyelvekben, ami különösen igaz az olyan kis nyelvekre, mint a 

magyar vagy a horvát. 

Ezek az új lexikai elemek azonban nem csak szókészletünket változtatják meg, 

hanem Zimányi Árpád szerint „sok esetben csak másodlagos jelenségek, velük együtt 

érvényesülnek a társadalmi gazdasági, kulturális folyamatok, s az utóbbiak, a mélyebb 

okok tekinthetők elsődlegesnek, a nyelvi változások igazi forrásának.” (Zimányi: 2005: 59) 

A gyors fejlődés miatt nagyon nehéz megtalálni, megalkotni a horvát vagy magyar 

megfelelőt úgy, hogy a nyelvtani rendszerbe illeszkedjen, a közösség minden tagja 

számára elfogadható, világos és érthető legyen, hogy ne tűnjön túlzottan erőltetettnek. 

Példának okáért a horvát čigrasto velepamtilo elnevezés a hard disc megfelelőjének 

valószínűleg nem véletlenül váltotta ki az idegenkedést és a gúnyos megjegyzések 

tömkelegét az emberek zöménél. 
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Egyenlőre az látszik, hogy nincs elegendő emberi forrás ahhoz, hogy minden bejövő 

idegen szót lefordítsunk, ezért ahogy tettük azt évszázadokon át, be kell őket fogadni 

nyelvünkbe, hogy lépést tudjunk tartani a társadalmi fejlődéssel. Természetesen így fennáll 

a veszélye annak, hogy egyre több idegen szó kerül majd be a nyelvbe és a két országban is 

kialakul egy bizonyos hungaroenglish vagy croatoenglish, az amerikai hispán 

keveréknyelvek mintájára. Joggal teszi fel a kérdést Nyomárkay István is Nyelveink múltja 

és jelene című könyvében: „fenyegeti-e valamilyen külső vagy belső veszély a nyelveket, 

különösen a közép- és kelet-európai „kis” nyelveket, amelyek beszélői nemcsak 

lélekszámban nem vehetik fel a versenyt az angollal, a némettel vagy más nagy nyelvvel, 

hanem a rajtuk civilizálódott nemzetek gazdaságilag s ennek folyományaként kulturális 

tekintetben, tehát szellemileg is kiszolgáltatva látszanak lenni a gazdag „nagyoknak”? 

(Nyomárkay 2004: 158) Úgy érzem azonban, hogy emiatt nem kell félnünk, hiszen a 

történelem folyamán már tapasztalhattuk, hogy a nyelvet beszélők közössége sokáig nem 

tűri a nagyfokú lexikai elidegenedést és kitermeli saját nyelvújító generációját a nyelv 

tisztaságának megőrzése érdekében. 

Az általános, íratlan szabályok alapján és a nyelveket ápoló szakemberek és laikusok 

ajánlása alapján, csak akkor kellene idegen szót használnunk, ha arra nincsen megfelelő 

szó, ellenkező esetben a hazai megfelelőt kell / kellene mondanunk, leírnunk. Ezzel a 

megközelítéssel sajnos az utóbbi időben egyedül maradnak a nyelvészek, sőt mi több, rájuk 

nyomják a túlzott purista és a maradiság bélyegét. 

 

4.4.1 Az angol nyelvi dominancia  

 

A társadalomban megfigyelhető általános „írástudatlanság” mellett napjainkban az 

anglicizmusok nagy számának bekerülése a nyelvbe jelent nagyobb problémát. Mind a 

horvát mind a magyar nyelvre veszélyes folyamatról van szó, hiszen mind azt már leírtam, 

„kis” nyelvet beszélőként joggal tarthatunk a nagynyelvek dominanciájától, idegen szavak, 

esetünkben angol szavak tömeges beépülésétől szókincsünkbe. 

Az angol szavak beáramlása a világ nyelveibe különböző periódusokban kezdődött, a 

többi kelet-európai országhoz hasonlóan Magyarországon és Horvátországban is a II. 

világháború végétől datálhatjuk a térhódítás kezdetét. A korábbi átadó nyelvek, mint a 
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latin, francia vagy német elvesztették dominanciájukat és átadták helyüket a két 

kontinensen is meghonosodott angolnak.  

David Crystal szerint mára már nem kétséges, hogy az angol lett az egyedüli 

világnyelv, aminek az a fejlődés az alapja, amellyel az angolszász országok az elmúlt 

kétszáz év során politikailag és gazdaságilag a világ vezető hatalmaivá váltak. (Crystal 

2003: 445) A szerzőt kiegészítve elmondható, hogy az Amerikai Egyesült Államok 

valóban a világ vezető gazdasági és politikai tényezője, így ezen pozíciójának hatására a 

kisebb országok (de a nagyobbak egyaránt) igyekeznek alkalmazkodni az „erőnyerő” 

pozíciójához, és átveszik az őáltala képviselt értékeket (és nem értékeket), többek között az 

angol nyelvet is. Mindehhez az is hozzájárult, hogy az 1950-es éveket követően a technikai 

innovációk hazája is az USA lett, így az onnan bejövő új dolgokat általában az 

elnevezéssel együtt vettük át (vešmašina, traperice, fridzsider, bojler). 

Az öreg kontinensen az Európai Unió kiterjesztésével már nem elegendő a korábbi 

EGT tagok által használt nyelvi négyes (francia, német, angol, spanyol) egyenrangú 

használata, az uniós eljárásokban, napi munkakapcsolatokban, az ügyvitelben az angol lett 

a meghatározó nyelv. Ez a napi tevékenységek során használt nyelv természetesen nem 

egyezik a brit standarddal, hiszen hatással van rá a többi uniós nyelv is, ezért a nyelvészek 

euroangol néven is nevezik ezt a képződményt. (Muhvić-Dimanovski 2005: 41) 

Az oxfordi University Press kiadásában jelent meg 2001-ben az A Dictionary of 

European Anglicisms című könyv, amely 4000 anglicizmust mutat be 16 európai nyelvben, 

köztük a magyarban és horvátban is (vö. Muhvić-Dimanovski 2005: 43). 

A mindennapi használat során, de főként a fiatalabb generációknál figyelhető meg a 

korábbi pontban említett hungaroenglish / croatoenglish használata, elsősorban digitális 

kommunikáció terén, az e-mailekben, az SMS-ekben, a chat üzenetekben. Ezekben az 

üzenetekben gyakran szerepelnek angol rövidítések is, amelyek közül véleményem szerint 

sokat csak úgy használnak, egymástól eltanulnak a mindennapokban, azonban a rövidítés 

jelentésével nincsenek tisztában. A magyar nyelv védelmében legyen mondva, hogy a 

digitális kommunikáció nyelvezetében több a magyar rövidítés mint az angol, ellentétben a 

horvát nyelvvel, ahol szinte csak az angol netspeak rövidítéseket használják a fiatalok. (lol 

– laughing out loud, omg – oh my god, thx – tkanks, Wu – whats up, btw – by the way) 

(Bockovac 2010b: 104) 
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Természetesen vannak szavak, amelyekre vagy nincs igazi horvát, magyar 

megfelelő, vagy még nem terjedtek el nyelveinkben így azok használatától nem kell 

ódzkodni (menedzser, all inclusive, multiplex). 

Nagyobb problémát jelent az, hogy az idegen szavak nem minden esetben igazodnak 

a nyelvtani rendszerhez, sőt nem egyszer meg is változtatják a morfológiai és szintaktikai 

törvényszerűségeket is. Példának okáért az angol cuntact us-ból képzett kontaktiratje nas 

nem a horvát nyelv szellemében lett megalkotva, ahogyan az angol mintájára létrehozott 

elnevezések sem, amelyek az utóbbi időben oly divatosak lettek a eseménynevek 

kreálásánál, illetve különböző termékek elnevezésekor (Kinder čokolada, Zagreb Film 

Festival, Pula Film Festival  

Mindkét nyelvben vannak olyan horvát szavak, amelyeket mi is használunk, vagy 

gyakorta halljuk őket másoktól, annak ellenére, hogy van nekik horvát vagy magyar 

megfelelőjük és csak a nyelvi nemtörődömségünk miatt engedjük át a terepet ezeknek az 

angol szavaknak. Lássunk néhány példát ezek közül: 

 

blog (internetes napló, internetski dnevnik), bookmark (könyvjelző, straničnik), 

brand (márka, robna marka), break (szünet, stanka), chat (csevegés, čavrljanje) celeb / 

celebrity (híresség, slavna osoba), display (kijelző, predočnik), e-mail (elektromos levél, 

elektronička pošta), fashion week (divathét, modni tjedan), last minute (utolsó ajánlat, u 

posljednji trenutak), leasing (bérbeadás, davanje u najam), monitoring (felügyelet, 

promatranje), shopping (vásárlás, kupovanje), nick (becenév, nadimak), party 

(összejövetel, proslava), shopping centar (kereskedelmi központ, trgovački centar) 

 

4.4.2.1 A magyar nyelv idegen eredetű szavai 

 

A nyelvbe más nyelvekből bekerült idegen lexikai elemeket a magyar grammatikák 

általában négy csoportra bontják: jövevényszavak, idegen szavak, tükörszavak, nemzetközi 

műveltségszavak, bár ez utóbbit néha a jövevényszó alá sorolják. Ezek közül leginkább az 

idegen szavak és jövevényszavak megkülönböztetése okozhat gondot. A Helyesírás című 
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kézikönyv alapján a két kategória megkülönböztetése érdekében az alábbi szempontokat 

kell figyelembe vennünk (Laczkó, Mártonfi 2004: 244) 

 

Jövevényszavak: régebben kerültek a magyarba, így volt idő megszokni őket, 

hangtani tulajdonságaik összhangban vannak a magyarban megszokottakkal (vagy azért, 

mert már eredendően is ilyen volt a szó, vagy azért, mert bizonyos hangalaki változás után 

beilleszkedett a magyar nyelv hangtani rendszerébe), nem található a szóban jellegzetes 

idegen szóelem, a szó elterjedt a sztenderdben 

szpáhi, tarhonya, hombár, bogrács, boróka, zarándok, galamb, péntek, bolond, 

malac, kalamajka, dinsztel, nokedli, evangélium, legenda, bazsalikom, státusz, püré, naiv 

 

Idegen szavak: viszonylag frissen kerültek a magyarba, így még nem telt el kellő 

idő a megszokásukhoz, hangtani tulajdonságaik eltérnek a magyarban megszokottaktól, 

valamilyen jellegzetes idegen szóelem található a szóban, rendszerint a szó végén, a szó 

használata valamely csoport- vagy rétegnyelvre korlátozódik 

bestseller, show, tüchtig, truváj, busines class, bungee jumping, professor emeritus, 

myocarditis, pitbull, input, futball, achát, copyright, croissant, floorball, bonmot 

 

A másik két csoportba történő sorolás feltételei viszonylag egyszerűbbek, azonban 

előfeltétele más nyelvek ismerete, hiszen ezeknek a szavaknak sok esetben magyaros 

hangzásuk van. 

 

Tükörszavak (kalk): az idegen szavakat nem hangsorukban vesszük át, hanem csak 

tartalmukban, hangalakjuk és írásképük teljesen megfelel a nyelv szabályainak, a mintául 

szolgáló szavak lehetnek összetételek vagy képzett szavak 

benyomás, távcső, előszeretet, natúrszelet, önműködő, röppálya, cseppkő, előszoba, 

tyúkszem, kőolaj, fegyház, étlap, ellenszél, virágvasárnap, jogállam, anyanyelv, rögeszme 
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Nemzetközi műveltségszók: nagy műveltségváltások vagy a széles értelemben vett 

kultúra kisebb-nagyobb változásai következtében kerültek be a nyelvbe, etimológiájuk 

többé-kevésbé ismert, de a más nyelvekbe történt nagyszámú beépülésük miatt azonban az 

átadó nyelvet nehéz meghatározni 

csokoládé, kakaó, gavallér, dömping, holding, menedzsment, donor, rock and roll, 

vitamin, nejlon, kaktusz, hotel, konzerv, dráma, barokk, epizód, telefon, dinasztia, absztrakt 

 

4.4.2.2 Az átadó nyelvek 

 

A XX. században megváltoztak az átadó nyelvek, új szavainkat máshonnan kezdtük 

el kölcsönözni. A történelem évszázadain keresztül váltakozó társadalmi-politikai 

környezet nyomán mindig más nyelvek voltak hatással ránk (iráni, latin, szláv, török), és 

így történt ez a századfordulót követően is. Az Osztrák-Magyar Monarchiához való 

tartozás erősen rányomta bélyegét szókészletünkre, tulajdonképpen szinte a teljes 

államigazgatási szakszókincs német szavak alapján keletkezett, illetve német nyelvi 

közvetítéssel kerültek használatba például latin szavak. Ez a német hatás szinte a század 

közepéig fennmaradt, olyan szavakkal bővítve szótárunkat mint például: fánk, sparhelt, 

pucol, cukor, smakkol, plecsni, rósejbni, kuplung, stósz, flekken. Tulajdonképpen a XIX. 

század nyelvújító mozgalma éppen a túlzott német nyelvű dominancia megszűntetése 

végett indult útjára, talán napjaink anglicizmusai ellen is egyszer majd felemeli a szavát a 

társadalom. 

A francia nyelv hatása is valamelyest még érződött a XX. században, ekkor értek be 

a felvilágosodás kifejezési, amelyek főként a művészetek révén kerültek be a köztudatba 

(miniatűr, refrén, rím, reneszánsz). Ezek mellett a divatnagyhatalmi helyzetből kifolyólag 

az öltözködéshez kapcsolódó fogalmak nagy száma is ekkor kerül be nyelvünkbe (rúzs, 

blúz, pelerin, trikó), de a francia regényekből megismert társasági élet nyelvezete (intrika, 

sikk, affér, parfé, zsúr) is táptalajra lelt Magyarországon. 

A szláv nyelvek hatása szinte teljesen a minimálisra csökkent a XX. századra, 

kivételt képeznek ez alól a II. világháborút követő diktatúra évei, amelynek során több 

olyan lexéma került be a nyelvbe, amelyeknek napjainkra negatív töltöttsége lett (pufajka, 
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kolhoz, csasztuska, Komszomol, kulák, sztahanovista). „Az 1945 előtti példák főként 

útleírások, úti riportok révén, környezetfestő szóként jelentek meg a sajtó nyelvében:” 

(Kiss, Pusztai 2003: 808) 

Ahogy korábban írtam, napjaink meghatározó átadó nyelve az angol lett, ami 

elsősorban Nagy Britannia és az Amerikai Egyesült Államok gazdasági és politikai 

fölényének tudható be. Ez a hatás azonban nem volt mindig ilyen nagymértékű, hiszen 

csak a XIX. század végétől kezdődött meg a szavak átvétele, amihez jelentősen 

hozzájárultak a reformkor arisztokrata képviselői, akik utazásaik során szerzett 

élményeiket írásos formában tették közzé. Az 1930-as évekig elsősorban a sport különböző 

szakkifejezései honosodtak meg (mach, back, corner, centerhalf). Ezeken felül számos 

olyan kifejezés is ismert, amely valószínűleg a német közvetítés útján jutott el hozzánk 

(komfort, víkend, start, riport). (Kiefer 2006: 454) 

 

4.4.2.3 Idegen nyelvből átvett neologizmusok 

 

Néhány példa a vizsgált időszak új kifejezéseiből a fenti kategóriák alapján 

(természetesen a jövevényszó – idegen szó kategória elemeit szubjektív értékelés, illetve 

szótári előfordulásuk alapján csoportosítottam): 

 

• Jövevényszó 

díler, menedzser, lízingel, celluloid, büdzsé, csekkol, szörfözik, dzsogging, 

bróker, top, lobbi, hardver, szofver, shoppingol, trendi, szerver, peresztrojka, 

góré, lóvé, fieszta, szingli, monitoroz, editor, disc-jockey, kontroller, 

koncesszió, shaker 

• Idegen szó 

staccato, copyright, feng shui, outlet, wellness, on-line, mms, genotherm, full, 

cool, walkman, zoom, pendrive, cybercafe, roadshow, showman, rapper, 

reggae, painball, floorball, snowboard, chat, ATM, bluetooth, headset, 

notebook, fashion 



 
 

63

• Nemzetközi műveltségszó 

klón, kód, automata, dzsessz, lézer, holding, lobbi, lízing, dömping, diszkó, 

bagatell, menedzsment, gengszter, bróker, tröszt, pizza, macchiato, 

intelligens, donor, happening 

• Tükörszó 

egyenjogú, tűzfal, hódeszka, jogállam, házimozi, euroövezet, valutakosár, 

részvénycsomag, vámmentes, ásványvíz, kiértékel, fekete doboz, zöldek, 

űrállomás, sugárkapu 

 

4.4.2.4 A magyar nyelv védelmében 

 

A magyar nyelv védelmében az Országgyűlés 2001-ben elfogadta a 2001. XCVI. 

törvényt, amely a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű 

közlemények magyar nyelvű közzétételéről szól. A jogalkotók elsősorban az idegen nyelvű 

kültéri reklámfeliratok ellen próbálták védeni a magyar nyelvet, azonban mint azt Kiefer 

Ferenc akadémikus, a feliratok elbírálásával foglalkozó bizottság elnöke egy interjúban 

elmondta,6 a törvény nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hiszen ma is lépten-

nyomon találkozhatunk olyan idegen nyelvű feliratokkal, amelyek helyettesíthetőek 

lennének magyar névvel vagy címmel. 

Valójában a törvény több kiskaput hagy szabadon, többek között nem vonatkozik a 

magyar nyelvben már meghonosodott idegen nyelvű kifejezésekre, a terméknevekre, a 

védjegyoltalom alatt álló, gyakran idegen nyelvű szlogenekre, márkajelzésekre, így 

gyakran találkozhatunk olyan feliratokkal mint: Music Factory Record Shop, Blue Eyes 

Escort Service, Manager Studio,Trattoria Venezia, Galaxy Sport7 

 

 

                                                 
6 http://index.hu/belfold/2010/01/05/sikertelen_a_magyar_nyelvtorveny/ 
7 http://index.hu/belfold/nyelv0102/ 
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4.4.3.1 A horvát nyelv idegen eredetű szavai 

 

A horvát nyelvtanok nem egységesek az idegen eredetű szavak (posuđenice – 

kölcsönszavak) csoportosításánál, azonban a leggyakoribb kategóriák a következők (a 

kategóriák neveit meghagytam horvát nyelven, ugyanis nem mindegyik rendelkezik pontos 

magyar megfelelővel): 

 

Tuđice: azok a szavak, amelyek teljes egészében nem alkalmazkodtak a horvát 

nyelvi rendszerhez, legalább egy jellemző tulajdonságban eltérnek a standardtól. Például 

nem tipikus mássalhangzó- vagy magánhangzócsoport végződés, szóvégi hangsúly, 

névszóragozás stb. 

bicikl, ansambl, subjekt, džingl, bife, meni, bistro kare, šou, sako, kakao, projekt, 

cafe, fajl, lift,  

Usvojenice: azok a szavak, amelyek teljes egészében alkalmazkodtak a horvát 

nyelvhez, sok esetben már csak a szakemberek tudják megmondani, hogy valamikor más 

nyelvből kerültek be a horvát nyelvbe 

boja, krevet, sapun, šećer, čarapa, anđeo, kaos, časopis, uloga, vlak, madrac, 

šminka, lozinka, kip, cipela, soba, čizma, kat, top, sat, vaga, kor, spis, povod, budala, 

lozinka, ikona, karika, kemija 

Prilagođenice: azok a szavak, amelyekről tudjuk, hogy idegen szavak, azonban 

hangsúlyban, ragozásban és fonetikalilag is alkalmazkodtak a horvát nyelvhez; 

helyettesítésük javasolt horvát megfelelővel 

centar, printer, bit, kursor, informacija, procesor, sida, printati, titlovati, čip, 

formatirati, privatizacija 

Strane riječi: azok az idegen szavak, amelyek semmilyen tulajdonságukban sem 

alkalmazkodnak a horvát nyelvhez; írásmódban is fontos megkülönböztetni őket például 

idézőjellel vagy más betűtípussal 

all inclusive, prepaid, multiplex, download, boss, flash, fashion, country, play-off, 

display, baby-sitter, make up, au pair 
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A másik típusú lingvisztikai klasszifikáció közös tulajdonságai alapján csoportosítja 

a szavakat: 

Internacionalizmusok: kölcsönszavak, amelyeknek ugyanaz vagy hasonló a 

jelentése több nyelvben is; többnyire latin vagy görög származásúak 

demokracija, politika, medicina, filozofija 

Egzotizmusok: kölcsönszavak, amelyek különböző népek, nemzetek specifikumait 

jelölik (pl. étel, ital, zene, ruházat, növény- és állatvilág) 

tekila, sangrija, tortilja, dirndl, kimono, didžeridu, sevdalinka, polka, čardaš, 

banana, mango, koala, klokan, dolar, rupija, lord, džihad 

Eponímák: tulajdonnevek, amelyek találmány vagy felfedezés elnevezései lettek, 

illetve művészeti, filozófiai korszakot jelölnek 

sendvič, makadam, penkala, marinizam, petrarkizam, marksizam 

Tükörfordítások: horvát lexémák, amelyeknek kifejezése és tartalma megegyezik 

az idegen lexémával 

vodopad, neboder, kupaonica, staklenik, gradonačelnik, vodovod, domobran, 

djelokrug, kišobran, zemljopis 

Szemantikai kölcsönszavak: egy adott lexéma jelentésének kölcsönzése és saját 

lexémához történő csatolása 

virus, prozor, miš, mreža, bubica, stranica 

 

4.4.3.2 Az átadó nyelvek 

 

A horvát nyelvben és a magyar nyelvben fellelhető XX. századi jövevényszókészlet 

közötti legalapvetőbb különbség Horvátország jugoszláv tagköztársasági létéből fakad. Az 

első Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megalakulását követően hamarosan megindult az a 

folyamat, amely során igyekeztek kialakítani egy közös déli szláv nyelvet, egységes 
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nyelvtannal, helyesírással és szókészlettel. A különböző Jugoszláviákban történt együttélés 

természetes következménye lett az amúgy is nagyban hasonlító nyelvek közötti 

szókölcsönzés. Az ország függetlenné válását követően megindul a történeti részben már 

felvázolt nyelvújító és nyelvtisztító folyamat, amely során a nyelvészek (leginkább a média 

eszközeinek segítségével) igyekeztek felhívni az emberek figyelmét, hogy a különböző 

variánsok közül melyik a szerbizmus és melyik szó számít horvátnak: vlak – voz, kolodvor 

– stanica, obitelj – porodica v. familija, mirovina – penzija, opskrba – snabdevanje, šutjeti 

– ćutiti, propuh – promaja, častnik – oficir, natječaj – konkurs, odgajati – vaspitati, 

proračun – budžet, putovnica – pasoš, veleposlanik – ambasador 

A latinnak, mint átadó nyelvnek a szerepe a XX. századra a többi európai nyelvhez 

hasonlóan lecsökkent, inkább az internacionalizmusokban élt tovább és az azokból képzett 

szavakban (deficit, ambijent, konferencija, interes, kopija, informacija). 

Az olasz nyelv hatása a földrajzi közelség miatt napjainkig megmaradt. A korábbi 

időkben főként a dalmát, illetve a tengermelléki részen voltak kölcsönhatásban a nyelvek, a 

XIX. századtól azonban a horvát standard szókincsébe is beépültek az olasz elemek (barka, 

šjor, pjat, šugaman). (Turk 2006: 425) A XX. század végére főként egzotizmusok leltek 

táptalajra Horvátországban (pizza, capuccino, macchiato, njoki) 

A német szavak mennyisége mindig is jelentős volt a horvát nyelvben, ami 

elsősorban a Monarchiához tartozás hozadékaként jelentkezett. A XX. század második 

felében több munka is megjelent, amely a germanizmusokat gyűjti össze, azonban a 

szerzők összegzései igencsak különböznek a tekintetben, hogy mi számít germanizmusnak. 

Többen megpróbálják elkülöníteni a valódi germanizmusokat (ceh, puška, kralj, cilj) a 

német közvetítés útján hozzánk került szavaktól (adut < franc. atout, cigla < ném. ziegel < 

lat. tegula). (Turk 2006: 427) Nyomárkay István több munkájában a német alapú 

tükörfordításokat dolgozta fel, rávilágítva azok nagy számára (kupaonica, štedionica, 

drvosječa, slobodan udarac, vinski kamen, zemljoradnik) (Nyomárkay 2004: 65) 

A horvát nyelv orosz elemeit többek között Gadányi Károly és Viktor Moiseenko 

mutatták be 1999-es munkájukban. A szerzők leírják, hogy az orosz szavak már nagyon 

régen gyökeret vertek a horvát nyelvben, annak ellenére, hogy a két nép kulturális 

történelme során sohasem került direkt nyelvi kontaktusba egymással. Több kifejezés a 

XIX. századi nyelvújító mozgalom révén került be a nyelvbe, néhány közülük pedig a 

szocialista éra tipikus kölcsönszava (dozvoliti, odličan, pozor, votka, boljševik). (Gadányi, 
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Moiseenko 1999: 5) A XX. században elsősorban az írók, költők használták műveikben 

nagy szeretettel az orosz kifejezéseket, amelyek aztán nem egyszer meg is honosodtak a 

köznyelvben. 

Nem szabad megfeledkeznünk a magyar nyelv átadó szerepéről sem, mégiscsak 

évszádok óta él egymás mellett közvetlen nyelvi kontaktusban a két nemzet. A horvát 

nyelv magyar elemeiről már Faust Vrančić is közölt adatokat híres ötnyelvű 

Dictionariumában, igaz sok esetben hibásan ítélte meg a szavak eredetét, ami 

természetesen nem von le érdemeiből. (Gulešić, Mersich 1996: 220-224) A nagy átfogó 

munka, amelyet szintén meg kell említenünk, az Hadrovics László Ungarische Elemente 

im Serbokroatischen című könyve, amelyben 850 körüli szó etimológiáját elemezte. A mai 

horvát szókészlet viszont ennél jóval kevesebb hungarizmust tartalmaz, Vladimir Anić 

szótárának 1996-os kiadásában összesen 85 magyar szót számoltam össze (kip, lopov, 

cipela, čardaš, bundaš, orijaš). (Handler 2001: 23) 

Napjaink legerősebb átadó nyelve kétségtelenül az angol, amely igazából közvetetten 

csak az 1950-es évektől fejti ki hatását a horvát nyelvre, hiszen korábban inkább német 

közvetítéssel kerültek be a nyelvbe angol szavak (šport, štrajk). (Samardžija 2004: 228) 

Annak ellenére, hogy az anglicizmusok helyett a horvát megfelelők erőltetése sok esetben 

hiába való küzdelemnek tűnik, mégis meghonosodtak olyan szavak a nyelvben mint a 

doigravanje a play-off helyett, pisač a printer helyett vagy a računalo a computer helyett. 

Ezek természetesen csak apróbb sikerek az anglicizmusok elleni harcban, a hétköznapok 

sajnos más képet mutatnak. Egy divattal foglalkozó horvát alkalmi kiadvány címlapján 

például ezek a feliratok olvashatók:8 Fashion.hr Industrija predstavlja „lift by Perwoll”, 

Magazin regionalnog sajma mode Fashion.hr Industrija, dizajnerski kuponi s ekskluzivnim 

popustima 

 

4.4.3.3 Idegen nyelvből átvett neologizmusok 

 

Néhány példa a vizsgált időszak új kifejezéseiből a fenti rendszerezések alapján (az 

usvojenice csoportot itt nem érintem, ugyanis azok jellemzően olyan szavak, amelyek már 

jóval korábban bekerültek a nyelvbe, így nem tekintjük őket neologizmusoknak): 
                                                 
8 INdustriJA 2012. svibanj broj 2 
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• Tuđice (idegennek tűnő szavak)  

džingl, meni, šou, projekt, cafe, fajl, trajekt, taice, interfeis, džojstik, 

kompjutor, dubl, parlament, holding, tajming, šoping, parfe, sake 

• Prilagođenice (alkalmazkodott szavak) 

centar, printer, bit, kursor, procesor, sida, printati, titlovati, čip, formatirati, 

rebalans, biznis, marketing, triler, horor, blefirati, dizajn, frendica, luzer, 

fajter, keš, smajlić, bajkerica, bokserice, bend, as, fan, hit, aboriđin, panker, 

lider, brend, tenisice, spikerica, bajpas 

• Idegen kifejezések  

all inclusive, gay, patchwork, stend-up, joint, stage, break, on-line, backhand, 

prepaid, coming out, multiplex, download, boss, flash, fashion, country, play-

off, display, baby-sitter, make up, au pair, fast food, all star, chat, notebook, 

outlet, wellness, snowboard, event 

• Internacionalizmusok 

demokracija, hipoteka, pandemija, privatizacija, biopsija, inplantat 

(egészségügy), portfelj, neprofitan, korupcija, dividenda, kurator, fondacija, 

specijalac, vizualan, auditorij, birokracija, statut, birokracija, autokracija, 

ambijent, inteligentan (pl. stroj), referendum, provizija 

• Egzotizmusok:  

tekila, tortilja, didžeridu, pizza, capuccino, curry, njoki, macchiato, raggea, 

rastafari, paela, avokado, vudu, origami, suši, kroasan, kilt, špageti, haiku, 

kus-kus, makaroni, pareo 

• Tükörfordítások 

ultrazvuk (<ultrasound), fitnes centar (<fitness center), intenzivna njega 

(<intensive care), vinoterapja (winetherapy), kloniranje (<cloning), genetski 

inženjering (<genetic engineering), kućni kino (<home theater), auto kuća 
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(<autohaus), radoholičar (<workaholic), masmediji (<mass media), banka 

sperme (<sperm bank), javna nabava (<public procurement) 

• Szemantikai kölcsönszavak 

virus (informatika), prozor (informatika), miš (informatika), mreža 

(informatika), bubica (informatika), stranica (informatika), tarife (távközlés), 

generacija (technika), sapunica (kultúra), trava (társadalom), akcija 

(társadalom), kontakt (társadalom)t, kum (társadalom), obitelj (társadalom) 

 

4.3.3.2 A horvát nyelv védelmében 

 

Horvátországban sem született külön törvény a nyelvről, pedig sokan várták 

létrejöttét a rendszerváltást követően. (Mamić 2006: 69) A magyar helyzethez hasonlóan, 

az Intézményekről szóló törvény 22. bekezdése rendelkezik a különböző intézménynevek 

szóhasználatáról.9 Ebben is fő kritériumként szerepel, hogy az elnevezésnek horvát 

nyelvűnek kell lennie, és csak abban az esetben használható idegen szó, ha az már 

meghonosodott a horvát nyelvben, illetve nem helyettesíthető hazai szóval. A törvényt itt is 

sok esetben kijátszották a különböző vállalkozások, főként azok, amelyeknek nevében már 

korábban is szerepelt idegen kifejezés. 

 

4.3.3.3 Kontakti jezika u teoriji i praksi 

 

A horvát nyelvtudományon belül, ha az idegen szavak problematikája kerül előtérbe, 

vagy tudományos cikkben foglalkozik valaki ezzel a témakörrel, akkor szinte valamennyi 

írás, tudományos munka Rudolf Filipović Kontakti jezika u teoriji i praksi című 

alapművével kezdi a hivatkozásait. Az akadémikus, tanár, intézetigazgató által felállított 

tézisek a mai napig kiindulópontjai a jövevényszó-kutatásnak. Filipović a nyelvi 

kölcsönzésnek három fokát különbözteti meg: 

                                                 
9 http://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama 
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a. Prebacivanje (átkapcsolás, switching), amikor egy kétnyelvű egyén a beszédébe 

beletesz még nem adaptált szavakat a másik nyelvből, azaz kódot vált 

b. Interferencia, amikor két nyelv közötti átfedés jön létre 

c. Integráció, amelynek során az idegen szó beépült az átvevő nyelve, tehát 

kölcsönszóvá válik (Filipović 1971: 106)  

 

 

4.5.1 Nyelvészeti megközelítések 

 

Hermann Paul szerint egy-egy szó többször is kölcsönzésre kerül és a különböző 

alaki tulajdonságok mellett különböző jelentéseket is hordozhatnak magukban. A 

kölcsönzött szó jelentése megváltozhat az átvevő nyelvben és az átadó nyelvben egyaránt. 

Sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy szónak megváltozik a jelentése, ha nem 

direkt módon került át egyik nyelvből a másikba, hanem egy közvetítő nyelven keresztül. 

(Paul 1937: 397) 

Mihajlo Popović a jelenséget, amelynek során egy idegen szó jelentése egy általában 

hasonló alakú és ugyanazon etimonhoz tartozó hazai szó jelentésévé válik poliszémiai 

kölcsönzésnek hívja. (Popović 1997: 347) Miután korunk nyelvei között a szókészlet több 

eleme megegyezik (pl. internacionalizmusok, europaizmusok), amelyek általában a 

klasszikus latin és görög nyelv hagyatékai, ezért a poliszémikus kölcsönzés meglehetősen 

gyakori jelenség. Az amerikanizálódásnak kitett nyelvekben az újabb fejlődési tendenciák 

között találjuk a jelentésbeli poliszémia kölcsönzés elterjedését, illetve olyan jelentések 

átvételét, amelynek etimonja az angolban mint átadó nyelvben létezik, de (még) nem él a 

vevő nyelvében, mint például a virus szó a horvát nyelvben. Ugyanez a szó bekúszott más 

nyelvekbe, így a betegségeket előidéző kis parazita mikroorganizmus újabban az angol 

informatikai nyelv hatására a számítógépeket megbénító fertőző program jelentését 

hordozza magán. Ugyan ez mondható el például az ikon – ikona szóról is, amely szintén 

angol hatásra a „Krisztust vagy szenteket ábrázoló táblakép” (Éksz 2003: 561) jelentés 

mellett egyre gyakrabban és egyre markánsabban a „számítógép képernyőjén programot v. 

parancsot jelképező kis kép” (Éksz 2003: 561) jelentés dominál. Ezt fokozva, illetve 
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tovább bővítve a jelentés tartalmát napjainkban a következő frazémák jelentkeznek a 

köznyelvben: popikon, modna ikona, gay ikona. 

Rudolf Filipović a szavakban bekövetkezett szemantikai változások okaként hat 

tényezőt sorol fel: a. lingvisztikai okok b. történelmi okok c. szociális okok d. 

pszichológiai okok e. idegen nyelvi behatás f. új szó iránti igény. (Filipović 1986: 36) A 

nyelvész szerint a szemantika szintjén két jelenség figyelhető meg a nyelvi kontaktusok 

nyomán bekövetkezett változások tekintetében: 1. az alapszó jelentésének adaptációja 2. 

szemantikai kölcsönzés. Az első esetben a jelentés adaptációja a jövevényszóban 

következik be (šminker), míg ez utóbbinál a nyelvben már meglévő szóhoz társítjuk az 

átadó nyelv szavának értelmét (miš). (Filipović 1986: 35) 

 

4.5.2 Jelentésváltozások a mindennapokban 

 

Sok esetben azonban, főként a köznyelvben és a különböző médiumokban rosszul 

használnak egyes szavakat, azaz a horvát és magyar szavakhoz olyan jelentéseket 

társítanak, amilyeneknek például az angol nyelvben van, azonban nálunk ez nem jellemző 

jelentés. A horvát nyelvbe az afera szó a francia nyelvből kerül át (< affaire), jelentése 

pedig „kellemetlen ügy, amelynek nagy visszhangja van a nyilvánosságban vagy a 

nyilvánosság előtt zajlik” (RVA 1996: 3), azonban az utóbbi időben az angol nyomán mind 

többször szerepel „szerelmi kapcsolat” kontextusban. (Horvat, Štebih Golub 2010: 17) 

Vannak szavak, amelyek a jelentésbővülést követően óriási népszerűségre tesznek 

szert és látványosan folyamatosan növekszik azoknak a kontextus-béli lehetőségeknek a 

száma, amelyben felbukkanhat az adott szó. Ilyen kifejezés például a csomag – paket 

lexéma mindkét nyelvben. Az „elvitelre vagy szállításra alkalmassá tett holmi” jelentés 

mellett (Éksz 2003: 197), az „egymásra épülő (megszorító) gazdasági, politikai, javaslatok, 

intézkedések stb. együttese” jelentés (Éksz 2003: 197) már-már gyakrabban előforduló 

jelentés a köznyelvben, de a médiákban biztosan állíthatjuk, hogy igen. Ha ehhez 

hozzávesszük az értelmező kéziszótárban nem leírt jelentését a szónak, amellyel pozitív 

töltetű dolgokat is kifejezhetünk (pl. díjcsomag vs. megszorítócsomag), akkor már 

egyértelműen többszörös jelentésbővülésről beszélhetünk. 
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paket (postai küldemény), paket (számítástechnika), aplikacijski paket 

(számítástechnika), paket-aranžman (turizmus), paket mjera (gazdaság), paket-bomba 

(zsargon), programski paketi (televízió), start paket (telekommunikáció), paket-račun 

(bankszektor), paket zakona (politika), paket dionica (gazdaság) 

csomag (postai küldemény), programcsomag (turizmus), intézkedéscsomag 

(politika), részvénycsomag (gazdaság), Bokros-csomag (gazdaság), törvénycsomag (jog), 

reklámcsomag (marketing), díjcsomag (telekommunikáció), hitelcsomag (bankszektor), 

tarifacsomag (telekommunikáció), megszorítócsomag (gazdaság) 

Természetesen nem csak kölcsönzés útján kaphat egy szó új vagy kibővített jelentést, 

hanem a nyelv belső fejlődése útján is létrejöhet ez a jelenség. Számos olyan szót 

használunk nap mint nap, amelyekről nem is gondoljuk hogy jelentésbővülésen estek át, 

holott a szavak jelentése mögé pillantva erről hamar megbizonyosodhatunk. 

csúsztat, király, fejvadász, kukac, lefagy, zöld, meleg, keresztapa, kemény, teleház, 

kinyír, kártyahasználat 

daljinski, glasnogovornik, letak, guba, spavaonica, frajer, šminker, radionica, 

daskanje, čičak 
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5. A neologizmusok megjelenésének kiemelt területei 

 

Az új szavak, kifejezések elterjedésének, mint minden nyelvben, úgy a horvátban és 

a magyarban is vannak olyan kiemelt területei, amelyben az átlagnál többször jelennek 

meg új elemek, legyen szó közbeszédről vagy terminológiáról. Ezeknél a szegmenseknél 

lényegesen gyorsabban történnek változások, innovációk és ezeket az új dolgokat kell vagy 

kellene követnie a nyelveknek. A nagy változások előidézői nem az olyan kis országok, 

mint Magyarország vagy Horvátország, hanem a gazdasági és technika nagyhatalmak, akik 

sokszor erőfölényükkel visszaélve rákényszerítik az újításokat a kisebb nemzetekre, így 

azok a túlélés reményében az alkalmazkodást választják, ami esetünkben a külföldről 

történő újítások / újdonságok beáramlásával egyidejűleg az idegen szavak beáramlását is 

jelenti. Ilyen kiemelt szegmensek közé tartoznak többek között napjaink technológia 

forradalmának területei, mint az informatika, telekommunikáció, háztartási elektronika, a 

gazdasági globalizáció kifejezései a bank- és biztosítási szektorban és nem utolsó sorban a 

politikai változások következtében lezajlott terminológiai váltás, amit szorosan követtek a 

jogi fogalmak átértelmezései. 

A köznyelvi szavak mellett a különböző szakkifejezéseket is igyekeznek adaptálni, 

saját nyelvtani rendszerükbe illeszteni a nyelvek, hogy azok konkurensei legyenek a más 

nyelvekből átvett kifejezéseknek, leginkább azoknak, amely nyelveken létrejött az adott 

szó. Az egyik legelterjedtebb már ismert útja az új szakszavak elnevezésnek a 

szókölcsönzés, ami napjainkban szinte teljes egészében az angol szavak átvételét jelenti. 

 

5.1 A magyarországi horvátok nyelvhasználatának változásai 
 

5.1.1 A magyarországi horvátok nyelvéről általában 

 

Az emberek életük során kényszerűségből vagy önszántukból, születési, vagy 

lakóhelyük szerint, vagy például társadalmi pozíciójuk alapján általában valamely 

közösség tagjai lesznek. Ezek a közösségek szokásokban, értékekben, nyelvhasználatban 
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eltérnek egymástól, ami miatt a nyelveken belül kialakulnak különböző nyelvváltozatok, 

amelyek az adott közösségre jellemző jegyeket hordozzák magukban. Ezek a 

nyelvváltozatok természetesen nem önálló nyelvek, hiszen lényegi dologban nem 

különböznek a köznyelvtől, inkább szókészleti és kisebb mértékben grammatikai 

rétegződésről beszélhetünk esetükben. 

A nyelvtanok több kategória szerint csoportosítják ezeket a nyelvváltozatokat, 

amelyeknek három fő típusát különböztethetjük meg: „a. köznyelvi változatok (beszélt és 

írott nyelv) b. társadalmi változatok csoportnyelvek és szaknyelvek) c. területi változatok 

(nyelvjárások).” (Sándor 2000: 11) Pete István szerint a területi változatok egyik típusát 

képviselik az úgynevezett állami változatok, amelyek a befogadó ország kultúrájához, 

intézmény- és jogrendszeréhez történő integrálódás során nagyobb mértékű 

differenciálódást és különböző fokú eltéréseket mutatnak az anyaországi 

nyelvváltozatokhoz képest, illetve annak standardjához képest. (Pete 1988: 780) 

A magyarországi horvát közösségen belül beszélt horvát nyelvet mindhárom 

kategóriába be tudjuk sorolni, a felsorolt nyelvváltozat típusok a kisebbségi létből 

fakadóan jellemzőek a közösségre. 

A köznyelvi változatoknál különbséget tehetünk a beszélt és az írott nyelv között, 

illetve a média alkalmi és az emberek hétköznapi nyelvezete között. 

A különböző társadalmi változatok szintén jellemzőek, hiszen a magyarországi 

horvát értelmiségi réteg (általános iskolai és gimnáziumi tanárok, egyetemi oktatók, a 

nemzetiségi önkormányzatok képviselői, újságírók, kulturális és tudományos intézmények 

vezetői) a legtöbb esetben rákényszerül a hivatali nyelvezet, illetve a saját szakterülete 

szerinti szakszókészlet használatára. 

A területi változatok azok, amelyek leginkább relevánsak a közösségen belül, 

ugyanis Magyarországon több, markánsan elkülönülő dialektus van jelen, amelyek 

elsősorban a különböző történelmi múlt, illetve a földrajzi elhelyezkedés együtteséből 

alakultak ki. A magyarországi horvátok zöme ugyanis a XV–XVII. században érkezett 

hazánk területére, menekülve és földesuraik által menekítve a török elől a feldúlt 

horvátországi területekről. Ezzel a menekülthullámmal érkezők az ország különböző 

tájegységein leltek új hazára, itt kezdtek el új életet, általában a horvát közösségen belül, 
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amellyel érkeztek. Ez a tény két okból kifolyólag meghatározó a későbbi nyelvhasználat 

szempontjából: 

1. az otthonról hozott dialektust használták az adott faluban, vagy régión belül 

2. innentől kezdve önálló dialektussá fejlődik használói által, amely elválik az 

anyaországban beszélt nyelvjárásoktól, illetve nagyfokú különbözőséget mutat majd a 

Magyarországon beszélt egyéb horvát nyelvjárásokkal szemben. 

A hazai horvát dialektusok a közösségi hovatartozás szimbólumai is egyben, 

amelyek a sok pozitívumot magukban hordozó jelentőségük mellett nemegyszer sajnos 

ütközőpontként is jelentkeznek a kisebbségpolitika területén. A különböző nyelvjárások 

tehát éltetik, de egyszersmind meg is osztják a horvát közösséget, ami két okból kifolyólag 

is káros: 

1. a korábbi példamutató összefogás és az abból származó jó hírnév lassan 

szertefoszlik, zöld utat engedve ezzel az asszimilációnak 

2. egyre csökken az esélye annak, hogy a megmaradáshoz szükséges közös standard 

horvát nyelv irányába előrelépések történjenek 

A szakadék a nyelvjárások és az irodalmi nyelv között elég jelentősek, aminek fő 

okai Barics Ernő szerint egyrészt a múltban, másrészt a jelenben keresendők. A Trianoni 

szerződést követően szétestek az addig egységes közösségek, a nyugat-magyarországi 

horvátoknak például több mint a fele Ausztriához került, míg egy kis részük a mai 

Szlovákiához tartozó területen rekedt. Az ezt követő elszigeteltség és az azt követő 

politikai berendezkedések (értsd diktatúrák) arra kényszerítették a horvát és más 

nemzetiségűeket Magyarországon, hogy megtagadják identitásukat, ezzel együtt elfelejtsék 

anyanyelvüket. (Barics 2006: 15) 

 

5.1.2 Idegen szavak az új horvát szavak helyett 

 

A másik fent említett ok, a mában, a rohamos fejlődés korszakának hozományaiban 

keresendő. A világban bekövetkezett változásokat a nyelvnek követnie kell, hogy az adott 

nyelvet használókhoz eljussanak a szükséges információk, meg tudják nevezni azt a 
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tárgyat, jelenséget, történést, személyt stb., amelyre utal a közlés. Egy nemzetiségi, 

kisebbségi nyelvhasználónál általában hosszabb utat kell bejárnia az adott szónak, amig a 

közösség minden tagja számára világos, érthető és mindennapi használatra kész lesz. 

Sajnos a változások olyan gyorsan mennek végbe, hogy az új horvát szavaknak nincs ideje 

beérni Magyarországon, ezért az egyszerűség és sok esetben a nyelvi lustaság miatt 

magyar szavakkal helyettesítik a hiányos tudás miatti üres pozíciókat a mondatban.  

Ezen okból kifolyólag lehet hallani például lakóhelyemen, a többségében horvátok 

lakta Szentpéterfán hasonló mondatokat, mint: Idem u hivatal. Kupila sam dici számítógép. 

Slamal se távirányító. Letölteni sam jačku s interneta. Vrigla sam u mosógép rublje. 

(bővebben: Gadányi 1995) 

A példák alapján megállapíthatjuk, hogy tulajdonképpen furcsa paradoxon áll fenn e 

kérdésben, ugyanis mint látjuk az ősök által hozott nyelv őrzi eredeti formáját, nem enged 

be új nyelvi elemeket a már meglévő rendszerbe. Annak az állapotnak, hogy a nyelv 

megőrizheti tisztaságát, valószínűleg a horvát és a magyar nyelvészek is egyaránt 

örülnének, viszont ebben a szituációban éppen hogy egészséges lenne a neologizmusok 

térhódítása, elsősorban a belső keletkezésű szavak tekintetében. Ameddig ugyanis a nyelv 

nem fejlődik, nem veszi át a példákat a horvát irodalmi nyelvből, csak a magyarból vagy a 

német nyelvből vesz át szavakat, addig sajnos csak negatív nyelvi tendenciákról 

beszélhetünk, ami egyen utat jelent a teljes asszimilációhoz. 

A szituációt már 1981-ben megjelent könyvében is jól összefoglalja Kővágó László, 

a nemzetiségek nyelvhasználata pedig az azóta eltelt időszakban sem változott pozitívan. 

Az akkor leírt kétnyelvűség napjainkra mindinkább átvált egynyelvűségre. Kővágó így 

fogalmaz: „A nyelvhasználat problémája ma már semmilyen formában nem jelentkezik 

Magyarországon. Már csak azért sem, mert a nemzetiségi lakosság lényegében kétnyelvű, 

azaz anyanyelve mellett – az eldugott tanyákon vagy falvakban élő öregeken kívül – 

mindenki beszéli a magyar nyelvet is. Sőt – sajnálatos módon – a többség a magyar nyelvet 

anyanyelvénél jobban beszéli. Ez annak a következménye, hogy a magyarországi 

viszonyok között – a magyarság számbeli túlsúlya miatt – a gyakorlati életben úgyszólván 

mindenütt a magyar nyelv használata a természetes.” (Kővágó 1981: 126) Segítséget csak 

tudatos nyelvpolitika jelenthetne, vagy például olyan idealizált eset, amelyben minden 

funkciójában elismerik állami szinten a kisebbség nyelvét, így annak megnőhetne státusza 

a nyelvet használók körében. (Wardhaugh 1995: 312) 
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5.1.3 Igazodás a hazai társadalmi, politikai és jogi rendszerhez 

 

A rendszerváltással Magyarországon megváltozott a politikai berendezkedés, ezzel 

együtt teljes egészében kicserélődött a politikai terminológia is, amelyhez 

alkalmazkodniuk kellett a hazai nemzetiségek képviselőinek. A kifejezések használatánál 

külön kell választanunk az állami berendezkedésből adódó kifejezéseket és azokat a 

szavakat, amelyek kifejezetten a kisebbségi politikához kapcsolódnak. 

Az új társadalmi berendezkedéssel szinte egy időben az akkori kormány 

újraértelmezte a hazai nemzetiségek és etnikumok jogait, és ennek nyomán megszületett az 

1993. évi LXXVII. törvény, amely teljesen új alapokra helyezte az addig ismert 

rendszereket. Európában teljesen egyedülálló módon párhuzamosan a települési 

önkormányzatokkal kisebbségi önkormányzatokat hozhattak létre az ott élő közösségek, a 

hivatalos elnevezés pedig a kisebbség lett a korábban használatos nemzetiség helyett. Ez 

nyelvészeti szempontból üdvözlendő döntés volt, ugyanis a horvát nyelv inkább a manjina 

szót használja, míg az idehaza használatban lévő narodnost kevésbé elterjedt kifejezés a 

horvát nyelvben. Kisebbségpolitikailag viszont nem tűnt jó választásnak a fogalom, 

ugyanis a szó szemantikailag azt érzékelteti, hogy ők a kisebbek, ők vannak kevesebben, 

holott egy adott településen lehet, hogy a horvát polgárok aránya eléri a 70%-ot. Érdekes 

szóhasználat alakult ki az adott kisebbség érdekeit képviselő legfőbb szervnél, az országos 

önkormányzatnál. Mint látható a magyar elnevezésben az országos szó szerepel, míg 

horvát nevébe az állami kifejezés került, így lett az intézmény neve Hrvatska državna 

samouprava. 

A horvát kisebbséget érintő fontosabb fogalmak, amelyek a rendszerváltás időszakát 

követően kerültek használatba: 

kisebbségi önkormányzat – manjinska samouprava, területi kisebbségi önkormányzat 

– područna manjinska samouprava, országos önkormányzat – državna samouprava, 

kisebbségi képviselő – manjinski zastupnik, választói jegyzék – popis birača, elektor – 

elektor, nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa – parlamentarni 

pravobranitelj za nacionalna i etnička manjinska prava 
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Természetesen nagyobb számban vannak azok a kifejezések, amelyek a hazai jogi, 

társadalmi berendezkedéshez kapcsolódnak és használni kell őket a hivatalos ügyintézések 

során. Ezek ismertsége, használata és egyáltalán horvát megfelelője nagyban függ attól, 

hogy Horvátországban létezik-e az adott intézmény, hivatal, tisztségviselő, amelynek 

használnunk kell horvát megfelelőjét. Jó példa például a polgármester szó, amelynek 

Horvátországban két megfelelője van attól függően, hogy mekkora az általa irányított 

település nagysága: općinski načelnik (falu, község vezetője), gradonačelnik (a városi 

hivatal vezetője). Itt jegyzem meg a horvát szó téves értelmezését, ugyanis a tükörszó 

alapja a német Bürgermeister kifejezés, ahogyan a magyar polgármester szóé is, és nem a 

grad+načelnik szóösszetétel, ahogyan többen hiszik. Direkt módon választott megyei 

vezető Horvátországban a župan, amely az egykori ispán szó megfelelője, azonban 

Magyarországon az indirekt módon választott megyei közgyűlés elnöke elnevezés vált 

hivatalossá a rendszerváltást követően. A kettőt többen tévesen összemossák a fordítások 

során, holott Horvátországban is létezik a közgyűlési elnöki funkció is (predsjednik 

županijskog vijeća), így az nem lehet egyenlő a župan kifejezéssel. 

Szintén a magyarországi nemzetiségeket érintő kifejezés születésének lehettünk 

szemtanúi a kilencvenes évek végén, amikor is az amúgy jónak mondható kisebbségi 

törvény kiskapuit kihasználva többen törvénytelenül jutottak vagyoni előnyökhöz. Az 

etnobiznisz szó sajnos a mi hátrányunkra közkedvelt kifejezés lett a média körében, nem 

egyszer azt a benyomást keltve, hogy a hazai nemzetiségek és etnikai csoportok a legtöbb 

esetben csak érdekből alakítanak kisebbségi önkormányzatokat. Ebből is jól látható, hogy 

mekkora ereje lehet egy új kifejezésnek, és milyen hamar elterjedté válhat a médiumok 

segítségével. 

 

5.2 Az információs társadalom új kifejezései10 

 

5.2.1 A digitális korszak 
 

                                                 
10 Handler András Usporedba neologizama informacijske tehnologije u hrvatskom i mađarskom jeziku című 
konferencián elhangzott előadása nyomán 
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A XX–XXI. század közti átmenet évei nem csak naptári értelemben véve voltak 

jelentősek, hanem egy új korszak eljövetelét is jelentették, a digitális korszak eljöttét. 

Ahogy az emberiség történelmét kőkorra, bronzkorra vagy éppen római korra osztjuk, úgy 

ezt az új időszakot bátran aposztrofálhatjuk digitálisnak, informatikainak, vagy 

számítógépesnek, de biztos vagyok benne, hogy a (digitális) történelem tankönyvekben 

valami hasonló módon fogják nevezni ezt az időszakot, amelyben jelenleg élünk. 

Az információs társdalomnak is nevezett korszak új szavakat, új kifejezéseket hozott 

magával mindennapjainkba, ezek pedig szinte láthatatlanul meghonosodtak nyelvünkben 

és gyakori használatuk miatt nem is tűnik fel, hogy ezek teljesen újszerű fogalmak, vagy 

éppen idegen szavak. A jövevényszavak kivétel nélkül az angolból kerülnek be a 

különböző nyelvekbe, így megállapíthatjuk, hogy a korábban szintén nagy kölcsönző 

nyelvek, mint a német vagy francia nem játszanak szerepet ebben a nyelvi szegmensben. 

Kétségtelen, hogy az informatika rohamos léptékű fejlődése nyomán ez a terület termeli a 

legtöbb új szót, fogalmat, a nyelvnek pedig nincs arra ideje, hogy azon nyomban lekövesse 

ezeket a változásokat és újításokat, így sok esetben az idegen szavak átvétele jelent 

megoldást a mindennapokban. A nyelvészek sok esetben késve reagálnak a fejlődésre és az 

internetes társadalom dönti el helyettük mely szavakkal gazdagodik a nyelv. 

Globális karakterük miatt a horvát és a magyar nyelvbe is „benyomultak“ ezek a 

neologizmusok. Néhány közülük hazai variánst kapott, mint a ház, kućište a computer case 

nyomán, azonban néhány megtartotta angol eredetijét alkalmazkodva az adott nyelv 

helyesírásához (softver, fájl). 

 

5.2.2 Az IT kifejezések kutatása idehaza és Horvátországban 
 

Az utóbbi időben több kutató is feldolgozta munkájában ezeket a szavakat. Farkas 

Flórián az informatikai kifejezéseket három csoportba sorolta: 1. Szavak, kifejezések, 

amelyeknek létezik (vagy létrehozható) pontos magyar megfelelőjük (merevlemez, 

képernyő, billentyűzet) 2. Szavak, kifejezések, amelyeknek nem létezik pontos magyar 

megfelelőjük, és nem is kívánatos fordításukat erőltetni (byte, e-mail, laptop) 3. 

(Mozaik)szavak, kifejezések, amelyeket nem lehet, nem szabad lefordítani, mert 

tulajdonnevek vagy védett elnevezések (Internet, WWW, ftp). (Farkas 1998: 6) 
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Milica Mihaljević keletkezésük szerint osztályozza a számítástechnikai kifejezéseket: 

1. A leggyakoribb és a legalapvetőbb mód az angol elnevezések átvétele alkalmazkodva a 

horvát helyesírás szabályaihoz (hardver, aplikacija, adresa) 2. Horvát nyelvi szóalkotással 

(tražilica, pretražnik, poveznik) 3. Az angol hatására szemantikai változás következik be 

már meglévő szavaknál (miš, ikona, virus) 4. A számítástechnikai fogalmak több szóval is 

kifejezhetők (default – pretpostavljena vrijednost, softver – računalna / programska 

podrška). 5. Az angol mozaikszavak megtartása (CAD). A 4. csoportnál megjegyzi, hogy 

az egyszavas, eredeti variánsból könnyebb képezni új szavakat, mint az összetett 

szerkezetekből, pl. softverski, softveraš, softverašica, míg programska podrška-ból nem 

lehet új kifejezéseket képezni (Mihaljević 2006: 42) 

 

5.2.3 A két nyelvben megjelenő fogalmak összehasonlítása 
 

A fejezet címének megválasztásánál próbáltam olyan fogalmat keresni, amely 

megfelelő lehet annak a tudományágnak a megnevezésehez, amelyről ez a rész szól. Az 

információs technológia (IT) mellett döntöttem, ugyanis ez a szókapcsolat szélesebbkörű 

jelentéstartalommal bír, másrészt mind a magyar, mind a horvát nyelvben jelen van. Míg a 

magyarban az informatika mellett abszolút egyenrangú kifejezés a számítástechnika, addig 

a horvátban a računarstvo kevésbé honosodott meg, holott még a tudományággal 

foglalkozó egyetem is a Fakultet elektrotehnike i računarstva nevet viseli. 

Az elnevezésnél, amely magát a gépet jelenti, már nem mutatkozik ez a különbség, 

ugyanis mind a računalo mind a számítógép egyaránt használatban van a népszerű 

computer (kompjuter) mellett. Itt kell megemlíteni, hogy a szlengben szintén különbözik 

elnevezése: komp, kompić, illetve a számítógépből rövidülés útján létrejött gép. A 

hordozható számítógép (prijenosno računalo) két népszerű elnevezése a laptop és a 

notebook mindkét nyelvben egyaránt jelen van. 

A számítógép különböző részeinek megnevezése sok esetben teljes egészében 

megegyezik mindkét nyelvben, vannak azonban olyanok is, amelyek abszolút 

különbözőek, mint például magának a fő egységnek az elnevezése. Az angol nyelvben is 

két variáns jelöli ezt a bizonyos alkatrészt, így nyelveink is különböző módon vették át. A 

mainboard mellett döntöttek Magyarországon az alaplap tükörszó megalkotásával, míg 
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Horvátországban motherboard-hoz igazodott a nyelv a matična ploča-val. Ebbe a körbe 

tartoznak a hard disc különböző fordításai is. Elmondható, hogy ezesetben sikeres 

fordítások születtek, hiszen meghonosodott a merevlemez és tvrdi disk kifejezés is, igaz, a 

horvátban párhuzamosan fut a hard disk (vagy rövidítve hard), a magyarban pedig már a 

kezdetektől jelenlévő winchester (a szlengben vinyó) a horvátban ismeretlen fogalom. A 

keyboard szintén saját megfelelőt kapott mindkét nyelvben. A magyarban kétségtelenül a 

billentyűzet lett az uralkodó, míg a horvátban a tipkovnica lassan kiszorítja az olaszból 

átvett tastatura-t. Ezzel ellentétben úgy tűnik, hogy a monitor kiszorítja a képernyőt, vagy 

az ekran-t és a zaslon-t, leginkább az LCD technológia térhódítása óta. A számítógép 

vezérlésére is szolgáló monitor elnevezésében viszont megőrződőtt a szó. Magyarországon 

az érintőképernyő alakjában, míg Horvátországban a touchscreen zaslon van használatban, 

a megjelenített kép minősége pedig a képfelbontástól (rezolucija slike) függ. A szemantikai 

neologizmus legjobb példája a mouse megfelelői az egér és a miš. Ezt az irányítóegységet 

szinte a világon mindenhol lefordították a saját nyelvre. Érdekes példája a másként történő 

elnevezésnek az USB csatlakozású kis adattároló eszköz is, amely itthon pendrive néven 

lett népszerű, s amely kifejezés a környező országokban ismeretlen angol származása 

ellenére. A horvátban az USB stick vagy USB memorija van használatban. 

A különböző perifériás egységek (periferne računalne jedinice) is fontos szerepet 

töltenek be hétköznapjainkban. Idehaza a nyomtató elterjedtebb a printer szónál, míg déli 

szomszédainknál még mindig keresi a helyét a pisač kifejezés, ahogy korábban a štampač, 

vagy tiskač is, amelyeknek nem sikerült tért hódítaniuk. Az ebből képzett ige esetében is 

hasonló helyzet: a nyomtat a népszerűbb, a printati pedig előnyt élvez a tiskati, štampati-

val szemben. A scanner sok más esethez hasonlóan megtartotta vezető szerepét (szkenner, 

szkennel, skener, skenirati), bár Magyarországon mindinkább elterjed a lapolvasó (de nem 

lapolvas) kifejezés. 

Amilyen lassan indult be a személyi számítógépek (osobno računalo) eladása, olyan 

lassan kezdtek el az emberek csatlakozni a World Wide Webre, a világot beszövő 

informatikai hálózatra. Ma azonban elképzelhetetlen az életünk nélküle, az említett 

digitális kor rákényszerít bennünket az internet használatára. Ez a varázsszó minden 

nyelvben meghonosodott. A magyarban egyformán használjuk az internet szót és 

rövidítését a netet, a magyarosított világháló hódítása még várat magára. A horvátban a net 

rövidítés nem igazán népszerű, ahogy a mreža sem, ugyanis az a kisebb számítógépes 

hálózatok rendszerére értendő. 
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5.2.4 A különböző programok, aplikációk fordítása, honosítása 
 

A különböző aplikációk (aplikacija) nyelvi képe máshogy fest, mint a hardver 

résznél. A programok nevei megmaradtak angolul, kísérlet sem volt arra, hogy a Windowst 

átkereszteljük „Ablakokra“, vagy a Word helyett a „Szó“ programot nyissuk meg. 

Funkciójuk szerint viszont lett saját elnevezésük a magyar nyelvben, mint például a 

szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbáziskezelő. A különböző operációs rendszerek 

(operacijski sustav) és programok használói felületét (sučelje) viszont a gyártók 

lefordították a különböző nyelvekre. Az igazi áttörést akkor érték el az eladások 

tekintetében, amikor az angolt kevésbé ismerők is könnyedebben használhatták a 

számítógépet, a lefordított programok segítségével. 

A fordításoknál a világ legnagyobb szoftverfejlesztő vállalata a Microsoft járt az 

élen. A korábbi hagyományokkal ellentétben, amikor több hónapot kellett várni egy-egy 

szoftver magyarosításával, ma szinte az eredeti angollal egyidőben jön ki a honosított 

verzió is. Ezeket a fordításokat az anyavállalatok irányításával egy adott ország –

esetünkben Magyarország, Horvátország – erre szakosodott fordítóirodája végzi, majd a 

béta verziókat önkéntesekkel teszteltetik, hogy mire a termék a boltokba kerül, tökéletesen 

működjön a rendszer. „A programrendszerek magyarosításakor mindent meg kell tenni 

annak érdekében, hogy a felhasználó ne csak megértse a rendszer nyelvi elemeit, hanem 

meglegyen az az érzése is, hogy az eszköz, amivel dolgozik, valóban magyarul működik“ 

(Tóth 1998: 70). 

 

5.2.5 Példák a honosított programok nyelvezetéből 
 

MS Windows7 

számítógép – računalo, minden program – svi programi, vezérlőpult – upravljačka 

ploča, eszközök és nyomtatók – uređaji i pisači, alapértelmezett programok – zadani 

programi, súgó és támogatás – zadani programi, lomtár – koš za smeće, asztal – radna 
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površina, legutóbbi helyek – nedavna mjesta, letöltések – preuzimanja, könyvtárak – 

biblioteke, rendszermappa – mapa sustava, hálózat – mreža, prancsikon – prečac, 

cserélhető adathordozó eszköz – uređaji s prijenosnom pohranom, rendezés – organiziraj, 

rendszer tulajdonságai – svojstva sustava, program eltávolítása vagy módosítása – 

deinstaliranje ili promjena programa, mapiranje mrežnog programa – hálózati meghajtó 

csatlakoztatása, kiadás – izbaci, asztali minialkalmazások – programčići radne površine, 

automatikus lejátszás – automatska reprodukcija, beszédfelismerés – speech recognition, 

eszközkezelő – upravitelj uređaja, hibaelhárítás – otklanjanje poteškoća, műveletközpont – 

akcijski centar, kezeléstechnikai központ – centar za olakšani pristup, remoteApp- és 

asztali kapcsolatok – veze s udaljenim aplikacijama i računalima, Windows tűzfal – 

vatrozid za Windows, teljesítményadatok és eszközök – podaci i alati vezani uz 

performanse, hitelesítő adatok kezelője – upravitelj vjerodajnica, felügyeleti eszközök – 

administrativni alati, betűkészletek – fontovi, eszköz hozzáadása – dodavanje uređaja, 

lépcsőzetes elrendezés – kaskadno složi prozore, feladatkezelő – upravitelj zadataka, 

frissítés – osvježi, képernyőfelbontás – razlučivost zaslona 

 

MS Office Word 2010 

kezdőlap – polazno, beszúrás – umetanje, lap elrendezése – izgled stranice, másolás 

– kopiraj, beillesztés – zalijepi, vágólap – međuspremnik, formátummásoló – prenositelj 

oblikovanja, mentés – spremanje, félkövér – podebljano, dölt – kurziv, aláhúzott – 

podcrtano, körlevél – cirkularno pismo, megszólítás – pozdravni redak, címkék frissítése – 

ažuriraj natpise, mentés – spremanje, mentés másként – spremi kao, nyomtatás – ispis, 

behúzás – uvlaka, mégsem – odustani, kellékek – pomagala, jegyzettömb – blok za pisanje 

 

MS Office Excel 2010 

munkafüzet – radna knjiga, munka(1) – list (1), igazítás – poravnanje, cella – ćelija, 

sortörés – prelamanje redaka, diagramok – grafikoni, oszlop – stupčasti, vonal – linijski, 

pont (diagram elrendezés) – raspršeni, szegélyek – obrubi, kijelöléspanel – okno za odabir, 

méret – skaliranje, rácsvonalak – crte rešetke, fejlécek – naslov, autoSzum – automatski 

zbroj, függvény beszúrása – umetni funkciju, kijelölésből új – stvaranje iz odabira 
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Adobe Reader X 

fájl – datoteka, nézet elforgatása – zakreni prikaz, kicsinyítés/nagyítás – zumiranje, 

szövegkiemelés – istakni tekst, olvasás mód – način rada za čitanje, beállítások – 

preference, követő – praćenje 

 

5.2.6 Hétköznapjaink része 
 

A Google előtt is léteztek internetes keresők (tražilica), de egyiknek sem sikerült 

ekkora népszerűségre szert tenni. A felhasználok mindennapjaihoz annyira hozzánőtt ez a 

program, hogy már barátként perszonifikálódott és gospodin Google, Mr. Google néven 

emlegetik a szlengben, illetve a tulajdonnévből ige képződött és a guglati, guglizni 

szavakkal is egyre gyakrabban találkozhatunk. 

A modern kor embere hozzászokott ahhoz, hogy privát, vagy céges levelezését 

interneten keresztül bonyolítja és a postás érkezése helyett egy kis ikon (ikona) jelzi a levél 

megjöttét. Az angol E-mail kifejezés még mindig őrzi pozícióját az informatikai 

nyelvezetben, holott több kísérlet volt már honosítására a horvát és a magyar nyelvben 

egyaránt (elektronička pošta, villámposta, drótposta). 

A különböző közösségi oldalak nagy népszerűségnek örvendenek napjainkban. 

Fejlődésük még gyorsabb a megszokott számítógépes programoknál, ezért azok átgondolt 

fordításaira sincs elegendő idő, így például a Facebook-on is (na fejsu, a fészen) sok 

stilisztikai és szemantikai különbséget tapasztalhatunk a magyar és horvát variánsoknál 

(profilkép – korisnička slika, link – poveznica, üzenőfal – zid). 

 

5.3 Gazdasági szektor 
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5.3.1 A világot átszövő gazdasági egység 
 

Az információs technológiai fejlődés okozta változások mellett a másik nagy 

„világváltoztató” ágazat a gazdasági szektor, amelyről ténylegesen elmondható, hogy az 

egész Földet átszövő rendszerről van szó, és mint ilyen elkerülhetetlenül hatással van a 

nyelvek világára is, legyen az kis nyelv, vagy valamely nagy múlttal bíró európai nyelv. 

Az elmúlt évezred utolsó és a jelenlegi évezred első éveiben olyan változások 

következtek be, amelyek alapjaiban változtatták meg korunk emberének életét. A 

gazdasági fejlődés és az új technológiák megváltoztatták a kommunikáció menetét, fajtáit, 

ezzel nagy hatást gyakorolva a különböző nyelvekre. A másik oldalon a szocializmus 

széthullásával az egykori keleti blokkhoz tartozó országoknál megindult egy csatlakozási 

folyamat, amelynek során elhagyva a szocialista értékeket a kapitalista rendhez kezdtek 

felzárkózni az országok – köztük Magyarország és Horvátország – aminek következtében 

új gazdasági szavakkal kellett megismerkedniük az embereknek, illetve át kellett 

értékelniük az addig tiltó listán lévő kifejezéseket. 

 

5.3.2 Globalizáció – antiglobalizáció 
 

Napjaink gazdasági nyelvezetének egyik maghatározó szava a globalizáció. A 

jelenséget több cikk, tanulmány a globális gazdasággal teszi egyenlővé, illetve annak 

történelmi előzményeivel. A globális gazdaság valóban létezett korábban is – gondoljunk 

csak bele a római kor kereskedelmi hálózatába – azonban a tudományos-technológiai és 

infokommunikációs fejlődés által vált valódi globalizációvá, aminek csúcspontját éppen az 

elmúlt két évtized jelentette. A szó globalizáció – globalizacija és az abból keletkezett 

gyakori szókapcsolatok (globalizációellenes tüntetések, globalizációellenesség, 

protuglobalizacijski aktivist, protuglobalizacijski pokret) szinte minden nap megjelennek 

az újságok hasábjain. 

Egyes nyelvészek, a kissé eufemisztikusnak tekinthető internacionalizáció 

elnevezéssel illetik azt a folyamatot, amely ma a nyelvekben végbe megy, és amelynek fő 

jellemzői a következők: 
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a. az internacionalizáció egy folyamat  

b. ez a folyamat egyetemes keretek közt folyik, tehát globális  

c. ez a globális folyamat valamennyi nyelvi szinten jelentkezik, nem csak lexikai 

szinten, amelyen a szókészlet konkrét jellege miatt azonban a leginkább észrevehető. 

(Samardžija 2004: 233) 

 

5.3.3 Az angol nyelv ereje 
 

A nyelvekre, mint azt korábban már leírtam az említett globalizációs folyamatok 

nyomán az (amerikai) angol van a legnagyobb hatással, a legújabbkori jövevényszavaink 

99%-át ezek a szavak teszik ki. Nincs ez máshogy a gazdaság különböző területein 

jelentkező közszavak és terminológiák esetében sem. A közmédiumok (rádió, televízió, 

újság, tudományos és ismeretterjesztő folyóiratok, internetes portálok) hozzájárulnak az 

angol nyelvvel történő közvetlen érintkezéshez és az új szavak átvételéhez. Ennek hatására 

sok esetben a szakszókincs különböző elemei átkerülnek a köznyelvi szókincsbe is, tehát a 

sajtó jelenléte a társadalomban népszerűsíti a tudományt, ezzel együtt elősegíti a lexikai 

újítások elfogadását. (Badurina, Kovačević 2000: 22) Az olyan szavak jelentésével mint 

buyout, cash-flow, franchise hamar megismerkednek az emberek, hiszen többször látják és 

hallják őket a médiumok közvetítésével. 

Tömegével vannak jelen olyan szavak már most mindkét nyelvben, amelyek 

alkalmazkodtak a magyar vagy horvát nyelvi rendszerhez, így már nem tekintjük őket 

teljes egészében idegen szavaknak, azonban mivel viszonylag újkeletű lexémákról van szó 

sok esetben még mindig nehéz eldönteni, hogy használatuk helyes-e, nem kellene-e inkább 

helyettesíteni őket valamely hazai kifejezéssel. Ezek a szavak általában valódi 

internacionalizmusnak / nemzetközi szavaknak tekinthetők, hiszen szinte valamennyi 

nyelvben gyökeret vertek az elmúlt évtizedekben (biznisz, menedzser, mixer, dizájn, keš, 

lizing, rejting, brend). 

Természetesen léteznek olyan gazdasági kifejezések, amelyeket sikerült lefordítani 

és úgy honosítani a nyelvben, azonban ezeken is sokszor érződik az idegen (angol) hatás, 



 
 

87

hiszen sok esetben tükörfordításokról van szó. Branka Drljača munkájában több 

kategóriába sorolta ezeket a fordításokat (vö. Drljača: 72-73): 

 

• Szószerinti fordítások 

vásárlóerő – kupovna moć < purchasing power, üzleti tanácsadás – poslovno 

savjetovanje < business counselling, folyószámla – tekući račun < current 

account, kemény valuta – tvrda valuta < hard currency 

• Részleges fordítások (a fordítás szerkezetileg vagy szemantikailag eltér) 

lábukkal szavaznak – glasovanje nogom < voiting by feet, ellentételezés – 

vezana trgovina < countertrade, megvalósíthatósági tanulmány – 

investicijska studija < feasibility study (ebben az esetben a magyar 

szószerinti, míg a horvát részleges fordítás) 

• Fél fordítások (amelyekben a tükörszó egyik eleme kerül csak fordításra) 

díler piac – dilersko tržište < dealer market, profitorientált – profitno 

orientiran < profit-oriented, fiktív számla – fiktivni račun < fictitious 

account, válságmenedzsment – krizni menadžment < crisis management 

 

5.4 Politika, jog 
 

A XX. század végi Európán végigsöprő politikai változások nagymértékben 

befolyásolták az európai, azon belül is inkább a kelet-európai nemzetek nyelveinek 

szókincsét, rákényszerítve a használókat a gyors változásra és változtatásra, előrevetítve az 

elkövetkezendő évtizedek rohamléptékű változásait. Elmondható, hogy míg a XX. század 

utolsó évtizede az öreg kontinesről szólt, addig az új évezred első 10-12 évének 

meghatározó politikai változásai főként az arab világban következtek be. Ahogyan Marko 

Samardžija elmésen megjegyezte könyvében: „Az évszázad vége mindig remek alkalom a 

mérleg kiegyenlítésére. Így volt ez a XIX. század végén és lehetett volna a XX. század 

végén, ha minden békés úton került volna a helyére.” (Samardžija 2004: 226) 
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Magyarországon és Horvátországban, mint azt korábban már lejegyeztem merőben 

más átalakulásnak lehettünk szemtanúi. A háborús és a békés átmenet közti különbség 

hosszú időn keresztül megmutatkozott a két nyelv szókincsében, hiszen merőben más volt 

a politikai helyzet a két országban. Ezen okból kifolyólag az elmúlt húsz évet külön kell 

választanunk a politikai és jogi terminológia szempontjából. A két fordulópont, amit 

meghatároznék: a rendszerváltás és az azt követő átmeneti évek, illetve az Európai 

Unióhoz történt csatlakozás és az azóta eltelt időszak. 

 

5.4.1 A kilencvenes évek Horvátországban 
 

Jugoszlávia szétesésével egy teljesen új szituáció alakult ki az országban: a nép egy 

része a még folyamatban lévő harcok miatt rettegésben élt, a jövő pedig az egész 

országban bizonytalannak tűnt. A nemzeti identitás egzisztenciális kérdéssé vált, az pedig a 

legközvetlenebb és legegyértelműbb módon a nyelven keresztül fejezhető ki. A purista 

hagyományokkal bíró horvát nyelv, mint a nemzeti összetartozás jelképe ezekben a változó 

időkben elkezdte formálni magát, elsősorban a lexika szintjén, amely a legszembetűnőbb 

és a legfelismerhetőbb. A nyelvújító mozgalom vezéralakjai között voltak nyelvészek, 

különböző értelmiségiek és nem utolsó sorban politikusok, akik a túlfűtött politikai 

légkörben nem minden esetben vették figyelembe a beszélő közösség gyakorlati 

szükségszerűségeit. (Kapović 2010) 

A horvát nyelvészekre ezekben a kezdeti években tripla feladat hárult a szókincs, és 

általában a nyelv védelmének érdekében: 

a) a politikai változások nyomán született kifejezések kezelése (Samardžija 2004: 

226-228)  

b) a szókincs megtisztítása az idegen (legfőképpen szerb) elemektől, amihez nagyban 

hozzájárult Vladimir Brodnjak közel 3000 lexémát tartalmazó szótára, amely a horvát és 

szerb szavak közötti küllönbségeket veszi számba (Brodnjak 1991) 

c) az ismételten államnyelvvé vált horvát nyelv normalizációja, amit jól példáz, hogy 

a kilencvenes évek elején közel húsz nyelvművelő kézikönyv, helyesírás és értelmező 

kéziszótár jelent meg a piacon, általában neves nyelvészek tollából (Pranjković 2006: 51) 
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A II. világháborút követően a politikai nyelvhasználatban, ahogy a szocialista blokk 

többi országában, úgy Jugoszláviában is az orosz szavak dominanciája érződött (čistka, 

kolhoz, komsomolac, sovjetski, udarnik), amelyek a változások következtében hamar 

kikoptak a használatból és helyüket átvette az az egynéhány orosz jövevényszó, amelyek a 

rendszerváltás időszakához köthetők (glasnost, perestrojka). (Gadányi, Moiseeenko 1999: 

29) Az egyéb idegen szók közül több a harci cselekményekhez köthető, így voltak jelen a 

mindennapokban például az enklava, genocid, UNPROFOR-ci, plave kacige kifejezések is. 

A kilencvenes évek elején, a Honvédő háború időszakában, (maga a kifejezés 

Domovinski rat szintén neologizmusnak tekintendő) számos olyan szóval találkoztak az 

emberek, amelyek teljesen újnak hatottak, főként a fiatalabb generációk számára, így a 

szakemberekre nagy feladat hárult, hogy bebizonyítsák ezen szavak létjogosultságát, ami a 

történelmi előzményekből fakad. Mára már teljesen meghonosodott ezeknek a szavaknak a 

többsége, a poglavarstvo, domovnica, veleposlanik, stožer, zakon, tvrtka szavak is például 

teljesen természetesen hatnak mindenki számára. 

A purista nyelvészeti hagyományokat követve a szakemberek többsége azon 

fáradozott, hogy az internacionalizmusok helyett – amelyek inkábba a szerb nyelv sajátjai 

– inkább a szavak horvát megfelelője legyen használatban, mint például sustav a sistem 

helyett, gospodarstvo az ekonomija helyett, dužnosnik a funkcionar helyett. (Samardžija 

2004: 228) Az uljudba használatát is előnyben részesítették a civilizacijaval szemben, 

azonban véleményem szerint a két lexéma napjainkban is egyenrangú kifejezésként él 

egymás mellett a horvát nyelvben. 

 

5.4.2 A kilencvenes évek Magyarországon 
 

A XX. század utolsó évtizedében hazánkban is óriási fordulat következett be a 

politikai, jogi terminológiában, a korábbi szocialista berendezkedéshez kapcsolódó szavak 

kikerültek a köznyelvből, majd a szótárakból is, és helyüket átvették a változásokkal járó 

új kifejezések, amelyeknek száma rohamos tempóban gyarapodott. „Először a szavak 

győzték le a mögöttünk hagyott évtizedek politikai berendezkedését” (Szabó 1993: 167). A 

változás sebességét jól jellemzi, hogy már 1992-ben megjelent egy összefoglaló az új 

kifejezéskről, nevezetesen a Vértes Csaba által szerkesztett A rendszerváltás szótára című 
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mű, majd Kiss Gábor – Pusztai Ferenc Új szavak, új jelentések 1997-ből című munkája 

tette teljessé a kezdeti években felhalmozódott új kifejezések gyűjteményét. Pusztai Ferenc 

nyelvtörténész szerint „Ma már áradóbban, nagyobb tempóban keletkeznek újabb és újabb 

szavak, s ami szótárkészítési és nyelvészi szemszögből nagyon fontos, robbanásszerűen 

válnak közismertté. Ehhez a lexikográfiának is alkalmazkodnia kell.11” 

A közelmúlt poltikai-közéleti divatszavainak széleskörű elterejedésének időpontját 

sok esetben viszonylag pontosan meg tudjuk határozni a korabeli írott sajtó hasábjait 

böngészve: (1989) kerekasztal-tárgyalások, többpártrendszer, (1990) ajánlócédula, tárca 

nélküli miniszter, vagyonátmentés, önkormányzat, (1991) frakció, kárpótlás, menekülttábor 

(1996) tocsikozás, médiatörvény (Balázs 2001: 171). 

Az idegen, leginkább angol szavak nagyarányú megjelenését is a rendszerváltástól 

datálhatjuk, azonban a politikai és jogi terminológiánkat a kezdeti években inkább 

szóösszetétel és szóképzés útján létrejött neologizmusok jellemzik (jogállamiság, 

kincstárjegy, vagyonátmentés, kárpótlási jegy, Bokros-csomag, kerekasztal-tárgyalások, 

többpártrendszer, polgármesteri hivatal, átvilágító bírák, bankkonszolidáció, frakciózás, 

békepartnerség). Természetesen nem teljes mértékben szűri ki a magyar nyelv az idegen 

elemeket, hiszen emlékezzünk vissza milyen divatos szó volt a -gate, szinte valamennyi, 

politikai, vagy gazdasági visszaélés, botrány elnevezésébe belekerült, a média különösen 

szerette alkalmazni cikkeiben (olajgate, Duna-gate, Tisza-gate, munkásőr-gate). (Balázs 

1992) Jövevényszavakként főként azok honosodtak meg, amelyek történelmileg szorosan 

köthetőek a rendszerváltás időszakához (glasznoszty, peresztrojka, liberalizmus, 

ombudsman, frakció). 

 

5.4.3 Csatlakozás az Európai Unióhoz 
 

Az európai integrációs folyamatok, a csatlakozási tárgyalások megkezdése újabb 

korszakot jelent a politikai nyelvhasználatban, ami ismételten egy nagyobb mennyiségű 

kifejezés befogadását és nagyon gyors ütemű elterjedését jelentette. Ennek a nyelvi 

rétegnek a specifikumát az adta, hogy egy már meglévő, az európai politikában elfogadott 

terminológiát kellett átültetni a magyar és horvát nyelvbe. 

                                                 
11 www.nytud.hu/publ/pusztay.html 
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Az Európai Unió jelenleg 23 hivatalos nyelve közül az egyik a magyar nyelv, 

azonban azzal mindenkinek tisztában kell lennie, hogy ez a nyelv sohasem lesz egyenrangú 

a „nagy uniós nyelvekkel”, az angollal, némettel, franciával, ahogyan a horvát nyelv sem 

lesz az EU-ba történő belépést követően. A Brüsszelben zajló hivatali munkák során most 

leginkább a felsorolt nagy nyelveken kommunikálnak egymás közt a hivatali dolgozók, 

azon belül is legszámottevőbben a korunk lingua francajanak nevezett angol nyelven. Az 

angol dominanciája nyomán kialakult nyelvezetet, szakzsargont többen Orwell nyomán 

newspeak (újbeszéd, novogovor) néven említik, amely nem más, mint „a totalitárius 

rendszer propagandanyelve (beszéde, stílus), amely egy meghatározott politokrácia zárt 

szociolektusaként az uralkodó ideológia metanyelvévé válva arra törekszik, hogy átvegye a 

köznyelv funkcióját.” (Nyomárkay 2004: 160) 

A 24. hivatalos nyelvként belépő horvát nyelvért valószínűleg nagyobb harcot kell 

majd folytatnia Horvátországnak, ugyanis erősek azok a tendenciák, amelyek még mindig 

össze kívánják vonni a horvát, szerb és bosnyák nyelvet a jogi és politikai hivatalos 

ügyintézések során. Ahogyan azt Marko Samardžija nyelvész egy Bécsben tartott előadása 

során elmondta12 ennek kizárólag pragmatikai okai vannak, ugyanis szívesebben látnák a 

befolyásos európai politikusok, illetve a nemzetközi bíróság tagjai, ha három tolmácsfülke 

helyett csak egyet kellene üzemeltetni. 

Az Európai Unió rendszerében jelenlévő kifejezéseknek, fogalmaknak már a 

csatlakozási folyamat kezdetén meg kellett találni a magyar vagy horvát megfelelőjét, hogy 

azokkal az országok állampolgárai is tisztában legyenek a csatlakozáskor, hiszen az EU-s 

jogok az EU valamennyi állampolgárára vonatkoznak, ezért mindenki számára érthető és 

egyértelmű szavakkal kell tudomásra hozni a legfontosabb tudnivalókat. Bockovác Tímea 

cikkében többféle szempont alapján vizsgálta a horvát és magyar EU-s kifejezéseket, 

amelynek során többek között például a következőket állapította meg (v.ö. Bockovac 2010: 

41-48): 

A. a terminológiai egység a fordítás során többféle formában jelenik meg (idegen 

szóként: implementacija, quota, globalizacija; az idegen szavakkal és képzett 

alakokkal: politička agenda, audiovizuális szektor; lexikailag értelmezve: 

implementacija – alkalmazás – primjena; fordítások: tagállam – država članica, 

biztos – povjerenik) 

                                                 
12 http://hrvatskenovine.at/clanak/27-03-2012/hrvatski-jezik-u-europskoj-uniji 
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B. a szintaktikai és szemantikai kategóriák különbözőségei (a szó egy része hasonló 

kifejezéssel lett helyettesítve: common policies – közös elvek – zajednička 

načela; szószerinti fordítások: common policies – közös politikák – zajedničke 

politike; nyelvi hibridek: konszolidált szerződések – konsolidirani sporazumi 

C. helyesírási problémák (összetetett szavak helyesírása: convergence criteria – 

konvergencia-kritériumok / konvergencia kritériumok / konvergenciakritériumok; 

vegyes helyesírás: projektekkel, projectekkel) 

A két nyelvben fellelhető neologizmusok jóval több hasonlóságot mutatnak ebben az 

időszakban, mint a kilencvenes években, elsősorban az említett egyre erősödő 

globalizációs folyamatoknak köszönhetően, másrészt a közös politikai célok miatt (lobbi – 

lobi, projekt – projekt, populista – populist, partnerség – partnerstvo, kampánycsend – 

izborna šutnja, eurokrata – eurokrat, közmeghallgatás – javna tribina, koncesszió – 

koncesija, területfejlesztés – regionalni razvoj).  

Vannak olyan kifejezések, amelyek mindkét nyelvben jelen vannak, azonban 

szemantikailag különbözőséget mutatnak. Ilyen például a már korábban is ismert és 

használatban lévő régió – regija lexéma. Elsődleges jelentését mindkét nyelvben 

megtartotta: vidék, övezet tájegység (Éksz 2003: 1131); kraj, područje unutar države koje 

tvori zemljopisnu, povijesnu, političku ili gospodarsku cjelinu (RhjLz 2000: 1066). Az 

útóbbi időben azonban másodlagos jelentése más-más hangsúlyt kapott az írott és 

elektronikus sajtóban, amit természetesen átvett a köznyelv is. Míg Magyarországon az 

Európai Unió által támogatott országrész (Éksz 2003: 1131) jelentés erősödése figyelhető 

meg, addig Horvátországban a következő meghatározás dominanciája: države koje 

pripadaju većoj zemljopisnoj cjelini, i imaju zajednička kulturnopovijesna, politička ili 

gospodarska svojstva (RhjLz 2000: 1066). Ez utóbbi alapján a regija kifejezés leginkább 

az egykori Jugoszlávia területére vonatkozó kontextusban kerül használatba. 

Nyilvánvalóan a rosszemlékű országnevet a mai, megváltozott viszonyok közepette senki 

sem akarja használni, viszont az előbb említett közös politikai és gazdasági múlt miatt még 

mindig sok esetben közös egységként kerül szóba a térség. Így például ha a média régiós 

bűnözésről ír, akkor bizonyára a volt tagköztársaságokat behálózó bűnszervezetekről van 

szó a cikkben, és nem mondjuk Dalmácia vagy Szlavónia bűnözői csoportjairól. De 

említhetnénk azt a népszerű televíziós valóságshow-t is, amelynek részvevői szintén a 

régióból érkeztek, azaz a volt jugoszláv tagköztársaságok valamelyikéből. 



 
 

93

A régió szóhoz hasonlóan a zelena kartica – zöldkártya kifejezés is jelen van 

mindkét nyelvben, azonban más-más jelentéssel, annak ellenére, hogy mindkettő 

ugyanahhoz fogalomkörhöz tartozik: a gépjárműhöz. Horvátországban a nemzetközi 

kötelező gépjármű felelősségbiztosítást igazoló lapra vonatkozik a szókapcsolat, míg 

Magyarországon a környezetvédelmi vizsgát igazoló dokumentumot nevezték el 

zöldkártyának, amely a vizsga megszüntének következtében hamarosan archaizmussá 

válhat. 

 

5.4.4 A politikai berendezkedésből adódó különbségek 
 

Magától értetődő módon minden országban meg vannak azok a specifikus 

kifejezések, fogalmak, amelyek az adott állam felépítéséből, jogi berendezkedéséből 

adódnak. Természetesen ugyanez vonatkozik az állam politikai múltjára utaló 

kifejezésekre is, hiszen azok történelmük részét képezik. 

Horvátországban a jelentésbővülésen átesett bljesak és oluja kifejezések 1995 óta 

már nem csak a természeti jelenségeket jelentik, hanem a hősiességet, a hazáért való 

küzdelmet is, azaz teljes egészben átértékelődött a horvát emberekben ezeknek a 

szavaknak a jelentősége. Ez a két szó jó példája annak, hogy különböző szituációk hogyan 

változtatják meg a bennünk élő nyelvi képet. Említhetjük például a GONG (Građani 

organizirano nadziru glasovanje) mozaikszót is, amely a kezdetekben a választások 

tisztaságát felügyelő civil kezdeményezés nevét jelölte, azonban napjainkra már országos 

hálozattá fejlődött, így maga az elnevezés is politikai fogalommá vált. Ugyancsak ide 

sorolhatjuk a szintén jelentésbővülésen átesett kuna és lipa szavakat, amelyek ma 

Horvátország hivatalos fizetőeszközeit jelölik, és ha a kontextusból más nem következik, 

akkor az emberek inkább a pénzérmére gondolnak és nem az állatra, vagy a növényre. 

A hivatalos dokumentumok között is találunk olyat, amelynek elnevezése csak a 

rendszerváltást követően jött divatba, mint például a domovnica vagy sprovodnica. Előbbit 

talán a határon túli magyarok számára kiállított magyar igazolványhoz hasonlítanám, míg 

utóbbi jellegét tekintve a halotti bizonyítványhoz hasonlít, azonban mégsem azzal 

egyenértékű. 
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A magyarországi politikai szóhasználat tekintetében is sok olyan szó jelent meg az 

utóbbi két évtizedben, amelyek leginkább a hazai viszonyokat tükrözik, fordításuk más 

nyelvre pedig éppen ezek miatt nehézkes. Rögtön a rendszerváltást követő parlamenti 

csatározások következtében született meg az átszavaz kifejezés, és ugyancsak az átmenet 

éveihez köthető az átvilágítás lexéma, amely szimbolikusan a múlt bűneit feltáró 

vizsgálatra utal. Itt említhetjük meg a kopogtatócédula kifejezést is, amely az eredeti 

ajánlószelvény helyett terjedt el a köznyelvben, és amely mára már bekerült a hivatalos 

politikai szóhasználatba. 

Fontos tisztség a kormányapparátusban a kancelláriaminiszter pozíciója, ennek 

azonban szintén hiába keressük a horvát megfelelőjét, a horvát kormányban nincs ilyen 

funkció. Hiába keresnénk a normakontroll kifejezést is a horvát újságok hasábjain vagy a 

szótárakban, nem lelnénk rá. Ennek valószínűleg oka lehet, hogy az előzetes normakontroll 

egyes törvények esetében több esetben nagyobb publicitást kapott hazánkban, így a 

szóhasználat is elterjedté vált. 

Míg Horvátországban a hivatalos dokumentumok (útlevél, személyi igazolvány, 

jogosítvány) kezelése megmaradt rendőrségi hatáskörben, addig Magyarországon külön 

hivatali rendszert hoztak létre ennek kezelésére: az okmányiroda hálózatot, ahol például a 

szintén egyedi elnevezésű súlyadót intézhettük (ma már teljesítményadó). Az utóbbi évek 

hivatali rendszere a kormányablak szintén specifikusnak tekinthető térségünkben, ahogy az 

ehhez párosuló ügyfélkapu kifejezés is. 
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6. Végértékelés 

 

Dolgozatom végén összefoglalom a kutatás eredményeit, választ adok a 

hipotézisekben megfogalmazottakra és felvázolom a jelen kutatásban rejlő további 

lehetőségeket. 

 

6.1 A hipotézisek igazolása 
 

A XIX. századi nyelvújító mozgalmak Magyarországon és Horvátországban is 

jelentős erőfeszítéseket tettek a nyelv tisztasága érdekében. Az 1800-as években a 

magyarhoz hasonló purista szemléletet követték a horvát nyelvészek is, és ezeknek a 

purista hagyományoknak a továbbélése figyelhető meg a rendszerváltást követő 

időszakban is. 

A Kazinczy Ferenc által vezetett nyelvújító mozgalom véleményem szerint 

példaértékű volt egész Európában és nagyban meghatározta a magyar nyelv jövőjét 

hazánkban. Kazinczy mögé – az őt élesen bíráló ortológusokat kivéve – számos 

szakember, nyelvész, irodalmár sorakozott fel és körülbelül 10.000 új szó megalkotásával 

megreformálták a nyelvet és egy maghatározott fejlődési pályára állították. 

Horvátországban ugyancsak megindultak a reformfolyamatok a XIX. század 

második felében, azonban a nyelv tisztaságáért küzdő értelmiség általában kétféle úton 

próbálta érvényre juttatni tisztító szándékát. Az egyik vonal a jövevényszavak és idegen 

szavak ellen volt (elsősorban a német szavak, illetve az ezek nyomán képzett tükörszavak 

ellen), míg a másik vonal a što nyelvjárás tisztaságáért küzdett, tehát gyökeresen ki akarta 

szorítani a nyelvből a kaj és ča dialektusok elemeit. A két nyelvészeti megközelítés sokáig 

küzdött egymás ellen, de a lényegi dolgon, a purista megközelítésen egyik sem akart 

változtatni. 
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Ezt a purista hagyományt vitték tovább a szakemberek Horvátország függetlenné 

válását követően, amikor az új, államnyelvvé avanzsálódott horvát nyelvet kellett 

megreformálni és megtisztítani az idegen nyelvi (értsd szerb) elemektől. 

Magyarországon békés úton zajlott le a rendszerváltás, míg Horvátország háborúba 

sodródott függetlenségének kikiálltását követően, ezért a kilencvenes években megjelenő 

neologizmusok más képet mutatnak a horvát és a magyar nyelvben. A 2000-es években 

kiegyenlítődnek az addigi politikai eltérésekből adódó diferenciák az új kifejezések 

tekintetében. 

Mint az dolgozatom ide vonatkozó fejezeteiből kiderül, a különböző úton végbement 

rendszerváltás / rendszerváltozás más-más neologizmusok megjelenéséhez vezetett a két 

országban. Magyorországon a békés hatalomátadás jegyében születtek meg a korszak új 

kifejezései, amelyek kezdetben az új pártok neveinek megismerését jelentette, majd 

azoknak a szavaknak a létrejöttét, vagy már korábban meglévő szavak újraértelmezését, 

amelyek a parlamentáris demokrácia folyamatos kialakulása során szükségessé váltak. 

Horvátországban sajnálatos módon a háborús évek (1991–1995) rányomták 

bélyegüket a nyelvhasználatra. Több új szó éppen ennek hatására született meg, illetve a 

katonai terminológia megreformálásához vezetett, amely elsősorban a már korábbi 

korszakokban (XIX. századi nyelvújítás, II. világháborús reformok) létrejött katonai 

kifejezések reaktiválását jelentették.  

A vizsgált korszak második évtizede ismételten a hasonlóságról szólt, hiszen a 

globalizáció hatására szinte valamennyi kisebb és nagyobb nyelvben ugyanazok a 

neologizmusok jelennek meg ugyanazon időben. Ez az erőteljes hullám nem kis fejtörést 

okoz a nyelvészeknek, ugyanis rájuk hárul az a hálátlan feladat, hogy a technikai és 

gazdasági fejlődés nyomán született új fogalmakat megteremtsék, illetve az idegen szavak 

helyett megalkossák a hazai variánsokat. 

Az új szavakra jellemző szóalkotási módok közül a magyar nyelvre az nyelvtipológiai 

tulajdonságai miatt továbbra is a szóösszetétel a jellemző, míg a horvát nyelvre a 

prefixumos és a szuffixumos szóképzés. 

Az összetett szavak képzése sokkal inkább az agglutináló magyar nyelv sajátja, mint 

a horvát nyelvvé. A magyar nyelvben továbbra is a szókészlet gyarapításának egyik 
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legtermékenyebb módja, jóval több példát tudtam felsorolni a különböző összetett 

szerkezetekhez, mint a horvát nyelvben. 

A horvátra, mint flektáló nyelvre – mint azt a felsorolt példák mutatták – elsősorban 

a prefixumok és szuffixumok nagy száma jellemző, tehát az újabb kifejezések is inkább 

szóképzés útján jönnek létre, mint szóösszetétel útján. Stjepan Babić (1991) Tvorba riječi u 

hrvatskom književnom jeziku című összefoglaló munkájában 77 prefixumot és 771 

szuffixumot számolt össze, ami véleményem szerint óriási mennyiség, így nem véletlen, 

hogy az új fogalmak közül több két- vagy többtagú ragozott szókapcsolatból áll az 

összetett szavak helyett (kampánycsend – izborna šutnja, bevásárlóközpont – trgovački 

centar, médiasztár – medijska zvijezda) 

A jövevényszavak tekintetében mindkét nyelvről elmondható, hogy a korábban rájuk 

hatással lévő átadó nyelvek (német, olasz, francia) elveszítették nyelvkölcsönző szerepüket 

és helyüket teljes egészében átvette az angol nyelv. 

Az angol nyelv a globalizációnak és az infokommunikációs fejlődésnek 

köszönhetően megállás nélkül terjeszti ki hatását minden olyan nyelvre, amelyikkel 

valamilyen formában kapcsolatba lép. Ez a hatás különösen érzékelhető a média és az 

informatika nyelvezeténél. Az angol nyelv használata a legelterjedtebb a világon, 

elsősorban azok körében, akik második nyelvként használják, továbbá mivel az angol lett a 

nemzetközi kapcsolatok nyelve is. Hivatalos nyelv több országban, többek között az 

Európai Unio munkanyelve is, így a felsoroltak alapján tisztán látszik, hogy mekkora 

hatással van a horvát és magyar nyelvre is, aminek a jövőben beláthatatlan 

következményei lehetnek. 

Ez az óriási nyomás az angol nyelv részéről egy globális szituáció hatása, amelyben 

az angol nyelv korunk lingua franca-jává nővi ki magát, és amelynek hatására már 

létrejönnek – főként a virtuális világban – olyan keveréknyelvi szituációk, amelyek arra 

utalnak, hogy ez a tendencia még folytatódni fog (cool vagy, danas nisi in). Ezek az 

elemek különösen nagy számban jelentkeznek adott életkori vagy szakmai csoportoknál 

(tinédzserek, informatikusok, marketing szakemberek), amelyet a kereskedelmi média 

szívesen magáévá tesz és a jobb mutatók érdekében használni is kezdi a cikkekben, 

interjúkban és természetesen a reklámokban. 
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6.2 A kutatás további lehetőségei 
 

Szükségszerű lenne az új kifejezéseket, fogalmakat a harmadik fejezetben felsorolt 

kategóriák valamelyike alapján egy adott időszakra vonatkozólag összegyűjteni, hogy 

adatbázisul szolgáljon a jövő kutatói számára. 

További átfogó, komparatív elemzés segítségével pontosabb adatokat lehet 

szolgáltatni a jövevényszavak és a belső képzésű szavak arányáról. 

Egy lexiko-szemantikai jellegű részletes kutatás a szemantika területén nyithatna új 

fejezetet. Megfigyelhetőek lennének a két nyelv neologizmusai között végbemenő 

jelentésváltozások. 
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A korszakra jellemző új fogalmak, új kifejezések 
témakörönkénti tára 

 

A felsorolásban szereplő szavakat elsősorban magyarországi és horvátországi 

napilapok és internetes hírportálok hasábjairól gyűjtöttem, illetve a publikációs jegyzékben 

felsorolt értelmező kéziszótárakat vettem alapul. 

A szójegyzet nem szótárkészítés céljából íródott, hiszen az sem terjedelmében, sem 

formailag nem felel meg a szótárírás követelményeinek. Sokkal inkább 

kordokumentumnak szántam, amelyben témakörökre lebontva találjuk meg azokat a 

szavakat, amelyek a vizsgált időszakot jellemezték. 

Azoknál az eseteknél, ahol több lexémát, szinonímát sorolok fel egymás mellett, ott 

gyakoriságuk, vagy népszerűségük sorrendjében jegyeztem le őket. 

 

Politika, jog 

alkotmánybíró – ustavni sudac 

alkotmánybíróság – ustavni sud 

balkanizálódás – balkanizacija 

banán köztársaság – banana republika 

békefenntartó – mirovne snage, UNPROFOR-ci 

csatlakozási szerződés – pristupni ugovor 

csúcs – summit 

ellenzék – oporba 

előcsatlakozási program – pretpristupni program 

enklávé – enklava  

entitás – entitet  

esélyegyenlőség – jednakost u izgledima 

EU biztos – povjerenik 

EU-csatlakozás – pristupak EU 

eurokrata – eurokrat 

euroövezet – europodručje 
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Európai Bizottság – Europska komisija 

euroszkeptikus – euroskeptik 

felelősségbiztosítás – obavezno osiguranje (od automobilske odgovornosti) 

félkatonai szervezet – paravojska 

frakció (párt) – klub zastupnika 

frakcióvezető – predsjednik kluba 

jogállam, jogállamiság – pravna država 

kabinetfőnök – tajnik kabineta 

kampánycsend – izborna šutnja 

kampánykörút – izborna turneja 

kft (korlátolt felelősségű társaság) – d.o.o. (društvo s ograničenom 

odgovornošću) 

koncesszió – koncesija 

konszenzus – konsenzus 

kontroller – kontrolor 

közalapítvány – javna zaklada 

közbeszerzés – javna nabava 

közmeghallgatás (Mo-n inkább politikai számadás) – javna tribina 

közzététel – javna objava 

lobbi – lobi 

lobbizik – lobirati 

menekülttábor – izbjeglički kamp / logor 

minimálbér – minimalna plaća (minimalac) 

népírtás – genocid 

népszavazás – referendum 

nonprofit – neprofitno 

offshore – offshore 

ombudsman – pravobranitelj, ombudsman 

páneurópai – paneuropski 

pártkatona – stranački vojnik 

partnerség – partnerstvo 

pártsemleges – stranačka neutralnost 

populista – populist 
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privatizáció – privatizacija 

projekt – projekt 

projekt ciklus menedzsment – upravljanje projektnim ciklusom 

promóció – promocija 

promóciós – promotivni 

régió – regija 

rendszerváltás -, demokratske promjene, promjena sustava 

szóvívő – glasnogovornik 

tender, versenytárgyalás – tender, javno nadmetanje 

területfejlesztés – regionalni razvoj 

válságstáb – krizni stožer 

zöldkártya (környezetvédelmi igazolás) – zelena kartica (kötelező biztosítás) 

 

Horvátországi fogalmak 

 

Bljesak (villám hadművelet) 

fondacija (alapítvány max 5 éves időtartamra) 

GONG (Građani organizirano nadziru glasovanje) 

javna uprava 

Oluja (vihar hadművelet) 

sprovodnica (halotti bizonyítvány) 

 

Magyarországi fogalmak 

 

átszavaz 

átvilágítás 

etnobiznisz 

fehérgalléros bűnözés 

kancelláriaminiszter 

kopogtatócédula 

kormányablak 

normakontroll 

okmányiroda 
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súlyadó (ma már kW teljesítmény) 

szimpátiatüntetés 

ügyfélkapu 

 

Gazdaság, bankszektor 

ÁFA (általános forgalmi adó) – PDV (porez na dodanu vrijednost) 

automata (ATM) – bankomat 

felszámolóbiztos – stečajni upravitelj 

fiktív számla, szerződés – fiktivni računi, ugovori 

fogyasztói kosár – potrošačka košara 

forinleértékelés – devalvacija kune 

forrás (pénzügyi), javak – resurs 

forrásadó – porez na dividendu 

forráshiány – pomanjkanje sredstava 

gépjárműadó – porez na vozila 

IFA (idgenforgalmi adó) – boravišna pristojba 

intézkedéscsomag – paket mjera 

jegybank – središnja banka 

kincstárjegy – blagajnički zapis 

kisbefektető – mali ulagač 

kockázatvállalás – poduzimanje rizika 

lakás-takarékpénztár – stambena štedionica 

likviditás, fizetőképesség – bonitet 

lízing – leasing, lizing 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt – Agencija za upravljanje državnom 

imovinom (AUDIO) 

megszorító intézkedés – mjere štednje 

nyereségeadó – porez na dobit 

pénzbehajtó – utjerivač dugova 

pénzmosás – pranje novca 

piacgazdaság – tržišno gospodarstvo 

pilótajáték, piramisjáték – happy line, piramida 
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portfólió – portfolio, portfelj 

pótköltségvetés – rebalans 

profitorientált – profitno orijentirano 

recesszió – recesija 

részvénycsomag – paket dionica 

sarokszám – ključne brojke 

THM (teljes hiteldíj mutató) – EKS (efektivna kamatna stopa) 

tőkeinjekció – dokapitalizacija, injekcija kapitala 

vagyonnyilatkozat – imovinska kartica 

válságmenedzselés – krizni menadžment 

valutakosár – košara valuta 

versenyszféra – privatni sektor 

bankkártya – kartica 

hitelkártya – kreditna kartica 

telebank – telebank 

vonalkód (bar code) – bar kod 

 

Horvátországi fogalmak 

 

kuna 

lipa 

(porezna) evazija 

 

Magyarországi fogalmak 

 

kintlevőség 

körbetartozás 

önadózó 

 

Egészségügy 

AIDS (ang.) – SIDA (fra.), AIDS 

AIDS-es – sidaš 
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akupunktúra – akupunktura 

amfetamin – amfetamin 

anorexia, anorexiás – anoreksija, anoreksičar 

bulimia – bulimija 

aromaterápia – aromaterapija 

béranya – majka surogat, zamjenska majka 

betegkártya – zdrvastvena iskaznica 

bio- gazdaság, energia – bio- gospodarsvo, energija 

csoportterápia – grupna terapija 

drog, drogozni – droga, drogirati 

drogos, narkós – narkoman 

egészségbiztosítás – zdravstveno osiguranje 

fű – trava 

génmanipuláció – 1. genetički inženjering 2. genetska manipulacija 

HIV – HIV 

homeopátia – homeopatija 

kábítószerfüggő – ovisnik o drogama  

klón, klónozni – klon, klonirati 

lövés, belőni (intravénésan, heroin) – fiks, fiksati se 

méregtelenítés – detoksikacija (organizma) 

orrspray – sprej za nos 

partidrog – party droga 

passzív dohányos – pasivni pušač 

pezsgőtabletta – šumeće tablete 

plasztikai sebészet – plastična kirurgija 

probiotikumok – probiotici 

relaxáció – relaksacija 

spermabank – banka sperme 

szilikonmell – silikonske grudi 

szolárium – solarij 

tejérzékenység, tejallergia, laktóz-intolerancia – netolerancija laktoze, alergija na mlijeko 

természetgyógyászat – prirodna (alternativna) medicina 

welness – wellness 
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Szépségipar 

boxer alsó – bokserice 

(intim)betét – (higijenski) uložak 

cicanadrág, leggings (napjainkban) – tajice, leggings 

eldobható pelenka – pampersice 

fashion – fashion 

hajzselé – gel za kosu 

jakuzzi – jacuzzi 

kutyakozmetika – salon za pse 

masszázsszalon – salon masaže 

műköröm – umjetni nokti 

narancsbőr – celulit 

övtáska (hasi-tasi) – pojasna torbica (pederuša) 

pezsgőkád – masažna kada 

piercing, testékszer – piercing 

strandkendő – pareo 

szájfény – sjajilo 

szépségszalon, szépség centrum (beauty center) – centar ljepote, beauty centar 

szépségipar – industrija ljepote 

tanga – tanga 

tépőzár – čičak 

testfestés – oslikavanje tijela 

tetoválás, tetkó – tetovaža, tattoo 

topmodell – top model, top manekenka 

uniszex – uniseks, unisex 

utántöltő (pl szappan) – dodatno punjenje 

 

Táplálkozás 

chips – chips, čips 

curry – curry 

dresszing – dresing 

fűszerkeverék – začinska mješavina 
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gyorsétterem, fast food – fast food, brza hrana 

gyorsrizs – instant riža 

gyros – kebab 

ketchup – kečap, ketchup 

müzli, zabpehely – zobene pahuljice, muezli, musli 

pub – pub 

reformkonyha – zdrava hrana 

sajtburger – cheeseburger 

shaker – shaker 

táplálékkiegészítő – dodatak prehrani, suplement 

teljes kiőrlésű gabona – cjelovite žitarice 

 

Magyarországi fogalmak 

 

HACCP (2003-2004) 

salátabár 

 

Szabadidő, sport 

aerobik, aerobikozik – aerobika 

aktív turizmus – aktivni turizam 

álomcsapat, dream-team – dream-team, tim/momčad snova 

aranygól – zlatni gol 

ATP lista, verseny – ATP lista, turnir 

B közép – Bad Blue Boys, Torcida 

becsekkolni (check in) – čekirati 

borút (Weinstrasse) – vinska cesta 

break (tánc) – break 

break labda, játszma labda – break lopta 

charter – charter 

deszka, deszkás (Mo-n gördeszka) – daska, daskaš, surfati (Ho-ban szörf) 

desztináció (tursiztikai) – destinacija 

fallabda, squash – squash 
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fies(z)ta – fešta 

fitnesz(szalon) – fitnes(studio) 

futballhuligán – (nogometni) huligani 

futópad – traka za trčanje 

görkori – role 

gyúrni, rágyúrni, kondizni – bildati, bilder, bildanje 

hely v. pozíció a listán – ranking 

időkérés, time out – time out 

játékmester – playmaker, plejmejker 

jetski – jetski, skuter (za vodu) 

jogging, dzsogging – jogging, džoging 

kadét (U 17 sportolók) – kadet 

kick-box – kick-boks 

konditerem – teretana 

küzdő – fajter, borac 

mountain bike, hegyikerékpár – mountain bike, planinski bicikl 

origami – origami 

paintball – paintball 

paralimpia – paraolimpijada 

puzzle – puzzle 

rafting, vadvízi evezés – rafting, splavaranje na divljim vodama 

rajongó, fan-club – obožavatelj, fan, fan-klub 

sétarepülés – panoramski let 

snooker, sznúker – snooker 

snowboard, hódeszka – snowboard 

strandröplabda – odbojka na pijesku 

streetball, utcai kosárlabda – streetball, HAKL 

széllovaglás – surfanje 

szinkronúszás – sinkronizirano plivanje 

szobabicikli, szobakerékpár – sobni bicikl 

trekking – treking, trekking 

utazási csomagok – paket aranžmani 
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Művészetek, kultúra 

 

B kategória, B film – B produkcija, B film 

banda – bend 

bestseller – bestseler 

bulvárlap, pletykalap – tabloid 

címlaplány – djevojka s naslovne stranice 

címlapsztori (cover story) – reportaža s naslovne strane (udarna priča) 

editálás – editirati 

ethno- zene, divat – etno- glazba moda 

filmcsatorna – filmski kanal 

folk- rock, zene, mozgalom – folk- glazba, scena 

frontember – frontmen 

glossza, jegyzet, kommentár – kolumna 

grunge (rockzenei irányzat) – grunge 

gyermekcsatorna – dječji kanal 

installáció (művészet) – instalacija 

intró – intro 

jelölés (díjra) – nominacija 

karaoke – karaoke 

katasztrófafilm – filmovi katastrofe 

kivonat (tud. dolgozatnál) – nacrtak 

klip, video klip – klip, (glazbeni) spot 

lesifotós, paparazzo – paparazzo 

live – live 

logó – logotip, logo 

média – medij 

médiasztár – medijska zvjezda 

mester (szalag) – master 

moderátor – moderator 

mulatós (zene) – novokomponiran (glazba) 

műhely (pl. zenei) – radionica (workshop) 
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oknyomozó (újságírás) – istraživačko (novinarstvo) 

patchwork, foltvarrás – patchwork 

playback – playback, plejbek 

pornó – porno 

pornó v. szexfilm – pornić 

posztgraduális – poslijediplomski 

publicista (ma már eltűnt a kolumnista) – kolumnist 

rap, rapper – rap, raper 

rasta, raszta – rastafari 

reggae – reggae 

remake – remake 

remix – remiks, remix 

replika, másolat – replika, kopija 

retro – retro 

roadshow (Mo-n elterjedtebb) – roadshow 

sajtótájékotztató – konferencia za novinare, press konferencia, presica 

show – show 

showman – showman, šoumen 

sikerlista – top ljestvica 

sláger – hit, uspješnica 

slágergyáros – hitmaker 

stylist – stilist, stylist 

szappanopera – sapunica 

szcéna – scena 

szerepjáték – igra uloga 

színpad (zenében) – stage, pozornica 

szórólap – flyer, letak 

talkshow, kibeszélőshow – talk-show 

technozene – technoglazba 

thriller – triller, thriller 

tömegkultúra – masovna kultúra 

tömegtájékoztatás – masmediji 

valóságshow – reality show 
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világörökség – svjetska baština 

 

Horvátországi kifejezések 

 

endnota (fussnota helyett, ném. > ang.) 

 

Magyaroroszági kifejezések 

 

celeb 

szoborpark 

tájház 

 

Informatika 

ablak (windows) – prozor 

aplikáció – aplikacija 

banner – banner 

bejelentkezni – logirati 

billentyűzet, klaviatúra – tipkovnica, tastatura 

bit – bit 

blog – blog 

bold (betű), beboldítani – bold 

chat, chatel – chat, chatati 

chip – chip, čip 

cracker – cracker 

dekóder – dekoder 

digitalizálás – digitalizirati 

driver – driver 

e- mail, biznisz, book – e- mail, biznis/posao, book 

egér – miš 

egérpad, egéralátét – podloga za miš, touchpad 

érintőképernyős – touchscreen zaslon, dodirnik 

fájl – file 
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felület – sučelje 

floppy – flopi disk 

formattálni – formatirati 

hacker – hacker 

hangkártya – zvučna kartica 

hardver – hardver 

hordozható számítógép – prijenosno računalo 

hot-spot – hot-spot 

ikon – ikona 

információtechnológia – informacijska tehnologija 

informatikus – informatičar 

internet-kávézó – net-cafe 

internet, net, világháló – internet 

jelszó – lozinka 

kalózkodás – piratstvo 

karakterkészlet – fontovi 

képfelbontás – rezolucija slike 

keresőprogram – tražilica 

kezdőlap – naslovnica, home page 

klikkelni – kliknuti 

kódolatlan – nekodirani 

konfiguráció – konfiguracija 

kukac @ – monkey @ 

laptop – laptop 

lemezmeghajtó, disk drive – disk drive 

letölt – skinuti, preuzeti 

letöltés, download – download, preuzimanje 

levelezőprogram – program za e poštu, mailove 

lézernyomtató – laserski pisač, printer 

megoszt – podjeliti 

merevlemez, winchester, vinyó – hard (disk) 

notebook – notebook 

nyomtató, printer – printer, štampač, pisač 
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offline – offline 

online – online 

operációs rendszer – operacijski sustav 

palmtop (PDA) – palmtop 

pendrive – usb stick 

pixel – pixel 

plazmatévé – plazma televizor 

plotter – ploter 

processzor – procesor 

programozó – programer 

projektor – projektor 

rendszergazda – administrator sustava 

savelni – sejvati 

spam, levélszemét – spam 

szerver, kiszolgáló – server, poslužitelj 

szkenner, lapolvasó, – scanner, skener 

szoftver, software – softver, software 

szörfölni (interneten) – surfati (internetom) 

telepítés, installálás – instalacija 

tintasugaras – tintni pisač 

toner, festékkazetta – toner 

vírus, antivírus – virus, antivirus 

 

Magyarországi kifejezések 

 

teleház 

szövegszerkesztő  

táblázatkezelő 

 

Egyéb technikai kifejezések, fogalmak 

autószalon – auto kuća, salon automobila 

bluetooth – bluetooth 
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CD lejátszó – CD player 

cybertér – cyberspace 

díjcsomag, tarifacsomag – tarife 

discman – discman 

DVD (kiejtése: dévédé) – DVD (kiejtése: dividi) 

energiatakarékos ház – niskoenergetska kuća 

energiatakarékos izzó – štedna žarulja 

felvevő – rekorder 

fénymásol, fénymásolat – fotokopirati, fotokopija, preslik 

füstgép – dimna mašina 

generáció (pl. 3G) – generacija 

GPS – GPS 

gyerekzár – dječja brava, sigurnosno zaključavanje 

gyermekülés – autosjedalica 

hangposta(fiók) – (pretinac) govorne pošte 

hangüzenet – glasovna poruka 

házimozi – kućni kino 

head-set – head-set 

high-end, high-tech – high-end, high-tech 

immobiliser, indításgátló – (elektronska) blokada motora 

intelligens (berendezés) – inteligentni (uređaj) 

intercity – intercity 

iratmegsemmisítő – uništavači dokumenata 

italautomata – automat pića 

kábeltelevizió – kablovska/kabelska televizija 

kaputelefon – portafon 

kihangosító – zvučnik i mikrofon 

klíma (berendezés), légkondicionáló – klima uređaj 

konyhatechnika – bijela tehnika 

könnyűszerkezetes (ház) – montažne kuće 

látványterv – vizualni plan 

lefedettség – pokrivenost 

légzsák – zračni jastuk 
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lejátszó – player (CD-, audio-) 

mágneskártya – magnetska kartica 

megvalósíthatósági tanulmány – studij izvodljivosti 

mikrohullámmú sütő, mikró – mikrovalna pećnica, mikrovalna 

mobiltelefon, mobil – mobilni telefon, mobitel 

mozgásérzékelő – senzor pokreta 

műhold – satelit 

műholdvevő v. parabolaantenna – satelitska antena 

napfénytető – (auto) šiber 

napkollektor – solarni kolektor 

navigáció – navigacija 

páraelszívó, szagelszívó – napa 

parkoló automata – parkirni automat, parkomat (2011-es szóalkotás) 

parkolóház – javna garaža 

passzívház – pasivna kuća 

pillanatragasztó – trenutno ljepilo 

PIN kód – PIN kod 

quad – quad 

robotpilóta – automatski pilot 

sarokkád – kutna kada 

smile, szmájli – smile, smajli, smajlić 

SMS – SMS 

szalagfüggöny – trakasta zavjesa 

szervikönyv – servisna knjižica 

szervókormány – servo upravljač 

tamagocsi – tamagotchi 

tárolórendszer – pohrana podataka 

távirányító, távkapcsoló – daljinski (upravljač) 

telefonkártya – telefonska kartica 

teletext – teletekst 

térerő – signal 

UFO (unidentified flying object) – NLO (neindetificirani leteći objekt) 

üvegszáloptika, száloptika – optički vod, svjetlovod 
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üzenetrögzítő – telefonska sekretarica 

walkman – walkman 

zoom, zoomolni – zoom, zumirati 

 

Horvátországi kifejezések 

 

kanader (Canadian Air cég alapján) 

 

Egyéb kifejezések 

alternatív (energia, gyógyászat, oktatás) – alternativna (energija, medicina, škola) 

afro- zene, kultúra – afro- glazba, kultúra 

állófogadás – prijem 

álomesküvő – vjenčanje snova 

álompár – savršen (slavni, holivudski) par  

alulreprezentált – reprezentiran (skromno, manje) 

arculattervezés – dizajn vizualnog identiteta 

au-pair – au pair 

bank (génbank, spermabank, adatbank) – banka (genetskog materijala, sperme, podataka) 

bankfelügyelet (PSZÁF) – nadzor nad bankama (HNB) 

bébiszitter – dadilja, baby-siterica 

besorolás, pozíció – rejting 

bevásárlóközpont – trgovački centar, shopping centar 

bevásárlóturizmus – shopping turizam 

bőrfejű, skinhead – skinhead 

consulting – consulting, konzalting 

cool – cool 

csomag (törvények, tv programok) – paket (zakona, tv kanala) 

díler (kábítószer) – diler 

diszkont – diskont 

dizájn, tervezni – dizajn, dizajnirati 

elérhetőség – kontakti 

életminőség – kvaliteta života 
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élőlánc – živi lanac 

előnyugdíj – prijevremena mirovina 

expo, vásár – expo, (vele)sajam 

fantomkép – fotorobot 

fantomvállalkozás – fantomska poduzeća 

feeling – feeling 

fekete- lista, kereskedelem, gazdaság – crna- lista, tržište 

feketemunka – rad na crno 

fizetőkapu – naplatne kućice 

flash (1. valami gyors 2. lövés utáni állapot) – flash 

foglalkoztatáspolitika – politika zapošljavanja 

fogyasztói társadalom, kultúra – potrošačko društvo, kultura 

forgalmazó, disztribútor – distrubuter 

free – free 

frenchise – frenchise, franšiza 

full, fullos – ful 

gázspray – suzavac 

globális falu – globalno selo 

globális felmelegedés – globalno zagrijavanje 

globalizáció – globalizacija 

goodwill – goodwill 

gorilla (testőr) – gorila 

graffiti, falfirka – graffiti 

hajléktalanszálló – smještaj beskućnika 

határon túli (magyarok) – izvandomovinski (Hrvati) 

haver – frend(ica) 

hiányszakma – zanimanja koja nedostaju 

hipermarket, supermarket – hipermarket, supermarket 

hirdetésszervező – agent za prodaju oglasa 

hirdetőújság – oglasnik 

holding – holding 

hulladékégető, szemétégető – spalionica otpada, smeća 

humánerőforrás-menedzser (HR menedzser) – menadžer ljudskih potencijala 
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humánpolitika – strategija ljudskih potencijala 

időjós – vremenoslovac 

időzítés, timing – tajming 

imázs, imidzs, image – imidž, image 

infó – info 

interaktív – interaktivan 

irattár – pismohrana 

jackpot – jackpot 

jeltolmács – tumač/prevoditelj znakovnog jezika 

kapaszkodósáv – traka za spora vozila 

katalógus-áruház – kataloška prodaja 

kényszervállalkozó – poduzetnik iz nužnosti 

kérdezőbiztos – anketar 

kerékbilincs – lisice na kotač 

kindertojás – kinder jaje 

kinyír – ubiti u pojam 

kivülálló, outsider – autsajder 

kommandós – komandos 

közönségkapcsolat (PR) – odnosi s javnošću (PR) 

közterület-felügyelet – prometno redarstvo 

közterület-felügyelet – komunalno redarstvo 

köztisztviselő, közalkalmazott – državni službenik 

kredit (oktatás) – ECTS bodovi 

lakópark – stambeno naselje, stambeni park 

látványkonyha – otvorena kuhinja 

látványpékség – pekarnica 

(létszám) leépítés – gašenje radnih mjesta 

lenyúl – maznuti 

levélbomba – pismo-bomba, paket-bomba  

light (termékek) – light 

logisztika (katonai és vállalati) – logistika 

lúzer – luzer 

macho, macsó – macho, mačo 
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magánszféra – privatna sfera 

magyarságkép – slika o Hrvatima 

makro (-gazdaság, -biotika) – makro (-ekonomija, -biotika) 

marketing (-menedzser, -osztály, -terv) – marketing (menadžer, odjel za -, plan) 

meeting – meeting, miting 

meleg (felvonulás) – gay (parada) 

menedzsment – menadžment 

mikro (-csip, -processzor) – mikro (-čip, procesor) 

monitoring – monitoring 

multi (-nacionális, -média) – multi (-nacionalni, -medija) 

munkamániás – radoholičar 

munkanélküli-segély – naknada nezaposlenima 

Munkaügyi Központ – Zavod za zapošljavanje 

Nemzeti Alaptanterv – Hrvatski nacionalni obrazovni standard 

neo (-náci, -liberális) – neo (-nacist, liberalan) 

nyugdíjpénztár – mirovinski fond 

óriásplakát – veleplakat 

orvoslátogató – medicinski predstavnik 

outlet – outlet 

óvodapedagógus – pedagog u vrtiću 

ökö- ház, turizmus – eko- tehnologija, sustav 

panelbeszélgetés – panel diskusija 

paradigmaváltás – promjena paradigme 

peep-show – peep show 

penthouse – penthouse 

pizzafutár – dostavljač pizze 

pláza – shopping centar 

pókember – čovjek-pauk 

politológus – politolog 

raktáráruház – diskont trgovina 

reklámanyag – promotivni v. reklamni materijal 

reklámidő – trajanje reklama 

reklámújság – letak, katalog 
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rendezvényszervezés – organiziranje priredbi 

second hand, turkáló (ruha) – second hand (ruha) 

security, személy és vagyonvédelem – security, zaštita osoba i imovine 

segélytelefon, segélyhívás – hitni broj, hitni pozivi 

shop – shop, šop 

shoppingol – iću u shopping 

szakkiállítás, szakvásár, expó – stručni sajam 

százalékpont – postotni bod 

szervkereskedelem – trgovina organima 

szingli – singl cura, djevojka (a singl a dalt jelenti) 

szórólap – letak 

szponzor – sponzor 

sztárügyvéd – odvjetnička zvijezda 

sztárvendég – specijalni gost 

szupermarket – supermarket 

szürkeállomány, szakemberek elvándorlása – bijeg mozgova (brain drain) 

távmunka – rad na daljinu, telerad 

távoktatás, e-tanulás – učenje na daljinu, e-learning, e-učenje 

team munka, csoportmunka – timski rad 

telefonszex – telefonski seks 

termékbemutató – prezentacija proizvoda 

top – top 

trend, trendi – trend, trendi 

újrahasznosítás – recikliranje 

újrahasznosított papír – reciklirani papír 

útlevél – putovnica 

vendégmunkás – gastarbajter 

zéró tolerancia – nulta tolerancija, nula promila (alkohol esetében) 

 

Horvátországi kifejezések 

 

bed (rossz) 

burza rada 
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de- előtag: dekomunizacija, demobilizirati 

domovnica 

mirovinski stup 

frajer 

furati 

jugo-nostalgičar 

spavaonica (alvó városrész) 

šminker 

OIB (osobni identifikajcijski broj) 

 

Magyarországi kifejezések 

 

diszkóbaleset 

-barát (környezet, látogató, család) 

faluház 

gáz (baj) 

hungarikum 

húzós 

izomagyú 

izompóló 

király 

leinformálható 

meglepetésember 

multi (rövidítés) 

parázik 

TAJ (társadalombiztosítási azonosító jel) 

csúsztat 

 



 
 

121

 

Bibliográfia 
 

Anić, Vladimir (1996): Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb, Novi liber (RVA) 

Babić, Stjepan (1991): Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku. 2. izdanje. Zagreb, 

HAZU i Globus 

Babić, Stjepan; Finka Božidar; Moguš, Milan (2004): Hrvatski pravopis. Zagreb, Školska 

knjiga 

Badurina, Lada; Kovačević, Marina (2000): Publicistički stil. Problematizacija pojma. In: 

Riječki filološki dani. Zbornik radova 3. Rijeka. 19-27 

Balázs Géza (1992): Az angol gate szó a mai magyar nyelvben. In: Magyar Nyelvőr 116. 

96-8 

Balázs Géza (2001): Magyar nyelvhelyességi lexikon. Budapest, Corvina Kiadó 

Balázs Géza (2005): „A magyar nyelv elé mozdításáról…” Vitairat a nyelvművelésért. 

Budapest, Akadémiai Kiadó 

Balázs Géza szerk. (2006): Magyar nyelv. Új érettségi. Budapest, Corvina Kiadó 

Bańczerowski Janusz (2000): A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései. Budapest, 

ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet 

Bańczerowski Janusz (2005): Nyelvi helyzetkép – 2005. In: Jelentés a magyar nyelvről 

(2000-2005) Balázs Géza szerk. Budapest, Akadémiai Kiadó 117-141 

Barics Ernő (2006): Nyelvi problémák a jugoszláv utódállamokban – történeti és jelenkori 

metszetben. In: Ernest Barić: Rode, a jezik?! Pécs, Magyarországi Horvátok 

Tudományos Intézete. 155-163 

Barics Ernő (2010): Uporaba i prevođenje internacionalizama u hrvatskom i mađarskom 

jeziku s posebnim naglaskom na razdoblje nakon demokratskih promjena u 

Mađarskoj i Hrvatskoj. In: IX. Međunarodni kroatistički znanstveni skup. Zbornik 

Radova. Pécs, Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete 

Barić, Eugenija (1980): Imeničke složenice s glagolskim prvim slogom. In: Rasprave 

Instituta za hrvatski jezik 6-7. Zagreb. 17-30  

Barić. Eugenija et al. (1997): Hrvatska gramatika. II. promijenjeno izdanje. Zagreb, 

Školska knjiga 



 
 

122

Bencédy József, Fábián Pál, Rácz Endre (szerk.), Velcsov Mártonné (1991): A mai magyar 

nyelv. Budapest, Tankönyvkiadó 

Bockovac Tímea (2010): Usporedna hrvatsko-mađarska leksička previranja uvjetovana 

prilagodbom administrativnom jeziku Europske Unije. In: Hrvatski bez kompleksa. 

Jubilarni zbornik posvećen Ernestu Bariću. Pécs, Magyarországi Horvátok 

Tudományos Intézete. 41-48 

Bockovac Tímea (2010b): Jezik na informacijsko-komunikacijskoj „prometnici” 21. 

stoljeća. In: Studia Slavica Savariense 2010/1-2. 89-107 

Bódi Zoltán (2004): A világháló nyelve. Internetezők és internetes nyelvhasználat a 

magyar társadalomban. Budapest, Gondolat Kiadó 

Brodnjak, Vladimir (1991): Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika. Zagreb, Školske 

novine 

Brozović, Dalibor (1970): Standardni jezik. Zagreb, Matica hrvatska 

Brozović, Dalibor; Ivić, Pavle (1988): Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili 

srpski. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža 

Crystal, David (2001): Language and the Internet. Cambridge, Cambridge University Press 

Crystal, David (2003): A nyelv enciklopédiája. Budapest, Osiris Kiadó 

Crystal, David (2003b): English as a Global Language. Cambridge, Cambridge University 

Press 

Dardano Maurizio, Trifone Pietro (1985). La lingua italiana. Bologna: Zanichelli 

D. Mátai Mária (1996): A régi és az új harca a nyelvi életben. In: V. Raisz Rózsa: 

Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. Budapest, MNYTK. 207. 63-67. 

Drljača, Branka (2006): Anglizmi u ekonomskome nazivlju hrvatskoga jezika. In: 

Fluminensia 18/1. Rijeka, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

Rijeci 65-85 

É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról. Budapest, Osiris Kiadó 

Fábián Pál, Lőrincze Lajos (1999): Nyelvművelés. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 

Fábián Zsuzsanna (2009): Neologizmusok és szótárak. In: Bárdosi Vilmos (ed.): Quo vadis 

philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe. Budapest, 

Tinta Könyvkiadó, 2009. 105–120. 

Farkas Flórián (1998): Hogyan magyarítsuk a számítástechnikát? In: Édes Anyanyelvünk 

XX. 3. 6-7. 

Filipović, Rudolf (1971): Kontakti jezika u teoriji i u praksi. Zagreb, Školska knjiga 

Filipović, Rudolf (1986): Teorija jezika u kontaktu. Zagreb, JAZU – Školska knjiga 



 
 

123

Fóris Ágota (2004): A műszaki és tudományos szótárak elméleti és gyakorlati 

problémáiról. In: A lexikográfia Magyarországon. Budapest, Tinta Könyvkiadó 13-

38 

Franičić, Angela; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica (2005): Normativnost i 

višefunkcionalnost u hrvatskom standardnom jeziku. Zagreb, Hrvatska sveučilišna 

naklada 

Fricz Tamás; Karsai Gábor; Pap Emília; Vértes Csaba szerk. (1992): A rendszerváltás 

szótára. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó 

Gadányi Károly (1995): Hrvati u Zapadnoj Mađarskoj. Prvi hrvatski slavistički kongres. 

Zagreb – Pula. 13-15 

Gadányi Károly, Moiseenko Viktor (1999): Ruski leksik u hrvatskom jeziku. Szombathely, 

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 

Glatz Ferenc (1999): Tézisek a magyar nyelvről. In: A magyar nyelv az informatika 

korában. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia 13-15 

Gluhak, Alemko (2001): Opet o neću i ne ću. Mala povijest dijela hrvatskoga pravopisanja 

u posljednjih stoljeće i pol. In: Kolo XI/1. Zagreb, Matica hrvatska 51–84 

Grétsy László (1988): A szaknyelvek és a csoportnyelvek jelentősége napjainkban. In: Kiss 

Jenő; Szűts lászló (szerk.): A magyar nyelv rétegződése. Budapest, Akadémiai Kiadó 

85-107 

Görlach, Manfred szerk. (2001): A Dictionary of European Anglicisms. Oxford, University 

Press 

Gulešić, Milvija, Mersich Zsuzsanna (1997): Mađarski „dalmatizmi” po Vrančiću. In: 

Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika. Pécs, Magyarországi Horvátok 

Tudományos Intézete 

Hadrovics László (1985): Ungarische Elemente im Serbokroatischen. Köln-Wien, Böhlau 

Hadrovics László (1989): A magyar nyelv kelet-közép-európai szellemi rokonsága. In: 

Balázs János szerk. Nyelvünk a Duna-tájon. Budapest, Tankönyvkiadó 

Handler András (2001): Hungarizmi u Anićevu rječniku. Diplomski rad. Sveučilište u 

Zagrebu, Filozofski fakultet. Zagreb 

Handler András (2005): Promjena značenja hungarizama u hrvatskom jeziku kroz 

književna djela. In: Iz hrvatske baštine u Mađarskoj (Fejezetek a magyarországi 

horvátok örökségéből). Pécs, Biblioteka Nova 31-45 



 
 

124

Handler András (2010): Mađarsko-hrvatski turistički rječnici objavljeni poslije 1990. In: 

IX. Međunarodni kroatistički znastveni skup. Zbornik radova. Pécs, Magyarországi 

Horvátok Tudományos Intézete 294-255 

Herberg, Dieter; Kinne, Michael; Steffens, Doris (2004): Neuer Wortschatz. Neologismen 

der 90er Jahre im Deutschen. Berlin/New York, Walter de Gruyter 

Horvat, Marijana; Štebih Golub Barbara (2010): Posljedice internacionalizacije u 

hrvatskome jeziku. In: Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 36/1. 1–21 

Jaczenkó László; Soós Viktória (2002): Az IRC világa és nyelvezete. In. Balázs Géza 

(szerk.): Informatikai technológia és nyelvhasználat. Budapest, NKÖM. Trezor 

Kiadó 213–238 

Jerkus Tibor Istvánné (2011): Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben. Doktori 

értekezés. Veszprém, Pannon Egyetem 

Jobst Ágnes (2010): A nyelv kisajátítása. A második világháború utáni média elemzése 

szótárral és szövegmutatványokkal. Budapest, Tinta Könyvkiadó 

Jonke, Ljudevit (1971): Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća. Zagreb, Matica hrvatska 

Kapović, Mate (2010): Čiji je jezik? Zagreb, Algoritam 

Katičić, Radoslav (2003): Poslije godine 1990. In: Neweklowski, Gerhard (szerk.) 

Bosanski – hrvatski – srpski. Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i 

Crnogoraca. Wiener slawistischer almanach, Sonderband 57. Bécs, 103 – 108 

Kiefer Ferenc főszerk. (2006): Magyar nyelv. Budapest, Akadémiai Kiadó 

Kiss Jenő, Pusztai Ferenc szerk. (2003): Magyar nyelvtörténet. Budapest, Osiris Kiadó 

Kiss Jenő (2004): A magyar nyelv az Európai Unióban. In: 25 év anyanyelvünk 

szolgálatában. Budapest, Akadémiai Kiadó 

Koharović, Nebojša (1996): Komunikacijska prihvatljivost novotvorenica. In: Jezik i 

komunikacija. Zbornik radova. Zagreb, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku 

185-191 

Kovačec, August (2005): Izazovi globalizacije i hrvatski jezični standard. Jezik 51. Zagreb 

60–66 

Kővágó László (1981): Nemzetiségek a mai Magyarországon. Budapest, Kossuth 

Könyvkiadó 

Kuna, Branko (2006): Proučavanje tvorbe riječi u hrvatskom jeziku tijekom 20. stoljeća. 

In: Hrvatski jezik u XX. stoljeću. Zagreb, Matica hrvatska 339-364 

Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila (2004): Helyesírás. Budapest, Osiris Kiadó 



 
 

125

Lewandowski Theodor (1994): Linguistisches Wörterbuch. 2. UTB. Heidelberg, Quelle & 

Meyer 

Longman dictionary of english language and culture (1998): Essex, Addison Wesley 

Longman Limited 

Magyar értelmező kéziszótár (2003): Budapest, Akadémiai Kiadó (Éksz) 

Maksimov V.I. (2001): Tipy neologizmov v sovremennom russkom jazyke. In: Russkyj 

jazyk za rubezsom. 3. 45-51 

Mamić, Mile (2006): Hrvatsko jezično zakonodavstvo i jezična politika u 20. stoljeću. In: 

Hrvatski jezik u XX. stoljeću. Zagreb, Matica hrvatska 59-70 

Mihaljević, Milica (2006a): Hrvatsko i englesko računalno nazivlje. In: Jezik LIII. 2. 41-50 

Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina (2006b): Razradba tvorbenih načina u nazivlju. 

In: Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32. Zagreb, 193-211 

Minya Károly (2003): Mai magyar nyelvújítás – szókészletünk módosulása a 

neologizmusok tükrében a rendszerváltástól az ezredfordulóig. Budapest, Tinta 

Könyvkiadó 

Minya Károly (2011): Változó szókincsünk. A neologizmusok több szempontú vizsgálata. 

Budapest, Tinta Könyvkiadó 

Moguš, Milan (1993): Povijest hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb, Nakladni zavod 

Globus 

Muhvić-Dimanovski, Vesna (2005): Neologizmi: problemi teorije i primjene. Zagreb, FF 

press 

N. Csák Éva (2009): Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben. Doktori értekezés. 

Veszprém, Pannon Egyetem 

Nigoević, Magdalena; Tonkić, Danijel (2005): Neologizmi u novostandardnom 

talijanskom jeziku. In: Granić Jagoda szerk.: Semantika prirodnog jezika i metajezik 

semantike. Zagreb – Split, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. 513-524. 

Nyelvi fogalmak kisszótára (2000): Budapest, Korona kiadó (Nyfk) 

Nyomárkay István (2002): Anyanyelvi ébredés és hagyomány nálunk és szomszédainknál. 

Budapest, Lucidus Kiadó 

Nyomárkay István (2004): Nyelveink múltja és jelene. Budapest, ELTE BTK Szláv 

Filológiai Tanszék 

Nyomárkay István (2007): Rövid horvát és szerb nyelvtörténet. Budapest, ELTE BTK 

Szláv Filológiai Tanszék 



 
 

126

Nyomárkay István és Vig István szerk. (2004): Kis szláv lexikográfia. Budapest, ELTE 

BTK Szláv Filológiai Tanszék 

Opačić, Nives (2006): Hrvatski u zagradama. Globalizacijske jezične stranputice. Zagreb, 

Hrvatska sveučilišna naklada 

Opačić, Nives (2007): Prodor engleskih riječi u hrvatski jezik. In: Jezik 54/1. 22–27 

Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. Budapest, Tinta Könyvkiadó 

Paul, Hermann (1937): Prinzipien der Sprachgesichte. Halle, Max Niemeyer Verlag 

Péntek János (1999): Nem őrizni, használni kell a nyelvet. In: Az anyanyelv mítosza és 

valósága. Kolozsvár, Anyanyelvápolók erdélyi Szövetsége 78-89 

Pete István (1988): A magyar nyelv állami változatai. In: Kiss Jenő, Szűts László szerk. A 

magyar nyelv rétegződése. Budapest, Akadémiai Kiadó 779-789 

Pete István (2006): Morfémarendszerezésünk vitás kérdéseiről. In: Magyar Nyelv 06/2. 

Budapest 

Peti Stančić, Anita (2008): Jezik naš i/ili njihov. Vježba iz poredbene povijesti 

južnoslavenskih standardizacijskih procesa. Zagreb, Srednja Europa 

Popović, Mihajlo (1997): O nekim novim slučajevima polisemijskog semantičkog 

pozajmljivanja. In: Srpski jezik 1-2. Beograd, 347–354 

Pranjković, Ivo (2003): Vrlo kratka hrvatska jezična povijest. In: Studia Slavica 

Savariensia 1-2. Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola 

Pranjković, Ivo (2006): Hrvatski jezik od godine 1945 do 2000. In: Hrvatski jezik u XX. 

stoljeću. Zagreb, Matica hrvatska. 29-58 

Pusztai Ferenc (1999): Magyarul és magyarán. In: Glatz Ferenc (szerk.): Magyar nyelv az 

informatika korában. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia 91-98 

Rječnik hrvatskoga jezika (2000): Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Školska 

knjiga (RhjLz) 

Sándor Anna (2000): Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar 

beszélőközösségben, Kolonban. Pozsony. Kalligram Könyvkiadó 

Škiljan, Dubravko (2002) Govor nacije. Jezik, nacija, Hrvati. Zagreb, Golden marketing 

Sólyom Réka (2010): Neologizmusok kognitív szemantikai megközelítése. In: Magyar 

Nyelvőr 134 (3) 270-282 

Szabó Márton (1993): A rendszerváltozás szemantikája. In: Politikatudományi Szemle 

1993 (4.) 167-181 

Saussure, Ferdinand de (1967): Bevezetés az általános nyelvészetbe. Budapest, Gondolat 

kiadó 



 
 

127

Samardžija, Marko (1995): Leksikologija hrvatskog jezika. Zagreb, Školska knjiga 

Samardžija, Marko (2002): Nekoć i nedavno. Rijeka, Izdavački centar Rijeka 

Samardžija, Marko (2002b): Hrvatski jezik u vrijeme globalizacije. Diana Stolac szerk. 

Riječki filološki dani 4. zbornik radova. Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci, 435–439 

Samardžija, Marko (2004): Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnoga jezika. Zagreb, 

Hrvatska sveučilišna naklada 

Samardžija, Marko (2006): Hrvatski jezik od početka XX. stoljeća do godine 1945. In: 

Hrvatski jezik u XX. stoljeću. Zagreb, Matica hrvatska. 9-28 

Sapir, Edward (1971): Az ember és a nyelv. Budapest, Gondolat Kiadó 

Szathmári István (2004): Stilisztikai lexikon. stilisztikai fogalmak magyarázata 

szépirodalmi példákkal szemléltetve. Budapest, Tinta Könyvkiadó 

Silić, Josip (1999): Leksik i norma. In: Samardžija, Marko (szerk.): Norme i normiranje 

hrvatskoga standardnoga jezika. Zagreb, Matica hrvatska 212-235 

Tóth Etelka (1998): (Szoftver)nyelvünk védelmében. Magyar Tudomány 344-345 

Turk, Marija (2006): Hrvatski u kontaktu tijekom 20. stoljeća. In: Hrvatski jezik u XX. 

stoljeću. Zagreb, Matica hrvatska. 423-447 

Vince, Zlatko (2002): Putovima hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, Nakladni zavod 

Matice hrvatske 

Vitezović, Pavao (1700-1709): Lexicon Latino-Illyricum. (kézirat: Nacionalna i 

sveučilišna biblioteka, sign. MR 112; reprint: Zagreb, ArTresor, 2000) 

Vrančić, Faust (1595): Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum Latinae, 

Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae. Velence. (reprint: Novi Liber, 

Zagreb, 1992) 

Vulić, Sanja (2008): Čista složena tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim idiomima. In: 

čakavska rič XXXVI/1-2. Split, Književni krug. 97-111 

Wardhaugh, Ronald (1995): Szociolingvisztika. Budapest, Osiris – Századvég 

Zachar Viktor (2011): Politikai neologizmusok a német és a magyar nyelvben és az 

ezekkel kapcsolatos fordítási problémák. In: Bárdosi V. (szerk.) Tegnapi filológiánk 

mai szemmel. Budapest, Tinta Könyvkiadó. 175–183 

Zimányi Árpád (2001): Nyelvhelyesség. Eger, EKF Líceum Kiadó 

Zimányi Árpád (2005): Idegen szavak gyakorisági részvizsgálatai magyar szövegekben. In: 

Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről (2000-2005) Budapest, Akadémiai 

Kiadó 58-71 



 
 

128

Zsemlyei János (1996): A mai magyar nyelv szókészlete és szótárai. Kolozsvár, Erdélyi 

Tankönyvtanács 

Zsemlyei János (2009): A mai magyar nyelv szókészlete. Kolozsvár, Erdélyi 

Tankönyvtanács 

Žanić, Ivo (2007): Hrvatski na uvjetnoj slobodi. Jezik, identitet i politika između 

Jugoslavije i Europe. Zagreb, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 

Žic Fuchs, Milena; Tuđman Vuković, Nina (2008): Communication technologies and their 

influence on language: Reshuffling tenses in Croatian SMS text messaging. 

Jezikoslovlje 9/1–2. 109–122 

 

 

Internetes szótárak 

 

Hrvatski jezični portal. Rječnička baza (2012.06.01.) http://hjp.novi-

liber.hr/index.php?show=baza 

Idegen szavak gyűjteménye http://idegen-szavak.hu/ 

Rječnik informativnih pojmova (2012.06.01.) http://wmd.hr/rjecnik-pojmovi-a/ 

Rječnik Interneta (2012.06.01.) http://www.e92.hr/RjecnikInterneta/index.aspx 

szótár.net http://www.szotar.net/ 

Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára http://meszotar.hu/ 

 


