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Minden élő nyelv állandó mozgásban van, hiszen éppen ettől élő. A nyelvi változások kö-

zül a szókincs változásai a leginkább szembeötlők. Ezek mutatják a legfeltűnőbben az élet-

mód és a gondolkodás változását.2 Ez az oka annak, hogy ebben a cikkben a magyar szó-

kincs körében megfigyelhető változásokkal fogok foglalkozni. Nem vitatva persze, hogy a 

nyelv egyéb (alaktani, szintaktikai, mondat- és szövegszerkesztési stb.) szintjein bekövet-

kezett változások legalább ilyen nagy figyelmet érdemelnek.3 

A szóhasználati jelenségeket többféle nézőpontból lehet értékelni, rendszerezni. Ezek 

közül a lehetőségek közül most kettőt fogok figyelembe venni: a szótárkészítő és a nyelv-

művelő nézőpontját. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy kutatói pályám kezdete óta 

figyelem és olykor bírálom nyelvművelőként az élő nyelvhasználat jelenségeit, de csaknem 

ilyen régóta veszek részt különféle szótári munkálatokban is. 

A szótárkészítő és a nyelvművelő tevékenységében sok érintkezési pont van, egyvalami-

ben azonban lényegesen különböznek: a szótár készítőjének az a feladata, hogy regisztráljon, 

a nyelvművelőnek ezen felül értékelnie is kell. Az egyik azt vizsgálja, mi van a nyelvhaszná-

latban, és az hogyan van, a másiknak abban is állást kell foglalnia, mi legyen, és hogyan le-

gyen, mi szolgálja jobban a kommunikáció sikerességét és anyanyelvünk épségét. 

De ez a két szempont nem válik el egymástól ilyen élesen. Régebbi szótáraink nem tar-

tózkodtak attól, hogy az általuk indokoltnak vélt esetekben jelezzék a szóhasználat és/vagy 

a jelentés kifogásolhatóságát. Itt persze nem a nyelvművelő szótárakra, lexikonokra gondo-

lok (ezeknek éppen ez a feladatuk), hanem a köznyelvi értelmező szótárakra. Például a 

hétkötetes értelmező szótár (ÉrtSz., 1959–1962) csillagot tesz a címszó vagy a jelentés 

sorszáma után, ha úgy véli, hogy „A vele jelölt szó ált. kerülendő, ill. felesleges, a szó a 

vele jelölt jelentésben helytelen, ill. kerülendő” (az I. kötet kihajtható rövidítésjegyzéké-

ben). Lássunk néhány példát ennek a jelzésnek a használatára a szótár D betűs részéből 

(azért választottam ezt a betűt, mert ez már a Nagyszótárban is készen van, így mód nyílik 

az összehasonlításra). Csillagos tehát a dauer (de a dauerol nem!), a debatter, a defektus, a 

deferál, a degradál, a dehonesztál, a dekád, a dekorál, a delikátesz, a demobilizál, a démo-

nikus, a depó, a deprimál, a desszert, a dezertál, a diffamál, a diktatórikus, a dinsztel, a 

direkció, a diszparitás, a diszpécser, a doszt, dosztig, a drukk, drukker, drukkol. Több eset-

ben nem magát a szót, hanem annak egy bizonyos jelentésben való használatát helyteleníti 

a szótár a csillag kitételével: a differenciál ige nem kifogásolható, ha a differenciálás mate-

matikai műveletének végzésére utal, de kerülendő, ha ’különbséget tesz, megkülönböztet’ 

értelemben használják; a dressz nem csillagos, ha a sportoló mezét jelenti, de kerülendő, ha 

 
1  A tanulmány azon az előadáson alapul, amelyet 2018. október 13-án a Szarvas Gábor Napok 

tudományos konferenciáján (Ada, Szerbia) tartottam. Ennek szövegét lásd: KEMÉNY 2019. 
2  Vö. MINYA 2000. Újabb szavaink szótárszerű feldolgozását lásd MINYA 2007; 2014; 2019. 
3  Ezekről lásd néhány korábbi írásomat: KEMÉNY 2010, 137–170. 
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a fürdőruhát jelölik vele; a dupláz nem jó, ha ’megkettőz’, de elfogadható, ha ’két puska-

csőből egyszerre lő’ a jelentése. Nem sorolom tovább a példákat, mert talán ennyiből is 

kiviláglik, milyen nehéz, sőt szinte lehetetlen ezt a megkülönböztetést következetesen vég-

rehajtani. 

A Magyar értelmező kéziszótár első kiadása (ÉKsz., 1972) fenntartja ugyan a csillaggal 

való megjelölés módszerét, de ezt elődjénél kisebb mértékben alkalmazza. Elmarad a csil-

lag a következő esetekben: dauer, debatter, defektus, degradál, dehonesztál, dekád, deko-

rál, diktatórikus, s megszűnik az a nehezen védhető megkülönböztetés, hogy a deficit csak 

költségvetési hiányra alkalmazható, üzleti vállalkozás ráfizetésére, veszteségére viszont 

nem. Egy másik apró, de jellemző különbség: a desszert szót a korábbi szótár mindig hely-

teleníti, a későbbi csak ’csemege, édesség’ jelentésben, a ’kis töltött csokoládé’ neveként 

elfogadja. 

Mint a fenti példákból is látható, ez a két értelmező szótárunk a csillag jelet az idegen 

szavak egy részének hibáztatására használja, más nyelvhelyességi ítéletet nem fejez ki vele. 

Csupán egy ízben, az ÉrtSz. dió szócikkében fordul elő, hogy a csillaggal másfajta nyelvhe-

lyességi kifogást jeleznek: a nehéz dió ’fogas kérdés’ kifejezésben a nehéz melléknév kap 

csillagot (helyesen: kemény dió, de nehéz kérdés). 

Az ÉKsz. második, átdolgozott kiadása (amelynek készítésében magam is közreműköd-

tem) már eltekint a csillaggal való „megbélyegzés” (stigmatizálás) eszközétől. Néhány 

különösen indokolt esetben azonban alkalmazza a „pongyola haszn[álatban]” megjelölést, 

pl. a helység szónak ’helyiség’ értelemben való használatára. Ennek gyakorisága azonban 

elenyésző a szótár összterjedelméhez képest. De közvetett módon mégis állást foglalnak a 

szerkesztők bizonyos szavak, szóalakok helyessége (pontosabban: helytelensége) tekinteté-

ben, mégpedig azzal, hogy ezeket nem veszik fel a szótár állományába (pl. egyenlőre ’egy-

előre’, ideglenes ’ideiglenes’, szívlel ’kedvel’). Ily módon tehát a köznyelvi értelmező szó-

tár mégiscsak ellátja a nyelvhelyességi szűrő funkcióját is. 

A magyar nyelv nagyszótára (Nszt., 2006–) az eddigi kötetek tanúsága szerint még in-

kább tartózkodik a nyelvművelő jellegű állásfoglalásoktól. Például a VI. kötet egyházfi 

szócikke az ’egyházi alkalmazott, templomszolga’ jelentésen kívül feltünteti a ’pap’ jelen-

tést is, sőt ezt egy régi, 1844-es példával is dokumentálja. Ebben az esetben tehát valóban 

eltér a nyelvművelő és a szótárkészítő álláspontja: amit az előbbi szótévesztésnek, pongyo-

laságnak minősít, azt az utóbbi nyelvi tényként regisztrálja. (Meg kell azonban jegyeznem, 

hogy ez a korrekt eljárás mit sem változtat azon a véleményemen, hogy az egyházfi szónak 

’pap’, sőt ’főpap’ értelemben való sajtónyelvi használata pontatlanság és tiszteletlenség 

mindazok szemében, akik még ismerik e főnév hagyományos jelentését, és emlékeznek 

Haranglábra, a „fondor lelkületű egyházfira” is. Ez azonban már nem a szótárkészítő, ha-

nem a nyelvművelő, a stíluskutató szempontja. A magam számára azzal oldom fel ezt az 

ellentmondást, hogy a szótár lektoraként nem emeltem kifogást az új – vagy nem is olyan 

új? – jelentés felvétele ellen, lapszerkesztőként viszont minden lelkiismeret-furdalás nélkül 

kijavítom, ahányszor csak találkozom vele.) 

A nyelvművelőt és a szótárkészítőt egyaránt nagy feladat elé állítja az újonnan keletke-

zett szavak megítélése a használhatóság, illetve szótározhatóság szempontjából. Nem min-

dig könnyű állást foglalni abban, hogy egy új szót nyereségnek tekintsünk-e, vagy igyekez-

zünk lebeszélni róla a nyelvhasználókat. A szótár készítője számára a kérdés úgy vetődik 

fel, hogy „szótárérettnek” minősíti-e az új szót, és felveszi a szótár állományába, vagy 

olyan alkalmi jelenségnek tekinti, amelyet figyelmen kívül hagyhat. Arra, hogy ebben is 

milyen nehéz helyesen dönteni, csak egy példát említek, saját gyakorlatomból. Az 1990-es 

évek vége felé, az ÉKsz. új kiadásának szerkesztésekor nem ajánlottam felvételre a hunga-
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rikum (akkor még többnyire hungaricum) főnevet, mert efemer jelenségnek, múló divatnak 

éreztem. Ezt a javaslatomat Pusztai Ferenc, a szótár főszerkesztője el is fogadta, tegyük 

hozzá: sajnos, mert rövidesen kiderült, hogy a hungarikum gyakori és fontos szóként rögzül 

nyelvhasználatunkban, úgyhogy a szótár következő kiadásába okvetlenül be kell iktatni 

ezzel az értelmezéssel: a magyar kultúra jellegzetes terméke, tárgyi vagy szellemi alkotása.4  

Az új szavak létrejöttének nyelvünkben három fő módja van: a képzés, az összetétel és 

az elvonás. Vannak további lehetőségek is, pl. a szóalakvegyülés (ordibál) vagy a szóvég-

megelevenedés (izmus), ezekkel azonban most nem foglalkozhatunk. 

A szóképzésről a múlt század közepe táján az volt a közvélekedés (a nyelvészek köré-

ben is), hogy produktivitása csökkenőben van, háttérbe szorul a szóösszetétellel szemben. 

Ezt látszott igazolni az a türelmetlenség, amellyel a nyelvhasználók többsége az új képzett 

szavakat, például a porított tojást vagy a csípmentes paprikát fogadta. Még olyan, napjaink-

ra teljesen semlegessé és általánossá vált szavakat is védelmezni kellett, mint a rendezvény, 

elvárás, meghibásodás, pontosít, gazdaságtalan.  

Újabban ez az elutasító magatartás sokat enyhült, még a túlzott szigorúságra mindig haj-

lamos laikus „nyelvvédők” részéről is. Nem nehéz belátni, hogy az újonnan létrejövő fo-

galmakat, jelenségeket valahogyan el kell nevezni. A jelhiány ilyen megszüntetését a klasz-

szikus retorika katakrézisnek nevezi.5 Például valakinek a lakcíme, telefonszáma, mobil-

száma, e-mail-címe stb. együttesen az elérhetőség nevet kapta. A nyilvános előadásokon a 

közönségnek kiosztott kísérőszöveg (hand-out) magyarul kiosztmány lett. A lakáshirdeté-

sekben, építészeti tervekben felbukkant a benapozottság. Ez utóbbi első hallásra körülmé-

nyeskedőnek tűnik, de ha alaposabban belegondolunk, el kell ismernünk, hogy tömören és 

pontosan nevez meg egy bonyolult fogalmat, amelyet egyébként csak nehézkes körülírással 

tudnánk kifejezni: annak mértéke, hogy egy területet, lakást stb. mikor és milyen mértékben 

ér a napsütés. 

Az újonnan alkotott képzett szavak egy részéhez sajátos stílusérték, mellékértelem 

(szakszóval konnotáció) tapad. Ilyen szó pl. a kockul ige, melyet az Édes Anyanyelvünk 

folyóirat Új szavak, kifejezések rovata így értelmez: „állandóan »gépezik«, a számítógép 

képernyőjén csüng, idejének nagy részét a számítógép előtt tölti”.6 Alapszava a kocka, 

abban az értelemben, hogy „az információtechnológiában, illetve annak részterületein ma-

gas szintű hozzáértéssel bíró személy, aki tudása, érdeklődési köre miatt a társasági élet 

főáramából kirekesztődik” (uo.). Összetételi előtagként is előfordul: kockafej. Ezek a sza-

vak eleinte határozottan pejoratív jellegűek voltak, különösen a szülők, nagyszülők részé-

ről: „Ne kockulj már egész nap, néha kimehetnél a szabad levegőre is!” vagy „Csináltál vala-

mi értelmes dolgot is napközben, vagy csak kockultál?”7 Az Élet és Tudomány nyelvművelő 

rovatának szerzője szerint a kockul ige idővel elveszítheti rosszalló kicsengését, különösen az 

érintettek, a számítógéphez, okostelefonhoz stb. szinte hozzánőtt fiatalok körében. Ez azon-

ban ma még nem dönthető el, sőt az is bizonytalan, hogy a kockul részévé válik-e köznyelvi 

szókincsünknek, vagy divatjelenségnek bizonyul, és kihull az idő rostáján. 

Az újabb keletkezésű képzett szavak közül az -ít, -sít képzős igék csoportját emelném 

ki: érzékenyít, ártalmatlanít, veszélytelenít, zöldít stb. Ezeknek mintájára néhány további, 

bizonytalannak látszó jövőjű ige(név) is felbukkan: érdekesít, díjasít, szabadalmasít; egy 

tíz év körüli fiútól ezt hallottam az autóbuszon: a trükköt nyilvánosítani kell. 

 
4  Vö. TOLCSVAI NAGY 2007, 450. 
5  Vö. KEMÉNY 2002, 71–72. 
6  B[ALÁZS] 2018, 23. 
7  GÓZON 2018, 1006. 
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A legnagyobb karriert bizonyára az érzékenyít ige futotta be az utóbbi időben (e sorok 

írásakor az internetes keresőben több mint 113 000 előfordulása van, az érzékenyítés, érzé-

kenyítő származékokat is ideszámítva). Érjük be most néhány példával: „az érzékenyítés 

különösen fontos a fiatal generációk számára, melyhez a játszótéren való közös játék valódi 

lehetőséget biztosít”; „Négy évvel ezelőtt hozta létre a Bupap Sétaműhelyt, amely társa-

dalmilag érzékenyítő sétákat tart Budapesten”; az egyik budapesti kerületi önkormányzat 

munkatársai „úgynevezett érzékenyítő tréningen vesznek részt […], ahol megismerkedhet-

nek a fogyatékos emberek által megélt élethelyzetekkel”. Az utóbbi tudósítás írója maga is 

érezheti a kifejezés újszerű voltát, ezért teszi elébe az úgynevezett szót. 

De mi is az az érzékenyítés? A Wikipédia internetes portálon a következő meghatáro-

zást találhatjuk róla: „Szociális érzékenyítésnek nevezhetjük mindazt a tudatos vagy tudat-

talan, tervezett vagy spontán befolyásolást, nevelést, mely attitűdalakító hatásával odafigye-

lésre, empátiára és a »normálistól«, a megszokottól való eltérés elfogadására nevel.” Ennek 

alapján bízvást állíthatjuk, hogy nem pusztán divatjelenséggel állunk szemben, hanem egy 

olyan új fogalommal, amely megkövetelte és meg is teremtette a maga elnevezését. Az új 

megjelölés elterjedését megkönnyíthette, hogy – ha szórványosan is – régebbi példák is 

vannak az érzékenyít szóra: „most inkább a szenvedni láttzó szíved érzékenyít” (Dobai 

György: A’ két nagy lelkű férfiak jegyesse. 1814). 

A szóalkotás másik fő módja nyelvünkben az összetétel. Bár, mint láthattuk, a szókép-

zés is eleven szóalkotási mód, az új szavak nagyobbik része ma is összetétel útján jön létre. 

Az Édes Anyanyelvünk Új szavak, kifejezések című rovatának 2018. február–szeptemberi 

adatait összesítve azt az eredményt kapjuk, hogy az összetételek száma körülbelül három-

szor akkora, mint a képzéseké. 

Az eddig szótározatlan összetett szavak jövőjét nehéz megjósolni. Egy részük alkalmi 

jelenségnek látszik, amely idővel el fog tűnni a használatból. Ilyennek vélem a kötélbarát, 

kötélbarátság szavakat, amelyek az utóbbi időben elég gyakran előfordulnak a sajtónyelv-

ben két személy közötti szoros emberi, szakmai, üzleti stb. kapcsolat érzékeltetésére. Ez a 

képes kifejezés bizonyára azon alapul, hogy a hegymászókat biztosítókötél kapcsolja össze 

mászás közben: aki a kötél végén van, attól függ a fölötte mászó biztonsága, sőt élete. Meg-

lehet, hogy a metaforának eredetileg tárgyi alapja is volt: a két ember közötti barátságot, 

szövetségesi viszonyt egy közös élmény, a hegymászás alapozta meg. De akármilyen szem-

léletes is ez a kép, kétségeim vannak afelől, hogy a kötélbarát, kötélbarátság szavak állan-

dósulnak, és bekerülnek a szótárba. Persze, mint ezt a hungarikum esete is bizonyítja, az 

ilyesmiben nem árt az óvatosság. 

Vannak ezzel szemben olyan új összetételek, amelyek valamely új fogalom jelölésére 

keletkeztek, ennélfogva forgalomban maradnak mindaddig, amíg maga a jelenség létezik. 

Ilyen pl. a butikhotel, amely kis méretű, egyedi stílusú, a vendégek igényeire kiemelt fi-

gyelmet fordító, jól megközelíthető, általában belvárosi hotelt jelent. Eredetije a – még 

franciásan írt – boutique hotel, ennek átvételével és kiejtés szerinti írásával honosodott 

meg. Ebbe a hotelfajtába tartozhat az a szálloda is, amelyről egy hetilapban olvastunk: 

„Ötcsillagos butikhotellé alakították Pablo Escobar, a rettegett mexikói drogbáró tulumi 

tengerparti villáját.” 

Szintén az újságnyelvben hívta fel magára a figyelmet két további példám, az ökölsza-

bály és a mesterterv. Az előbbinek a jelentését nem volt nehéz kideríteni, mert a www.e-

nyelv.hu honlapon MK (feltehetőleg Minya Károly) alapos magyarázatot ad róla: „A német 

eredetű ökölszabály kifejezés egyesek szerint onnan ered, hogy öt behajtott ujj is elég a 

számoláshoz, olyan egyszerű. Aztán mások szerint azt jelenti, olyan könnyű vele megoldani 

a problémákat, mint az ököllel, egy harmadik elgondolás szerint pedig úgy alakult ki, hogy 
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amikor valamire egyszerűen és gyorsan kell válaszolni, akkor ököllel az asztalra csapva 

nyomatékosítjuk annak határozottságát.”8 Az angolban ezt a fogalmat a rule of thumb kife-

jezés jelöli, ennek szó szerinti fordításával a magyarban is terjedni kezd a hüvelykujjszabály 

forma. De a nyelvművelő az ökölszabályt tartja jobbnak, ezt ajánlja. 

Utolsó példám, a mesterterv az angol master plan tükörfordítása (a németben is meg-

van: der Masterplan). Használatát szemléltesse ez a két példa: „Elkészült a mesterterv, 

amivel Magyarország megközelíti Ausztriát”; „Horst Seehofer német szövetségi belügymi-

niszter a múlt héten mutatta be Berlinben a 63 pontból álló migrációs mestertervét. A CSU-

elnök programja több szempontból is figyelemre méltó”. Jelentése nem tökéletesen világos; 

az angol master plan alapján az előbbi esetben a ’stratégiai terv (az üzleti életben)’, az 

utóbbiban a ’széles körű, átfogó terv, tervezet’ jöhet számításba. Nem zárható ki, hogy 

éppen ez a többértelműsége teszi vonzóvá a publicisták szemében. Meglehet azonban (és 

ennek már vannak jelei), hogy homályossága miatt pejoratív mellékízt kap, és emiatt hát-

térbe szorul. Egyelőre csupán annyit tehetünk, hogy gyűjtjük az adatokat, és a nyelvhaszná-

latra bízzuk, mi lesz a sorsa. 

Az utóbbi időben a képzés és az összetétel mellé harmadikként felzárkózni látszik még 

egy szóalkotási mód, az elvonás. Ennek voltak régebbi példái is, amelyek többé-kevésbé 

polgárjogot nyertek (pl. gépír, gyorsír, nagytakarít, képvisel). Napjainkban azonban szinte 

robbanásszerűen keletkeznek az -ás, -és képzős cselekvésnevekből elvont igék. Egy napila-

punk ezzel a címmel számol be arról, hogy Sebő Ferenc, az ismert zeneszerző és népzene-

kutató tárlatvezetést vállalt: Sebő tárlatvezet. Ez elsőre furcsán, sután hangzik, de végered-

ményben jól tömörít egy több szóból álló kifejezést; meg lehet szokni. Azáltal viszont, 

hogy ezek az elvonások tömegestül jelentkeznek, a szótípus nyelvhelyességi vagy inkább 

stilisztikai aggályokat is felvet. Az Édes Anyanyelvünkben Sólyom Réka ilyen példákat 

sorakoztat fel: munkamegbeszél, evésbűnöz, árfolyamrögzít, fényfest, önvezet, kamubeje-

lent.9 Cikkének végén így összegez: „Az elvonással létrejövő szavak stílusával, hangulatá-

val kapcsolatban egy 2018-ban felvett kérdőíves felmérésben az adatközlők – tanárképzés-

ben részt vevő egyetemi hallgatók – sok esetben kiemelték ezeknek a szavaknak a szlenges 

voltát, laza, bizalmas, »fiatalos« stílusát. Utaltak ugyanakkor arra is, hogy számukra gyak-

ran már semleges stílusúvá válnak az elvonással létrejövő igék, hiszen – mint egyikük meg-

jegyezte – az így keletkező szavak szerkezete könnyen átlátható, mivel az összetételi tagok 

jelentése általában jól ismert a befogadók számára.”10 

A fiatalok és a szerző véleményét tiszteletben tartva meg kell jegyeznem, hogy a cikk-

ben idézett elvonásokat nagyon is egyedi, alkalmi szóalkotásoknak vélem, amelyeknek 

csekély esélyük van az állandósulásra, a szótárba kerülésre. Ebben az esetben a nyelvműve-

lő nem tehet egyebet, mint hogy felhívja a figyelmet arra, ezek az újszerű igék csak bizo-

nyos műfajban, stiláris környezetben használhatók, mert (egyelőre) kirínak a semlegesen 

köznyelvi stílusból. A szótárkészítő pedig megvárja, mi lesz a sorsuk, és ettől függően dönt a 

szótárba való felvételükről. A munkamegbeszél és az árfolyamrögzít meghonosodását nem 

tartom lehetetlennek, a többi valószínűleg megmarad egy nyelvi divat és egy nyelvhasználati 

stílus tanulságos dokumentumának a jövő mentalitás- és stílustörténészei számára. 

A szótárkészítőt és a nyelvművelőt nem csupán új szavak felbukkanása állítja feladat 

elé, hanem meglevő szavak új jelentésben való használata is. 

 
8  Lásd internet: e-nyelv.hu (Letöltés: 2020. 06. 18.) 
9  SÓLYOM 2018, 12. 
10  SÓLYOM 2018, 12. 
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Első példánk legyen az atléta. Egy budapesti napilap sportrovata Caroline Wozniacki, a 

lengyel származású dán teniszcsillag szavait idézi: „Nekünk, atlétáknak az is feladatunk, 

hogy meggyőződjünk arról, az adott szer tartalmaz-e bármiféle olyan anyagot, ami veszé-

lyes helyzetbe sodorhat bennünket.” Nyilvánvaló, hogy a teniszező (és nyilatkozatának 

magyar fordítója) az atléta szót ’versenyző, sportoló általában’ értelemben használta. Mégis 

zavaró ez a szóhasználat, mert a mai magyarban atlétának az atlétika nevű sportág művelő-

it, a futókat, gyaloglókat, ugrókat, dobókat nevezzük. 

Ilyenkor célszerű az internethez fordulni. Most is ezt tettem, és az atléta szóra ilyen 

adatokat kaptam: „Az e-sportolók már többet keresnek, mint sok hagyományos atléta”; 

„A riói olimpikonok közül a legalacsonyabb atléta a brazil tornász Flavia Saravia”. 

Ezekben a mondatokban az atléta éppen úgy versenyzőt, sportolót jelent, mint az első-

ként idézett újságnyelvi példában. Ilyenkor általában angol nyelvi hatásra szoktunk gyana-

kodni, s valóban: az angol athlete főnévnek elsősorban ’sportoló, sportember’ a jelentése. 

Jól mutatja ezt az angol nyelvű Wikipédiának Mark Spitzről, a nagy úszóról szóló cikke, 

melyben többek között az alábbiakat olvashatjuk: „He was the third athlete to win nine 

Olympic gold medals.”11 

A nyelvművelő a fentiek alapján könnyen arra a megállapításra juthat, hogy „angol ha-

tás, javítandó”, és ezzel napirendre is tér a dolog fölött. A szótárkészítő azonban nem érheti 

be ennyivel. Számára a kérdés úgy vetődik fel, be kell-e iktatnia az atléta szócikkébe a 

’versenyző, sportoló’ jelentést is. Ehhez megnézi a korábbi egynyelvű szótárakat, és azok-

ban a következőket találja. 

A hétkötetes értelmező szótár (ÉrtSz.) szerint az atléta „az atlétikát művelő, űző sporto-

ló, különösen férfi”. Szó esik még az ókori görög olimpiai versenyzőkről, a cirkuszi erő-

művészekről és az izmos termetű férfiakról, ezek azonban nem tartoznak ide. 

A Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz.) átdolgozott kiadásában a fentieken kívül sze-

münkbe ötlik a rég (régies) ’sportoló’ jelentés is. Ezek szerint ennek az újnak látszó jelen-

tésnek vannak korábbi előzményei is. 

Ennek tisztázására már rendelkezésünkre áll a Nagyszótár (Nszt.) minden korábbinál 

részletesebb, számos példát is tartalmazó atléta szócikke. Lássuk csak, mit találunk ebben! 

1. jelentésként: ’az atlétika, kül. a könnyűatlétika valamelyik ágát művelő, űző sportoló’. 

Figyeljünk a kül. (különösen) megszorításra: ezek szerint az ún. nehézatlétika (birkózás, súly-

emelés) űzője is lehet atléta. S valóban itt van ez az idézet Barta Lajos egyik művéből: „Bir-

kóznak, mint a két atléta, az egyik a támadás, a másik a védelem dühös szenvedélyében sem 

véti el a szabályszerű mozdulatokat” (Nyugat, 1926). Külön jelentésként azonban itt sincs 

feltüntetve az ’általában bármely más sportágban versenyző személy’. Ennek alapján a jövő 

szótárszerkesztője az előtt a döntés előtt áll, hogy felveszi-e ezt mint új jelentést, vagy nyil-

vánvaló idegenszerűsége és alkalmi jellege miatt figyelmen kívül hagyja. 

Szintén új jelentésben bukkan fel újabban a parlamenter főnév. Erről eddig úgy tudtuk, 

hogy „tárgyalás végett az ellenséghez fehér zászlóval küldött, fegyvert nem viselő katonai 

személy” (ÉKsz.). Ezzel szemben ezt olvashattuk egy választási hírlevélben, még 2009-

ben: „Az átlagpolgár […] minden költségét számlával fedezi. De az országgyűlési képvise-

lő, a parlamenter az nem!” 

Ezek szerint a parlamenter azt (is) jelenti, hogy ’országgyűlési képviselő’? Első pillan-

tásra alkalmi szótévesztésnek véljük, amelyet a parlament szó téves analógiája okoz. De 

újabb és újabb ilyen példákat találunk: „a kormány – és hű parlamenterei – egyelőre nem 

szabályozzák a vasárnapi munkavégzést”; „ma az államfő választása az ország közönsége 

 
11  Mark Spitz. Wikipédia, a szabad enciklopédia. Internet: en.wikipedia.org (Letöltés: 2020. 06. 18.) 
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számára – de tán még parlamentereinknek is – szinte érdektelen […] »gombnyomogatási« 

aktus” (a napisajtóból); „Ügyészből nem lesz európai parlamenter”; „Román–magyar euro-

parlamenter találkozó” (az internetről; az utolsó példa helyesírásától most tekintsünk el). 

Sőt, még a régi, a háború előtti képviselőházban is voltak parlamenterek: „ő [ti. Slachta 

Margit] lesz az első magyar női parlamenti képviselő. Igen aktív parlamenter”. Ebben a 

szóhasználatban a szinonimakényszer is közrejátszhatott: a szerző nem akarta megismételni 

a képviselő szót.12 

Nem mulasztottam el megnézni az internetes lexikont sem, és ott ezt találtam a parla-

menter szócikkében: „Erdélyben: ’az a személy, aki a parlament tagja’.) Ezek szerint a 

szónak ebben a jelentésben való használata erdélyi sajátosság, és onnan szivárgott át az 

anyaországi gyakorlatba. Ennek hátterében ott lehet a francia parlementaire ’képviselő’ 

hatása is, hiszen a romániai és az onnan származó magyar értelmiség körében alaposabb a 

franciatudás, mint a magyarországiban (az ottani oktatási sajátosságok következtében). 

A kérdés ugyanaz, mint az atléta ’sportoló’ kérdésében: tudomásul vegyük-e mint jelen-

tésváltozást, vagy alkalmi szótévesztésnek, pongyolaságnak minősítsük? Az előbbi esetben 

fel kell tüntetni a szótárban, az utóbbiban bízvást figyelmen kívül hagyhatjuk. Nyelvműve-

lői énem az utóbbi megoldás felé hajlik, szótárkészítői felem azonban arra figyelmeztet, 

hogy a szótárnak tükröznie kell az adott időszak nyelvhasználatát, és minél pontosabban 

teszi ezt, annál jobb szótár. 

Ezek a jelentésváltozások azért izgalmasak a kutató számára, mert in statu nascendi mu-

tatják meg a nyelv működését. Befejezésül a polemizál ige példáján próbálom bemutatni ezt 

a jelenséget. 

Polemizál? Mi lehet ezzel a probléma? Minden műveltebb ember tudja, hogy a polémia 

= vita, ebből polemizál = vitatkozik. Ebben a leggyakoribb, közismert jelentésében használ-

ja a szót a következő mondat szerzője: „Az író [ti. Herczeg Ferenc] a Jelszavakban megfo-

galmazott alapelvei szerint polemizál a Jászi vezette radikálisokkal.” Ezzel szemben ezt 

hallhattuk a televízió egyik sportközvetítésében: „Nincs sok idő ezen polemizálni.” A ripor-

terrel senki nem akart vitatkozni, nem is volt más beszélő szereplője a műsornak, mint ő 

maga. Feltehetőleg ezt akarta mondani: „Nincs sok idő ezen töprengeni, morfondírozni.” 

Az „egy adat nem adat” elve alapján nem is kellene ezen polemizálni, akarom mondani: 

lamentálni, morfondírozni, ha nem lennének további példák. De vannak. Egy színikritiká-

ból idézek: „Közel félórát dünnyög, kántál és polemizál ez a különös, szertartásos kórus, a 

kar- vagy szektavezetőnek látszó Molnár Erika ellentmondást nem tűrő altjának vezénysza-

vaira.” A polemizál itt egészen bizonytalan értelmű: lehetne ’vitatkozik’ is, de más is. Nincs 

határozói vonzata (valamin vagy valamiről polemizál), ez tovább nehezíti az értelmezését. 

Vannak tehát olyan jelentésváltozások, amelyek éppen csak megindultak, vagy talán el 

sem indultak, csak egy-egy példában jelent meg valami szokatlan szóhasználat, amelynek 

vagy lesz folytatása, vagy nem lesz. A mi dolgunk „csupán” annyi, hogy figyeljük az élő-

beszédet, a médiát, az internetet, a szépirodalmi nyelvet, és adatokat gyűjtsünk abban a 

reményben, hogy ki tudjuk tapintani a nyelvi változások irányát és jellegét. 

A nyelvművelőnek és a szótárkészítőnek szükségképpen eltérnek a szempontjai, a mód-

szerei. De céljuk végső soron ugyanaz: a nyelvi valóság megismerése és szolgálata. 

 

 

 

 
12  Vö. GERSTNER 2014. 
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