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Az emberi társdalomban számos olyan dolog van, amely a közösség és az 
egyén számára értékesnek számít, megbecsült, elismert. Egyes tárgyak értéke 
pénzben is kifejezhető, annak megfelelően, hogy mennyi munkával készül-
tek, mennyire keresettek, használhatók, értékállók stb. Más tárgyaknak, 
dolgoknak inkább eszmei értékük van (például műkincsek, művészi alkotá-
sok, tudományos felismerések, újítások stb.) A régi dolgok több szempont-
ból is értékesek lehetnek. Először is az időtávlat miatt, tehát pusztán 
régiségük miatt. Egy ókori régészeti lelet, akármennyire is egyszerű vagy 
közönséges, értékesnek tekinthető. A régiség ritkasága folytán is értékes 
lehet, vagyis azért, mert kevés maradt fenn belőle (például régi nyomtatvány, 
régi bélyeg stb.). A régi dolognak minőségi többlete következtében is 
megnövekedhet az értéke (például az olyan szilvapálinkáé, amelyet tíz évig 
fahordóban érlelnek). 

Bennünket ezúttal a nyelvi régiségek érdekelnek, azok a lexikális és 
grammatikai antikvitások, amelyek huzamosabb ideig benne voltak a nyelv-
ben, sokáig használták őket, azután pedig valamilyen oknál fogva fölös-
legessé váltak, a nyelvközösséghez tartozók tudatában feledésbe merültek. 
Az efféle elavult szavak és formák csupán régi írásokban lelhetők fel, 
jelentésüket általában csak nyelvész szakember tudja meghatározni régi 
szójegyzékek, szótárak segítségével vagy pedig oknyomozó vizsgálattal. 

Az irodalom előszeretettel él régi és elavult szavakkal, mivel a régi nyelvi 
forma, a régi szó stiláris értéket képvisel, megfelelő módon felhasználva 
hangulatfelidéző ereje van. A művészi archaizálás segítségével az író köze-
lebb hozza az olvasóhoz a régi korokat, a hajdan élt embereket, a valamikori 
szokásokat. Az archaikus formák hozzájárulhatnak a cselekmény feszültsé-
gének a növeléséhez, a korhűség megteremtéséhez, a mondanivaló hiteleseb-
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bé tételéhez. Ahogyan a fűszerekkel csínján kell bánni, az archaizmusok 
adagolására is ügyelni kell. Némelyik történelmi regény szinte érthetetlenné, 
vagy legalábbis élvezhetetlenné válik a rengeteg archaikus formától és 
szótól. Nem azt várjuk az írótól, hogy korhűsége aprólékos részletességű 
legyen, vagy hogy a lehető legpontosabban rekonstruálja annak a kornak a 
nyelvhasználatát, amelyről ír. A régies hangulatú nyelvi eszközöket válogat-
va, megfelelő mennyiségben kell alkalmaznia az írónak, hogy felkeltse a 
kívánt hangulatot. Az archaizálás ne cél legyen, hanem csupán eszköz! 

A felhasználható régi szavak sokfélék lehetnek. Számos olyan szó avult el 
nyelvünkben, amelynek származékai még élnek. Például az aggodalom, 
aggódik, aggály alapszava, az aggik ige (amely azt jelenti, hogy .öregszik') 
napjainkra már elavult. Ritkán használjuk az ' álarc, maszk, lárva' jelentésű 
álca szót (Jósika Miklós író alkotta az álorca összevonásával; származékai 
elevenek: álcáz, álcázott, álcázás). Az elavult or főnév (kiemelkedésre vonat-
kozik) összefüggésben van az orom, orr, ormány, orja főnévvel és az 
ormótlan melléknévvel. A 'csíkos' értelmű cirmos melléknév (cirmos macs-
ka, cirmos alma) a XVIII. századig 'mocskost, foltost' jelentett, annak 
megfelelően, ahogyan az időközben elavult cirmol ige 'mocskol, gyaláz, 
ócsárol' értelemben volt használatos. Ma már nincsen veszteg igénk (azt 
jelentette: 'hallgat, nem beszél'). Származékai a vesztegel ige és a vesztegzár 
főnév. 

Ritkábban olyan eset is előfordul, amikor egy szónak él az alapszava, 
maga azonban elavult. Az édes melléknév származéka az édeleg ige (jelen-
tése 'enyeleg, kellemkedik, bájolog'), a múlt században még kedvelt szó volt, 
ma már nemigen fordul elő. A fürge melléknév ma is használatban van, a 
füremkedik ige viszont már rég elavult. Annak idején 'felfrissül, feléled, 
megéled' értelme volt. 

Sajátos életút jellemzi azokat a szavakat, amelyek a köznyelvben elavult-
nak számítanak, egyik-másik nyelvjárásban viszont fellelhetők. A mony (azaz 
tojás) ősi szavunk csak tájszólásokban él már (tíkmony = tyúktojás, monyos 
tik = tojóstyúk stb.). Származéka a mogyoró (korábban még monyoró alakú 
volt). A régi nyelvben könyvtárra vonatkozott a téka szó (a bibliotékából 
vonták el), a nyelvjárásokban polcra, könyvespolcra, faliszekrényre, fiókos 
ládára utal. Az acsa szitakötőt jelent a nyelvjárásokban, a csurapé zsinóros 
felsőkabátot, a csüd ló bokacsontját, disznócsülköt, a bürü keskeny gyaloghi-
dat, a sáron átvezető töltésfélét. 

Egyes szavak teljesen elavultnak számítanak, minden nyelvrétegből ki-
vesztek Ilyen például az alít ('vél, gondol, sejt') - A XVIII. századig 
elevenen élt a magyar irodalomban, a nyék ('vadaskert, erdő'), a joh ('belek, 
belső részek, szív'), a kesa ('lázadás, háborgás'), az ipall ('elföd, eltakar, 
hallgatva elmellőz, eltitkol) stb. 

Némelyik elavult szó szinte kínálkozik a felújításra, annyira találóan jelöl 
valamely fogalmat, olyan stiláris lehetőségeket csillant meg. Pl. lakmár = 
vendégeskedő, jól evő, ivó ember (aki dőzsöl), kajfos = gőgös, kevély, rátarti 
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(a gőgnek azt a nemét jelentette, amely nagy lármával, szájassággal jut 
kifejezésre), lükög = biceg, hirtelen mozgással ütődik, verődik stb. 

A magyar nyelv életének régebbi korszakaiban is előfordult, hogy egy 
hosszabb ideje használatos szót egy újabban divatossá vált idegen eredetű 
szó helyettesített, sőt idővel ki is szorított a helyéből. Eleinte még kultikus 
mozzanatok is közrejátszhattak. Lehetséges például, hogy azt a nagy terme-
tű, sűrű bundájú, növényi táplálékkal is élő ragadozót azért nevezzük meg 
szláv eredetű szóval (medve), mert a régi magyar neve tabunak számított 
(ahogyan nyelvrokonainknál manapság is az, körülírással utalnak rá: 
erdőben élő öregúr, dörmögő öreg stb.). 

A magyar rér szó így avult el a német eredetű sógor (schwager) szóval 
szemben, ugyanez a sorsa lett hasonló jelentésű süv szavunknak (mindkettő 
csupán tájnyelvi szinten maradt meg). Ángy, ángyi szavunk (amely valakinek 
idősebb asszonyrokonára, különösen testvérbátyjának a feleségére vonatko-
zik) szintén nem maradt meg a köznyelvben, a tetszetősebb, divatosabb 
sógornő lépett a helyére. A magyar szállás szó több európai nyelvbe is 
bekerült, köznyelvünk mégis a szláv eredetű tanya szóval utal az olyan kis 
gazdasági településre, amely helységen kívül levő lakóházból és gazdasági 
épületekből áll. A szállás tájnyelvi használatú lett. 

Helyzeténél és adottságainál fogva a jugoszláviai magyar regionális köz-
nyelv nem csekély mértékben alkalmas arra, hogy benne egyes szavak 
valamely idegen szó ellenében háttérbe kerüljenek, a nyelvhasználat peremé-
re jussanak, sőt el is avuljanak. Főleg beszélt formáját fenyegeti ilyen 
veszély, de írott változata sem teljesen mentes a szükségtelen idegen szavak-
tól. A jugoszláviai magyar regionális köznyelvbe kétféle típusú idegen szavak 
kerülnek be. Az egyik típusba a szerbhorvát szavak sorolhatók, a másikba 
pedig a szerbhorvát közvetítésű idegen szavak. Ezeknek egy része a magyar 
nyelvterület más részein ismeretlen, nem használatos, tehát nehezíti a 
megértést a más vidékről való magyar nyelvű személyek és az itteniek 
között. Az egyéb idegen szavak vonatkozásában a szerbhorvát nyelv hatása 
inkább használatuk gyakoriságában mutatkozik meg. Azokat az idegen 
szavakat, amelyeket a szerbhorvát nyelv gyakrabban használ, mint az egyete-
mes magyar nyelv, a jugoszláviai magyar beszélő is többször emlegeti, azokat 
viszont, amelyeket a szerbhorvát köznyelv gyérebben alkalmaz, mint a 
magyar, az itteniek is ritkábban használják. Ezenkívül olyan idegen szavak is 
akadnak, amelyek Magyarországon (főleg Budapesten) élnek, viszont sem a 
jugoszláviai magyar nyelv, sem a szerbhorvát nyelv nem ismeri őket (pl. 
bejgli - diós vagy mákos tekercs, cekker - bevásárló táska, szatyor, ródli -
szánkó). 

Lássuk azokat a magyar szavakat, amelyek méltatlanul válnak mellőzötté 
a jugoszláviai magyar nyelvhasználatban! Kezdjük előbb azokkal a sereg-
szemlét, amelyek valamely szerbhorvát szóval szemben maradnak alul: lán-
gos (a láng főnév származéka, kenyértésztából sütött lepény alakú tészta 
neve, a vajdaságiak közül sokan mekikának ismerik), szörp (a hangutánzó 
eredetű szörpöl igéből elvont főnév cukrozott, sűrített gyümölcslére vagy 
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más anyagból való, de ilyen ízű készítményre vonatkozik, a szirup szóval 
való hasonlósága miatt is sokan inkább a szokk, sűrű szokk megnevezéssel 
élnek), pótkocsi (a pótol igéből elvont pót- előtagnak és a kocsi főnévnek az 
összetétele, traktor, teherautó stb. után kapcsolt motor nélküli kocsit jelöl, 
az itteniek előszeretettel használják helyette a prikolica szót), gyakorlat (a 
Jugoszláviában magyarul beszélők zöme ismeri ugyan ezt a szót, de nemigen 
használja: középiskolásaink prakszán vannak, egyetemistáink vezsbára jár-
nak, katonaköteleseink obukán vesznek részt, a gyakorlott személyre azt 
mondjuk, hogy prakszája van, aki tornagyakorlatokat végez, az vezsbázik 
stb.). 

A szerbhorvát közvetítésű idegen szavak is nem egy magyar szót szoríta-
nak háttérbe a jugoszláviai magyar nyelvhasználatban: töltőtoll (a tintát 
felszívó és magában tartó berendezéssel ellátott íróeszköz, sokan penkalá-
nak vagy penkolának nevezik), fodrász (a fodor főnévből alkotott foglalko-
zásnév, helyette gyakori a francia friseur szónak a szerbhorvátban frizerre 
módosult alakja, a magyar köznyelvben a frizőr szó régiesnek számít), vázlat 
(a vázol ige származéka, valaminek csak a főbb vonásait feltüntető tervezet-
re, rajzra, írásműre vonatkozik, a jugoszláviai magyarok az olaszból a 
szerbhorvátba került szkica szóval szokták helyettesíteni; Magyarországon 
esetleg a német közvetítésű skicc szóalakot használják), melegítő ('kisebb 
hordozható fűtőkészülék' jelentésben inkább előfordul, mint 'tornaruha' 
jelentésben, ezt az utóbbi fogalmat leginkább az angol szótőből alkotott 
szerbhorvát trénerka szóval fejezik ki), képernyő (televíziós vevőkészülék 
képcsövének a felülete, a szerbhorvát nyelv a francia eredetű ekran szót 
használja ebben a jelentésben, a jugoszláviai magyaroknak is gyakran rájár a 
szájuk), ügyeletes (régi ügy szavunkra vezethető vissza, olyan személyt jelöl, 
aki készenléti szolgálatot lát el a munkahelyén vagy a hadseregben, a francia 
eredetű szerbhorvát dezsurni szóval helyettesítik) stb. 

Számos olyan idegen szó él és virul a jugoszláviai magyar regionális 
nyelvben, amely egyébként már régiesnek számít a magyarban, nyilván 
elsősorban a szerbhorvát nyelv hatására. Például: luszter (a jóval szemlélete-
sebb magyar csillár szót veszélyezteti), revolt (a lázadás, zendülés, forrongás 
helyett alkalmazzák), cimet (tulajdonképpen fahéj a magyar neve, de nálunk 
nemigen ismerik). 

Hogyan óvjuk meg azokat a nyelvi értékeinket, amelyek nem jutnak 
megfelelően kifejezésre a használatban, s amelyek közül némelyek már-már 
szinte elavulni látszanak? Elsősorban az a teendőnk, hogy előszámláljuk 
őket, felhívjuk rájuk a Jugoszláviában magyar nyelven beszélők figyelmét, 
szembeállítsuk a fölösleges formát a szükségessel, a követendővel. Minél 
jobban tudatosodik bennünk egy-egy szónak, kifejezésnek az értéke, annál 
inkább megbecsüljük majd, ragaszkodunk hozzá. Ne engedjük meg, hogy 
nyelvhasználatunkban elavuljanak olyan szavak, amelyek a magyar köznyelv 
állományához tartoznak, a magyar szókincs részei! 

4 


