






A magyar nyelv szláv és latin eredetű elemei



A szláv jövevényszavak

 A műveltségváltás lexikális nyomai

A nyugati kultúrkör új fogalmainak tömeges mértékű 
megjelenése:
 belső keletkezés: egyház, jobbágy

 jelentésváltozás:  gyón, úr, imád, lélek, harang

 idegen eredetű szavak átvétele:  szláv, latin, német

Szláv: gyűjtőfogalom  

Déli: óbulgár (óegyházi szláv), sz.-hv., szlovén

Nyugati: cseh, szlovák, lengyel

Keleti: ukrán, orosz, fehérorosz, ruszin

tót etnonima



 Szláv jövevényszók (~600) megoszlása

konkrét szláv nyelvhez nem köthető: 210

déli szláv: 80

szerb és horvát: 90

szlovén: 30

nyugati szláv: 45 

cseh és szlovák: 90 

keleti szláv: 50 (ESz. 971–973).



A szláv jövevényszavak kutatása

 Melich János (1872-1963): Szláv 
jövevényszavaink (Budapest, 1903) 

 fonetikai, művelődéstörténeti, 
jelentéstani kritériumok kidolgozása

 Kniezsa István (1898-1965): A magyar 
nyelv szláv jövevényszavai (Bp., 1955)

„Sajnos ebben az elszlávosító nyelvészetben 
hatalmas szerepe volt annak a Knyiezsa (!) 
Istvánnak, aki — nyelvésznek gondolva magát —
ebben a folyamatban nem lovat, de egész ménest 
adott a szlovák történet-hamisítók alá. Ott is 
szlovák eredetű szavakat talált, ahol a magyarba is 
latinból került, s onnan vették át tőlünk a 
szlovákok.” (Történelemportál)



Kniezsa István: Mo. etnikai viszonyai a XI. században



Kezdetben szláv           magyar

majd magyar szláv

pl. horv. (kaj-horv.) cifra, čipka ‘csipke’, sersan, 
dereš, bireš

lengyel szereg, szyszak 

Az nyelvi kontaktus irányának meghatározása

régészet

szablya



Az nyelvi kontaktus irányának meghatározása

néprajz
párta



Az átadó szláv nyelv meghatározása
1) Hangtani kritériumok:

 ősszláv *dj > bolg. žd (a többiben: j, d’, z, ž)

*medja > (bolg.) mežda > (magy.) mezsgye, 

De: más szláv nyelvből való azonos átvétel a megye

rozsda ~ ragya

 ősszláv *dl > óegyhszl., bg., sz-hv. l (szlovén l~dl, cseh dl)

villa (R. vidla) nyugati szláv

nyoszolya keleti v. déli szláv

 ősszl. *stj ~ sk > óegyhszl. št, bg., sz-hv. (što) št, ča-hv. šć, kaj-

hv., szlovén šč, cseh, szl. št’, l. szcz, or. šč

csuka, csorba, csáva, csira  Nem lehet bolgár!

DE: palást, östör  bg. vagy sz-hv. eredetű



Az átadó szláv nyelv meghatározása

2) Jelentéstani kritérium:

tanya ‘halászó hely’  csak a keleti szláv nyelvekben van 
ilyen jelentése

poroszló: a magyarhoz közel álló jelentés ‘városi szolga, 
tisztségviselő’ csak a szerb-horvátban van meg (a 
többiben: ‘béres, sáfár, majoros’)

kasza: a „szlovákban” tartozik a szénagyűjtés 
terminológiájába, hasonlóan a magyar szóhoz



Az átadó szláv nyelv meghatározása

3) Az átvétel ideje:

 ősszláv nazális mgh-t tartalmazó szavak (ǫ, ȩ)

 Ha a magyarba a XI. sz. előtt kerül át:  mgh + n/m

 konkoly, bolond, dorong, gomba, munka, galamb, 
szombat

 Ha a magyarba a XI. sz. után kerül át:  mhg + Ø

 káposzta, mészáros (DE: menszáros), gúzs, pók (DE: 
nyj. pank), kusza, duga (DE: donga)

 Msh.-torlódás feloldása (XVI. századig „kötelező”):

 brat > barát, sluga > szolga, glista > giliszta



4) Művelődéstörténeti kritérium:

 állami és egyházi terminológia forrása:

 Kérdés: keleti görög-bizánci (ortodox) vagy nyugati katolikus
kultúrkör

Honfoglalás előtt: bizánci görög hatás (l. Cirill legendája)

Honfoglalás után: rövid ideig (vö. TA. Tihany, Petra, VA.)

kereszt

király

malaszt

apáca

Az átadó szláv nyelv meghatározása



Az átadó nyelv kérdése

5) Szóföldrajzi kritérium:

 Szláv nyelvek felől: Melyik szláv nyelvben van meg a szó?

petrence

ablak

túr

 Magyar nyelvjárások felől: Az adott tájszónak melyik szláv 
nyelv volt a forrása?

varkocs

gerencsér ‘fazekas’





A szláv jövevényszavak lexikális csoportjai
 Főnevek

 egyházi élet: barát, keresztény, pap, apáca, apát, bérmál, 
keresztel, malaszt, tömjén, vecsernye, zsolozsma
 napok neve: szerda, csütörtök, péntek, szombat (kiv.: hétfő, kedd, 

vasárnap)

 állam, társadalmi élet: bán, császár, király, asztalnok, 
bajnok,megye, nádorispán, pecsét, perel, szavatos, szolga, vádol, 
vall

 földművelés: borona, csoroszlya, barázda, csép, mezsgye, parlag, 
ugar, gabona, rozs, zab, kalász, polyva, szalma, kapor, len, lencse, 
mák, répa, barack, cseresznye, szilva

 állattenyésztés: bárány, galamb, macska, birka, bivaly, kakas, 
kanca, szelindek, abrak, akol, csorda, iga, járom,jászol, kalitka, 
pásztor, patkó



A szláv jövevényszavak lexikális csoportjai

 Főnevek

 ipar, mesterség: bodnár, kovács, takács, kádár, esztergály(os), 
gereben, guzsaly, korong, motolla, szekerce, akó, cső, deszka, 
donga, lánc

 házzal, lakással kapcsolatos szavak: ablak, kémény, pince, 
gerenda, konyha, oszlop, pitvar, asztal, dunna, kulcs, nyoszolya, 
pad, párna, polc

 étkezés: ebéd, kása, pogácsa, csésze, serpenyő, palack, ecet, 
kalács, kolbász, kovász,pecsenye, szalonna, tészta, vacsora, zsír

 ruházkodás, öltözködés, testápolás: nadrág, ruha, szoknya, 
harisnya, kapca, palást pólya, posztó, borotva, szappan

 család, rokonság: család, dajka, unoka

 népnév: bolgár, német, olasz, bosnyák, cseh, horvát, oláh, zsidó



A szláv jövevényszavak lexikális csoportjai

 Főnevek

 természeti tárgyak, jelenségek: iszap, mocsár, szikla, 
barlang, pernye, szikra

 vadon termő növények: beléndek, borostyán, gomba, 
konkoly, lapu, moh(a), pázsit, berkenye, cser, cserje, 
galagonya, juhar, jegenye, luc(fenyő)

 vadon élő állatok: hörcsög, medve, vidra, bolha, moly, 
muslica, kánya, szajkó, szarka, veréb, pisztráng,rák

 Melléknevek: bolond, drága, néma, csorba, gonosz, 
goromba, puszta, ritka, szabad, szapora

 Igék: hahotál, kapál, parancsol



A magyar nyelv latin eredetű jövevényszavairól

 A magyar beszélőközösség a 10. sz. elején Közép-
Európába került. A honfoglalással a finnugor 
eredetű nyelvet használó nép indoeurópai nyelvű 
népek közé ékelődött. 

kulturálisan európaivá kezdett válni

 A magyar állam és a magyarországi 
tudományosság nyelve a latin volt. 

1844: hivatalos státus (De: a magyar 
beszélőközösség évszázadokkal korábban létrehozta 
az államot)



 kb. 900 latin jövevényszó 

pl. bacilus, cirkusz, doktor, iskola, kántor, menta, 
mentor, múzsa, muzsika, palánta, páva, persze, 
pirula, pólus, porta, posta, praktikus, professzor, 
rózsa, taktus, sors, titulus, vers, viola, virtus stb. 
(Fludorovits 1937) 


