
6.1. nyElVTörTÉnTi szAKszó-Tár
szerkesztette: 
Pusztai ferenc

abszolút tő olyan egyetlen tőmorfémából 
álló, további szóelemekre nem bontható 
szótő, amely hordozza a szó jelentésének 
magját. például a kérvényemre szóalak 
abszolút töve a kér- tőmorféma. Lásd 
relatív tő, tő.

absztrakt → konkrét jelentésváltozás az 
a (ritkább) jelentésváltozás, amelyben az 
elvont jelentésű szó érzékelhető dolgot 
vagy tulajdonságot jelölővé válik. pél-
dául a juss eredeti ’jog, jogosultság’ je-
lentése ’örökség, örökölt vagyon(rész)’ 
jelentésűvé változott, a savanyúság ’va-
laminek savanyú volta, állapota, íze’ 
jelentése pedig ’savanyú (ízű) köret’ 
jelentésű lett. Lásd konkrét → absztrakt 
jelentésváltozás.

adaptáció Lásd ráértés, szóvég-megeleve-
nedés.

adsztrátum érintkező nyelvek egymásra 
hatásának az a módja, hogy egyik sem 
szorítja ki a másikat. például ilyen a né-
met hatás a franciában és a francia a 
németben. Lásd asszimiláció2, nyelvcse-
re, nyelvvesztés, nyelvvisszaszorulás, 
szub sztrá tum, szu per   sztrá tum.

affixum Lásd formáns, járulékos szóelem, 
toldalék.

affrikáció Lásd affrikálódás.
affrikálódás Mássalhangzó-változás; egy 

más képzésmódú mássalhangzónak 
(például réshangnak) affrikátává válása. 
például: kérőzik > kérődzik. Lásd affri-
káció, dezaffrikálódás, hangváltozás.

ágens Lásd mediális ige.
agglutináció 〈történeti szempontból〉 a 

toldalékká válás folyamata, melynek 

során szavak önállóságukat a gyakori 
együttes használatban elvesztve az előt-
tük (ritkábban az utánuk) álló szóhoz 
tapadnak (agglutinálódnak), és ezáltal 
toldalékká válnak. Így keletkeztek pél-
dául az igei személyragok, a birtokos 
személyjelek, a határozóragok, valamint 
a -ság/-ség, a -hat/-het, a -beli, -né kép-
zőink. Lásd toldalék.

aktív szókészlet a szókészletnek az a része, 
amelyet a beszélő rendszeresen használ-
ni szokott. Lásd passzív szókészlet.

aktuális mondattagolás a mondatnak a 
közlés szempontjából történő tagolása. 
A téma (topik) a mondatnak az a hang-
súlytalan(abb) része, amit ismertnek te-
kint a beszélő. a közlés új információt 
nyújtó része a réma (komment, prediká-
tum). a téma az a rész, amiről állítást tesz 
a beszélő, a réma pedig a témáról tett 
állítás. a kiemelni kívánt, főhangsúlyos 
elem a fókusz. a réma a fókusszal kez-
dődik, és mindig tartalmazza az igét.

akusztikai fonetika Lásd fonetika.
alaki egyeztetés Lásd egyeztetés.
alaki változás a nyelvi jelenségek alakjá-

ban bekövetkezett, ill. éppen zajló mó-
dosulás; például egy lexéma, egy mor-
féma hangalakjában, esetleg annak nem 
is egy helyén. Így a régi magyar roγtunk 
a változások során – jelentésének lénye-
ges változása nélkül – rajtunk alakúvá 
vált. Lásd alakkiegészülés, alakválto-
zat, dublett, rövidülés.

alakkiegészülés az a jelenség, amelyben 
a ragozási sor nem egy, hanem több alak-
ból válik teljessé. például a magyar léti-
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ge teljes alaksora két tőből, a van és a 
lesz igék tövéből alkotható meg, mert 
önmagában a van-, vagy-, vol- tövekből 
nem hozható létre felszólító módú, múlt 
idejű feltételes módú és jövő idejű alak. 
a hiányzó alakokat a le- tő toldalékolá-
sával állítjuk elő: le-gy-ek, le-tt-em vol-
na, lesz-ek. Lásd rendszertani kiegészü-
lés, szuppletivizmus.

alakváltozat egy-egy szónak vagy szóe-
lemnek (morfémának) hangalakban el-
térő, de általában azonos vagy csak ke-
véssé különböző jelentésben, funkcióban 
használt változata. például csoda ~ csu-
da; -on/-en/-ön. Lásd alaki változás, 
allo fón, allomorf, alternáns, fonéma-
változat, jelentés-elkülönülés, jelentés-
megoszlás, morfémaváltozat, szóha-
sadás, variáns.

alapalak szabad tőalak vagy szótári tőalak; 
a szótöveknek önállóan (azaz zéró mor-
fémá val) is előforduló változata. az igék 
alapalakja a kijelentő mód, jelen idő, ál-
talános ragozás, egyes szám 3. személyű 
alak (áll, mond). a névszóké pedig az 
alanyként használatos, jel és rag nélküli 
alak (út, kapu). Lásd szótári tő, tő.

alapnyelv1 1. az egy nyelvcsaládba sorolt 
nyelvek történeti előzményének tekintett 
(rendszerint összehasonlító nyelvészeti 
módszerrel kikövetkeztetett) nyelv. pél-
dául az újlatin nyelvek alapnyelve a latin; 
a magyar, a vogul és az osztják alapnyel-
ve az ugor nyelv stb. 2. (a szociolingvisz-
tikában:) a beszélőnek az elsődleges szo-
cializáció során spontán módon 
elsajátított, legbiztosabban birtokolt nyel-
ve/nyelvváltozata; valamely beszélőkö-
zösség helyi nyelve. Lásd alapszókészlet, 
etimológia, rekonstrukció1.

alapnyelv2 Lásd elsőnyelv, vernakularizá-
ció.

alapszókészlet a szókészletnek általáno-
san ismert, a legfontosabb fogalmakat, 
dolgokat stb. megnevező állománya, 
amelynek alaprétegét a nyelv legrégibb 

(alapnyelvi eredetű, nagyon korai jöve-
vény-, illetőleg belső keletkezésű) szavai 
alkotják. a nyelv története során az alap-
szókészlet elemei vesznek részt legna-
gyobb arányban a különféle szóalkotási 
műveletekben, ezért a belőlük létrejövő 
származékszavak, összetett szavak stb. 
kiterjedt szócsaládokat hoznak létre. 
például fej > fejedelem, fejes, fejetlen, 
fejetlenség, fejezet; fejadag, fejkendő, 
fejléc; élőfej, káposztafej stb.; ír > írás, 
irat, irka, irkál, írnok, iroda, irodalom, 
iromány; iratminta; okirat, vádirat stb. 
Lásd alapnyelv1, alapszókincs, kiegé-
szítő szókészlet, szókészlet.

alapszókincs Lásd alapszókészlet.
alfabetikus írás Lásd betűírás.
álhomonímia Lásd azonosalakúság.
alkalmi kölcsönzés Lásd kölcsönzés.
állami nyelvváltozat Valamely nyelv kü-

lönböző államokban beszélt változata. 
a magyarban: a trianoni utódállamok 
magyar közösségeinek az eltérő állami-
ság és a kétnyelvűség következtében a 
magyarországitól, ill. a mindenkori többi 
utódállambelitől többé-kevésbé eltérő, 
elsősorban szókészleti különbségeket fel-
mutató anyanyelvi nyelvváltozata. Lásd 
kontaktusjelenség, kontaktusnyelv, kon-
taktusváltozat, nyelvi szétfejlődés.

állapottervezés Valamely nyelvvel, nyelv-
változattal, ezek állagával, szerkezeté-
vel, rendszerével összefüggő nyelvi ter-
vezési tevékenység; belső tervezés, 
korpusztervezés, nyelvfejlesztés, nyelv-
művelés. Klasszikus példa a nyelvújítás, 
amely elsősorban szókincsbővítést je-
lent. Lásd elsajátítás-tervezés, helyzet-
tervezés, korpusztervezés, nyelvi terve-
zés, nyelvművelés, nyelvújítás.

allofón Lásd fonémaváltozat.
allomorf ugyanazon szóelem egymástól 

alakilag eltérő, meghatározott szabályok 
szerint megjelenő változatainak neve. 
alakváltozata, allomorfja toldalékoknak 
(-ra/-re, -ba/-be, -hoz/-hez/-höz) és tö-
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veknek (alma ~ almá-, kéz ~ kez-) egy-
aránt lehet. Lásd alakváltozat, alter-
náns, morfémaváltozat.

álszinesztézia Lásd szinesztézia.
alternáns Lásd allomorf.
amelioráció az eredeti semleges vagy 

rosszalló szóhangulatnak javulása, jóra 
fordulása. például kacér ’buja, parázna, 
eretnek’ → ’tetszeni vágyó 〈személy, 
kül. nő〉’. Lásd eufemizmus, jelentésja-
vulás, jelentésromlás, pejoráció,  szó-
hangulat, tabu.

anafora szövegbeli előzményre visszauta-
ló szó, szóelem: névmás, (jelöletlen) 
főnév, igei személyrag, birtokos sze-
mélyjel, illetőleg rokon értelmű szó. 
Lásd deixis, exofora, katafora, korefe-
rencia.

analógia egy nyelvi elemnek vagy elem-
csoportnak egy másik, vele azonos nyel-
vi szinten található elemre vagy elem-
csoportra gyakorolt hatása. a hatás 
általában a gyakoribb jelenség felől a 
ritkább irányába hat, ezért szerepet ját-
szik a rendszerbe nem illeszkedő nyelvi 
jelenségek megszüntetésében, vagyis a 
nyelvi egységesülésben. az analógia 
hatására szorulnak vissza például a rit-
kább tőváltozatok (zászlaja > zászlója, 
erdeje > erdője), illetőleg a paradigmá-
nak a ragozási sorból „kilógó” alakjai 
(adok, adsz, ád > adok, adsz, ad; vár-
nók, kérnők > várnánk, kérnénk). Lásd 
rendszerkényszer, újgrammatikusok.

anglicizmus 1. az angol nyelvre jellemző 
nyelvi sajátosság. 2. az angol nyelvből 
származó nyelvi forma a magyarban. 
például a mondatrészek terjengősebb 
kiemelése (Ami nekem tetszik, az az, 
hogy …’Nekem az tetszik a legjobban, 
hogy …’). Lásd bázisnyelv, gallicizmus, 
germanizmus, hungarizmus, interfe-
rencia, latinizmus, russzicizmus, tü-
körszó.

anorganikus hang Lásd inetimologikus 
hang.

antonimák egymással ellentétes jelentésű 
szavak viszonya. például fekete – fehér; 
jön – megy; kinn – benn. ellentétes je-
lentésviszonyban szóelemek is állhat-
nak, például a valamivel való ellátottsá-
got kifejező -s és a valaminek hiányát 
jelölő -talan/-telen ~ -tlan/-tlen képző. 
Lásd ellentétes jelentésű szavak, mező-
kapcsolatok, rokonértelműség, sze-
mantikai csoportok, szinonímia.

anyakódex olyan, legtöbbször latin nyelvű 
kódex, amelybe bejegyezve rövid ma-
gyar szövegemlék maradt ránk. Ilyen a 
pray-kódex, amelyben a Halotti beszéd 
megőrződött. Lásd kódex, nyelvemlék, 
vendégszöveg.

archaizmus 1. a használatból visszaszo-
rult vagy visszaszoruló szó, szókapcso-
lat vagy nyelvtani szerkezet, amelyet 
egy kor beszélői csak a megelőző idő-
szakok írásbeliségéből vagy idősebb 
emberek beszédéből ismerhetnek. 2. 
a szépirodalomban a régiesítés tudatos 
eszközeként használatos nyelvi elem 
vagy szerkezet. például a mai kor ma-
gyar beszélői számára archaizmusok az 
-á/-é jeles múlt idő, a szenvedő ragozású 
igealakok, a konflis ’bérkocsis’, tollkés 
’zsebkés, bicska’, nádméz ’cukor’, stu-
díroz ’tanulmányoz, töpreng valamin’ 
lexémák. Lásd neologizmus, szókészlet.

argó eredetileg csak a bűnözők titkos cso-
portnyelve, ún. tolvajnyelv. az újabb 
magyar korban tágabb értelművé vált: a 
csoportnyelvek keveredéséből eredő, 
gyakran pejoratív vagy durva szóhan-
gulatú nyelvváltozatot jelöli. az argó 
szavak és kifejezések folyamatosan be-
szivárogtak a diáknyelvbe, társalgási 
nyelvbe, s innét részben a köznyelvbe is. 
Lásd bázisnyelv, szleng, zsargon.

artikulációs fonetika Lásd fonetika.
aspektus a mondatok belső időszerkezete, 

melyben a cselekvés folyamatos vagy 
befejezett jellegének van kitüntetett sze-
repe. Legfontosabb kifejezőeszközei a 
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magyarban az igekötők, a szórend, a 
névelőhasználat, az igeképzők.

aszindeton 〈a tömörebb kifejezés eszkö-
zeként〉 a kötőszó elhagyása, mellőzése. 
az aszindeton nagyon gyakori a mellé-
rendelő mondatokban.

asszimiláció1 Lásd hasonulás.
asszimiláció2 az (eredeti) anyanyelv fel-

adását eredményező folyamat, amelynek 
során valamely egyén vagy közösség 
úgy olvad, ill. illeszkedik be egy másik 
közösségbe, hogy átveszi annak nyelvét 
is. Lásd adsztrátum, nyelvcsere, nyelvi 
maradvány, nyelvterjedés, nyelvvesztés, 
nyelvvisszaszorulás.

asszimilálódás Lásd hasonulás.
asszociációs hangváltozás olyan hangvál-

tozás, melynek során egy hang úgy hat 
egy, a környezetében levő hangra (azonos 
szóalakon belüli vagy közvetlenül szom-
szédos hangra), hogy az annak következ-
tében megváltozik. Lásd egyszerejtés, 
elhasonulás, hangátvetés, hangválto-
zás, hasonulás, szabályos hangváltozás, 
szórványos hangváltozás.

átadó nyelv az a nyelv, amely egy másik 
nyelvre változást előidézve hat. a hatás 
érinthet meglévő szókészleti elemeket, 
nyelvtani jelenségeket, s megnyilvánul-
hat újak keletkezésében, ill. létrejöttük 
ösztönzésében. Lásd átvevő nyelv, köl-
csönzés, szókölcsönzés.

átbetűzés az az eljárás, amelynek során 
egy adott írásrendszerben született szö-
veget (meghatározott szabályok szerint) 
egy másik írásrendszer elemeivel adunk 
vissza. például: cirill betűs szövegnek 
latin betűkkel való leírása. Lásd transz-
literáció.

átírás Lásd fonetikus átírás.
attitűdváltás Lásd nyelvi attitűdváltás.
átvevő nyelv az a nyelv, amelyben egy 

másik nyelv hatására következnek be 
változások. Lásd átadó nyelv, kölcsön-
szó, kölcsönzés.

azonosalakúság a nyelvi jelek alakjának 
és jelentésének az a viszonya, amelyben 
ugyanahhoz az alakhoz különböző, egy-
mással össze nem függő jelentések kap-
csolódnak. például ilyen a fej főnév és a 
fej ige vagy a főnév- és igeképző -at 
viszonya a fonat névszóban és a fonat 
igében. a szűkebb értelemben vett azo-
nosalakúságban a jelentések kezdettől 
fogva határozottan elkülönülnek egy-
mástól (ár1, ár2, ár3, ár4), a tágabb értel-
műben, az ún. álhomonímiában azon-
ban a poliszémiából kiszakadva, a 
jelentések eltávolodásával alakul ki ha-
sonló jellegű, nagyobb mértékű különb-
ség (bolt1 ’bolthajtás, boltozat’, bolt2 
’üzlet[helyiség])’. Lásd ál homonímia, 
divergens változás, hasonlóalakúság, 
homofónia, homográfia, homonímia, 
konvergens változás, paronímia, poli-
szémia, szemantikai csoportok, többje-
lentésű szavak, tőújraalkotás.

bázisnyelv az a nyelv (nyelvváltozat), amely 
az egymással érintkező nyelvek (nyelv-
változatok) között nyelvtani szempontból 
meghatározza a megnyilatkozás szerke-
zetét; befogadó nyelv. például az angol : 
nem angol nyelvi kapcsolatokban föllépő 
anglicizmusok bázisnyelvei a nem angol 
nyelvek; az argó bázisnyelvei többnyire 
a köznyelvek; a köznyelv : nyelvjárási 
érintkezés bázisnyelvei (nyelvváltozatai) 
a nyelvjárások, a pi dzsinek bázisnyelvei 
többnyire a hó dítók európai nyelvei. Lásd 
anglicizmus, befogadó nyelv, kódkeve-
rés, kódváltás, nyelvi szocializáció, pi-
dzsinizálódás, vendégnyelv.

befogadó nyelv Lásd bázisnyelv.
befogadott nyelv Lásd vendégnyelv.
belehallás az a jelenség, amikor az ember 

az élettelen dolgoknak (például a haran-
goknak, mozdonyoknak) vagy élőlé-
nyeknek (különösen a madaraknak) nem 
nyelvi hangadásában értelmes szavakat, 
kijelentéseket vél felismerni. például ez 
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a motivációja a nyitnikék ’széncinege’ 
elnevezésnek, a madárfütty feltételezett 
„nyitni kék (= kellene)” értelmezése alap-
ján. a hangutánzástól abban különbözik, 
hogy nem új szavakat alkot, hanem már 
meglévő (általában nem hangutánzó) ele-
meket használ fel a hangélmény érzékel-
tetésére. Lásd hangutánzás.

belső diglosszia Lásd diglosszia.
belső keletkezésű szó egy nyelv életében 

keletkezett, szóalkotással vagy szóösz-
szetétellel létrejött szó. Lásd szóalkotás, 
szókészlet, szóteremtés.

belső kétnyelvűség Lásd kettősnyelvűség.
belső kölcsönzés Lásd kölcsönzés.
belső nyelvi rekonstrukció Lásd rekonst-

rukció.
belső tervezés Lásd állapottervezés.
besugárzás Lásd jelentésbesugárzás.
beszéddallam a beszédnek a beszélő 

hangmagasságán, annak változásán 
(hanglejtésén) és hangterjedelmén ala-
puló zeneisége.

beszélt köznyelv Lásd köznyelv.
betűírás olyan írásrendszer, amely hangok 

és betűk (fonémák és grafémák) megfe-
lelésén alapul. az első betűírás a proto-
sínai írás, mely a Kr. e. 2. évezred köze-
pén alakult ki. ez a kiindulópontja a 
későbbi betűírásoknak (főniciai, görög, 
etruszk, latin stb.). Lásd alfabetikus 
írás, fonéma, graféma, helyesírás-tör-
ténet, írásrendszerek.

betűösszevonás egyes írásoknak az a sa-
játossága, hogy egy-egy betű valamelyik 
vonását egyszersmind a következő be-
tű(k) egyik elemeként fogják fel. Ismeri 
e jelenséget a középkori latin írás és a 
székely rovásírás is. Lásd ligatúra, szé-
kely rovásírás.

bontóhang a mássalhangzó-torlódás fel-
oldását szolgáló magánhangzó, amely 
két mássalhangzó közé lép be. például: 
szl. brat > barát, szerelmnek > szere-
lemnek. Lásd előtéthang, hangváltozás, 
mássalhangzó-torlódás feloldása.

csángósodás 〈a moldvai csángók anya-
nyelvi beszűkülésére utaló kifejezés-
ként:〉 kétnyelvűségi állapotban bekövet-
kező anyanyelvi zsugorodás, leépülés, 
amelynek folyományaként az anyanyelv 
használata csökken, familiáris térre szo-
rul vissza, s funkcionálisan is egyszerű-
södik. Lásd lexikai hiány, nyelvi hiány, 
nyelvleépülés.

csonka tő az a tőváltozat, amely történeti-
leg a tővégi magánhangzó eltűnésével 
keletkezett a toldalék nélküli alakban 
(például hal, víz). Lásd alapalak, hang-
zóvesztő tövek, szótári tőalak, teljes tő, 
tő, többalakú tövek.

defonologizálódás az a jelenség, amikor 
hangváltozások eredményeképpen egy 
nyelvi rendszerből egy korábban meg-
volt fonéma eltűnik. ezt mutatja a velá-
ris i̮  alakulása az ómagyar korban. Lásd 
fonéma, fonologizálódás, hangválto-
zás, ma gán  hang zóeltűnés, mássalhang-
zó eltűnés.

deixis a közlésben olyan elem, amely nem 
megnevez valamilyen dolgot, hanem 
(többnyire névmással) közvetlenül rá-
mutat arra. például a „Melyik a te szé-
ked?” kérdésre adott válasszal így: Ez. 
a deixis utalhat a szöveg valamely ré-
szére (s nem a szöveg tartalmára) is: 
alább, később. Lásd anafora, exofora, 
kata fora, koreferencia, rámutatás.

delabializáció Magánhangzó-változás: egy 
labiális (ajakkerekítéses) magánhangzó-
nak illabiálissá (ajakrésessé) válása. pél-
dául bab > palóc bȧb. Lásd hangválto-
zás, labializáció.

denazalizáció Mássalhangzó-változás: egy 
nazális mássalhangzó eltűnése. például: 
ur. *kumpa > hab. Lásd hang változás.

depalatalizáció Mássalhangzó-változás: 
egy palatális képzéshelyű mássalhang-
zónak nem palatális megfelelőjévé ala-
kulása. például: gyisz nó > disznó. Lásd 
hangváltozás, palatalizáció.

derivátum Lásd származékszó.
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dezaffrikálódás Mássalhangzó-változás: 
egy affrikátának más képzésmódú más-
salhangzóvá, rendszerint spiránssá vá-
lása. például: tör. čatїr > sátor. Lásd 
affrikálódás, hangváltozás.

diakritikus jel Lásd mellékjel.
diakrónia Idő-egymásutániság, a nyelv, a 

rendszer változási folyamata, a változó 
nyelvi rendszerek időbeli egymásutánja. 
Lásd egyöntetűségi elv, szinkrónia.

diftongizálódás Magánhangzó-változás: 
egy hosszú magánhangzónak diftongus-
sá (kettőshangzóvá) válása. például: jó 
> nyugat-dunántúli jõ. Lásd hangvál-
tozás, monoftongizálódás.

diglosszia az a jelenség, amikor egy nyelv-
közösségben egy nyelv két különböző, 
funkcionálisan jól elkülönülő változatát 
használják a szerepkörök és a használa-
ti színterek következetes elkülönítésével 
s az egész közösséget átfogóan (például 
svájcban a standard németet és a svájci 
németet). az egyik változat a nyilvános-
ság nyelvhasználatának az írásbeliség-
hez kötődő, iskolában elsajátított, kodifi-
kált tekintélyes kódja (szakrális nyelv, 
standard), a másik nem kodifikált, írás-
beli hagyomány nélküli, spontán elsajá-
títású elsődleges anyanyelvi változat, 
amely a mindennapi társalgásnak az 
írott nyelvi használathoz képest tekin-
tély nélküli, de ún. rejtett presztízsű 
beszélt nyelvi kódja (hétköznapi társal-
gási nyelv, nyelvjárás). alkalmazzák két 
különböző nyelv használatának említett 
értelmű összefüggésében is. a kontinen-
tális európai dialektológiában részben a 
standard : nyelvjárás-viszony jelölésére 
is használják („belső diglosszia”). Lásd 
egy séges köznyelv, kettősnyelvűség, 
ket tősnyelvűsödés.

direkt kölcsönszó Lásd kölcsönszó.
disszimiláció Lásd elhasonulás.
disztribúció azoknak a mondatbeli he-

lyeknek, környezeteknek az összessége, 
amelyben valamely nyelvi elem előfor-

dulhat, illetőleg a nyelvi jelnek az a sa-
játossága, hogy valamely elemekkel 
társulhat.

divergencia Lásd nyelvi szétfejlődés.
divergens változás Különböző irányba 

tartó, egymástól távolodó, széttartó 
nyelvi változás. az álhomonímiában 
például divergens változással válnak el 
egymástól az eredetileg összetartozó 
jelentések. Lásd álhomoní mia, azonos-
alakúság, konvergens változás, nyelvi 
szétfejlődés.

dublett 1. többé-kevésbé hasonló hangzá-
sú és jelentésű, közös eredetű szópár. 
például agg : ó, merít : márt, hártya : 
kártya. 2. Valamely grammatikai funk-
ció jelölésére kialakult alakpár. például 
látá – láta, menj – menjél. Lásd alaki 
változás, etimológia, jelentésmegosz-
lás, szóhasadás.

egyalakú tövek a nyelvtörténetben azok a 
– mindig középső vagy felső nyelvállású 
– magánhangzóra végződő tövek, ame-
lyek minden morfológiai helyzetben 
egyformán viselkednek (kocsi, kapu, 
betű, kávé). a leíró nyelvészetben ezen-
kívül azok a mássalhangzóra végződő 
tövek is idetartoznak, amelyek az ese-
tenként előhangzóval bővült toldaléko-
kat változatlan formában veszik fel (ház 
~ házak). Lásd tő, többalakú tövek, tőtí-
pusok.

egyetemes nyelvtan Lásd generatív nyel-
vészet.

egyeztetés a mondatbeli (szintaktikai) és 
szövegbeli kapcsolatok jelölésének, ki-
fejezésének egyik formája. a számbeli 
egyeztetés lehet alaki egyeztetés (a ház 
áll : a házak állnak) és lehet értelmi 
egyeztetés (Péter és Pál szomszédok). 
az egyeztetés lehet még személybeli 
egyeztetés (én és te tudjuk : ti és ők nem 
tudjátok), szám- és személybeli egyez-
tetés (te írsz : ti írtok), határozottság-
beli egyeztetés (a képet nézem : képet 
nézek) és esetbeli egyeztetés (a szék, a 
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régi : a széket, a régit vagy a székről, a 
régiről). Lásd inkongruencia, kongru-
encia, latinizmus, redundancia.

egyidejűség Lásd szinkrónia.
egyjelentésű szavak az a ritka szemantikai 

kapcsolat, amelyben egy-egy szóalakhoz 
egyetlen jelentés kapcsolódik. az egyje-
lentésűség lényegében csak alkalmi, idő-
leges érvényű sajátosság. egyrészt azért, 
mert meghatározott, illetőleg változó 
szövegkörnyezetben, szituációban más-
más jelölő értékkel telítődhetnek a sza-
vak, másrészt azért, mert ezek az alkalmi 
jelentésárnyalatok sokszor a szó új jelen-
téseként, jelentésárnyalataként rögzülnek 
is, s így az egyjelentésű szóból előbb-
utóbb többjelentésű lesz. Lásd poliszé-
mia, szemantikai csoportok, többjelen-
tésű szavak.

egyöntetűségi elv a múltbeli és a jelenben 
zajló nyelvi folyamatok alapvető hason-
lósága. ezért nincs éles törésvonal a 
szinkrón és a diakrón nyelvi problémák 
között. Lásd diakrónia, szinkrónia.

egyszerejtés egy szóalakon belül egymást 
követő két azonos vagy hasonló szótag 
egyikének kiesése. például: Szárazaszó 
> Szárszó. Lásd asszociációs hangvál-
tozás, hang változás, haplológia.

együttműködési elv a nyelvi kommuni-
kációt irányító ösztönös viselkedésmód: 
a beszélő és a hallgató hajlandó erőfe-
szítéseket tenni a megértetés és megér-
tés érdekében, ezért közösen elfogadott 
normákat tartanak be. Lásd nyelvi al-
kalmazkodás.

elemcsere a nyelvi változás eredménye-
ként valamely nyelvi funkciót betöltő 
nyelvi elemnek egy másikkal történt 
felváltása, miközben a funkció változat-
lan marad. például a határozott tárgy 
jelölésére használt, visszaszoruló alap-
nyelvi *-m-et a -t váltotta fel. Lásd tol-
dalék.

elemismétléses képzőbokrosulás Képző-
keletkezési mód: a meggyöngült eredeti 

jelentés megerősítése, nyomatékosítása 
végett kétszer jelenik meg ugyanaz a 
képző. Lásd például az ősmagyarban 
keletkezett -lal/-lel képzőbokrot. Lásd 
kép zőbokrosulás, szinonimképző-bok-
rosulás, toldalék.

elemszilárdulás szóalkotási folyamat, 
amelynek eredményeként tő és rag vagy 
tő és jel szerkezeti kapcsolata – rögzülve 
– új lexémává válik. a határozóragos ala-
kulatokat érintő a ragszilárdulás (példá-
ul hanyatt, rögtön), a birtokos személy-
jelet tartalmazó alakokban bekövetkező 
a jelszilárdulás (például: benne, hozzád, 
tőlünk). Lásd elhomályosulás, lexikali-
zálódás, ragszilárdulás, szóalkotás.

életkori változás az életkorral járó nyelv-
használati változások. tudvalevő, hogy 
ugyanazon egyének kisgyermekkori, 
fiatalkori és időskori nyelvhasználata 
eltér egymástól. az életkori változás 
nem jelenti a nyelvközösség egésze 
nyelvhasználatának, tehát az adott 
nyelvnek a változását.

elhasonulás az a jelenség, amikor egy szó-
alakon belül egy hang úgy hat egy vele 
azonos vagy hozzá közeli képzésű hang-
ra, hogy azt magától eltérővé alakítja. 
például: háss > hárs, tahát > tehát. Lásd 
asszociációs hangváltozás, disszimilá-
ció, hangváltozás, hasonulás.

elhomályosulás a nyelvi elemek (tő, tolda-
lék, összetétel) eredeti szerepének a nyelv-
érzék számára felismerhetetlenné válása. 
például egyes igetövek és igeképzők el-
homályosulásával már a magyar nyelv 
külön élete előtt is számolhatunk, de a 
jelenség főként az ómagyar korban bon-
takozik ki: csókol, facsar, harap, akar. 
a családosult tövek esetében a képző-
szembenállások alapján általában köny-
nyen felismerhető a szerkesztettség: her-
vad : hervaszt, indul : indít, apaszt : 
apad : apály. Lásd elemszilárdulás, eti-
mológia, lappangó képző, lappangó tel-
jes tő, tő.
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elízió Lásd magánhangzó-kivetés.
ellentétes jelentésű szavak egymással 

szemben álló jelentésű szavak viszonya. 
például fekete – fehér; jön – megy; kinn 
– benn. ellentétes jelentésviszonyban 
szóelemek is állhatnak, például a valami-
vel való ellátottságot kifejező -s és a va-
laminek hiányát jelölő -talan/-telen ~ 
-tlan/-tlen képző. Lásd antonimák, me-
zőkapcsolatok, rokonértelműség, sze-
mantikai csoportok, szinonímia.

ellipszis a mondat egy részének kihagyá-
sa oly módon, hogy a hiányzó rész a 
szövegkörnyezetből, a szituációból ki-
következtethető.. a kihagyásnak lehet 
grammatikai szerepe (különösen a mon-
dattörténetben) és lehet stilisztikai (nyo-
matékosítás, tömörség stb.). például 
miért van az, hogy → miért hogy és 
„Hamar a madarat! … El kell venni 
tőle”.

előreható hasonulás a hasonulásnak az a 
fajtája, amikor a változást előidéző hang 
a szóalakban megelőzi azt a hangot, 
amelyen a változás végbemegy. például: 
mosja > mossa. Lásd hangváltozás, ha-
sonulás, hátraható hasonulás, prog-
resszív hasonulás.

előtéthang a mássalhangzó-torlódás felol-
dását szolgáló magánhangzó, mely szó 
eleji mássalhangzó-kapcsolat elé kerül. 
például: ol. stallo > istálló. Lásd bontó-
hang, hangváltozás, mássalhangzó-tor-
lódás feloldása, protetikus hang.

elsajátítás-tervezés Valamely nyelv vagy 
nyelvváltozat megtanulása, megtanítása 
intézményes lehetőségeinek a megszer-
vezését célzó nyelvi tervezési tevékeny-
ség. például az iskolai oktatás tannyelvi 
tervezése. Lásd állapottervezés, hely-
zettervezés, nyelvi tervezés.

elsőnyelv a kisgyermekkorban, tehát az 
elsődleges nyelvi szocializáció idején 
spontán módon elsajátított, szülőktől 
(környezettől) a gyermekeknek a szóbe-
liség útján hagyományozott nyelv. Lásd 

alapnyelv2, másodnyelv, vernakulari-
záció.

elvonás az a szóalkotási mód, amelyben 
egy addig nem létezett tövet következtet-
nek ki származékszóból, összetételből 
vagy jeles szóalakból. például (az igésítő 
képzős) onomatopoetikus igékből főnévi 
tövet (fütyül, füttyent → fütty); a régi 
csendesz melléknév csendes alakváltoza-
tát -s képzősnek értelmezve a csend fő-
nevet; a kisded elemismétléses szár-
mazékszót kis- előtagú összetételnek 
tekintve a ded főnevet vagy a r. szű ’szív’ 
főnév személyjeles szíve tőváltozatából 
az új szív alapszót, a nagytakarítás név-
szói összetételből pedig a nagytakarít 
igét. a fütyül → fütty, a csendes → csend 
és a nagytakarítás → nagytakarít válto-
zást másfelől részleges ráértésnek is ne-
vezhetjük, mert az új tövek meglevő (-l, 
-s és -ás) képzők elhagyásával, leválasz-
tásával jöttek létre. Lásd adaptáció, szó-
alkotás, szóképzés, ráértés.

érintkezésen alapuló jelentésátvitel Lásd 
jelentésátvitel, metonímia, metonimi-
kus jelentésátvitel.

érintkezésen alapuló névátvitel Lásd 
metonímia, metonimikus névátvitel, 
névátvitel.

értelmezés Nyelvemlékekkel kapcsolat-
ban: egy régi szövegnek mai magyar 
nyelven való visszaadása. Lásd nyelv-
emlék, olvasat.

értelmi egyeztetés Lásd alaki egyeztetés, 
egyeztetés.

esetbeli egyeztetés Lásd egyeztetés.
etimológia 1. a történeti nyelvtudomány-

nak a szavak eredetét kutató ága. 2. 
a szavak eredetének vizsgálata, szófej-
tés. 3. Valamely szó eredete. például: a 
kút szó etimológiája ismeretlen. Lásd 
alapnyelv, dublett, elhomályosulás, nép-
etimológia.

etimologikus hang a szó kikövetkeztet-
hető legkorábbi hangalakjába beletarto-
zó hang. Lásd inetimologikus hang.
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eufemizmus pejoratív, durva v. (illem)sér-
tő szavaknak, kifejezéseknek kedvezőbb 
jelentésű, enyhébb szóhangulatú szavak-
kal, kifejezésekkel való helyettesítése. 
például testes, ill. jó húsban van ’(na-
gyon) kövér’; nem valami szép ’csúnya’. 
Lásd amelioráció, kakofemizmus, 
szépítő kifejezés, tabu.

exofora a nyelven kívüli szituációra, kö-
rülményekre utaló nyelvi elem. például 
itt v. ott (van a keresett tárgy). Lásd ana-
fora, deixis, katafora, koreferencia.

felszíni szerkezet Lásd generatív nyelvé-
szet.

figura etymologica Ismétléses alakzat, 
amelyben azonos tövű szavak alkotnak 
egy nyelvtani és jelentéstani egységet: 
úttalan utakon, kérve kér, nőttön-nő, tú-
lon-túl. Ismétlődő jellege miatt hatásos 
stíluseszköz, fokozó, megnövelő szerepe 
van a szövegben, a stilisztika az alaki 
erősítés eszközei között tartja számon. 
Legkorábbi szövegemlékeinkben is ta-
lálhatók, például a Halotti beszédben: 
halalnec halalaal holz, az óma gyar 
Mária- siralomban: vylag uilaga viragnac 
uiraga. a mai mindennapi és sajtóbeli 
nyelvhasználatban gyakran előfordul, 
jellemző a Bibliára, a népköltészetre, a 
népmesékre. Lásd tő.

fiktív tő Korábban aktív, önálló lexémaként 
is használatos, de azután aktivitását, 
önállóságát elveszített, kötött morfémá-
vá vált tő. előfordul, hogy a tőige ilyen 
minőségében az egész nyelvi rendszer-
ből kihal, és csak elszigetelt továbbkép-
zett formában él tovább (mut ’mutat’). 
Más esetben a tőige is megmarad, de 
származékaival úgy elszakadnak egy-
mástól, hogy a szinkrón nyelvi tudat már 
nem érzékeli az összetartozásukat (meg-
öl : üldöz, esik : esedezik). Lásd elho-
mályosulás, tő; passzív tő.

fókusz Lásd aktuális mondattagolás.
fonéma Funkcionális hangtípus, egy nyelv 

hangrendszerének legkisebb, tovább 

nem bontható egysége. önálló jelentése 
nincs (ezért nem nyelvi jel); viszont 
meghatározó szerepet játszik a nyelvi 
jelek megkülönböztetésében. az, hogy 
egy beszédhang fonéma értékű, szem-
benállásokkal igazolható, például vagy 
: vágy, öröm : üröm. Jele a ferde zárójel: 
/a/. Lásd betűírás, defonologizáló dás, 
fonémarendszer, fonémaváltozat, fone-
tika, fonológia, fonológiai szembenál-
lás, fono logizálódás, morfonéma.

fonémarendszer egy nyelv fonémaállomá-
nya, amelyben az elemek meghatározott 
tulajdonságaik alapján csoportosíthatók. 
Lásd fonéma, fonológia, fonológiai 
szembenállás, magánhangzórendszer, 
mássalhangzórendszer.

fonémaváltozat egy fonéma sajátos ejtés-
változata, mely vagy a hangkörnyezet 
hatására lép fel, vagy attól függetlenül 
jelentkezik. például a hang szóban jelent-
kező ȧ. Jelentések megkülönböztetésében 
nem játszik szerepet. Lásd alakváltozat, 
allofón, fonéma, kombinatorikus vari-
áns, variáns.

fonetika a nyelv hangzó oldalával foglal-
kozó tudomány. Vizsgálja a beszéd lét-
rehozásának folyamatát (artikulációs 
fonetika), a beszédet mint hangjelensé-
get (akusztikai fonetika), a beszéd ész-
lelésének, feldolgozásának kérdéseit 
(percepciós fonetika), valamint a fenti 
tevékenységekben közreműködő agyi 
folyamatokat (neurofonetika). Lásd fo-
néma, fonológia.

fonetikus átírás olyan, a nyelvtudomány-
ban kialakult írásrendszer, melynek célja 
a kiejtés minél hívebb visszaadása, az egy 
jel–egy hang megfelelés alapján, sajátos 
kiegészítő jelek felhasználásával. Ilyen a 
finnugor nyelvtudományban ismert 
setälä-féle átírás, a nyelvjáráskutatásban 
használt magyar egyezményes hangjelö-
lés, valamint a Nemzetközi Fonetikai 
társaság (Ipa) rendszere. az átírt hang, 
hangsor szögletes zárójelbe kerül: adtam 
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[attam]. Lásd átírás, helyesírás-történet, 
mellékjel, transzkripció.

fonológia a nyelvtudománynak az az ága, 
amely a nyelvek hangrendszerét vizsgálja. 
számba veszi egy nyelv fonémakészletét, 
a rendszerben érvényesülő elveket, a han-
gok nyelvi viselkedésének, egymásra ha-
tásának szabályait. Foglalkozik a minden 
nyelvre érvényes szerkezeti sajátosságok-
kal is. Lásd fonéma, fonémarendszer, 
fonetika, fonológiai szembenállás.

fonológiai oppozíció Lásd fonológiai 
szembenállás.

fonológiai szembenállás egy adott nyelv 
hangrendszerében meghatározó jellegű, 
a nyelvi jelek megkülönböztetésében is 
szerepet játszó szembenállás. például 
zöngésség szerinti szembenállás: szab : 
zab. Lásd fonológiai oppozíció, magán-
hangzórendszer, mássalhangzórend-
szer, szupraszegmentális eszközök.

fonologikus rendszerek Lásd írásrend-
szerek.

fonologizálódás az a jelenség, amikor 
hangváltozások eredményeképpen egy 
nyelvi rendszerben új fonéma jelenik 
meg. például: ősm. hangzóközi t > z. 
Lásd defonologizá lódás, fonéma, hang-
változás.

fonotaktikai helyzet a szóalakban elfog-
lalt helyzet, mely a hangváltozások több-
ségében fontos szerepet játszik. Határo-
zottan elkülönül egymástól a szókezdő, 
a szó belseji és a szóvégi helyzet. a szó 
belseji helyzeten belül különös figyelmet 
érdemel a hangzóközi (két magánhang-
zó közötti) pozíció. számításba veendők 
továbbá a hangok hangsorba szervező-
désének általános szabályai egy adott 
nyelv adott korszakában (a magánhang-
zók és a mássalhangzók szokásos elren-
deződése, a szótagok felépítése, a szó-
tagszámmal összefüggő kérdések stb.). 
Lásd fono taktikai kötöttségek, hang-
környezet, hangváltozás, kétnyíltszóta-
gos tendencia.

fonotaktikai kötöttségek a fonotaktikai 
helyzetből adódó kötöttségek, melyek 
egy adott hangváltozásban meghatározó 
szerepet játszanak. például: az ősmagyar 
t > z változás (zöngétlen zárhang zöngé-
sülése majd spirantizálódása) hangzókö-
zi helyzethez kötve játszódott le. Lásd 
fonotaktikai helyzet, hangváltozás.

fordított szórend Lásd inverzió, szórendi 
csere.

formáns Lásd affixum, járulékos szóelem, 
toldalék.

főnevesülés az a szófajváltás, amelyben 
(tapadással) főnévi szófajúvá válik mel-
léknévi igenév (szabó ember → szabó) 
vagy melléknév (szekeres ember → sze-
keres), illetőleg határozószó (haza [jött] 
→ haza ’hon’), számnév (tized 〈tört-
számnév〉 → tized ’adófajta’). Lásd szó-
fajváltás.

funkcionális nyelvleépülés Lásd nyelvle-
épülés.

független hangváltozás olyan hangválto-
zás, mely hangkörnyezettől függetlenül 
játszódik le. Ilyen a nyelvterület nagy 
részén bekövetkezett ly > j hangválto-
zás. Lásd függő hangváltozás, hangvál-
tozás.

függő hangváltozás olyan hangváltozás, 
amely meghatározott hangkörnyezetben 
zajlik, annak függvényében következik 
be. ez jellemző a szabályos, tendencia-
szerű hangváltozásokra. Lásd független 
hangváltozás, hang változás, kombina-
torikus hangváltozás, szabályos hang-
változás, tendenciaszerű hangváltozás.

gallicizmus 1. a francia nyelvre jellemző 
nyelvi sajátosság. 2. a francia nyelvből 
származó nyelvi forma a magyarban. 
például a mutató névmás pongyola, nyo-
mósító kitétele (a pénz, az boldogít). 
Lásd anglicizmus, germanizmus, hun-
garizmus, interferencia, latinizmus, 
russzicizmus, tükörszó.

gazdaságosság a nyelvi megnyilatkozáso-
kat a tényleges kommunikációs szükség-
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letekhez igazító, és a változásokat meg-
felelő keretekben tartó közlési elv. 
a gazdaságosság befolyásolja a nyelvi 
jelek, jelkapcsolatok mozgását: például 
az új jelenségek kialakulásánál a közlés 
érdekeit, az elérhető legkisebb erőkifej-
téssel való megvalósíthatóságot, racioná-
lisságot, rövidséget támogatja. a közlés-
ben szükségtelenül keletkezett vagy 
szükségtelenné vált, redundáns elemeket 
kiszorítja. Visszatartja a változásokat ott, 
ahol azok a közlés célszerűsége tekinte-
tében fölöslegesek vagy éppen zavarók 
lennének. Lásd jelöletlenség, ökonómia.

geminálódás rövid magánhangzó kettő-
ződése. például: óm. nagyobak > na-
gyobbak. Lásd hangváltozás.

gemináta Kettőzött mássalhangzó. Lásd 
rövidülés.

generatív nyelvészet Nyelvelméleti irány-
zat, amely az 1950-es években alakult ki, 
elsősorban Noam Chomsky amerikai 
nyelvész munkásságában. a generatív 
nyelvészet a nyelvet az egyetemes nyelv-
tan egyetemes szabályoktól irányított, de 
nyelvenként eltérő megvalósulásként ha-
tározza meg. elmélete szerint minden 
ember azonos nyelvi képességgel (nyelvi 
kompetenciával) születik, amely ugyan-
azt az egyetemes nyelvtant tartalmazza, 
s amely biztosítja, hogy az ember az 
anyanyelvén nyelvtanilag jól formált 
mondatokat tud létrehozni. a generatív 
nyelvtan a nyelvi kompetenciának, a „rej-
tett” nyelvi tudásnak kifejtett, szabályok-
ba foglalt modellje. Feltételez egy mély-
szerkezetet, amelyből transzformációk 
során kialakul a felszíni szerkezet (a 
mondat tényleges szintaktikai szerkeze-
te), s amely meghatározott fonetikai-fo-
nológiai alakban (performanciában) 
valósul meg.

germanizmus 1. a német nyelvre jellemző 
nyelvi sajátosság. 2. a német nyelvből 
származó nyelvi forma a magyarban. 
például a határozatlan névelő az azono-

sító alany-állítmány szerkezetekben (ez 
egy jó ötlet); a megkülönböztető címek-
nek a tulajdonnév elé helyezése (báró 
Wesselényi Miklós, gróf andrássy Gyu-
la, doktor Kovács anna stb.); a német 
mintára alkotott tükörszók (fejhang : 
Kopfstimme, pályaudvar : Bahnhof). 
Lásd anglicizmus, gallicizmus, hunga-
rizmus, interferencia, latinizmus, rusz-
szicizmus, tükörszó.

glagolita írás az az írás, amelyet Cirill és 
Metód, a szláv népek térítői hoztak létre 
a 9. században, a görög kisbetűkre tá-
maszkodva. Keletkezése összefügg a 
bibliafordítás igényével, használatát el-
sősorban egyházi könyvek tartották fenn 
több szláv nyelv történetében. Lásd be-
tűírás, írásrendszerek.

glosszák Latin (ritkán más) nyelvű szöve-
gek egyes szavainak, kifejezéseinek 
lapszélre vagy sorok közé írt értelmezé-
sei.

graféma egy nyelv írásrendszerének leg-
kisebb jelentés-megkülönböztetésre al-
kalmas egysége; betűírásokban a foné-
mának megfelelő elem. Jele a csúcsos 
zárójel 〈a〉. Lásd betűírás, fonéma, írás-
rendszerek.

grammatikalizáció a nyelvtani szerkezet 
azon változása, amelynek során kategó-
riaváltásokkal az önállóbb szerkezetek, 
elemek a kevésbé önállók irányába halad-
nak. például egyes önálló szavak raggá 
válhatnak, és ezek a ragok átveszik, sőt 
differenciáltabbá teszik azt a funkciót, 
amelyet addig pusztán a szó mondatbeli 
pozíciója jelölt. Így alakultak ki a szemé-
lyes névmásokból a határozott igeragozás 
személyragjai (m > -m, t > -d, s > -i), 
a -beli, -ság/-ség, -hat/-het képző. előfor-
dulhat, hogy egy önálló jelentéssel ren-
delkező alapszófajú szó kategóriavesztés-
sel viszonyszóvá válik: hiszem > hiszen. 
Lásd gram matikalizálódás.

grammatikalizálódás Lásd grammatika-
lizáció.
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hangátvetés Mássalhangzó-változás, mely-
nek során egy szóalakon belül két más-
salhangzó helyet cserél. például: szökcse 
> szöcske. Lásd asszociációs hangválto-
zás, hangváltozás, metatézis.

hangfejlődési tendencia Lásd hangválto-
zási tendencia.

hangfestés Hanghatással nem járó (látható, 
tapintható, mozgásában érzékelhető) 
jelenségnek beszédhanggal történő ér-
zékeltetése. az így létrejövő szó 
hangalakja és jelentése között kapcsolat 
van. például: babrál, cammog, serteper-
tél. Lásd hangutánzás, hangszimbolika, 
szóteremtés.

hanghelyettesítés az a jelenség, amikor 
egy jövevényszó valamely hangját, mely 
az átvevő nyelv rendszeréből hiányzik, 
ez utóbbiban más elem helyettesíti. pél-
dául: szl. nemec > német.

hanghézag Lásd hiátus.
hangkörnyezet Lásd fonotaktikai hely zet.
hanglejtés Beszéd közben a hang magas-

ságának a változása, hullámzása; a be-
széd dallama. a hanglejtésnek az érze-
lem és nyomaték kifejezésében, ill. 
mondattípusok megkülönböztetésében 
van elsősorban szerepe. Lásd beszéddal-
lam, hangsúly, szupraszegmentális 
eszközök.

hangrend egyes nyelveknek, köztük a ma-
gyarnak az a sajátossága, hogy a szavak 
többsége vagy csak magas (palatális), 
vagy csak mély (veláris) magánhangzók-
ból áll. például: barát, egész. Vannak 
emellett vegyes hangrendű szavak is, 
például papír. Morfológiai szempontból 
a fenti szabály a szótőre értendő; toldalé-
kok kapcsán hangrendi illeszkedésről 
beszélünk. Lásd hangrendi átcsapás, 
hangrendi illeszkedés, hangrendi pár-
huzam, magánhangzó-harmónia, 
magán hang zó-  illeszkedés.

hangrendi átcsapás a szó hangrendjének 
megváltozása: magasból mély vagy 
mélyből magas hangrendűvé válása. pél-

dául: gyúr > gyűr. Mindkét szóalak 
megmaradása esetén jellemző a jelenté-
sek elkülönülése is. Lásd hangrend, 
hangváltozás, szóhasadás.

hangrendi illeszkedés a magánhangzó-il-
leszkedésnek az az esete, amikor a tol-
dalék magánhangzója a tő hangrendjé-
nek megfelelően jelenik meg palatális, 
illetve veláris magánhangzó formájában: 
házban, kertben. Lásd hangrend, hang-
változás, magánhangzó-harmónia, ma-
gánhangzó-illeszkedés, palato-veláris 
illeszkedés.

hangrendi párhuzam az a jelenség, ami-
kor két szó hangalakja csupán a hang-
rend tekintetében különbözik, s jelenté-
sük között is belső összefüggés 
állapítható meg. például: család – cse-
léd. Lásd hangrend.

hangrés Lásd hiátus.
hangsúly egyes szótagoknak az a tulajdon-

sága, hogy kiemelkednek a többi közül. 
a többlet jelentkezhet hangerőben, 
hangmagasságban, időtartamban, vagy 
ezek együttesében. elkülönítendő egy-
mástól a szóhangsúly és a mondathang-
súly; ez utóbbit összetett szabályrend-
szer határozza meg. Lásd hanglejtés, 
nyúlás, szupraszegmentális eszközök.

hangszimbolika Hangoknak és hangkap-
csolatoknak az a sajátossága, hogy kép-
zési jellegzetességeik és akusztikai hatá-
suk révén bizonyos hangulatokat 
felidézzenek, különösen ha egy adott 
szövegrészben az átlagos előfordulásnál 
gyakrabban vannak jelen, s a hangulati 
hatás összhangban van a szöveg jelenté-
sével. például: az l hangok szerepe a kö-
vetkező verssorban: „elhull a virág, el-
iramlik az élet”. Lásd hangfestés, 
hangutánzás.

hangtörténet a nyelvtudománynak az az 
ága, amely egy nyelv hangrendszerének 
történeti változásait vizsgálja. számba 
veszi az egyes korszakok fonémaállo-
mányát, a fonémák közötti rendszertani 
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összefüggéseket, a keletkező és eltűnő 
elemeket. Leírja a hangváltozásokat s 
azok következményeit. Vizsgálja a nyel-
vek történetében megfigyelhető általá-
nos vonatkozásokat is. Lásd fonéma-
rendszer, hangváltozás, nyelv tör ténet.

hangtörvény olyan hangváltozás, amely 
maradéktalanul, kivétel nélkül érvénye-
sül. Ilyen az egykori tővéghangzók eltű-
nése abszolút szóvégen. Lásd hangvál-
tozás, hangváltozási tendencia, 
szabályos hangváltozás, újgrammati-
kusok.

hangutánzás akusztikai jelenségnek be-
szédhangokkal történő érzékeltetése. az 
így létrejövő szó hangalakja és jelentése 
között kapcsolat van. például: bim-bam, 
durr, durran, lics-locs, locsog stb. Lásd 
belehallás, hangfestés, hangszimboli-
ka, onomatopoézis, szóteremtés.

hangűr Lásd hiátus.
hangváltozás olyan változás, melynek so-

rán egy nyelv jeleinek (szavainak) egy 
részében egy adott hang vagy hangkap-
csolat valamilyen irányban elmozdul: 
belőle egy másik hang keletkezik, eset-
leg maga eltűnik vagy éppen megjele-
nik. Mindez az illető nyelv fonémaállo-
mányában is változást idézhet elő. 
a hangváltozások leggyakrabban adott 
fonotaktikai helyzetben (hangkörnye-
zettől függő módon) jelentkeznek. Ha-
tókörük nagysága szerint megkülönböz-
tetünk szabályos és szórványos 
változásokat. az előbbiek széles körben 
hatnak. többségük hangváltozási ten-
dencia, mely az esetek nagy részében 
bekövetkezik; jóval ritkábbak a kivétel 
nélküli hangváltozások, melyek hang-
törvényeknek is nevezhetők. egy hang-
változás leírása során a változás időbeli, 
területi és társadalmi vonatkozásai is 
figyelmet érdemelnek. Lásd affrikáló-
dás, asszociációs hangváltozás, bontó-
hang, defonologizálódás, delabializá-
ció, denazalizáció, depa la ta li záció, 

dez affrikálódás, diftongizálódás, egy-
szerejtés, elhasonulás, előreható haso-
nulás, előtéthang, fonémarendszer, 
fo  nologizálódás, fonotaktikai helyzet, 
fo notaktikai kötöttségek, független 
hangváltozás, függő hangváltozás, ge-
mi nálódás, hangátvetés, hangbetoldás, 
hangkiesés, hangváltozási tendencia, 
hangrendi átcsapás, hangrendi illesz-
kedés, hangtörvény, hasonulás, hiátus, 
hátraható hasonulás, hiátustöltés, hi-
átustöltő mássalhangzók, hiperurba-
nizmus, két nyíltszótagos tendencia, 
labializáció, magánhangzó-eltűnés, 
ma gánhangzó-kiesés, magánhangzó- 
ki vetés, mássalhangzó-eltűnés, mással-
hangzó-kiesés, mássalhangzó-torlódás 
feloldása, mo noftongizálódás, nyíltabbá 
válás, nyúlás, összevonás, pa la ta li zá ció, 
részleges hasonulás, rövidülés, spi ran-
tizálódás, szabályos hangváltozás, szór-
ványos hangváltozás, teljes hasonulás, 
tendenciaszerű hangváltozás, téves reg-
resszió, téves visszaütés, tővéghangzó, 
tővégi időtartam-váltakoztatás, vokali-
záció, zártabbá válás.

hangváltozási tendencia olyan hangvál-
tozás, amelynek során egy hang vagy 
hangkapcsolat azonos fonotaktikai 
helyzetben, azonos térben és azonos idő-
ben az esetek jelentékeny hányadában 
azonos módon változik meg. Lásd hang-
fejlődési tendencia, hangváltozás, 
hangtörvény, szabályos hangváltozás, 
szórványos hangváltozás.

hangzóközi helyzet Két magánhangzó kö-
zötti helyzet. Lásd intervokális helyzet, 
nyúlás.

hangzónyújtó tövek az a tőtípus, amely a 
véghangzójukat vesztett, többnyire egy 
szótagúvá vált tövek egy részében kiala-
kult. azokban az esetekben, ahol a tő-
véghangzó eltűnt (tehát a csonka tövek-
ben) megnyúlik a magánhangzó (kéz, 
út). ahol a tővéghangzó megmaradt 
(vagyis a teljes tövekben), nincs mit 
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kompenzálni, ezért ott a tőbelseji ma-
gánhangzó rövid marad (kezem, utak). 
a tőbelseji magánhangzó megnyúlása 
hozza létre a tőváltakozást, és hozza lét-
re a tőtípust. Lásd hangzórövidítő tövek, 
tőtípusok.

hangzórövidítő tövek az a tőtípus, amely 
a hosszú magánhangzóra végződő sza-
vak (almá, eké) szóvégi magánhangzó-
jának megrövidülése után jön létre a szó 
alakjában, de a toldaléktól védett hely-
zetben nem történt meg a rövidülés, ott 
megmaradt a hosszú vokális (alma : 
almát, eke : ekét). Lásd hangzónyújtó 
tövek, tőtípusok.

hangzótoldó tövek az a tőtípus, amelynek 
kialakulásában döntő szerepe volt az 
igen korán működésbe lépő kétnyíltszó-
tagos tendencia érvényesülésének még 
a tővéghangzó szóvégi eltűnése előtt 
zéró toldalékos alakban, feltéve, hogy 
ezek legalább három szótagúak voltak 
(*haromu > harmu, *hatalomu > hatal-
mu, *tekozolu > tekozlu). az ilyen sza-
vakban toldalékos és toldalék nélküli 
alakjában is kiesett a tőbelseji magán-
hangzó (*harmu : hármat, hármas). 
a tővéghangzó eltűnése után azonban e 
tövek mássalhangzó-torlódásra végződ-
tek (harm, hatalm, tékozl), amelyet ej-
téskönnyítő magánhangzó betoldódása 
oldott fel (három, hatalom, tékozol). 
Innen származik a tőtípus elnevezése. 
a hasonló alaki felépítésű jövevénysza-
vak analógiával kerültek ebbe a tőtípus-
ba (kapor, torony). Lásd hang zóvesztő 
tövek, tőtípusok.

hangzóvesztő tövek az a tőtípus, amelybe 
a három vagy több szótagú tövek tartoz-
nak, amelyek a kétnyíltszótagos tenden-
cia következményeként a toldaléktól 
őrzött teljes, tővéghangzós tőalakjukban 
veszítenek el egy tőbelseji magánhang-
zót. például a korom : kormos, vádol : 
vádlott típusú tövek csonka töve megőr-
zi a tőbelseji magánhangzót, a teljes tő 

nem. Lásd csonka tő, hangzótoldó tö-
vek, teljes tő, tőtípusok.

haplológia Lásd egyszerejtés.
hasonlóalakúság egymástól csak néhány 

hangban (betűben) különböző szavaknak 
(gyakran összetéveszthető) alaki kapcso-
lata. a hasonlóalakúság kialakulhat (eti-
mológiailag, alaktanilag) összetartozó 
szavak között (például helység : helyi-
ség), s létrejöhet egymással kapcsolatban 
nem állók között (például illedelmes : 
ildomos ’gyors, ügyes, eszes’ → ildomos 
’illő, illendő’). Lásd azonosalakúság, 
paronímia, szóhasadás.

hasonlóságon alapuló jelentésátvitel Lásd 
jelentésátvitel, metafora.

hasonlóságon alapuló névátvitel Lásd 
metafora, névátvitel.

hasonulás az a jelenség, amikor egy hang 
úgy hat egy a környezetében lévő (azonos 
szóalakon belüli vagy közvetlenül szom-
szédos) hangra, hogy azt magával telje-
sen azonossá, vagy magához hasonló 
képzésűvé teszi. Lásd asszimiláció1, 
asszimilá ló dás, asszociációs hangvál-
tozás, elhaso nu lás, előreható hasonu-
lás, hang változás, hátraható hasonulás, 
részleges hasonulás, teljes hasonulás.

határozottságbeli egyeztetés Lásd egyez-
tetés.

határtalanítás Nyelvi tervezési tevékeny-
ség, amellyel a határon túli, anyaországon 
kívüli állami változatok standard hasz-
nálatú nyelvi-nyelvhasználati elemeit, 
jelenségeit is beépítik az egyetemes ma-
gyar nyelv szótáraiba, nyelvtanaiba és 
kézikönyveibe. Lásd nyelvi tervezés.

hátraható hasonulás a hasonulásnak az a 
fajtája, amikor a változást előidéző hang 
a szóalakban követi azt a hangot, ame-
lyen a változás végbemegy. például: szl. 
vidla > villa. Lásd előreható hasonulás, 
hangváltozás, hasonulás, regresszív 
haso nulás.

helyesírás-történet a nyelvtudománynak 
az az ága, amely egy nyelv írott változa-
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tának történeti alakulását vizsgálja, kü-
lönös tekintettel (betűírás esetén) a hang-
jelölésre, azaz a fonémák és a grafémák 
közötti megfelelésre. számba veszi az 
egyes korszakokra jellemző hangjelölési 
rendszereket, az ezekben érvényesülő 
alapelveket, ezek történeti változásait. 
Vizsgálja a szövegtagolással kapcsolatos 
kérdéseket is (írásjelek használata). Kü-
lönös figyelmet fordít a nyelvi tudatosság 
és a norma megnyilvánulásaira. Lásd 
betűírás, fonéma, fonetikus átírás, gla-
golita írás, graféma, huszita helyesírás, 
írásrendszerek, kancelláriai helyesírás, 
katolikus helyesírás, mellékjel, mellék-
jeles helyesírás, nyelvtörténet, protes-
táns helyesírás.

helyzettervezés Nyelvek, nyelvváltozatok 
használati körének, egymáshoz való vi-
szonyának, hivatalos státusának a sza-
bályozására, módosítására irányuló 
nyelvi tervezési tevékenység; külső ter-
vezés, státustervezés. a magyar nyelv 
például 1844-ben lett Magyarország 
hivatalos nyelve. Lásd állapottervezés, 
elsajátítás- tervezés, nyelvi tervezés, 
vernakularizáció.

hiátus Két teljes nyomatékú magánhangzó 
egymás mellé kerülésekor előálló hely-
zet. ennek megszüntetését különféle 
eljárások teszik lehetővé, például: óm. 
mezee > mezeje, Andreas > András. 
Lásd hanghézag, hangrés, hangűr, 
hangváltozás, hiátustöltés, hiátustöltő 
mássalhangzók, magánhangzó-kivetés, 
összevonás.

hiátustöltés a hiátus megszüntetésének az 
a módja, amikor két egymás mellett álló 
magánhangzó közé egy mássalhangzó 
(j, v, h) lép be. például: óm. mezee > 
mezeje. Lásd hangváltozás, hiátus, hi-
átustöltő mássalhangzók.

hiátustöltő mássalhangzók olyan mással-
hangzók, melyek rendszeresen részt vesz-
nek a hiátus megszüntetésében olyan 
módon, hogy a két egymás mellett álló 

magánhangzó közé lépnek be. ezek a 
következők: j, v, h. például: óm. mezee > 
mezeje, kües > köves, fejér > fehér. Lásd 
hangváltozás, hiátus, hiátustöltés.

hiperkorrekció Lásd téves visszaütés.
hiperonimák Valamely jelentésmezőben a 

fölérendelt helyzetű fogalmak. például az 
alma, a barack, a körte hiperonimája a 
gyümölcs. Lásd hiponimák, jelentésme-
ző, kohiponimák, mezőkapcsolatok.

hiperurbanizmus Lásd téves visszaütés.
hiponimák Valamely jelentésmezőben az 

alárendelt helyzetű fogalmak. például 
a gyümölcs hiponimája a biogyümölcs, 
a déligyümölcs. Lásd hi pe ronimák, je-
lentésmező, ko hi po nimák, mezőkap-
csolatok.

homofónia az azonosalakúságnak az a 
részleges változata, amelyben eltérő 
írásmódú szavaknak azonos a hangalak-
ja, a kiejtése. például Eötvös : ötvös; 
roncs : ronts; hej : hely. Lásd azonos-
alakúság, homográfia, homonímia.

homográfia az azonosalakúságnak az a 
részleges változata, amelyben betű sze-
rint azonos írásmódú szavaknak eltérő, 
különböző a hangalakja, a kiejtése. pél-
dául ilyen különbség van a joghurt írás-
képű főnév ejtésében a magyarországi 
magyar [jokhurt] és a szlovákiai magyar 
[jogurt] között. Lásd azonosalakúság, 
homofónia, homonímia.

homonímia Lásd azonosalakúság.
hungarizmus 1. a magyar nyelvre jellem-

ző nyelvi sajátosság. 2. a magyar nyelv-
ből származó nyelvi forma más nyelv-
ben. például a trója-regény magyar 
szövegének szerb és horvát fordításában 
a számnév után egyes számot használtak 
(háromszáz vitéz), a rangot, címet jelen-
tő szót a személy név után tették (Akhil-
leusz úr). Lásd anglicizmus, galliciz-
mus, germanizmus, interferencia, 
latinizmus, russzicizmus, tükörszó.

huszita helyesírás a magyar helyesírás-tör-
ténetben az a rendszer, mely a 15. század-
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ban, először az ún. Huszita biblia kóde-
xeiben (Bécsi és Müncheni kódex) jelenik 
meg, s melynek alapelvét – Husz János 
helyesírási elveinek szellemében – a mel-
lékjelek következetes használata jelenti. 
például: az /sz/–/z/ fonémapár jele a z–ź. 
Legkülönlegesebb betűi az /ö/, /ő/ han-
gértékben használatos  („farkas o”), 
továbbá a /cs/ jelölésére szolgáló . Lásd 
helyesírás-történet, kancelláriai helyes-
írás, mellékjel, mellékjeles helyesírás.

idő-egymásutániság Lásd diakrónia.
igésülés az a ritka szófajváltás, amelyben 

igei szófajúvá válik határozószó ( jelen 
’ott, most, nyilván’ → jelen ’láthatóvá, 
tapasztalhatóvá válik’) vagy melléknév 
(szabad ’nem korlátozott’ → szabad ’le-
het, meg van engedve’). Igésülés zajlott 
le a -t igenévképző múltidő-jellé válása-
kor is. [Vö. a mai kettősséget is: (a) várt 
(eredmény) – (nem) várt rá (tovább)!] 
Lásd szófajváltás.

illeszkedés Lásd magánhangzó-illeszkedés.
indirekt kölcsönszó Lásd kölcsönszó.
inetimologikus hang olyan hang, amely 

eredetileg nem volt jelen egy adott szó 
hangalakjában; ahhoz képest utólag, má-
sodlagosan toldódott be. például: a bar-
lang főnév n eleme (vö. R. barlag). Lásd 
anorganikus hang, etimologikus hang, 
hangváltozás.

iniciálé díszítéssel kiemelt, a szokásosnál 
nagyobb méretű kezdőbetű.

inkongruencia Nem egyeztetés, egyeztetés 
nélküliség. például a magyarban a jelzős 
szerkezetek jellemzője (piros virágokat, 
magam könyve). Lásd egyeztetés, kong-
ruencia.

integráció Lásd kölcsönzés.
interferencia Lásd anglicizmus, galliciz-

mus, germanizmus, hungarizmus, köl-
csönzés, latinizmus, russzicizmus.

intervokális helyzet Lásd hangzóközi 
helyzet.

inverzió a mondat szavainak vagy szókap-
csolatainak a szokásos sorrendtől eltérő, 

gyakran kiemelő stílusértékű használa-
ta. például „Száz vasútat, ezeret! | Csi-
náljatok!, csináljatok!” (petőfi sándor). 
Lásd fordított szórend.

ipszilonista Lásd jottista–ipszilonista há-
ború.

irányhármasság egyes nyelveknek, köz-
tük az uráli nyelvcsaládnak az a sajátos-
sága, hogy a határozói viszonyokat és 
azok alaki kifejezőeszközeit három 
iránynak megfelelően tagolják. Legha-
tározottabban jelentkezik ez a helyhatá-
rozók körében, ahol a hol? hová? hon-
nan? kérdés érvényesül a névszóragok, 
a névutók és a határozószók rendszeré-
ben egyaránt. például: -ban/-ben, -ba/-
be, -ból/ -ből; alatt, alá, alól; itt, ide, 
innen. Megfigyelhető hasonló hármas-
ság az időhatározók és más határozók 
körében is.

írásrendszerek a nyelvi jelek írásban való 
megjelenítésének különböző módjai. 
elkülönülnek nem fonologikus rend-
szerek (sumer ékírás, egyiptomi hierog-
lifák stb.) és fo nologikus rendszerek 
(szótag- és betűírások). Lásd fonéma, 
fonológia, glagolita írás, helyesírás- 
történet, latin betűs írás, rovásírás, 
székely rovásírás.

irodalmi nyelv a köznyelv megnevezése-
ként hosszú időn át használt szakkifeje-
zés. Lásd köznyelv, nyelvi norma, stan-
dard, sztenderd.

írott köznyelv Lásd köznyelv.
irradiáció Lásd jelentésbesugárzás.
izofón Lásd területi tényező.
izoglossza Lásd területi tényező.
izolex Lásd területi tényező.
izomorf Lásd területi tényező.
izoszéma Lásd területi tényező.
járulékos szóelem Lásd toldalék.
jelentésátvitel az a jelentésváltozás, amely-

ben két (szó)alak között meglevő kapcso-
lat alapján az egyik jelentését a másikra 
átvisszük, arra alkalmazzuk. a kapcsolat 
lehet alaki (hangzásbeli) hasonlóságon 
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alapuló (metaforikus), s lehet érintkezé-
sen, szintaktikai kapcsolaton alapuló 
(metonimikus). például helység ’telepü-
lés : helyiség ’épület elkülönített része’ 
→ helység ’helyiség’ (is), ill. a kelet, nyu-
gat égtájnevekben: napkelet → kelet 
’napkelet’, napnyugat → nyugat ’napnyu-
gat’. Lásd érint kezésen alapuló jelenté-
sátvitel, névátvitel, tapadás.

jelentésbesugárzás az a hatás, amellyel a 
képzett szavak alapszavának, illetőleg a 
származékszó egészének jelentése a kép-
ző funkcióját módosítja. például a -ko-
dik/-kedik pejoratív jelentésárnyalata 
(okoskodik) a rendetlenkedik, szemtelen-
kedik stb. hatására alakult ki. Lásd besu-
gárzás, irradiáció.

jelentésbővülés az a jelentésváltozás, 
amelyben a jelentés terjedelme (ki)bővül. 
például dob ’egy fajta ütőhangszer’ → 
’valamely dobszerű alkatrész’ is. Lásd 
jelentésszűkülés.

jelentés-elkülönülés Lásd szemantikai 
csoportok, szóhasadás.

jelentésjavulás Lásd amelioráció.
jelentéskölcsönzés Lásd kölcsönszó, tü-

körszó.
jelentésmegoszlás a többjelentésű alak-

változatok és a szóhasadás (jelentés-el-
különülés) között az a szemantikai cso-
port, amelyben mind az alakoknak, 
mind a jelentéseknek a kapcsolata még 
szoros, jól érzékelhető. például csekély 
: sekély. Lásd alakváltozat, szemantikai 
csoportok, szóhasadás.

jelentésmező Lásd mezőkapcsolatok.
jelentésromlás Lásd pejoráció.
jelentésszűkülés az a jelentésváltozás, 

amelyben a jelentés terjedelme korláto-
zódik, (össze)szűkül. a jelentésszűkülés 
következményeként gyakran szegényedik 
a poliszémia, illetőleg az eredeti jelentés 
eltűnik. például ágyú ’eszköz, szerszám’ 
→ ’löveg’, jószág ’vagyon, javak’ → ’ál-
latállomány, háziállat’. Lásd jelentésbő-
vülés, tapadás, többjelentésű szavak.

jelentéstörténet a nyelvtörténetnek az a 
része, amely a nyelvi jelek és jelkapcso-
latok jelentésének változásaival: a vál-
tozások típusaival, illetőleg a változások 
kialakulásának okaival foglalkozik. 
A szójelentés-történet a szavak, lexikai 
egységek jelentésének a változásait tár-
gyalja. Lásd nyelvtörténet.

jelöletlenség a nyelvi gazdaságosság egyik 
megnyilvánulási formája: a közlés 
komplikáltabb, morfematikailag tagol-
tabb, hosszabb kifejezései helyett racio-
nálisabb, rövidebb formáinak felhaszná-
lása, illetve fenntartása. például a 
mondatszerkesztésben csak azok a mon-
datrészek kaptak formánsos jelölést, 
ahol erre föltétlenül értelmi igény volt: 
tárgy, határozó, kijelölő jelző, értelmező, 
birtokos jelző. de jelöletlen maradhatott 
a jelölést kívánó mondatrész is, ha ezt 
szerkezeti pozíciója vagy jelentése meg-
engedhette: Egész nap aludt. Az ételt 
sótlan szereti. a paradigmarendszerben 
az igeragozás él a jelöletlenséggel: kije-
lentő mód, általános ragozás, egyes 
szám 3. személyben lát, látott, feltételes 
módban (e/3.) látna, felszólító mód 2. 
személyben láss, várj. a kérdéses para-
digmatagok az ökonómia jegyében nem 
vettek magukra személyjelölő formán-
sokat, sőt a racionalizáló törekvés abban 
is jelentkezik, hogy ugyanezen tagok a 
szóban forgó paradigmák leggyakrab-
ban használt elemei. Lásd gazdaságos-
ság, jelöltség, paradigma.

jelöltség Nyelvi funkciók alaki eszközökkel 
való megjelölése. a gondolkodás diffe-
renciálódása, a funkciók árnyalásának 
igénye eredményezte a kifejezőeszközök 
készletének gazdagodását. a birtokvi-
szonyok jelölésének változása jól jellem-
zi a tendenciát: a jelöletlen alakot (házte-
tő) az egyszeresen jelölt (ház teteje), majd 
mindkét tag jelölése (háznak a teteje) 
váltja fel. Lásd jelöletlenség.

jelszilárdulás Lásd elemszilárdulás.
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jottista–ipszilonista háború a 18. század 
végén és a 19. század elején zajló helyes-
írási vita, melynek középpontjában bizo-
nyos típusú össze olvadások (például 
látja, tudja) írásmódja állt. a jottisták 
(révai Miklós vezetésével) a maival meg-
egyező szóelemző írásmódot tartották 
követendőnek, az ipszilonisták pedig 
(vezéralakjuk Verseghy Ferenc) a kiejtés 
elvének akartak érvényt szerezni (láttya, 
tuggya). Lásd nyelvújítás.

jövevényszó Más nyelvből átvett, az átvevő 
nyelvben meghonosodott szó, melynek 
idegen eredete az átvevő nyelv beszélői 
számára már felismerhetetlen. a szó be-
illeszkedését írásmódja és hangalakjá-
nak, jelentésének megváltozása, vala-
mint a szóalkotási műveletekbe való 
bekapcsolódása is jelzi, illetőleg jelez-
heti. a jövevényszót az átadó nyelv meg-
jelölésével és az átadás idejével szokás 
jellemezni. például a búza, gyertya, 
kecske török jövevényszavak az ősma-
gyar korból, a sort, stencil, szvetter, xe-
rox angol jövevényszavak az újabb ma-
gyar korból valók. Lásd kölcsönszó, 
kölcsönzés, nemzetközi szó, vándorszó.

kakofemizmus Közömbös vagy szépítő, 
udvarias szavaknak, kifejezéseknek dur-
vább, nyersebb szavakkal, kifejezések-
kel való (bizalmas viszonyra jellemző, 
gyakran tréfás vagy évődő szándékú) 
helyettesítése. például házisárkány ’fe-
leség’; ördög ’nagyon eleven, csintalan 
(fiú)gyermek’; rosszaság ’pajkos gyer-
mek’. Lásd eufemizmus, pejoráció.

kalk Lásd tükörszó.
kancelláriai helyesírás a középkori királyi 

kancelláriában kialakult helyesírási gya-
korlat, mely a magyar helyesírás-történet 
kiindulópontjának tekinthető, s egészen 
a 15. századig minden nyelvemlékünk 
helyesírását meghatározza. Fő jellegze-
tessége a betűkapcsolatok alkalmazása: 
itt születik meg például a palatális más-
salhangzók ty, gy, ny, ly jele. Lásd helyes-

írás-történet, huszita helyesírás, mellék-
jeles helyesírás.

katafora szöveg későbbi részére, a folyta-
tásban említendő dologra, cselekvésre 
előremutató szó, szóelem: névmás, (je-
löletlen) főnév, igei személyrag, birtokos 
személyjel, illetőleg rokon értelmű szó. 
Lásd anafora, deixis, exofora, korefe-
rencia.

katolikus helyesírás a magyar helyes-
írás-történetben a 17. század elején ki-
alakuló, elsősorban Káldi György bib-
liafordításához köthető helyesírási 
hagyomány, mely a 17–18. században 
főként azt a sajátosságot mutatja, hogy 
a /c/ fonémát cz-vel, a /cs/-t pedig cs-vel 
jelöli. Lásd helyesírás-történet, protes-
táns helyesírás.

képzőbokrosulás Képzőkeletkezési mód: a 
képzőbokor több elemi képző vagy más 
szóelem összekapcsolódásával jön létre. 
a képzőbokorrá válásnak az a feltétele és 
legtöbbször egyben oka is, hogy az össze-
álló formánsok közül az egyik a bokrosu-
lás idejére már elveszíti produktivitását, 
vagy jelentése meggyengül, esetleg oly 
mértékig elavul, hogy a beszélők már nem 
is képzőnek, hanem a tőszó szerves részé-
nek érzik. például -g + -t > -gat/-get (ol-
vasgat, nézeget), -d + -alom/-elem > -da-
lom/-delem (lakodalom, késedelem), -cs 
+ (-k + -a/-e) > -cska/-cske (könyvecske). 
Lásd elemismétléses képzőbokrosulás, 
szinonimképző-bokrosulás, toldalék.

képzőhasadás Képzők létrejöttének egyik 
módja: a primer toldalék különböző 
funkcióiban különböző nyelvállásfokban 
egységesíti maga előtt, majd vonja ma-
gához a szótő tővéghangzóját. a -d moz-
zanatos és gyakorító jelentést egyaránt 
kifejező képző is így vált ketté: középső 
nyelvállásfokú magánhangzóval gyako-
rító (-od/-ëd/-öd), alsó nyelvállásfokú 
magánhangzóval mozzanatos képzővé 
(-ad/-ed). például bököd, ill. hasad. Lásd 
szóhasadás, toldalék.
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kétnyíltszótagos tendencia Hangváltozás, 
melynek során egy hosszabb szóalak-
ban, ha két vagy három nyílt (azaz ma-
gánhangzóra végződő) szótag követi 
egymást, a második vagy harmadik 
szótag magánhangzója kiesik. például: 
malina > málna. Lásd fonotaktikai 
helyzet, hangváltozás, magánhangzó- 
kiesés.

kettős beágyazottság a nyelvhasználat-
nak és a nyelvi változásoknak valamely 
nyelvi rendszerhez, egyszersmind meg-
határozott tár sa dal mi- természeti körül-
ményekhez való egyidejű és szükségsze-
rű kötöttsége. ebből következik, hogy a 
nyelvi változások lehetőségének és 
kényszerének az oki keretét a minden-
kori nyelvrendszertani és társadalmi 
feltételrendszerek, körülmények adják.

kettősnyelvűség egy nyelv két változatának 
ismerete, tudása; „belső kétnyelvűség”. 
a standardizált nyelvekben túlnyomó-
részt valamely nyelvjárás és a köznyelv 
ismeretét, ill. egyének és közösségek 
ilyen állapotát jelöli. a magyarországi 
magyar nyelvjárásokban beszélőket álta-
lában jellemzi már a ket tősnyelvűség. 
tágabb körű fogalom, mint a diglosszia. 
Lásd diglosszia, kettősnyelvűsödés.

kettősnyelvűsödés Kettősnyelvűvé válás: 
az elsődleges anyanyelvi nyelvváltozat 
mellé egy másiknak – az esetek döntő 
többségében valamely nyelvjárás mellett 
a köznyelvnek – az elsajátítása. Lásd di-
glosszia, kettősnyelvűség.

kiegészítő szókészlet olyan szavak összes-
sége, amelyek a nyelvnek nem általáno-
san használt, nem a legalapvetőbb fogal-
makat jelölő elemei, és amelyeknek 
nincs vagy alig van családjuk. például 
gereben, inka, karburátor, padlizsán; 
köpül, tilol. Lásd alapszókészlet, perem-
szókincs, szak szókincs, szókészlet.

kiegyenlítődés az a folyamat, amelynek 
során egyazon nyelv különböző változa-
tai szerkezeti (strukturális) értelemben 

közelebb kerülnek egymáshoz. elsősor-
ban a köznyelv és a nyelvjárások közötti 
különbségeknek a nyelvjárások köznyelv-
hez közeledésével, tudniillik bizonyos 
nyelvjárási sajátosságok feladásával lét-
rejövő csökkenése; nivellálódás.

kiesés Lásd magánhangzó-kiesés, mással-
hangzó-kiesés.

kódex Könyv terjedelmű kéziratos mű a régi 
írásbeliségből. a magyar nyelvű kódex-
irodalom alkotásai a 15–16. századból 
maradtak ránk. Lásd anyakódex, nyelv-
emlék, vendégszöveg.

kódkeverés az a kétnyelvűségi (többnyel-
vűségi) megnyilatkozásmód, amikor a 
beszélő úgy keveri a két (vagy több) 
nyelvet, hogy azok elemei nemcsak je-
lentéstani, hanem mondattani és prozó-
diai szempontból is egységet alkotnak, 
bár az egyes kódok hangtanilag nagy-
részt megőrzik sajátosságaikat. az így 
beszélőkről általában nem lehet megál-
lapítani, melyik nyelven is beszélnek 
valójában. Lásd bázisnyelv, kódváltás, 
vendégnyelv.

kódváltás az a jelenség, amikor a beszélő 
hol az egyik, hol a másik nyelvi kódon 
(nyelven, nyelvváltozaton) nyilatkozik 
meg egyazon beszédaktusban vagy egy 
megnyilatkozáson belül. Leggyakoribb 
fajtája a mindenkori kommunikációs 
helyzet nem nyelvi körülményeitől meg-
határozott váltogatás. Lásd bázisnyelv, 
kódkeverés, vendégnyelv.

kohiponimák Valamely jelentésmezőben a 
mellérendelt viszonyban álló fogalmak. 
például az alma kohiponimája a barack, 
a körte. Lásd hiperonimák, hiponimiák, 
jelentésmező, mezőkapcsolatok.

koiné Nyelvjárások, nyelvek érintkezésé-
ből, egymásra hatásából létrejött közve-
títőnyelv, ill. nyelvváltozat. (az ógörög 
koiné jelentése: ’közös’.) Koinésodás 
eredményeként jött létre például a szua-
héli, ill. a köznyelvek egy része. Lásd 
pidzsinizálódás.
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koinésodás Lásd koiné.
kombinatorikus hangváltozás Lásd függő 

hangváltozás.
kombinatorikus variáns olyan fonéma-

változat, mely a hangkörnyezet hatására 
áll elő, s az adott helyzetben szabálysze-
rűen jelentkezik. Ilyen az /n/ fonéma két 
jellegzetes változata a hang, illetve a 
honvéd szóban. Lásd fonéma, fonéma-
változat.

komment Lásd aktuális mondattagolás.
komplikációs jelentésváltozás az a jelen-

tésváltozás, amelynek különböző érzék-
területek rokonsága az alapja, illetőleg 
az, amelyben valamely elvont jelenséget 
konkrét jelentésű szó jelöl. például me-
leg hang, ill. (jól) fog az esze. Lásd 
absztrakt jelentésváltozás, konkrét → 
absztrakt jelentésváltozás, szinesztézia.

kongruencia Lásd egyeztetés.
konkrét → absztrakt jelentésváltozás az 

a (gyakori) jelentésváltozás, amelyben 
az érzékelhető dolgot vagy tulajdonságot 
jelölő jelentés elvonttá válik. például az 
érdekel és az ért elvont jelentése egyaránt 
az ér ige konkrét ’valamihez hozzáér’ 
jelentéséből alakult ki. Lásd absztrakt → 
konkrét jelentésváltozás, komplikációs 
jelentésváltozás.

kontaktusjelenség olyan szókészleti elem 
vagy szerkezeti jegy, melyre az átvevő 
nyelv az átadó nyelvvel való érintkezés 
vagy a kétnyelvűségi helyzet következ-
tében tesz szert. Lásd állami nyelvvál-
tozat, kontaktusnyelv, kontaktusválto-
zat, nyelvi szétfejlődés.

kontaktusnyelv Különböző nyelvű közös-
ségek és egyének kapcsolatában a más 
nyelvvel, nyelvekkel érintkező nyelv. 
a magyar nyelv legfontosabb kontaktus-
nyelvei az ótörök, a latin, a magyarral 
érintkező szláv nyelvek, a német és az 
angol. Lásd állami nyelvváltozat, kontak-
tusjelenség, kontaktusváltozat, kölcsön-
zés, közvetítőnyelv, lingua  franca, nyel-
vi kontaktushatás, nyelvi szétfejlődés.

kontaktusváltozat 1. Valamely nyelv azon 
változata, amely egy másik nyelvvel való 
kapcsolatából következőleg olyan eleme-
ket, sajátosságokat mutat föl, amelyek 
nincsenek meg az adott nyelv többi vál-
tozatában. (a Kárpát-medencének jelen-
leg hét különböző államban élő magyar 
kisebbségi beszélői a magyar nyelv kon-
taktusváltozatát beszélik.) 2. Kontaktus-
variáns: a nyelvi változónak az a válto-
zata, melynek a kétnyelvű beszélők 
másik nyelvében párhuzama van. Lásd 
állami nyelvváltozat, kontaktusjelen-
ség, kontaktusnyelv, nyelvi szétfejlődés.

kontaktusvariáns Lásd kontaktusválto-
zat.

kontamináció1 Lásd szóvegyülés.
kontamináció2 Lásd szerkezeti kontami-

náció.
kontextus Lásd szövegkörnyezet.
konvergens változás egyirányú, azonos 

eredményre vezető, összetartó nyelvi vál-
tozás. a homonímiában például konver-
gens (hang)változással válnak azonos 
alakúvá különböző jelentésű szavak. pél-
dául az ár1 ’érték’, ár2 ’áramlás, sodrás’, 
ár3 ’lyukasztó szerszám’, ár4 ’egy fajta 
területmérték’ különböző alaki előzmé-
nyeinek azonos eredményű változása. 
Lásd azonosalakúság, divergens válto-
zás, homonímia, nyelvi szétfejlődés.

koreferencia szövegbeli többszörös utalás, 
megnevezés valamire (dologra, tulaj-
donságra, cselekvésre, állapotra). az 
anafora, illetőleg a katafora is csak 
előzményével, illetőleg később megjele-
nő tagjával együtt érthető meg. Korefe-
rencia teremthető névszók és igék ismét-
lésével, szinonim használatával vagy 
fogalmi alá- és fölérendelésével is. Lásd 
deixis, exofora.

korpusz Nyelvészeti célú vizsgálatra meg-
határozott szempontok alapján gyűjtött, 
kiválasztott, ill. összeállított szöveg-
mennyiség.

korpusztervezés Lásd állapottervezés.
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korszakolás a történés folyamatának a 
tagolása (a történelemben, így a nyelvek 
történetében való tájékozódás, eligazo-
dás lehetővé tétele érdekében). a nyelv-
történeti korszakolás leginkább racioná-
lis alapja az, ha azon történelmi 
eseményeket tekintjük kiindulási pon-
toknak, amelyek a nyelvközösség, tehát 
a nyelv életére is meghatározó befolyás-
sal voltak és vannak. a magyar nyelv 
történetének a korszakai: ősmagyar kor 
(kb. Krisztus e. 1000 körültől a honfog-
lalásig), ómagyar (895/96-tól a mohácsi 
csatáig), kö zépmagyar kor (1526-tól a 
magyar felvilágosodás programszerű 
jelentkezéséig), újmagyar kor (1772-től 
a trianoni békediktátumig), újabb ma-
gyar kor (1920-tól napjainkig).

kölcsönszó nyelvi érintkezés következmé-
nyeként az átvevő nyelvben létrejövő 
lexéma, szóalak, szerkezet v. jelentés. 
Két altípusa van: 1. a közvetlen vagy 
direkt kölcsönszó az átadó nyelvből az 
átvevő nyelvbe változatlanul vagy mó-
dosult, de így is hasonló formában és/
vagy jelentésben átkerült szó (jövevény-
szó és idegenszó), például az ostrom a 
ném. Sturm, a fájl és az e-mail, ímél az 
ang. file és E-mail átvétele. 2. A közve-
tett vagy indirekt kölcsönszó a más 
nyelvi mintákat követő, de saját elemek-
ből építkező tükörfordítások és jelentés-
kölcsönzések összefoglaló elnevezése, 
például ném. Wasserfall : m. vízesés; a 
m. rák ’rosszindulatú sejtburjánzás, da-
ganat’ jelentése az ang. cancer állatövi 
és betegségnévi jelentése nyomán. Lásd 
jövevényszó, kölcsönzés, tükörszó.

kölcsönzés az a nyelvi érintkezéseket kí-
sérő folyamat, melynek során átadás-át-
vétel zajlik az átadó és átvevő nyelv 
között. Két fő típusa van: 1. Alkalmi 
kölcsönzés (idegen szó). 2. Meghonoso-
dott kölcsönzés, stabil kölcsönzés (jö-
vevényszó). Belső kölcsönzés kifejezés-
sel jelöljük az azonnyelvi változatokból 

egy másikba történő átvételt, például a 
köznyelvből valamely nyelvjárásba, va-
lamely nyelvjárásból vagy szaknyelvből 
a köznyelvbe való átvételt. Lásd átadó 
nyelv, átvevő nyelv, jövevényszó, kon-
taktusnyelv, kölcsönszó.

középmagyar kor Lásd korszakolás.
köznevesülés a főnévi szófaj két csoport-

ja között lezajló változás, amelyben tu-
lajdonnévből köznév válik. például (Ch. 
C.) Boycott (írországi angol jószágigaz-
gató) → bojkott ’gazdasági, politikai, 
személyi kapcsolatok megszüntetése’, 
Dobos (C. József) (cukrász) → dobos-
torta ~ dobos. Lásd szófajváltás.

köznyelv az a nyelvváltozat-típus, amely 
kiművelt, kodifikált és viszonylag egy-
séges volta, társadalmi tekintélye és el-
terjedtsége révén, az írásbeliség és a 
nyilvános nyelvhasználat tipikus formá-
jaként anyanyelvközösségében a legna-
gyobb esélyt kínálja és biztosítja a leg-
szélesebb körű nyelvi kommunikációra, 
a műveltség megszerzésére és a társa-
dalmi mobilitásra. a magyar köznyelv 
hosszú folyamat eredményeként a nyelv-
járások együtteséből csiszolódott össze. 
Kialakulásában tudatos nyelvfejlesztő 
tevékenység és törekvések is fontos sze-
repet játszottak. Két altípusa van: az 
írott köznyelv és a beszélt köznyelv. 
a köznyelv a többi nyelvváltozattal vál-
tozó intenzitású kapcsolatban és kölcsö-
nös egymásra hatásban él. Lásd diglosz-
szia, irodalmi nyelv, nyelvi norma, 
standard, sztenderd.

köznyelvi norma Lásd nyelvi norma.
közvetett kölcsönszó Lásd kölcsönszó.
közvetítőnyelv az a nyelv, amely szavakat 

továbbít egymással közvetlen kontak-
tusban nem álló nyelvek között. például 
a német közvetítő nyelv a nyugat-euró-
pai nyelvek és a magyar között. Lásd 
jövevényszó, lingua franca.

közvetlen kölcsönszó Lásd kölcsönszó.
kreol Lásd kreolizálódás.
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kreolizálódás a pidzsinből anyanyelvvé, az 
ún. kreollá válás folyamata. a szakszó a 
funkcionális és nyelvszerkezeti kiépülés-
nek, gazdagodásnak, differenciálódásnak 
a folyamatát jelöli. Lásd nyelvkiépülés, 
pidzsi nizálódás.

külső tervezés Lásd helyzettervezés.
labiális–illabiális illeszkedés Lásd ma-

gánhangzó-illeszkedés.
labializáció Magánhangzó-változás; illa-

biális (ajakréses) magánhangzónak labi-
álissá (ajakkerekítésessé) válása. példá-
ul: fist > füst. Lásd delabializáció, 
hang változás.

lappangó képző olyan – csak történeti 
elemzéssel megállapítható – képző, 
amely valamilyen képzőbokorba beleol-
vadva eredeti alakját elvesztette, s csak 
bizonyos alaki nyomok árulják el egy-
kori jelenlétét. az -ás/-és képző például 
fgr. *-i̯ deverbális nomenképzőből (ige-
névképzőből) és -s kicsinyítő képzőből 
jött létre; az előbbi nyomát csak a ma-
gánhangzó hosszúsága őrzi. Lásd elho-
mályosulás, toldalék.

lappangó teljes tő az a tőváltozat, amely-
ben a tővégi magánhangzó egy toldalék 
magánhangzójával diftongust alkotott, 
majd rendszerint egy (hosszú) magán-
hangzóvá vált. a teljes tő eredeti alakját 
elveszíti, csak történetileg mutatható ki. 
például *kez  + *s  > kezëi > kezé > 
keze, tehát az -e egyes szám 3. személyű 
birtokos személyjelben felismerhetetle-
nül és elválaszthatatlanul van jelen tő-
véghangzó és toldalék. Lásd elhomályo-
sulás, tő.

latin betűs írás Minden olyan írás, amely 
a latin ábécére vezethető vissza; így az 
angol, a francia, a magyar stb. Lásd be-
tűírás, írásrendszerek.

latinizmus 1. a latin nyelvre jellemző sa-
játság. 2. olyan nyelvi forma, amely 
latin mintára alakult ki a magyar nyelv-
ben a kereszténység felvételét követő 
időktől. Latinizmusok találhatók egy-

részt a szókészletben (latin mintára al-
kotott tükörszók), másrészt a gramma-
tikában, például a számnévi jelző és a 
jelzett szó számbeli egyeztetése (három 
királyok), a feltételes mód használata 
kijelentő mód helyett mellékmondatban 
(Kérte, hogy jönne el); beálló mellék-
névi igenév használata célhatározói mel-
lékmondat helyett (a dolgot tisztázandó, 
levelet írtam neki). Lásd anglicizmus, 
egyeztetés, gallicizmus, germanizmus, 
hungarizmus, interferencia, tükörszó.

látszólagosidő-vizsgálat olyan, a jelenben 
zajló lehetséges nyelvi változások meg-
ragadását célzó vizsgálat, amelyben egy 
meghatározott időpontban különböző 
életkorú személyektől gyűjtött adatokat 
vetünk össze. Lásd valósidő-vizsgálat.

lexéma 1. az azonos alaksorba (paradig-
mába) tartozó szóalakok közül egy (ki-
emelt) szóalak. 2. alapszófajú szó. 3. 
szótári szó, címszó. 4. állandósult, le-
xikalizálódott elemkapcsolat. Lásd lexi-
kai hiány, lexikalizálódás, lexikai szó-
fajváltás.

lexikai hiány szavak nem ismeretében 
megnyilvánuló, a legfeltűnőbb, azonnal 
érzékelhető nyelvi hiány. Bizonyos szak-
nyelvi vagy hivatali nyelvi szavak, kife-
jezések nem ismerete például általános 
jellemzője a kisebbségi beszélőknek. 
Lásd csángósodás, lexéma, nyelvi hi-
ány, nyelvleépülés.

lexikai szófajváltás az a szófajváltás, 
amelynek eredményeként állandósultak 
az új szófajiságnak megfelelő grammati-
kai sajátosságok, s az új szófaji érték a 
lexémához rögzült. például fekete kávé 
→ fekete ’ua.’. Lásd lexéma, lexikális 
szófajváltás, szófajváltás.

lexikális szófajváltás Lásd lexikai szófaj-
váltás.

lexikalizálódás olyan jelentésbeli és több-
nyire alaki változások együtteséből álló 
folyamat, amelynek eredményeként a 
korábban elemezhető morfémakapcso-
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lat, szintaktikai szerkezet, szócsoport 
vagy mondat jelentésében egységessé 
válik, s ezzel új szó jön létre. például 
berúg ’lerészegedik’, keljfeljancsi ’egy 
fajta játékszer’, kútba esik ’meghiúsul’, 
valaminek a nyomán, útján névutó stb. 
Lásd elemszilárdulás, lexéma, szóalko-
tás, szóösszetétel.

ligatúra Lásd betűösszevonás.
lingua franca az a nyelv, amelyet elter-

jedtségénél fogva valamely többnyelvű 
térségben a más-más anyanyelvű be-
szélők az egymás közti kommunikáció-
ban a leggyakrabban és a leghatéko-
nyabban használnak. ezt a szerepet 
nálunk korábban (főként a középmagyar 
idején) a latin töltötte be, ma az angol 
lépett a helyére. (a lingua franca termi-
nus eredetileg azt az olasz alapú nyelv-
változatot jelölte, amelyet a keresztes 
hadjáratok idején a keresztes lovagok 
használtak érintkezési nyelvként a Föld-
közi tenger keleti partvidékein.) Lásd 
kontaktusnyelv, közvetítő nyelv.

lokalizálás Helyhez kötés; egy nyelvemlék 
keletkezési helyének meghatározása. 
Lásd nyelvemlék.

magánhangzó-eltűnés az a jelenség, ami-
kor egy hang, mely korábban a magán-
hangzórendszer eleme volt, megszűnik 
az lenni. például: a veláris i̮  eltűnése a 
korai ómagyar korban. Másfelől hasz-
náljuk e műszót a tővéghangzókkal kap-
csolatban is: itt egy fono tak tikailag jól 
körülhatárolt magánhangzó-kategória 
megszűnésére vonatkozik. Lásd defono-
logizálódás, hangváltozás, mással-
hangzó-eltűnés.

magánhangzó-harmónia egyes nyelvek-
nek, köztük a magyarnak az a sajátossá-
ga, hogy a szóalakok többségében vagy 
csak magas (palatális), vagy csak mély 
(veláris) magánhangzók vannak jelen. 
például: barátságunkra, egészségünkre. 
Ismerünk emellett vegyes hangrendű 
szavakat is: papír, budai. a szótőn belül 

érvényesülő magánhangzó-harmónia 
neve hangrend; toldalékok kapcsán 
hangrendi illeszkedésről beszélünk. 
Lásd hangrend, hangrendi illeszkedés, 
hangváltozás, magánhangzó illeszke-
dés, vokális harmónia.

magánhangzó-illeszkedés egyes nyelvek-
nek, köztük a magyarnak az a sajátossá-
ga, hogy a toldalék magánhangzója a tő 
magánhangzóinak megfelelően váltako-
zik. ezen belül elsődleges a hangrendi 
(palato-veláris) illeszkedés: házban, 
kertben; a palatális hangrenden belül a 
magyarban labiális–illabiális illeszke-
dést is ismerünk: házhoz, kerthez, föld-
höz. Lásd hangrend, hangrendi illesz-
kedés, hangváltozás, illeszkedés, 
magánhangzó-harmónia.

magánhangzó-kiesés Hangváltozás, mely-
nek során egy magánhangzó egy adott 
szóalakból mintegy kilép, közvetlen foly-
tatás nélkül. ezzel találkozunk például a 
kétnyíltszótagos tendenciában. a fenti 
hangváltozás sajátos esete a magánhang-
zó-kivetés is. Lásd hangváltozás, két-
nyíltszótagos tendencia, magánhang-
zó-kivetés, mássalhangzó-kiesés.

magánhangzó-kivetés a hiátus feloldá-
sának az a módja, amikor az egymás 
mellett álló két teljes nyomatékú ma-
gánhangzó közül az egyik kiesik. pél-
dául: Andreas > András; elízió. Lásd 
hangváltozás, hiátus, magánhangzó- 
kiesés, mássalhangzó-kiesés.

magánhangzórendszer egy nyelv magán-
hangzó-állománya, mely különböző tu-
lajdonságok (fonológiai szembenállások) 
alapján szerveződik rendszerré. a ma-
gyarban ilyen a nyelv vízszintes mozgá-
sa (palatális, illetve veláris magánhang-
zók), a nyelv függőleges mozgása (felső, 
középső, alsó, legalsó nyelvállású ma-
gánhangzók), az ajakműködés (labiális, 
illetve illabiális magánhangzók) és az 
időtartam (rövid, illetve hosszú magán-
hangzók). Lásd fonéma, fonémarend-
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szer, fonológiai szembenállások, más-
salhangzórendszer.

magyarítás Idegen szó, kifejezés magyar 
nyelvűvel való helyettesítése, ill. az ilyen 
indítékból szóalkotással, jelentésválto-
zással megteremtett magyar szó, kifeje-
zés. Lásd szóalkotás.

makrodiakrón vizsgálat a nagyobb 
nyelvtörténeti időszakot, illetőleg idő-
szakokat átívelő vizsgálat. Lásd mikro-
diakrón vizsgálat.

másodnyelv Kétnyelvű közösségeknek, 
egyéneknek az a nyelve, amelyet az 
anyanyelv elsajátítása után, ill. mellett, 
a kétnyelvűsödés folyamán sajátítanak 
el, tanulnak meg. Lásd elsőnyelv.

mássalhangzó-eltűnés az a jelenség, ami-
kor egy hang, mely korábban a mással-
hangzórendszer tagja volt, megszűnik 
az lenni. például ilyen a β, γ, χ eltűnése 
az ómagyar korban. Lásd defonologizá-
lódás, hangváltozás, magánhangzó-el-
tűnés.

mássalhangzó-kiesés Hangváltozás, mely-
nek során egy mássalhangzó egy adott 
szóalakból mintegy kilép, közvetlen 
folytatás nélkül. ez bekövetkezhet né-
hány spiráns (β, γ, j) esetében két ma-
gánhangzó közötti helyzetben, például 
tör. qїjїn > kín; mássalhangzó-torlódás 
esetén, például ném. Schwager > sógor; 
hiátustöltő hangok kapcsán (j, v, h), pél-
dául fiával > óMs. fyaal. Lásd hangvál-
tozás, magánhangzó-kiesés, magán-
hangzó-kivetés.

mássalhangzórendszer egy nyelv mással-
hangzó-állománya, mely különböző tu-
lajdonságok (fonológiai szembenállások) 
alapján szerveződik rendszerré. a ma-
gyarban ilyen a képzésmód (zárhangok, 
réshangok stb.), a képzéshely (bilabiális, 
labiodentális stb. mássalhangzók), a 
hangszalagok állása (zöngétlen, illetve 
zöngés mássalhangzók) és az időtartam 
(rövid, illetve hosszú mássalhangzók). 
Lásd fonéma, fonémarendszer, fonoló-

giai szembenállások, magánhangzó-
rendszer.

mássalhangzó-torlódás feloldása Hang-
változás, melynek során egy szó eleji 
vagy szóvégi mássalhangzó-kapcsolat, 
illetve egy szó belseji hármas mással-
hangzó-kapcsolat kiküszöbölődik. pél-
dák a feloldás jellegzetes módjaira: elő-
téthang: ol. stallo > istálló; bontóhang: 
szl. brat > barát, szerelmnek > szerelem-
nek; mássalhangzó-kiesés: ném. Schwa-
ger > sógor. Lásd bontóhang, előtéthang, 
hangváltozás.

mediális ige olyan történést kifejező ige, 
amelynek környezetében valóságos, 
tényleges cselekvő (ágens) nem állhat. 
például törik (valami).

meghonosodott kölcsönzés Lásd kölcsön-
zés.

mellékjel egy-egy betű fölé, mellé vagy 
alá helyezett kiegészítő jel (pont, vessző 
stb.), melynek a hangérték szempontjá-
ból megkülönböztető funkciója van. 
a mai magyar helyesírásban ilyen a ma-
gánhangzókon megjelenő ékezet. talál-
kozunk vele a fonetikus átírásokban is. 
Lásd diakritikus jel, fonetikus átírás, 
huszita helyesírás, mellékjeles helyes-
írás.

mellékjeles helyesírás olyan helyesírás, 
amely a fonológiai szembenállások érzé-
keltetésére elvszerűen mellékjeleket vezet 
be. Ilyen rendszert alkotott Husz János a 
cseh nyelvre, s ezt az elvet követik egyes 
15. századi magyar nyelvemlékek is (Bé-
csi, Müncheni kódex). Lásd fonológiai 
szembenállás, helyesírás-történet, hu-
szita helyesírás, kancelláriai helyesírás, 
mellékjel.

melléknevesülés az a szófajváltás, amely-
ben melléknévi szófajúvá válik mellék-
névi igenév (aszú ’aszó’ → aszú ’szá-
raz’), főnév ( fő ’fej’ → fő ’legfontosabb’), 
határozószó (rokon ’közel’ → rokon 
[gyerek]). Lásd szófajváltás.

mélyszerkezet Lásd generatív nyelvészet.

A magyar nyelvtörténet kézikönyve1.indb   442 2018. 01. 23.   12:41:27



443Nyelvtörténti szakszó-tár

mesterséges szóalkotás Új szavaknak tu-
datosan, meghatározott céllal, a nyelv 
meglévő elemeinek felhasználásával 
történő létrehozása. a magyar nyelvben 
a legnagyobb arányú mesterséges szó-
alkotás a nyelvújításhoz kötődik, de a 
jelenség minden olyan időszakban jel-
lemző, amikor nagy számban jelennek 
meg új, korábban ismeretlen tárgyak és 
fogalmak, illetőleg a tudományok vagy 
az intézményrendszer fejlődése új szak-
szavakat, szakkifejezéseket igényel. 
Lásd nyelvújítás, tudatos szóalkotás.

metafora Hasonlóságon alapuló névátvitel. 
a stilisztikában olyan szókép, amely 
hasonlóságon vagy hangtani egyezteté-
sen alapul. például a korsó füle, szája; 
„a szerelem sötét verem” (petőfi sán-
dor). Lásd hasonlóságon alapuló jelen-
tésátvitel, hasonlóságon alapuló névát-
vitel, metaforikus jelentésátvitel, 
metaforikus névátvitel, névátvitel.

metaforikus jelentésátvitel Lásd jelentés-
átvitel, metafora.

metaforikus névátvitel Lásd metafora, 
névátvitel.

metanyelv a nyelvről beszéléshez, ill. a 
nyelvre irányuló tudományos kutatások-
hoz használt nyelvváltozat. Lásd nyelvi-
tudat-történet.

metatézis Lásd hangátvetés.
metonímia Nem hasonlóságon, hanem 

egyéb kapcsolaton, két jelentés érintke-
zésén alapuló névátvitel. az érintkezés 
két fogalom gyakori együtt érzékelését, 
tapasztalható vagy elképzelhető együtt-
létét jelenti. a stilisztikában szókép. pél-
dául a szoknya dereka, háta, ujja, válla. 
Lásd érintkezésen alapuló jelentésátvi-
tel, érintkezésen alapuló névátvitel, je-
lentésátvitel, metonimikus jelentésátvi-
tel, metonimikus névátvitel, névátvitel.

metonimikus jelentésátvitel Lásd jelen-
tésátvitel, metonímia.

metonimikus névátvitel Lásd metonímia, 
névátvitel.

mezőkapcsolatok a szó fogalmi körébe 
tartozó szavak rendszert alkotó viszo-
nyainak a számba vehető összessége. 
például gazdag és jól leírható a gyü-
mölcsneveknek, a rokonságneveknek, a 
színneveknek, a térszínformáknak stb. 
a kapcsolatrendszere. Máskor a foga-
lomkör nem határozható meg ilyen 
egyértelműen. Lásd antonimák, hipe-
ronimák, hiponimák, jelentésmező, 
kohiponi mák, szemantikai csoportok.

mikrodiakrón vizsgálat a szin króniá ban 
zajló változásokat kisebb, egymáshoz 
közeli időszakok ki választásá val végző 
vizsgálat. Lásd mak rodiakrón vizsgálat.

misszilis a kéziratos nyelvemlékek egyik 
típusa: elküldésre szánt, elküldött levél, 
mely valós személyhez szól. Nálunk na-
gyobb arányban a 16. századtól találko-
zunk vele. Lásd nyelvemlék.

mondatátszövődés az a mondattani jelen-
ség, amelyben az alárendelt összetett 
mondat tagmondatai oly módon keve-
rednek össze, szövődnek egybe, hogy az 
eredetileg hátul álló mellékmondatból 
bizonyos részek a főmondat elé kerül-
nek. például Szeretném, hogyha futólag 
visszatérnénk még arra, hogy… → Fu-
tólag még szeretném, hogyha visszatér-
nénk arra, hogy…

mondathangsúly Lásd hangsúly.
mondattörténet a nyelvtörténetnek az az 

ága, amely a mondatok típusait, szerke-
zeti és funkcionális változásait vizsgál-
ja. Lásd nyelvtörténet.

monoftongizálódás Magánhangzó-válto-
zás: diftongusnak (kettőshangzónak) 
hosszú magánhangzóvá válása. például: 
ősm. kérëi̯ > kéré. Lásd diftongizálódás, 
hangváltozás.

morféma a szónak olyan, szerkezetileg to-
vább már nem bontható, jelentéssel bíró 
egysége, mely más szóelemekkel össze-
kapcsolódva is ugyanazon alakban és 
jelentésben (funkcióban) fordul elő. pél-
dául az olvas (tő-), -ó (képző-), -k (jel-), 
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-nak (ragmorféma). Lásd morfémaha-
tár-eltolódás, morfémaváltozat, morfo-
néma, szóelem, zéró morféma.

morfémahatár-eltolódás Morfémák tago-
lódásának asszociatív és analogikus 
hatásokra bekövetkező megváltozása, 
melynek eredményként új nyelvi elem 
jön létre. a képzők közül így keletkezett 
a -si formáns. a faluval erős asszociatív 
kapcsolatban álló város -i képzős szár-
mazékának analógiájára alakult ki a 
falusi; az -s képzős helyneveknek (Gyo-
páros, Tölgyes) -i-vel továbbképzett vál-
tozataiból pedig szintén elvonódhatott a 
-si mint önálló képző. ennek a nyelvi 
jelenségnek köszönhető a fú : fúj kettős-
ség kialakulása is. az eredeti fú + -ja > 
fújja alakból rekonstruált tő analogikus 
hatások miatt fúj lett. a jelentésárnyala-
ti különbség miatt mindkét alak fenn-
maradt. Lásd morféma, szó határ el to-
lódás.

morfématörténet a szóelemek (tövek és 
toldalékok) állományának és szerkesz-
tésmódjainak, az ezekhez fűződő alaki 
és funkcionális jelenségeknek a történe-
te, illetőleg e történet tudományos leírá-
sa, bemutatása (történeti morfológia). 
Lásd nyelvtörténet.

morfémaváltozat Lásd allomorf.
morfonéma az a közös szimbólum, mely 

az azonos morfémákhoz tartozó külön-
böző morfémaváltozatok megfelelő for-
máit jelöli. a -nak/-nek ragban például 
az a és az e fonémák között morfonemi-
kus viszony áll fenn; a morfémák közös 
jele a -NEK, melyben az E a morfonéma. 
Lásd allomorf, fonéma, morféma, mor-
fémaváltozat, variáns.

motiváció az a szavak alakjában vagy je-
lentésében rögzített, megőrzött indíték, 
amely egy-egy lexéma megalkotására 
vagy megteremtésére hatott. például 
alakilag motiváltak az igekötős vagy a 
képzett és összetett szavak; szemantika-
ilag motiváltak a hangutánzó és hang-

festő, illetőleg a névátvitellel gyarapodó 
többjelentésű szavak.

nem fonologikus rendszer Lásd írásrend-
szerek.

nemzetközi szó olyan, használatában a 
nyelvek újabb kori történetéhez köthető 
szó, amely számos nyelvben hasonló 
alakban és azonos vagy hasonló jelen-
tésben található meg, s amely az írott 
nyelv, illetőleg a tudomány és a média 
révén terjedt el. például atom, nikkel, 
telefon. Lásd jövevényszó, szókészlet, 
vándorszó.

neologizmus olyan szó vagy nyelvtani 
szerkezet, amely egy időszakban a be-
szélők számára újdonság. a nyelv törté-
nete során folyamatosan keletkeznek 
neologizmusok, amelyek vagy állandó-
sulnak vagy kikopnak a nyelvből. a neo-
logizmus keletkezhet spontán módon, 
illetőleg tudatos (például írói-költői, 
nyelvújítói) alkotásként. az előbbire pél-
da az el kell menjek változat az el kell 
mennem helyett, az utóbbira tömeges 
példákat találunk a magyar nyelvújítás 
alkotásai között. Lásd archaizmus, 
nyelvújítás.

neológus a nyelvújítás híve, követője. Lásd 
nyelvújítás, ortológia, orto lógus.

népetimológia a beszélő számára ismeret-
len, tagolatlan szerkezetű szónak, kifeje-
zésnek szerkezetileg elemezhetővé és 
ezzel érthetővé, motiválttá tétele ismert 
magyar szóelemek felhasználásával. pél-
dául latin tuberosa ’gümős, gumós 〈nö-
vény〉’ > tubarózsa, német Durchdefekt 
(durch ’át, keresztül’) > durrdefekt, angol 
gem-kapocs (gem mozaikszóként a gyár-
tó neve) > gémkapocs. a népetimológia 
tudatos utánzása a szándékos – általában 
humoros vagy játékos célú – szóferdíté-
sek körébe tartozik. például agronómus 
> ugró mókus, e-mail > Emil ~ emil, file 
’fájl’ > filé stb. Lásd etimológia, szófer-
dítés.

neurofonetika Lásd fonetika.
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névátvitel az a jelentésváltozás, amelyben 
két valóságelem között meglévő, közös, 
közeli vagy hasonló jegyekben megmu-
tatkozó kapcsolat alapján az egyik nevét 
(szóalakját) a másikra átvisszük, alkal-
mazzuk. a kapcsolat lehet hasonlóságon 
alapuló (metaforikus) és lehet érintkezé-
sen alapuló (metonimikus). például (a 
szék) háta, lába, ill. (az) egyetem (tilta-
kozott), (jó) fej. Lásd érintkezésen ala-
puló névátvitel, hasonlóságon alapuló 
névátvitel, jelentésátvitel, szinekdoché, 
szinesztézia.

nivellálódás Lásd kiegyenlítődés.
nómenklatúra1 az egyes szakszókincsek-

ben azoknak a szavaknak az összessége, 
amelyek a köznyelvben, illetőleg más 
szaknyelvekben általában ismeretlenek. 
Lásd szakszókincs, terminológia.

nómenklatúra2 Lásd szójegyzék.
norma a nyelvváltozatok, ill. az ezekkel élő 

beszélőközösségek mindegyikében álta-
lánosan használt, megközelítően egysé-
ges nyelvi elemeknek, szerkesztési és 
használati szabályoknak, szabályozottsá-
goknak időről időre módosuló együttese. 
A köznyelvi normát adott állapotában 
nyelvtanok, helyesírási szabályzatok és 
szótárak rögzítik. Lásd egységes köz-
nyelv, irodalmi nyelv, standard, szten-
derd.

nyelvcsere (általában hosszabb) folyamat, 
amelynek során egy közösség elhagyva 
saját nyelvét a kétnyelvűség állapotán 
keresztül egy másik nyelvnek a haszná-
latára tér át. Nyelvcsere azóta van, amióta 
eltérő nyelvű közösségek kapcsolatba 
kerültek egymással. a nyelvközösség 
egészére kiterjedő nyelvcsere mindig va-
lamely nyelv kihalását jelenti. a nyelv-
csere mindig a beszélők nyelvválasztási 
szokásai (kulturális, gazdasági, politikai 
okokra visszavezethető) radikális meg-
változásának a következménye. európá-
ban a nyelvcsere a többségi nemzet irá-
nyába történő nyelvi és kulturális 

asszimiláció jele, ezért van többrendbeli 
politikai vonzata. a nyelvcsere és a 
nyelvvesztés terminusokat egyes kutatók 
szinonimáknak tekintik. a két fogalom 
világos elkülönítésének a kívánalma mi-
att javasoljuk a két szakkifejezés köte-
tünkben is alkalmazott következetes, 
megkülönböztető használatát. Lásd asz-
szimiláció2, nyelvi maradvány, nyelvter-
jedés, nyelvvesztés, nyelvvisszaszorulás.

nyelvélénkítés Valamely élő nyelv haszná-
lati lehetőségeinek, teljesítőképességé-
nek nyelvi tervezési tevékenységgel 
történő növelése. Lásd nyelvi tervezés.

nyelvemlék Minden olyan forrás, mely a 
mát megelőző korok nyelvállapotáról 
tanúskodik, írott formában vagy – újab-
ban – a modern technika bármely esz-
közével, például hangfelvétellel megörö-
kítve. Lásd anyakódex, értelmezés, 
kódex, lokalizálás, misszilis, olvasat, 
rekonstrukció, szórványemlék.

nyelvfejlesztés Lásd állapottervezés.
nyelvfelélesztés Kihalt vagy a kihalás szé-

lére jutott nyelv nyelvi tervezési tevé-
kenységgel történő új életre keltése; 
revitalizáció. Lásd nyelvi tervezés.

nyelvhalál Valamely nyelv kipusztulása, 
eltűnése; amikor egy nyelv-, ill. beszélő-
közösség tagjai véglegesen elhagyják 
anyanyelvüket. a nyelvhalál leggyak-
rabban nyelvcserének, ritkán nyelvpusz-
tításnak a következménye. a kihalt 
nyelvnek nincs anyanyelvi beszélője, 
nem használja egy közösség sem min-
dennapi beszélgetései során, és nem 
jellemzik a mindennapos körülmények-
re jellemző állandó változások sem. 
Lásd nyelvpusztítás.

nyelvhasználat-történet Lásd nyelvitu-
dat-történet.

nyelvi alkalmazkodás az a jelenség, hogy 
a kommunikáló ember a sikeres, haté-
kony nyelvi kommunikáció érdekében 
– az egyetemes együttműködési elvnek 
megfelelően (tudatosan vagy ösztönö-
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sen) – igyekszik megfelelni a minden-
kori beszédhelyzetnek és partnernek. 
Lásd együttműködési elv.

nyelviattitűd-váltás egyéneknek és közös-
ségeknek a nyelvekhez, nyelvváltoza-
tokhoz, nyelvi jelenségekhez és elemek-
hez való viszonyulásában bekövetkező 
módosulás. Fontos nyelvhasználat-befo-
lyásoló, ily módon nyelvhasználati és 
nyelvi változásokat indukáló tényező. 
Lásd nyelvitudat-történet.

nyelvi erózió Lásd nyelvleépülés.
nyelvi hiány 〈Más nyelvekhez vagy azon 

nyelvi nyelvváltozatokhoz viszonyítva:〉 
nyelvi leszűkültség valamely nyelvben 
vagy nyelvváltozatban. Gyakori jelenség 
a kisebbségi nyelvek : domináns nyelvek, 
ill. a nyelvjárások : azon nyelvi köznyelv 
viszonyában. Jelentkezése a nyelvleépü-
lés folyamatát jelezheti. Lásd csángóso-
dás, lexikai hiány, nyelvleépülés.

nyelvikapcsolat-történet Lásd nyelvitu-
dat-történet.

nyelvi kompetencia Lásd generatív nyel-
vészet.

nyelvi kontaktushatás az a hatás, amelyet 
az átvevő nyelvi megnyilatkozásokra, ill. 
az átvevő nyelv konkrét elemeire vagy 
szerkezetére az átadó nyelv vagy maga a 
kétnyelvűségi helyzet gyakorol. Lásd 
kontaktusnyelv.

nyelvi maradvány olyan nyelvi jelenség, 
szókészleti elem, amely a különböző 
nyelvű csoportok érintkezésének nyelvi 
következményeként kialakult kétnyelvű-
ségben a nyelvileg asszimilálódott kö-
zösség nyelvéből került át az asszimilá-
ló közösség nyelvébe. Lásd adsztrátum, 
asszimiláció2, nyelvcsere, nyelvvesztés, 
nyelvvisszaszorulás, szubsztrátum, szu-
persztrátum.

nyelvi norma Nyelvváltozatok szerkeszté-
si és közlési szabályainak, elemeinek az 
együttese, összefüggés- hálózata. a köz-
nyelv normáját adott állapotában nyelv-
tanok, helyesírási szabályzatok és szó-

tárak rögzítik. Lásd irodalmi nyelv, 
standard, szten derd.

nyelvi szétfejlődés az elkülönítő (diver-
gens) folyamatok fölerősödése, előtérbe 
kerülése valamely nyelvközösség (anya)- 
nyelvének változásában az egységesítő 
(konvergens) tendenciákkal szemben. 
a magyar nyelvtörténetben a honfogla-
lástól az I. világháború végéig lényegében 
a nyelvi egységesülés (konvergencia) 
tendenciái voltak meghatározók. a ma-
gyarságnak a trianoni békediktátummal 
(1920) bekövetkezett állami szétdarabo-
lása óta a nyelvi elkülönülés (di-
vergencia) egyre nyilvánvalóbb jelei és 
következményei mutatkoznak. a külön-
böző államokhoz tartozásnak, a kisebb-
ségek kétnyelvűségének és a magyar 
nyelv használata magyarországi és ki-
sebbségi lehetőségei eltéréseinek követ-
kezménye az újabb magyar kort jellem-
ző nyelvi szétfejlődés. Lásd állami 
nyelvváltozat, divergens változás, kon-
taktusjelenség, kontaktusnyelv, kon-
taktusváltozat, konvergens változás.

nyelvi szocializáció az adott közösség, 
társadalom nyelvhasználati szabályai-
nak s e szabályok helyes alkalmazásának 
elsajátítása. Lásd bázisnyelv.

nyelvi tervezés a nyelvhasználat és a nyelv 
befolyásolását célzó tudatos emberi te-
vékenység, amely általában társadalmi, 
politikai és gazdasági célú. Három terü-
lete van: 1. az állapottervezés, 2. a hely-
zettervezés és 3. az elsajátítás-tervezés. 
Lásd állapottervezés, elsajátítás-terve-
zés, határtalanítás, helyzettervezés, 
nyelvélénkítés, nyelvfelélesztés, nyelv-
kiépülés, nyelvpolitika, nyelvújítás, 
vernakularizáció.

nyelvitudat-történet a tágabban értelme-
zett nyelvtörténet egyik része (a rend-
szertörténet, a nyelvhasználat-történet 
és a nyelvikapcsolat-történet mellett). 
a beszélőknek anyanyelvükre és más 
nyelvekre vonatkozó ismeretei, véleke-
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dése, hiedelmei, a hozzájuk, illetőleg 
változataikhoz, egyes jelenségeikhez 
való viszonyulásuk, attitűdjeik befolyá-
solják a nyelvhasználatot, így a nyelvek 
történetét is. a beszélők nyelvről való 
(metanyelvi) ismeretei, nyelvi mentali-
tása ezért tárgya a nyelvtörténeti vizs-
gálatoknak. Lásd nyelviattitűd-váltás, 
nyelvtörténet.

nyelvjáráspusztulás a nyelvjárásoknak a 
standard nyelvek elterjedése óta megfi-
gyelhető térvesztése, pragmatikai visz-
szaszorulása.

nyelvjárássziget egy nyelv azon nyelvjá-
rása, amelyet azonnyelvi nyelvváltoza-
tok (többnyire nyelvjárások) vesznek 
körül. Lásd nyelvsziget.

nyelvkiépülés 1. az a folyamat, melynek 
során egy nyelv egyre több funkciókör-
nek a maradéktalan betöltésére válik 
alkalmassá. 2. 〈Kétnyelvűségi helyzet-
ben:〉 az a folyamat, melynek során egy 
két nyelvű(vé váló) egyén vagy közös-
ség másodnyelve egyre magasabb szin-
ten sajátítódik el az egyén vagy a kö-
zösség tagjai által. Lásd kreolizálódás, 
nyelvleépülés, nyelvi tervezés.

nyelvleépülés a nem teljes funkcionalitá-
sában használt, ill. feledésbe merülő, 
valamint a tökéletlenül elsajátított nyelv-
ben, nyelvváltozatban végbemenő, az 
adott nyelvi teljesítőképességet csökken-
tő változások (nyelvi egyszerűsödés, 
leszűkülés, eseti kontaktusjelenségek 
elszaporodása stb.); nyelvi erózió. Két fő 
típusa: 1. funkcionális nyelvleépülés: 
az (anyanyelvi) nyelvhasználat mennyi-
ségi visszaszorulása, pragmatikai zsugo-
rodása, s ezzel járó funkcionális egysze-
rűsödése. a kétnyelvű kisebbségi 
közösségekre jellemző leginkább: a do-
mináns többségi nyelv (államnyelv) egy-
re több színtérről (közéletből, iskolából, 
egyházból) szorítja ki a kisebbségi nyel-
veket. 2. strukturális nyelvleépülés: az 
(anya nyelvi) nyelvhasználat visszaszo-

rulásának nyelvi (szerkezettani) követ-
kezménye: a nyelvi rendszer egyszerű-
södése, a rendszer teljesítőképességének, 
a kommunikációs kapacitásának a redu-
kálódása. Lásd csángósodás, nyelvki-
épülés, lexikai hiány, nyelvi hiány.

nyelvmegőrzés Lásd nyelvmegtartás.
nyelvmegtartás Nyelvi tervezési tevékeny-

ségek összefoglaló elnevezése (a hátrá-
nyos helyzetben levő, ill. veszélyeztetett) 
anyanyelvek fenntartására; nyelvmeg-
őrzés. Lásd vernakularizáció.

nyelvművelés Lásd nyelvi tervezés.
nyelvpolitika azoknak a részben vagy 

egészben politikai célzatú és következ-
ményű döntéseknek az együttese, ame-
lyek meghatározzák az állam nyelveinek 
egymáshoz viszonyított helyzetét, kije-
lölik a hivatalos nyelvét/nyelveit, meg-
határozzák a kisebbségi nyelv(ek)nek a 
hivataloshoz való viszonyát és rendel-
keznek az állam területén beszélt nyel-
vek használatának jogairól, ill. színtere-
iről. Lásd nyelvi tervezés.

nyelvpusztítás a nyelvhalál brutális és 
gyors előidézése nép-, ill. fajirtással, 
vagy radikális, erőszakos asszimiláció-
val (nyelvirtással). Lásd nyelv halál.

nyelvsziget egy nyelvnek azon változata 
(többnyire nyelvjárása), amelyet nem 
azonnyelvi környezetben beszélnek. 
Lásd nyelvjárássziget.

nyelvterjedés az a folyamat, amelynek 
során egy nyelv a nyelvhasználat egyes 
színterein, ill. társadalmi rétegekben 
egyre gyakrabban fordul elő. Lásd asz-
szimiláció2, nyelvcsere, nyelvvesztés, 
nyelvvisszaszorulás.

nyelvtervezés Mesterséges nyelvek létre-
hozása, tudatos nyelvalkotás, nyelvet 
tervezés. (Nem szerencsés a nyelvi ter-
vezés szinonimájaként való használata!)

nyelvtipológia a nyelvtudománynak az az 
ága, amely a nyelveket szerkezetük ha-
sonlósága alapján csoportosítja és vizs-
gálja.

A magyar nyelvtörténet kézikönyve1.indb   447 2018. 01. 23.   12:41:27



448 Mellékletek

nyelvtörténet a nyelvtudománynak az a 
része, amely a nyelvi rendszernek és a 
nyelvhasználatnak a változásait, a nyelv 
múltbeli állapotait, a változások okait és 
összefüggéseit minden részrendszerre 
kiterjedően vizsgálja. Lásd hangtörténet, 
helyesírás-történet, jelentéstörténet, 
mon dattörténet, morfématörténet, 
nyelv használat- történet, nyelvi-kapcso-
lat-történet, nyelvitudat-történet, szófaj- 
történet, szókészlettörténet, szószerkezet- 
 tör ténet, szövegtörténet.

nyelvújítás 1. a nyelv tudatos bővítése, gaz-
dagítása, korszerűsítése, beavatkozás a 
nyelvbe a fejlesztés szándékával. 2. 
a magyar nyelvtörténet 1772–1867 kö-
zötti szakaszában működő, a felvilágoso-
dásban és a magyar nyelv jogaiért folyta-
tott küzdelemben gyökerező, a reformkor 
kezdetéig különösen aktív nyelvi mozga-
lom, amely – főként a szókincs bővítésé-
vel – tudatosan alakította a nyelvet. ered-
ményeként kialakult és megszilárdult a 
magyar köznyelv írott változata, megújult 
a szépirodalmi stílus, és 1844-től hivata-
lossá vált a magyar nyelv Magyarorszá-
gon. Lásd állapottervezés, jottista–ipszi-
lonista háború, mesterséges szóalkotás, 
neologizmus, neológus, nyelvi tervezés, 
ortológia, ortológus.

nyelvvesztés az a folyamat, amelynek so-
rán az egyén a gyermekkorában elsajá-
tított anyanyelvet (első nyelvét) megha-
tározott körülmények hatására (például 
más nyelvű országba való áttelepülés 
következtében) elhagyja, elveszti. a fo-
lyamatot az indítja el, hogy radikálisan 
csökken az anyanyelv használati szín-
tereinek a száma, s többnyire családi 
térre szorul vissza a használata, emiatt 
pedig egyrészt fokozatosan megszűnik 
az anyanyelvet korábban jellemző sti-
lisztikai változatosság, gyengül az anya-
nyelvi kompetencia, másrészt viszont 
egyre nagyobb teret nyer a többségi 
nyelv. Lásd asszimiláció2, nyelvterjedés, 

nyelvcsere, nyelvi maradvány, nyelv-
visszaszorulás.

nyelvvisszaszorulás az a folyamat, mely-
nek során egy nyelv a nyelvhasználat 
egyes színterein, ill. egyes társadalmi 
rétegekben egyre ritkábban fordul elő. 
a nyelvvisszaszorulás végső pontja 
egyéni szinten a nyelvvesztés, közössé-
gi szinten a nyelvcsere. Lásd asszimilá-
ció2, nyelvcsere, nyelvi maradvány, 
nyelvterjedés, nyelvvesztés.

nyíltabbá válás Magánhangzó-változás, 
melynek során egy hang a nyelvállás 
tekintetében módosul: felső nyelvállású 
magánhangzó középső nyelvállásúvá, 
középső nyelvállású magánhangzó pe-
dig alsó nyelvállásúvá válik. például: 
potok > patak. Lásd hangváltozás, zár-
tabbá válás.

nyúlás rövid hangnak (mássalhangzónak, 
ill. magánhangzónak) meghatározott 
helyzetben bekövetkező nyúlása, hosszú-
vá alakulása. például intervokális helyzet-
ben r. újaban → újabban, csepeg : csep-
pen; ill. pótlónyúlással vëri → vér, vagy a 
hangsúly és az l nyújtó hatásával is: szl. 
palica → pálca. Lásd hangsúly, hangzó-
közi helyzet, pótlónyúlás, rövidülés.

olvasat egy írott nyelvemlék egykori kiej-
tésének rekonstrukciója. Lásd értelme-
zés, nyelvemlék, rekonstrukció.

ómagyar kor Lásd korszakolás.
onomatopoézis Lásd hangutánzás.
ortológia a tudatos nyelvalakítást elutasí-

tó felfogás, amely a nyelvi helyesség fő 
forrását az idegen hatástól érintetlennek 
vélt népnyelvben találja meg. Lásd neo-
lógus, nyelvújítás, ortológus.

ortológus a nyelvújítás ellenzője, minden, 
a nyelv természetes alakulásába beavat-
kozó eljárás elutasítója. Lásd neológus, 
nyelvújítás.

ökonómia Lásd gazdaságosság.
ősmagyar kor Lásd korszakolás.
összevonás Hangváltozás: a hiátus feloldá-

sának az a módja, amikor két egymás 
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mellé kerülő azonos magánhangzóból 
egy hosszú lesz. például: tör. baγatur > 
(a γ kiesése után) bátor. Lásd hangvál-
tozás, hiátus.

palatalizáció Mássalhangzó-változás; egy 
mássalhangzónak palatális képzéshelyű-
vé válása. például: óm. személ > személy. 
Lásd depalatalizáció, hangváltozás.

palato-veláris illeszkedés Lásd hangren-
di illeszkedés.

paradigma ragozási sor, a ragozási sorba 
tartozó toldalékok rendszere. Beszélünk 
például főnévi esetparadigmáról, vagyis 
az esetragok rendszeréről. a paradigma 
általában és jellemzően meghatározott 
elemkészletet, zárt rendszert jelent. az 
igeragozás rendszere annyira összetett, 
hogy nem egy igei paradigmáról, hanem 
idő-, mód- és szám, személy paradigmák 
hálózatáról szoktunk beszélni. a rago-
zási sor lehet teljes, szabályos, ha minden 
síkjának van egyértelmű jelölője, s ezek 
szinte minden tőhöz hozzátehetők (pél-
dául az általános igeragozás rendszere az 
igetövek esetén). Vannak bizonyos szó-
csoportokra jellemző ragozási sorok 
(például az ikes igei személyragok), és 
előfordul az is, hogy a paradigma hiá-
nyos vagy kivételes. Hiányos például a 
gyere, gyerünk, gyertek igei sor, mert 
csak ebben a három alakban él. Kivételes 
a létige ragozása, mert ebben több igető 
(van, lesz, nincs, nincsenek) szükséges 
ahhoz, hogy minden alakot meg tudjunk 
alkotni. Lásd jelöletlenség, lexéma.

paronímia Lásd hasonlóalakúság.
pars pro toto Lásd szinekdoché.
partes pro toto Lásd szinekdoché.
partikula az a viszonyszó, amely nem 

toldalékolható, más szavakkal nem alkot 
(sem morfológiai, sem szintaktikai) kap-
csolatot, s nem lehet (kérdésre felelő) 
mondatrész. például bárcsak, bezzeg, 
bizony, szinte.

passzív szókészlet a szókészletnek az a 
része, amelyet a beszélő többé-kevésbé 

ismer, megért, de beszéd közben általá-
ban nem használ. Lásd aktív szókészlet.

passzív tő Lásd fiktív tő, tő.
pejoráció az eredeti semleges vagy kedve-

ző, pozitív szóhangulatnak rosszabbodá-
sa, rosszra fordulása. például kutya ’(kis)
kutya’ > ’senki; semmi stb.’, ill. ’gyaláza-
tos, cudar; ne héz stb.’. Lásd amelioráció, 
jelentésjavulás, jelentésromlás, kakofe-
mizmus, szóhangulat.

percepciós fonetika Lásd fonetika.
peremszókincs Lásd kiegészítő szókészlet.
performancia Lásd generatív nyelvészet.
pidzsinizálódás egymás nyelvét, ill. közös 

nyelvet nem ismerő, gazdaságilag nem 
egyenrangú csoportok közötti (többnyire 
cserekereskedelmi) kapcsolatban a két 
érintkező nyelvből kommunikációs szük-
séglet kielégítésére közös, kompromisz-
szumos, egyszerű morfológiájú és gram-
matikájú, alacsony teljesítőképességű 
nyelvnek (= pidzsin) a kialakulása. Lásd 
bázisnyelv, koiné, kreolizálódás, ven-
dégnyelv.

poliszémia Lásd többjelentésű szavak.
pótlónyúlás Magánhangzó-változás; a tő-

véghangzó eltűnésének következménye-
képpen a tő belseji magánhangzó meg-
nyúlása. például: óm. utu > út. Lásd 
hangváltozás, nyúlás, tővéghangzó.

pragmatika a szinkrón és diakrón nyel-
vészetnek az az ága, amely a nyelvhasz-
nálatnak és a beszédhelyzeteknek, ille-
tőleg a beszédhelyzetet meghatározó 
(társadalmi) tényezőknek a viszonyát 
vizsgálja.

predikátum Lásd aktuális mondattago-
lás, (komment), réma.

prefixum olyan toldalék, amely a szótő 
előtt foglal helyet. Ilyen a magyarban a 
felsőfok leg-, és a túlzó fok legesleg- 
jele. Lásd toldalék.

prezentálás az a nyelvhasználati mód, 
amellyel szövegösszefüggésen kívül vagy 
anélkül mint ismertre lehet rámutatni 
valakire vagy valamire. Legfőbb eszköze 
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a határozott névelő, illetőleg ennek előz-
ménye a mutató névmás. például: „nagy 
az wr Isten”; „ez levél adassék”.

primer rag alapnyelvi gyökerű, az irány-
hármasság szerint árnyalt helyviszonyt 
jelölő, rendszert alkotó egyelemű rag: a 
lokatívuszi -n és -t, az ablatívuszi -l és 
a latívuszi -á/-é. Lásd szekunder rag, 
toldalék.

progresszív hasonulás Lásd előreható 
hasonulás.

protestáns helyesírás a magyar helyes-
írás-történetben a 16. század közepén 
kialakuló, elsősorban Heltai Gáspár ko-
lozsvári nyomdájához köthető helyesírá-
si hagyomány, mely a 17–18. század 
folyamán főként azt a sajátosságot mu-
tatja, hogy a /c/-t a tz, a /cs/-t pedig a ts 
jelöli. Lásd helyesírás-történet, katoli-
kus helyesírás.

protetikus hang Lásd előtéthang.
purizmus a nyelv idegen hatásoktól való 

megóvására, illetőleg megtisztítására 
törekvő nyelvvédő felfogás, illetőleg 
mozgalom.

ráértés a toldalékok keletkezésének az a 
módja, amikor valamely szóvéget a 
nyelv érzék szóelemnek, toldaléknak te-
kint és ekként használ. például csárda, 
kaloda → -da (mosoda, óvoda, uszoda). 
Lásd adaptáció, elvonás, részleges rá-
értés, szóvég-megelevenedés, toldalék.

raghalmozás a ragok keletkezésének az a 
módja, amikor két vagy több rag össze-
kapcsolódik, és önálló szóelemként kezd 
működni. például a -stul/-stül társhatá-
rozórag összetevői az -(s)t módhatáro-
zórag és az -ul/-ül módhatározórag. Lásd 
toldalék.

rag megtakarítása a nyelvi gazdaságos-
ság, a közlési tömörség egyik megjelené-
si formája: mellérendelő szintagmákban, 
különösen pedig a birtokos jelző -nak/ 
-nek ragjánál figyelhető meg, hogy csak 
az utolsó taghoz illesztették, ill. illesztik 
a közös ragot. „Sem élet- sem halálban / 

Nem lel vigasztalást.” „a fogorvos és 
asszisztensének ravaszul romantikus, 
víg-könnyes története.” Lásd gazdasá-
gosság, raghalmozás, toldalék.

raghasadás az ősmagyar kor eleji több-
funkciójú ragok elkülönülési módja: az 
egyértelműség követelményeként a kü-
lönböző jelentések a kialakuló különbö-
ző alakokhoz kezdtek kapcsolódni. en-
nek módja a testesedés, legfőbb eszköze 
pedig a toldalék előtt álló tővéghangzó 
volt. az alapnyelvi -n lokatívuszrag pél-
dául az előtte álló tő véghangzója kö-
zépső nyelvállásfokban kezdett egysé-
gesülni helyhatározói jelentésben, és 
alsó nyelvállásfokban, amikor mód- és 
állapothatározóként lépett fel. a tővég-
hangzók egy idő után a toldalékhoz vo-
nódtak, annak részévé váltak, és így 
kikristályosodott egy -on/-en/-ön hely-
határozó-, és egy -an/-en mód- és álla-
pothatározó-rag. Lásd szóhasadás, tes-
tesedés, toldalék.

ragszilárdulás az a változási folyamat, 
amelyben a morfémaszerkezet idővel 
átláthatatlanná válik, a felépítés a jelen-
téssel párhuzamosan elemezhetetlen 
lesz. többnyire ragszilárdulással kelet-
keztek a határozószók és a névutók: 
rögtön, oldalvást, örökké, hátra; mö-
gött, alatt, után. Lásd elemszilárdulás, 
jelszilárdulás, toldalék.

rámutatás Lásd deixis.
realizáció Megvalósulás, például nyelvi 

változásé. a megvalósult változás mint-
egy visszaigazolja, a valóságban ténysze-
rűvé teszi a nyelvi változás lehetőségét.

redukált hang Lásd sorvadó hang.
redundancia a közleményben meglevő 

felesleg, újabb információt nem adó 
elem, amely nélkül azonban a megértés 
nehezebbé válna. Jellegzetes esete az 
egyeztetés. például az Ők voltak a győz-
tesek. mondatban a többes szám harma-
dik személyt háromszor jelöljük. a re-
dundanciának a legtöbbször van 
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valamilyen általánosabb funkciója, az 
egyeztetésnek például a szövegbeli sze-
replők azonosításában. Lásd egyeztetés, 
gazdaságosság.

regresszió Lásd visszaütés.
regresszív hasonulás Lásd hátraható ha-

sonulás.
rejtett nyelvi tudás Lásd generatív nyel-

vészet.
rejtett presztízsű beszélt nyelvi kód Lásd 

diglosszia.
rekonstrukció 1. Nyelvemléktelen korok 

nyelvállapotának, nyelvi jellegzetessége-
inek későbbi, írott források tényei alapján 
való kikövetkeztetése. a rekonstrukció 
alkalmazható összehasonlító módszer-
rel, például valamely nyelvcsaládba tar-
tozó nyelvek közös sajátságai alapján, a 
család feltehető alapnyelvének (alapnyel-
veinek) felvázolásában. Fontos eszköz 
egy-egy nyelv korábbi, de még nyelvem-
léktelen állapotának (például a magyar-
ban az ősmagyar korinak) hipotetikus 
leírásában is. 2. a nyelvemlékes kor 
nyelvállapotának (különösen a beszélt, 
hangzó nyelvnek) kikövetkeztetése az 
írott források tényei alapján. a belső 
nyelvi rekonstrukció a szinkróniában 
megragadható (főként nyelvjárási) válto-
zatok alapján kialakulásuknak a diakrón 
folyamatát, a változásoknak a sorrendjét 
dokumentálja, sőt bizonyítja. például 
házank > házonk > házunk. Lásd alap-
nyelv, nyelvemlék, olvasat.

relatív tő a szótőnek toldalékkal bővült 
olyan egysége, amelyhez újabb toldalé-
kok járulhatnak, s amelyek ezekkel 
szemben a tő szerepét tölti be. például 
az erdőségekben szó relatív töve az er-
dőségek-, ezé pedig az erdőség-. Lásd 
abszolút tő, tő.

réma Lásd aktuális mondattagolás, kom-
ment, predikátum.

rendszerkényszer az analógiának, az ana-
lógiás hatásnak az a változata, amelyben 
a rendszerbeli összefüggésnek különösen 

nagy szerepe van. például a legújabb -a 
végű főnevek (dia, fólia) szóvégi magán-
hangzója megnyúlik toldalék előtt a ha-
sonló végződésű szavak (alma : almát, 
almák, almában stb.) hatására. Lásd ana-
lógia.

rendszertani kiegészülés Lásd alakkiegé-
szülés.

rendszertörténet Lásd nyelvitudat- 
történet.

réshangúsodás Lásd spirantizálódás.
részfordítás Lásd tükörszó.
részleges hasonulás az a jelenség, amikor 

egy hang úgy hat egy szomszédos hang-
ra, hogy azt képzésében magához köze-
lebb állóvá (de vele nem azonossá) teszi. 
például: romt (vö. romlik) > ront. Lásd 
hangváltozás, hasonulás, teljes haso-
nulás.

részleges ráértés Lásd elvonás, ráértés.
revitalizáció Lásd nyelvfelélesztés.
rokonértelműség Különböző alakú, de azo-

nos vagy nagyjából azonos jelöltre (azo-
nos fogalomra vagy jeltárgyra) utaló 
szavak jelentésviszonya. a rokon értelmű 
szavak, a szinonimák nem azonos jelen-
tésű szavak, mert többé-kevésbé külön-
böznek egymástól szóhangulatukban 
vagy szókészleti rétegződésükben, gya-
koriságukban stb. ez a sajátosság csopor-
tokba, ún. szinonimasorokba rendező-
désük (illetőleg nyelvhasználatbeli 
kiválasztásuk) szempontjából is fontos 
tényező. egy többjelentésű szónak annyi 
szinonimasora lehet, ahány jelentése van, 
de ugyanannak a szinonimasornak is le-
het más-más alakja, viszonyítási rendje. 
Másként csoportosulnak a szinonimák (a 
leírásban, de a nyelvtudatban is), ha pél-
dául a butaság rokon értelmű szavai kö-
zül a butaság mértékét, s másként, ha a 
butaságot kifejező szavak régi-új voltát, 
goromba-szépítő stb. jellegét akarjuk ér-
zékeltetni – a butaság alapszótól való 
(nyomatékbeli) távolságuk nagysága sze-
rinti sorrendben. Lásd antonimák, ellen-
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tétes jelentésű szavak, szemantikai cso-
portok, szinonímia.

rovásírás Minden olyan írás, amelynek 
technikai jellegzetessége, hogy rend-
szerint kemény anyagba (kőbe, fába) 
hegyes eszközzel rótták. Ilyen például 
a keleti türk rovásírás vagy a székely 
írás. Lásd betűírás, betűösszevonás, 
helyesírás-történet, írásrendszerek, 
székely írás.

rövidülés egy nyelvi elem korábbi alakjának 
megrövidülése. 1. a hangtörténetben pél-
dául az ősmagyar kori gemináták egysze-
rűsödése, a szóvégi -í > -i, -ú > -u, -ű > -ü 
változás, illetve a mássalhangzók alkal-
mazkodásának az a fajtája, amikor egy 
hosszú mássalhangzó szomszédos egy 
másik, rövid mássalhangzóval, s a kiejtés-
ben megrövidül a hosszú hang: fenntart 
[fentart]. 2. a szórövidülés olyan szóalko-
tásmód, amely során rövidebb névforma 
jön létre úgy, hogy a szóalakot megcson-
kítjuk (pl. professzor > prof ). szóössze-
tételekben is előfordulhat: szülinap, seb-
váltó. Lásd alaki változás, gemináta, 
nyúlás.

rubrumozás Vörös tinta alkalmazása egy 
kéziratos nyelvemlék szövegén belül, 
kiemelés, figyelemfelhívás, élénkítés, 
díszítés stb. céljából. Lásd nyelvemlék.

russzicizmus 1. az orosz nyelvre jellemző 
nyelvi sajátosság. 2. az orosz nyelvből 
származó nyelvi forma a magyarban (pl. 
orosz mintára terjedt el az egy sor ’szá-
mos, jó néhány’ jelentésben). Lásd ang-
licizmus, gallicizmus, germanizmus, 
hungarizmus, interferencia, latiniz-
mus, tükörszó.

sorvadó hang Kisebb intenzitással képzett, 
elnagyolt artikulációjú hang. Lásd redu-
kált hang.

spirantizálódás Mássalhangzó-változás: 
zárhangnak, nazálisnak vagy likvidának 
spiránssá (réshanggá) válása. például: 
fgr. *kota > ház. Lásd hangváltozás, 
réshangúsodás.

sporadikus hangváltozás Lásd szórvá-
nyos hangváltozás.

stabil kölcsönzés Lásd kölcsönzés.
standard Lásd diglosszia, irodalmi nyelv, 

köznyelv, nyelvi norma, sztenderd.
státustervezés Lásd helyzettervezés.
strukturális nyelvleépülés Lásd nyelvle-

épülés.
szabályos hangváltozás olyan hangválto-

zás, amelynek során egy hang vagy 
hangkapcsolat azonos fonotaktikai hely-
zetben, azonos térben és azonos időben 
kivétel nélkül, vagy az esetek jelenté-
keny hányadában azonos módon válto-
zik meg. Lásd asszociációs hangválto-
zás, függő hangváltozás, hangtörvény, 
hangváltozás, hangváltozási tendencia, 
szórványos hangváltozás.

szakszókincs az egyes szakmák, foglal-
kozási ágak, tudományok, valamint azo-
nos kedvtelésű, életmódú csoportok 
sajátos nyelvhasználatára jellemző sza-
vak összessége. Lásd kiegészítő szókész-
let, szókincs, terminológia.

számbeli egyeztetés Lásd egyeztetés.
szám- és személybeli egyeztetés Lásd 

egyeztetés.
számnevesülés az a ritka szófajváltás, 

amelyben melléknév számnévi szófajúvá 
válik. például tömérdek ’nagy, súlyos, 
sűrű’ → tömérdek (ember gyűlt össze). 
Lásd szófajváltás.

származékszó Képzett szó, azaz szerkeze-
ti szempontból képzőmorfémát tartal-
mazó lexikai egység. például: utazás, 
kéklő, irodalom. Lásd derivátum, szó-
képzés, tőszó.

székely írás Középkori emlékekből ismert 
régi magyar írás, amelynek eredete a latin 
betűs írás átvételét megelőző korokba 
(feltehetőleg a 9–10. századba) nyúlik 
vissza. Keletkezéstörténete összetett; 
benne keleti türk és más hatásokkal is 
számolhatunk. Lásd betűírás, betűössze-
vonás, helyesírás-történet, írásrendsze-
rek, latin betűs írás, rovásírás.
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szekunder rag olyan, a primer ragokhoz 
képest másodlagosan keletkezett, teste-
sebb hangalakú toldalék, amely vagy 
toldalék(ok)ból jött létre a hangalak mó-
dosulásával, illetőleg más elemekkel 
való összekapcsolódás útján (pl. -on/ 
-en/-ön, -nott, -nól, -ni) vagy pedig ön-
álló szóból, agglutinációval (-ban/-ben). 
Lásd primer rag, toldalék.

szemantikai csoportok a nyelvi jelek alak-
jának/alakjainak és jelentésének/jelenté-
seinek sajátos viszonya(i), kapcsolata(i) 
szerint kirajzolódó, leírható jelentésrend-
szer csoportjai, típusai. Lásd alakválto-
zat, azonosalakúság, egyjelentésű sza-
vak, ellentétes jelentésű szavak, 
jelentésmegoszlás, mezőkapcsolatok, 
rokonértelműség, szóhasadás, többje-
lentésű szavak.

személybeli egyeztetés Lásd egyeztetés.
szépítő kifejezés Lásd eufemizmus.
szerkezeti kontamináció alakilag eltérő, 

rokon funkciójú szerkezetek egymásra 
hatása. például ötéves volt × öt évet múlt 
→ ötéves múlt. Lásd kontamináció2, 
szerkezetvegyülés.

szerkezetvegyülés Lásd szerkezeti kon-
tamináció.

szétfejlődés Lásd nyelvi szétfejlődés.
szinekdoché az érintkezésen alapuló név-

átvitelnek az a formája, amelyben a 
nem–faj(ta), illetőleg a rész–egész vi-
szonyban állók megnevezését felcseré-
lik. például a hegy leve kifejezésben a lé 
a bor fajnévre utal. a rész–egész felcse-
rélésének több változata különíthető el. 
A totum pro parte esetében a rész he-
lyett az egész nevét használjuk. Ilyen 
például a ház régi és nyelvjárási ’szoba’ 
jelentése. a pars pro toto változatban az 
egész helyett a rész neve áll: (jó) lélek 
’(jó) ember’. a partes pro toto abban 
különbözik ettől, hogy ebben a típusban 
az egész helyett több rész megnevezése 
található. például a ’minden(ség)’ jelen-
tésű ég-föld ~ égre-földre (esküszik), 

tücsköt-bogarat (beszél, összehord). 
Lásd névátvitel.

szinesztézia Különböző érzékelési területet 
megjelenítő két szónak (jelzős) szószer-
kezetben, névátvitellel létrejövő jelen-
tésváltozása. a névátvitel lehet hason-
lóságon alapuló (metaforikus), illetőleg 
lehet idő- és térbeli érintkezésen alapu-
ló (metonimikus). például édes illat, 
harsány szín(ek), ill. fehér csönd 〈téli 
tájban vagy kórházban〉. az ún. álszi-
nesztéziában egy érzetnév egy nem 
érzetnévvel kapcsolódik össze: valamely 
konkrét érzet elvont fogalommal társul. 
például hűvös nyugalom, sötét gondo-
lat(ok). Lásd komplikációs jelentésvál-
tozás, névátvitel.

szinkrónia a nyelv, a nyelvi rendszer egy-
idejű állapota. Lásd diakrónia, egyide-
jűség, egyöntetűségi elv.

szinonimképző-bokrosulás a képzőbok-
rok kialakulásának az a fajtája, amikor 
rokon értelmű, hasonló funkciójú képzők 
kapcsolódnak össze. az egyik képző el-
avult, és csak rokon értelmű társával ki-
egészülve kapja vissza az eredeti jelenté-
sét. a -rog/-rëg/-rög igeképzőbokor -r 
képzője korán elavult, és csak a produktív 
-g-vel együtt fejezte ki a gyakorító jelen-
tést (csikorog, didereg). Lásd elemismét-
léses képzőbokrosulás, képzőbokrosu-
lás, szinonímia, toldalék.

szinonimasorok Lásd rokonértelműség.
szinonímia Lásd rokonértelműség.
szleng az a bizalmas használatú, stílusú 

városi nyelvváltozat, amely elsősorban az 
argóból, diáknyelvből merít szavakat, 
kifejezéseket. a szleng a köznyelvhez 
közel álló, a feltűnő durvaságot jórészt 
kerülő nyelvváltozat. erős beszélt nyelvi 
karakterét a tréfás, játékos szóhasználat-
ban, sőt a szóalkotási módok új változa-
tainak kezdeményezésében is megmutat-
ja. Lásd argó, tolvajnyelv, zsargon.

szóalkotás a belső keletkezésű szavaknak 
az a csoportja, amelyben új szavakat 
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meglevő nyelvelemekből, különféle el-
járásokkal (képzéssel, összetétellel, el-
vonással stb.) hozunk létre. Lásd elem-
szilárdulás, elvonás, lexikalizálódás, 
magyarítás, mesterséges szóalkotás, 
rövidülés, szleng, szóhasadás, szó ha-
tár el tolódás, szóképzés, szóösszerántás, 
szóösszetétel, szórövidülés, szóvegyü-
lés, tudatos szóalkotás.

szóelem Lásd morféma.
szófajtörténet a nyelvtörténetnek az az 

ága, amely a szófajok, szófajtípusok és 
a szófaji rendszer kialakulását és válto-
zását vizsgálja. Lásd nyelvtörténet.

szófajváltás az a változás, amelyben egy 
szófaji kategóriából egy másikba megy át 
egy szó. a változás eredményeként az 
eredeti szófaji szerep megmaradhat, de el 
is tűnhet. a szófajváltás nemcsak jelen-
tésváltozással történhet, képzők is meg-
változtathatják a szófajiságot, más szófa-
ji osztályba helyezve a tövet és másba a 
származékszót. például ás : ásás, kéz : 
kézi. Lásd főnevesülés, igésü lés, közne-
vesülés, lexikai szófajváltás, mel lék ne-
ve sülés, számnevesülés.

szóferdítés a szó szokásos alakjának meg-
változása, illetőleg megváltoztatása más, 
hasonló alakú szóval való asszociatív 
kapcsolata nyomán. a szóferdítés hátte-
rében állhat eufémizmusra (pl. a terem-
buráját! < A teremtő urát!), illetőleg 
ironikus-tréfás kifejezésmódra törekvés 
(pl. nyög díj < nyugdíj, beutáló < beutaló, 
köz löködés < közlekedés, viperaház < 
operaház). Lásd népetimológia.

szóhangsúly Lásd hangsúly.
szóhangulat a szavak jelentésének szer-

ves, értékelést kifejező része. az értéke-
lés irányulhat a jelentéstartalomra, a szó 
alakjára, a szűkebb vagy tágabb szöveg-
környezetre, ill. a szókészleti helyzetre. 
Lásd amelioráció, jelentésjavulás, je-
lentésromlás, pejoráció.

szóhasadás az a szóalkotási mód, amelyben 
a párhuzamos alaki- és jelentésbeli vál-

tozás során a szójelentések annyira eltá-
volodhatnak egymástól, hogy a többé-ke-
vésbé felismerhető, megmaradó alaki 
hasonlóság ellenére a szavak mintegy 
különállónak mutatkoznak: a többjelen-
tésű alakváltozatból két önálló szóra vál-
nak szét, hasadnak szét. a szó hasadás 
alapja gyakran a tőváltozatok megléte: ó 
~ avas, só ~ sav, szaru ~ szarv, keserű ~ 
keserves; máskor az alakváltozatok között 
hangrendi (forgatag ~ förgeteg/fergeteg, 
kavar ~ kever) vagy zöngésségbeli eltérés 
(doboz ~ toboz), illetőleg egyéb alaki kü-
lönbség van (tárgyatlan ~ tárgytalan). 
Lásd alakváltozat, dublett, hangrendi 
átcsapás, hasonlóalakúság, jelentés- 
elkülönülés, képzőhasadás, raghasadás, 
szemantikai csoportok, szóalkotás.

szóhatár-eltolódás szavaknak, szókapcso-
latoknak az eredeti szerkezeti összete-
vőktől eltérő újratagolása, s ezzel új 
szóalak létrejövése. például a latin apo-
theca > magyar a poteka > patika, a zacs-
kó > az acskó. Lásd morfémahatár-elto-
lódás, szóalkotás, szóhatártévesztés.

szóhatártévesztés Lásd szóhatár-eltolódás.
szójegyzék az a korai, tankönyvként szol-

gáló nyelvemléktípus, amelyben a latin 
szavak (főnevek) – a nyelvtanulást segí-
tendő – fogalomköri csoportosításban 
rendeződnek el. a jegyzék formára jel-
lemzően a magyar szavak nemcsak a 
latin szavak mellett helyezkednek el, 
hanem fölöttük is. Lásd nómenklatúra2, 
nyelvemlék.

szójelentés-történet Lásd jelentéstörténet.
szóképzés spontán vagy tudatos alaktani 

művelet, melynek során szótőből és kép-
zőből új szó jön létre. például bűn-telen, 
szabad-ság, szalad-gál. Lásd elvonás, 
morfémahatár-eltolódás, származék-
szó, szóalkotás.

szókészlet egy nyelv szavainak rétegekbe 
rendeződő rendszert alkotó teljes állo-
mánya. Lásd alapszókészlet, alapszó-
kincs, archaizmus, belső keletkezésű 
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szó, kiegészítő szókészlet, neologizmus, 
szókincs.

szókészlettörténet a nyelvtörténetnek az 
az ága, amely a szókészlet változásait, a 
változások módjait és okait vizsgálja, 
különös tekintettel a szókészleti állo-
mány átrétegződéseire, valamint az új 
és kiszoruló lexikai elemek nyelvi és 
nyelvhasználati sajátosságaira. Lásd 
nyelvtörténet.

szókincs Lásd szókészlet.
szókölcsönzés Lásd kölcsönszó, kölcsön-

zés.
szóösszerántás (tudatos) szóalkotásmód, 

amelyben két szó részeinek összeillesz-
tésével hoznak létre egy harmadikat. 
például cső + orr > csőr, híg + anyag > 
higany, levegő + ég > lég, magánszektor 
> maszek. Lásd szóalkotás.

szóösszetétel szóalkotási művelet, amely-
ben két vagy több szó (az előtag és az 
utótag) összekapcsolódásával új, jelenté-
sében egységes szóalak jön létre. például 
katicabogár, repülőgép, űrséta. az előtag 
és az utótag maga is lehet összetett szó; 
például repülőgép-anyahajó. Lásd elho-
mályosulás, lexikalizálódás, szóalkotás.

szórendi csere Lásd fordított szórend, in-
verzió.

szórövidülés Lásd rövidülés, szóalkotás.
szórványemlék olyan nyelvemlék, amely 

más nyelvű, legtöbbször latin szövegbe 
ágyazva magyar szavakat, szószerkeze-
teket tartalmaz, többnyire tulajdonnévi 
funkcióban. Ilyen a Tihanyi apátság 
alapítólevele. Lásd nyelvemlék.

szórványos hangváltozás olyan hangvál-
tozás, mely csak egyes esetekben követ-
kezik be. Ilyen a szóvégi m > n változás: 
talám > talán, hiszem > hiszen. Lásd 
hangváltozás, sporadikus hangválto-
zás, szabályos hangváltozás.

szószerkezet-történet a nyelvtörténetnek 
az az ága, amely a szószerkezetek kiala-
kulását és változását, a szintagmatikus 
viszonyoknak és kifejező eszközeiknek 

a módosulását vizsgálja. Lásd nyelvtör-
ténet.

szótagírás Lásd írásrendszerek.
szótári szó Lásd lexéma.
szótári tő Lásd alapalak.
szóteremtés Új szó létrehozása alaki előz-

mények nélkül. az indulatszók, hang-
utánzó és hangfestő szók jellemző kelet-
kezési módja. Lásd belső keletkezésű 
szó, hangfestés, hang utánzás, onoma-
topoézis, szókészlet.

szóvég-megelevenedés Lásd ráértés.
szóvegyülés az a szóalkotási mód, amely-

ben két szó részeinek összekapcsolódá-
sával jön létre új lexéma. például csokor 
× bokréta > csokréta, ordít × kiabál > 
ordibál, citrom × narancs > citrancs. 
Lásd kontamináció1, szóalkotás.

szövegkörnyezet az a szövegrész, amely 
valamely nyelvi elemet, illetőleg közlési, 
szerkezeti egységet körülvesz, és így 
egyértelművé, árnyalatilag pontossá te-
szi az adott elem, egység jelentését. Lásd 
kontextus.

szövegtörténet a nyelvtörténetnek az az 
ága, amely a szövegnek mint nyelvi 
szintnek a változó (és megmaradó) je-
gyeit, a szövegtagolás és -szerkezet vál-
tozó állapotát és típusait vizsgálja. Lásd 
nyelvtörténet.

sztenderd Lásd irodalmi nyelv, köznyelv, 
nyelvi norma, standard.

szubsztrátum olyan nyelvi maradványha-
tás, amely az uralkodó helyzetű beszélő-
közösség nyelvében jelentkezik s az 
alárendelt helyzetűnek a nyelvéből szár-
mazik. például ilyen hatás bizonyítékai 
az oroszban kimutatható finnugor sza-
vak és nevek. Lásd adsztrátum, asszi-
miláció2, nyelvcsere, nyelvi maradvány, 
nyelvvesztés, nyelv visszaszorulás, szu-
per sztrá tum.

szuffixum olyan toldalék, mely a tő után 
foglal helyet. a magyar képzők, jelek, 
ragok túlnyomó többségére ez jellemző. 
Lásd toldalék.
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szupersztrátum olyan nyelvi maradvány-
hatás, amely az uralkodó helyzetű be-
szélőközösség (nyelvváltás utáni) nyelvé-
ben jelentkezik s az uralkodó helyzetűnek 
a(z eredeti) nyelvéből származik. például 
ilyenek a török eredetű bolgárok szláv 
nyelvében található török nyelvi nyomok. 
Lásd adsztrátum, asszimiláció2, nyelv-
csere, nyelvi maradvány, nyelvvesztés, 
nyelvvisszaszorulás, szubsztrátum.

szuppletivizmus Lásd alakkiegészülés.
szupraszegmentális eszközök olyan tulaj-

donságok, amelyek a hangoknál, hang-
kapcsolatoknál, sőt a szótagoknál is na-
gyobb egységeknek mint egészeknek a 
jellemzői. Ilyen mindenekelőtt a hangsúly 
és a hanglejtés. szerepük van a jelen-
tés-megkülönböztetésben is. például: 
Kész van. : Kész van? Lásd fonológiai 
szembenállás, hanglejtés, hangsúly.

tabu Némely tárgy, személy megnevezésé-
re vagy ábrázolására, érintésére stb., ille-
tőleg isten nevének kimondására vonat-
kozó (hiedelmen, szokáson alapuló vagy 
vallási) tilalom. a tilalom gyakran csak 
részben érvényesül. a nyelvhasználatban 
például körülírással, hasonló alakú vagy 
megváltoztatott jelentésű, módosított mo-
tivációjú szavakkal helyettesítik a tabu-
sított szavakat, kifejezéseket: fű ’kábító-
szer’; az iskoláját ’az istenit’; illemhely v. 
mosdó ’vécé’. Lásd ame lio ráció, eufe-
mizmus, szóhangulat.

tapadás az a jelentésátvitel, amelyben a 
(szószerkezet vagy összetétel formájú) 
szintaktikai kapcsolat egyik tagja felve-
szi a másik tag jelentését, s így az egész 
kapcsolatot jelöli. például fekete kávé → 
fekete ’ua.’, kávé ’ua.’; gulyáshús → gu-
lyás ’ua.’. Lásd jelentésátvitel, jelen-
tésszűkülés, metonimikus jelentésátvi-
tel, tapadásos alany.

tapadásos alany az alanyos szerkezetnek 
olyan változása, amelyben az ige mellől 
elmarad az alany, de az új szerkezet 
mintegy magába szívja az alany jelenté-

sét. például későre jár [ti. az idő], terít-
ve van [ti. az asztal]. Lásd tapadás.

társadalmi tényező a nyelvhasználatot (és 
a nyelvi változásokat) befolyásoló adott-
ság: a beszélők társadalmi csoportokba 
szerveződése, tagolódása, ill. a nyelv-
használatnak e szerint való rétegződése. 
Lásd területi tényező.

teljes hasonulás az a jelenség, amikor egy 
hang úgy hat egy szomszédos hangra, 
hogy azt magával teljesen azonossá te-
szi. például: embervel > emberrel. Lásd 
hangváltozás, hasonulás, részleges ha-
sonulás.

teljes tő az a tőváltozat, amely történetileg 
az eredeti tővégi magánhangzót is tar-
talmazza. régebbi toldalékaink előtt 
őrződött meg. például vize-s, vize-t, ké-
re-k. Lásd csonka tő, hangzóvesztő tö-
vek, tő, többalakú tövek, valódi tő.

téma Lásd aktuális mondattagolás.
tendenciaszerű hangváltozás az a hang-

változás, amely egy vagy több fonémára 
vonatkozóan egyaránt érvényes, jobbára 
tendencianyalábokban hat. például: az 
ősmagyar zárhangok zöngésülése és spi-
rantizálódása hangzóközi helyzetben. 
Lásd függő hangváltozás, hangváltozás.

terminológia az egyes szakszókincsekben 
azoknak a szavaknak az összessége, 
amelyek a szakmán kívüli nyelvhaszná-
latban is általánosan ismertek. például 
magánhangzó, reuma. Lásd nómenkla-
túra1, szakszókincs.

területi tényező a nyelvhasználatot (és a 
nyelvi változásokat) befolyásoló adott-
ság: a beszélők, ill. a nyelvek területhez 
kötöttsége. a területi kötöttség alapján 
jöttek létre és élnek a nyelvjárások és a 
regionális köznyelvek. a területi jelen-
séghatárok az izoglosszák, altípusaik 
pedig az izofón (hangtani jelenségha-
tár), izolex (szókészleti jelenséghatár), 
izomorf (alaktani jelenséghatár) és az 
izo széma (jelentéstani jelenséghatár). 
Lásd társadalmi tényező.
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testesedés az egy mássalhangzóból álló 
primer toldalék egy magánhangzóval 
való bővülése. ez lehetővé teszi az alaki 
és a funkcionális elkülönülést egyaránt, 
például a poliszémia és homonímia ese-
tén is (lásd az -n határozórag hasadását 
mód- és helyhatározóra: -an és -on). Lásd 
raghasadás.

téves regresszió Lásd téves visszaütés.
téves visszaütés az a jelenség, amikor bi-

zonyos változások analógiájára a nyelv-
érzék olyan, eredetinek vélt alakot kö-
vetkeztet ki, ami a valóságban nem 
létezett. a volt > vót, föld > főd mintá-
jára jöttek létre az l-betoldást mutató 
alakok, például óm. bódog > boldog, 
mai szóda > szolda. Lásd hangváltozás, 
hiperkorrekció, hiperurbanizmus, té-
ves regresszió, túlhelyesbítés, túlkom-
penzáció, visszaütés.

toldalék a tőhöz kapcsolódó, azt rendsze-
rint követő kötött szóelem. Lásd affixum, 
elemcsere, elemismétléses képzőbokro-
sulás, formáns, járulékos szóelem, kép-
zőbokrosulás, képzőhasadás, lappangó 
képző, primer rag, raghalmozás, ragha-
sadás, ragszilárdulás, szekunder rag, 
szinonimképzők bok ro su lá sa, tő.

tolvajnyelv Lásd argó, zsargon.
topik Lásd aktuális mondattagolás.
totum pro parte Lásd szinekdoché.
tő olyan szóelem, amely önmagában (azaz 

zéró morfémával) is előfordulhat, szabad 
morféma (vagy korábban az volt); a 
nyelvben önállóan létező lexikai egység. 
az egész szó jelentésének a magvát hor-
dozza. Lásd abszolút tő, alapalak, cson-
ka tő, egyalakú tövek, elhomályosulás, 
figura etymologica, fiktív tő, lappangó 
teljes tő, relatív tő, szótári tő, teljes tő, 
toldalék, többalakú tövek, tőszó, tőtípu-
sok, tőújraalkotás, tővéghangzó.

többalakú tövek a nyelvtörténetben azok 
a tövek, amelyeknek közös jellemzője, 
hogy több morfológiai alakváltozata 
van. például madár : madarat, szó : sza-

vak, tesz : tevő. Lásd csonka tő, egyala-
kú tövek, teljes tő, tő, tőtípusok.

többjelentésű szavak az a jelentésviszony, 
amelyben valamely nyelvi jelnek, külö-
nösen szónak az alakjához több, egy-
mással összefüggő jelentés kapcsolódik. 
például az eredetileg ’disznó, vaddisznó’ 
jelentésű disznó főnévnek kialakult 
’ász’, ’tintafolt’, ’ellenszenves, undort 
keltő ember’, ill. jelzőként ’trágár’ és 
fokozó ’nagyon nagy’ jelentése. Lásd 
azonosalakúság, egyjelentésű szavak, 
jelentésszűkülés, poliszémia, szeman-
tikai csoportok.

történeti morfológia Lásd morfématörté-
net.

tőszó olyan szó, mely szerkezeti szempont-
ból képzőmorfémát nem tartalmaz. pél-
dául ház, zöld, áll. Lásd származékszó.

tőtípusok a szótöveknek alaki szempontból 
eltérően megjelenő csoportjai. a legfon-
tosabb tőtípusok a névszóknál: egyala-
kúak (kocsi, kapu; olcsó, kávé, háború); 
többalakúak: hangzórövidítők (alma : 
almát), v-s tövek (ló : lovak), mező : me-
zeje típus, borjú : borjas típus, bíró : 
bírák típus, változatlan tőbelsejűek (hal 
: halat), hangzónyújtók (út : utak), hang-
zótoldók (torony : tornyot), hangzóvesz-
tők (álom : álmot), h-s tövek (düh : dü-
hös). Igéknél egyalakú tő nincs, a 
többalakúak: változatlan tőbelsejűek (néz 
: nézek), hangzónyújtók (kél : kelek), 
hangzótoldók (tékozol : tékozlok), hang-
zóvesztők (őriz : őrzünk), sz-szel válta-
kozó v-s tő (tesz : tevékeny), sz-szel és 
d-vel váltakozó v-s tő (alszik : aluván : 
aludtam), v-s tő (nő : nevel), j-vel válta-
kozó v-s tő (fú ~ fúj : fúvom ~ fújom), 
típusba nem sorolható tövek (van, megy). 
Lásd átmenetiség, egyalakú tövek, 
hangzónyújtó tövek, hangzórövidítő tö-
vek, hangzótoldó tövek, hangzóvesztő 
tövek, többalakú tövek.

tőújraalkotás a nyelvi változások követ-
keztében kialakuló homonímia feloldá-

A magyar nyelvtörténet kézikönyve1.indb   457 2018. 01. 23.   12:41:28



458 Mellékletek

sának egyik lehetséges módja: a csonka 
tőből újra teljes tő lett, és ehhez az újra-
alkotott teljes tőhöz csatlakozott a tolda-
lék. tőújraalkotással szűnt meg a homo-
nímia például az egyes szám 3. személyű 
-i birtokos személyjel és az -i > -ai/-ei 
birtoktöbbesítő jel között. Lásd azonos-
alakúság, tő.

tővéghangzó olyan magánhangzó, amely 
az uráli alapnyelv idején minden szóvé-
gen jelen volt. eredetileg alsó vagy kö-
zépső nyelvállású; az ősmagyar kor fo-
lyamán felső nyelvállásúvá válik, majd 
az ómagyar kor elején eltűnik. például: 
fgr. *kota > ház. ugyanakkor az eredeti 
magánhangzó bizonyos toldalékos ala-
kokban máig megőrződött, például házat. 
Lásd hang változás, magánhangzó- el tű-
nés, pótlónyúlás, tő.

transzformáció Lásd generatív nyelvészet.
transzkripció Lásd fonetikus átírás.
transzliteráció Lásd átbetűzés.
trianonizálódás azok a folyamatok és 

nyelvhasználati, ill. nyelvrendszertani 
következményeik, amelyek a trianoni 
békediktátum (1920. VI. 4.) következté-
ben kisebbségi helyzetbe kényszerült 
Kárpát-medencei magyarok anyanyelvi 
nyelvhasználatában az idegen államiság 
és a kétnyelvűség hatására alakultak és 
alakulnak ki. ezek a magyar nyelv szét-
fejlődésének irányába mutatnak, mert 
nemcsak a magyarországi magyartól való 
eltérés, hanem az egyes utódállamok-be-
li magyar kisebbségek egymás közötti 
különbségei is növekvőben vannak eltérő 
államnyelveik (szlovák, román, ukrán 
stb.) hatásának következményei miatt. 
Lásd csángósodás, kontaktusnyelv, nyel-
vi hiány, lexikai hiány, nyelvleépülés.

tudatos szóalkotás Lásd mesterséges szó-
alkotás.

túlhelyesbítés Lásd téves visszaütés.
túlkompenzáció Lásd téves visszaütés.
tüköralakzat Lásd tükörszó.
tükörfordítás Lásd kölcsönszó, tükörszó.

tükörszó olyan szó, amely nyelvi érintke-
zés, ill. egymásra hatás során az átvevő 
nyelvben az idegen szó elemeinek (főként 
összetett szavak tagjainak) spontán vagy 
tudatos szó szerinti fordításával jön létre; 
például német Standpunkt > magyar ál-
láspont, német Wasserfall > magyar víz-
esés. az átvevő nyelvre való átfordítás 
lehet részleges, ezt a típust részfordítás-
nak nevezzük (vö. ámokfutó, tonhal). 
a származékszó szerkezetű tükörszava-
kat tüköralakzat (vagy jelentéskölcsön-
zés) terminussal különböztetjük meg 
(német ausgiebig > magyar kiadós, latin 
casus > magyar eset, német Kellner > 
magyar pincér). Lásd anglicizmus, gal-
licizmus, germanizmus, hungarizmus, 
kalk, kölcsönszó, latinizmus.

újabb magyar kor Lásd korszakolás, tria-
no ni zá lódás.

újgrammatikusok az 1870-es években 
Lipcsében létrejött nyelvészeti iskola, 
amely a történeti-összehasonlító nyelv-
tudomány korábbi eredményeinek kriti-
kai rendszerezésével, a pozitivista filo-
zófia és a nyelv lélektani megközelítése 
alapján egységes tudománnyá fejlesztet-
te a történeti nyelvészetet. a nyelvet az 
egyéni pszichikum működése során 
létrejövő, folyamatos változásban lévő 
jelenségként szemlélték, s a nyelvtudo-
mány lényegét a nyelv történeti vizsgá-
latában határozták meg. Kutatásaik fő 
területe a hangtan volt; az általuk hang-
törvényeknek nevezett hangváltozási 
szabályok kivételtelenségét hirdették, s 
az e szabályoktól eltérő változásokat a 
lélektani okokra visszavezetett analógi-
ával magyarázták. az újgrammatikusok 
elveit Hermann paul prinzipien der 
sprachgeschichte (a nyelvtörténet alap-
elvei, 1880) című műve összegzi. az 
iskola további fő képviselői: Karl Brug-
mann, Hermann osthof, august Leski-
en, Berthold delbrück.

újmagyar kor Lásd korszakolás.
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valósidő-vizsgálat a szinkrónián túllépő, 
többnyire a régebbi múltba is visszanyú-
ló s nagyobb időszakasz(oka)t átívelő, a 
történelem különböző időpontjainak 
nyelvi tényeire vonatkozó nyelvtörténeti 
vizsgálat. Lásd látszólagosidő-vizsgálat.

vándorszó olyan, többnyire az ókori és kö-
zépkori társadalmak kultúrájához köthe-
tő szó, amely gyakran a jelölt műveltség-
elemmel (tárggyal, eljárással, újítással) 
együtt, szóbeli közvetítéssel – kereske-
dők, katonák, utazók révén – terjedt el, a 
terjedés során olykor számottevően mó-
dosult alakban. például ánizs, könyv, se-
lyem. Lásd jövevényszó, nemzetközi szó, 
szókészlet.

variáns Lásd fonémaváltozat.
vendégnyelv az a nyelv, amelyből a bázis-

nyelvbe átkerül egy vagy több nyelvi 
elem; befogadott nyelv. például a latin : 
magyar nyelvi kapcsolatban a latin a 
vendégnyelv, a magyar a bázisnyelv. 
Lásd kódkeverés, kódváltás, pidzsi ni-
zá lódás.

vendégszöveg rövid magyar szövegemlék, 
mely egy más nyelvű, legtöbbször latin 
kódexbe bejegyezve maradt ránk. Ilyen 
a Halotti beszéd, amelyet a pray-kódex 
őrzött meg számunkra. Lásd anyakó-
dex, kódex, nyelvemlék.

vernakularizáció Nyelvi tervezési, szű-
kebben helyzettervezési tevékenység: az 
anyanyelv támogatása az állam domi-
náns nyelvével, ill. a régióban használa-
tos nemzetközi nyelvekkel szemben. 
Mindig az anyanyelv megtartására irá-
nyul. Lásd alapnyelv2, elsőnyelv, hely-
zettervezés, nyelvi tervezés, nyelvmeg-
tartás.

visszaütés az a jelenség, amikor egy nyel-
vi változás megindul, de nem tud elter-
jedni, s visszaáll az adott jelenség régeb-
bi állapota. Lásd hangváltozás, 
reg resszió, téves visszaütés.

vokális harmónia Lásd magánhangzó 
harmónia.

vokalizáció Lásd vokalizálódás.
vokalizálódás Mássalhangzó-változás: bi-

zonyos mássalhangzóknak (β, γ, l) meg-
határozott fonotaktikai helyzetekben 
(szóvégen, szótagzáró helyzetben stb.) 
félhangzós magánhangzóvá válása. pél-
dául: ősm. feγ > feü̯ (> fő). Lásd fonotak-
tikai helyzet, hangváltozás, vokalizáció.

vonzat az a kötött bővítmény, amely a szó-
szerkezet alaptagjának jelentéséhez hoz-
zátartozik.

vulgáris latin a latin nyelv Itáliában és a 
római Birodalom provinciáiban hasz-
nált, regionális sajátságokat tartalmazó 
népnyelvi változatainak összefoglaló 
neve.

zártabbá válás Magánhangzó-változás, 
melynek során egy hang a nyelvállás 
tekintetében módosul: alsó nyelvállású 
magánhangzó középső nyelvállásúvá, 
középső nyelvállású magánhangzó pe-
dig felső nyelvállásúvá válik: például: 
fgr. *peljä > fil (> fül). Lásd hangválto-
zás, nyíltabbá válás.

zéró morféma olyan szóelem, amely testes 
jelölővel nem szerepel a szóalakban, a 
jelöletlenségnek azonban nyelvtani sze-
repe van: épp a jelöletlenség különböz-
teti meg a szóalakot a jelölt helyzetektől. 
a főnév egyes számát a többes szám 
jelének hiánya, zéró számjel jelöli 
(ház-Ø : ház-ak), alanyesetét szintén a 
testes rag hiánya jelöli szemben az egyéb 
esetekkel. az igealakban a zéró időjel 
jelöli a jelen időt, a zéró módjel a kije-
lentő módot, és lehet zéró a személyrag 
is. a melléknévi szóalakban zéró jelöli 
az alapfokot. Lásd csonka tő, morféma.

zsargon az a nyelvváltozat, ill. nyelvhasz-
nálat, amely (elsősorban szókincsében) 
többé-kevésbé elkülöníti a zsargont is-
merők, használók csoportját a nyelvkö-
zösség más tagjaitól, főképpen akkor, ha 
az elkülönülést bizonyos titkosságra 
törekvés is nyomatékosítja. Lásd argó, 
szleng, tolvajnyelv.
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