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Szócsonkítás 

 

Kosztolányi Dezső a nyelvújítással, a nyelvújító mozgalom ered-

ményeivel bizonyította, hogy „mégsem oly meddő dolog törődni a 

nyelvvel, s mégsem a leghelyesebb magára hagyni vagy tudatosan el-

gyomosítani. Pusztán a nyelvújítás hatása alatt – írja – több mint tízezer 

szavunk szökkent sudárba.” S milyen szavak! Ma már beszélni sem 

tudnánk nélkülük. 

A nyelvújítók nemcsak úgy alkottak új szavakat, hogy képzőket 

toldottak meglévő szakaszokhoz, hanem úgy is, hogy „szabálytalanul” 

elvettek belőlük, és ezzel kívánták a nyelvet könnyebbé, hajlékonyabbá 

tenni, megszabadítva a hosszú, a terjengős szavak nehezékeitől. Már a 

XVII. században kiváló stílusú költőnk, Gyöngyösi István él a szórövi-

dítéssel, csonkítással. Nála lett a bizodalom szóból bizalom, a győzedelem-

ből győzelem, a kémelkedikből a kémkedik. A reménység is reménnyé nála 

rövidült. A szócsonkításnak legnagyobb híve köztudottan a jogász és 

lapszerkesztő Helmeczy Mihály volt. Nos, Helmeczy (ki a szókat el-

metszi) a kissé gúnyolódó szójáték ellenére kiváló nyelvújító. Lapjában 

jelent meg először 1832-ben a fabrika megfelelőjeként a gyár. Helmeczy 

leleményeként a gyár szó úgy született, hogy a gyárt igének egyszerűen 

„lemetszette” a végét, a t-t. Hasonló módon jött létre sok más fontos, 

ma nélkülözhetetlen szavunk: a gép, az ipar, a cikk, a cég, a cím, a gyök, a 

perc, a gyám stb. 

A régi nyelvben élt egy ’emelőgép’-et vagy ’járgány’-t jelentő gépely 

szó. A nyelvújítók ezt a szót csonkították meg, s az így keletkező gép 

szó jelentését kiterjesztették: a használatban mindenféle masinára kezd-

ték alkalmazni. Szókurtítás folytán jött létre az ipar szavunk is az ipar-

kodik igéből; igaz, az ipar mint nyelvjárási szó a nyelvújítás előtt is 

megvolt, de nem főnévként, hanem melléknévként: ’iparkodó, serény’ 

jelentésben (ipar ember = serény ember). Széchenyi Istvánnál tűnik fel 

először az ipar mai jelentésben  1838-ban a Lovakrul írott munkájában: 

„ipar, kereskedés, gyár nagy virágzásban van”. 
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A német eredetű ’bekezdésű, rész, szakasz’ jelentésű cikkely szó vé-

gét Barczafalvi Szabó Dávid csapta le, és alkotta meg a cikk szót, egy-

előre még a régi, a ’paragrafus, bekezdés’ jelentésben, de már 1835-ben 

ismerik a szótárak az árucikket, divatcikket is. Az ipar szóhoz hasonlóan 

a népnyelvben már ezelőtt is megvolt a rövidebb cikk alak (a gyü-

mölcsből: például almából, dinnyéből kivágott cikk), de a nyelvújítók 

ezt aligha hozták összefüggésbe a cikkely szóval. Mindenesetre a nép-

nyelvi előfordulás ténye arra vall, hogy a nyelvújítók „műtéti beavat-

kozása” egybeesett a nyelv természetes törekvésével. Ezt nem vették 

tudomásul azok, akik elítélték a nyelvújítók szócsonkításait – bár elis-

merték a már létrejött szavak (a percenetből a perc, a cégérből a cég, a cí-

merből a cím, a gyökérből a gyök, a gyámolból a gyám stb.) nélkülözhetet-

len voltát. 

Hogy a szócsonkítással létrejött szavak nem kifogásolhatók, azt 

nemcsak a nyelvjárások „természetes úton” létrejött szavai bizonyítják, 

hanem a mai köznyelv is, mely néhány évtizede teremtette meg a volley 

ball magyar neveként a röplabda szót – a röpül igéből elvont röp- szó-

gyökkel. Ugyanezzel a szógyökkel hozták létre a röppálya, röpgyűlés, 

röpcédula szavakat is. Sokan ma már nem repülőtérre, hanem röptérre, 

reptérre mennek. 

Autós ismerőseim mondják, ők nem a sebességváltót kapcsolják a 

harmadik sebességre, hanem a sebváltó. A szót „természetes közegben” 

én ugyan sohasem hallottam, de lehet, hogy ez műszaki tudatlanságom 

következménye csupán. 

 

 

Forrás: Murádin László Szavak színeváltozása. Kolozsvár, 1983, Dacia 

Könyvkiadó. 


