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Hukné dr. Kiss Szilvia*

A MAGYAR JÖVEVÉNYSZAVAK ELTERJEDTSÉGE
ÉS SZEREPE A NÉMET NYELVBEN

A magyar és a német nyelv vizsgálatakor igen szembet
�

n� a magyar nyelv szókincsének német
jövevényszavak általi gazdagodása. Visszavezethet� ez a gazdagodás a két nép közötti évszázadok
óta tartó politikai, kulturális és gazdasági jelleg

�
 kapcsolatra, és nem utolsó sorban a két nép föld-

rajzi közelségére is. A nyelvi érintkezés hatására változások történhetnek nemcsak az egyes beszé-
l�k idiolektusában, de az egész nyelvi rendszerben. A nyelvi behatások leglátványosabban a szó-
kincsben érhet�k tetten, de érinthetik a hangtant, morfológiát, és a mondattant is. Értekezésemben
els�sorban a szókincset ért hatásokra fogok kitérni. Általában f�nevek kerülnek átvételre, de gyak-
ran olyan szóhasználati elemek is, amelyek problémamentesen illeszthet�k be az adott nyelvbe.

Az egyes nyelvi elemek átvételét több minden indokolhatja (BETZ 1974: 143, WEINREICH 1977:
89, SCHIPPAN 1987: 275), az alábbiakban ezeknek adom egy összefoglalását.
• az adott nyelv elégtelen képessége arra, hogy egy adott tartalmat, eszközt vagy tárgyat megne-

vezzen, így gyakran a tárggyal magával átveszik az elnevezést is;
• kulturális, ideológiai kapcsolatok, hatások;
• divat vagy az adott nyelv presztízse;
• eufemisztikus szándék.

Az összehasonlító nyelvi vizsgálatot nehezíti az érintkez� nyelvek heterogenitása, sokrét
�
sége. Hi-

szen az adott nyelv a standard variánson kívül rendelkezik és rendelkezhet köznyelvi és nyelvjárási for-
mákkal is. Ezeken kívül is van számtalan nyelvi megjelenési forma, amely a fentiekhez nem köthet�
egyértelm

�
en, mint például a korosztályfügg� nyelvhasználat, a szociolektusok, a szaknyelvek stb.

A német és a magyar nyelv vizsgálatának esetében még egy fontos szempontot figyelembe kell
venni, méghozzá a német irodalmi nyelv többközpontúságát, vagyis azt a tényt, hogy a német nyelv
több országban is hivatalos nyelv, illetve az egyik hivatalos nyelv.

A MAGYAR ÉS A NÉMET NYELVI ÉRINTKEZÉS

A közvetlen nyelvi érintkezés a két nép között  a honfoglalás idejére vezethet� vissza és azóta is
különböz� intenzitással folyik. A 16. századig a német nyelvb�l átvett szavak aránya mintegy 520
(MOLLAY ), azóta viszont ez a szám a többszörösére n�tt.

A magyar nyelv német jövevényszavakkal való gazdagodása a fent említett okokon kívül kö-
szönhet� még a magyarországi németség közvetít� szerepének. Ezen kívül meg kell említeni még az
– els�sorban városi – zsidó lakosság közvetít� szerepét is. A magyar nyelvhez való asszimilálódása
el�tt a jiddisch nyelvet beszél� zsidó lakosság németnek számított, és nagy szerepet játszott a né-
met írás és nyelv ápolásában a városokban, és számos német, illetve jiddisch szót közvetített a ma-
gyar nyelv számára (HUTTERER).
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Az átvett szavak különböz� sorsra jutottak a nyelvben, egyesek elt
�

ntek, mások helyét egy ma-
gyar szó vette át és megint mások egy meglév� magyar szó mellet szinonimaként vagy annak je-
lentését kiegészítve szerepelnek a nyelvben.

MAGYAR JÖVEVÉNYSZAVAK A MAGYARORSZÁGI NÉMET NYELVJÁRÁSOKBA N

Eddigi kutatásaim során a magyarországi német – ezen belül els�sorban bakonyi német – falvak
nyelvjárását vizsgáltam. A nyelvjárás vizsgálatnál azonban az a tény nehezíti a két nyelv összeha-
sonlítását, hogy a köztük lev� viszony aszimmetrikus, vagyis egy standard nyelvi variáns áll szem-
ben egy dialektussal, a kisebbség nyelve a többségi nyelvvel.

Ebb�l a viszonyból adódóan azonban a bevezet�ben említett okokon kívül adódhatnak még más
különleges okok is az egyes nyelvi jelenségek átvételére (ERB, FÖLDES, HUTTERER), ezeket az
alábbiak szerint lehet összefoglalni:
• különböz� viselkedési és érintkezési formák (pl. hát);
• eltér� földrajzi adottságok (pl. csicsóka);
• gazdasági érdekek (pl. mangalica);
• a német irodalmi nyelvt�l való elszigeteltség, és ezzel párhuzamosan az irodalmi német nyelvi

kifejez�eszközök csökken� repertoárja (pl. mozi).

Emellett a német nemzetiség gyakran átvett földrajzi neveket, hely- és d
�

l�neveket, valamint
idegen eredet

�
 családneveket is. (Pl. Werischwar, Lokut, Tschapasch.)

A leggyakoribb jelenség a nemzetiségi beszél�knél az egyszer
�

 szóátvétel (pl. „do is a mu-
latschag kvest”1).

De a magyarországi németség nyelvhasználatában a magyar nyelv befolyásának köszönhet�en
más jelenségek is el�fordulnak a beszélt nyelvben, ilyen pl. a kódváltás, illetve a nyelvi kódok ke-
veredése a beszéd során. (“.... sogar hab´n auf de Ausbildungsterületen – mit tudom én – kiképzési
területen, aztán akkor jöttünk be dére a hadnagy úrral, unser Leitinant...”2)

MAGYAR JÖVEVÉNYSZAVAK AZ IRODALMI NÉMETBEN

A nyelvjárással szemben érthet� módon sokkal alacsonyabb a standard németben el�forduló
magyar jövevényszavak hatása. Az egymásra hatás itt is aszimmetrikus jelleg

�
, a magyar nyelv

sokkal több szót és kifejezést vett át, mint fordítva.

A magyar jövevényszavak jelenlétét az irodalmi németben KISS JEN� professzor úr vizsgálta
(K ISS 1974.). A német egynyelv

�
 Wahrig Universalwörterbuch (a továbbiakban Wahrig) cím

�
szótárt tanulmányozva 31 olyan szót és kifejezést talált, amelyek magyar eredet

�
ek. Ilyenek pl. a

Husar, Dolman, Pussta, Gulasch. Tanulmányában KISS JEN� kitér a szavak nemére is, megállapít-
va, hogy a döntést két tényez�, mégpedig a végz�dés, és a hasonló jelentés

�
 szavak nével�je befo-

lyásolja.

A MAGYAR ÉS AZ AUSZTRIAI NÉMET EGYMÁSRA HATÁSA

Ha a földrajzi szempontot is figyelembe vesszük, akkor figyelemre méltó, hogy a német nyelv
ausztriai változatából, illetve annak közvetítésével került be a legtöbb német szó a magyar nyelvbe.
Ez a hatás els�sorban az Osztrák–Magyar Monarchia idejére tehet�, amikor is a német nyelv a bé-
csi központból kiindulva hatást gyakorolt az állam több nyelvére, így a magyarra is. Ennek termé-
szetesen oka az, hogy a német volt az államnyelv, a közvetít� nyelv, a katonai nyelv. NEWERKLA
vizsgálatai szerint így kialakult egy olyan szókincs, amely a birodalom összes nyelvében ismert
volt, mindez els�sorban bécsi közvetítéssel.

                                                
1 Gy�jtés helye: Nagyesztergár.
2 Gy�jtés helye: Nagyesztergár.
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A bécsi német nyelvjárásnak egyik f� jellemz�je a sokrét
�
sége, az állandó változás, és az a tény,

hogy a környez� nyelvek (cseh, szlovén, magyar) rá gyakorolt hatása igen jelent�s. (HORNUNG)

A bécsi német közvetítéssel átvett szavak több területen is megtalálhatók. 3

• Sok közülük az államélettel, katonasággal kapcsolatos:

ausztriai német magyar német
lizitieren licitál versteigern

• Jelent�s számban vannak jelen a mindennapi életben:

ausztriai német magyar német
Busserl, Bussi puszi Küsschen
fesch fess schick, gutaussehend
Hetz hecc Spaß
Kombinäsch (Kombineige) kombiné Unterkleid
Kusch! Kuss! Halt den Mund!
Pratzen pracli Hand
Ramasuri ramazuri Wirbel
Ringelspiel ringlispíl Karussel
Spitz spicc(es) Schwips
Tschik csikk Kippe

• Számos a konyham
�

vészet szókincsét gazdagította:

ausztriai német magyar német
Biskotte piskóta Löffelbisquite
Gugelhupf kuglóf Napfkuchen
Karfiol karfiol Blumenkohl
Kipferl kifli Hörnchen
Stamperl stampedli Schnapsglas

A MAGYAR SZAVAK ELTERJEDTSÉGE AZ AUSZTRIAI NÉMETBEN

Az alábbiakban egy szótárvizsgálat eredményét szeretném bemutatni, amelyet 2005 júliusában,
Bécsben végeztem. A kiindulási hipotézis az volt, hogy a földrajzi közelségnek és Bécs közvetít�
szerepének köszönhet�en a magyar is jobban hatott a német nyelvnek erre a variánsára, mint a
standard németre. Ezt bizonyítandó, két szótár szócikkeit vizsgáltam át, magyar eredet

�
 szavakat

kutatva. A két vizsgált szótár a következ�:
• JAKOB EBNER: Wie sagt man in Österreich, Wörterbuch der Österreichischen Besonderheiten,

Deutsches Taschenwörterbuch, Bibliographisches Institut Mannheim, Wien, Zürich,
Dudenverlag, 1998 (A továbbiakban: Wie sagt man…)

• MARIA HORNUNG: Wörterbuch der Wiener Mundart, ÖBV, Pädagogischer Verlag, Wien 1998
(A továbbiakban: Wörterbuch)

A talált szócikkek mennyiségét összevetve és
összehasonlítva KISS JEN� professzor úr vizsgála-
tával, a következ� eredményre jutottam. A Wie
sagt man... mindössze 18 szócikket tartalmaz, ezek
a következ� tematikus csoportokba oszthatók:

                                                
3 Az alábbi példák a Wörterbuch Österreichisch-Deutsch c. szótárból származnak.
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Tematikus csoport Ausztriai német szó A szó jelentése
Mindennapi élet 1) Maschekseite/Maschikseite

2) Mulatschag
1) az ellentétes oldal/árnyékos oldal
2) mókás, vidám ünnepség, esetleges

tányér- (ill. edény)töréssel
Emberek közti viszony1) Bácsi

2) Schani (auch: Ballschani)
1) nagybácsi, szeretett személy
2) kisegít� (labdaszed�)

gasztronómia 1) Fogosch
2) Pogatsche

1) fogas
2) pogácsa

Öltözködés 1) Gate/Gatehose/Gatje 1) (hosszú férfi) alsónadrág

A magyar eredet
�
 szavak és kifejezések több mint a duplája szerepel a másik vizsgált szótárban,

amely a bécsi dialektust tárgyalja. Ezek szintén a fent említett négy csoportba oszthatók. Néhányuk
már kikopott a nyelvb�l, nem ismertek, vagy csak az id�sebb generáció ismeri �ket. Többük foglalko-
zik, utal a magyarok viselkedésére, egyes (vélt vagy valós) jellemvonására, gyakran ironikus módon.

A következ� táblázat ebb�l a szótárból tartalmaz néhány példát:4

Tematikus csoportAusztriai német szó A szó jelentése
Mindennapi élet 1) Dschadasch

2) Dschuari-muari
1) csárdás
2) káosz, összevisszaság/csekély, haszontalan, rossz

Emberek közti vi-
szony

1) Báprika-Jantschi
2) husarisch
3) Mischko
4) Deschek5

1) ált.: magyar/ Hans keresztnév egyik alakja
2) jóvágású, derekas, huszáros / nagyon
3) kocsmai kisegít� (kihalt)
4) károsult/valaki, akit hátrány ért

Gasztronómia 1) Gulaschgodsocka 1) tréfásan: nagy pocak
Öltözködés 1) Bágántsch 2) nyári f

�
z�s cip� /gúnyosan: gyalogos katona

Összefoglalva megállapítható, hogy a magyar nyelv hatása az ausztriai német dialektusra – a
standard német nyelvhez hasonlóan – szintén sokkal kisebb, mint fordítva. A vizsgált szótárak
alapján kimutatható, hogy a bécsi német dialektus, amely gy

�
jt� dialektusként is jellemezhet�, lé-

nyegesen több, a magyarra visszavezethet� szót és kifejezést tartalmaz(ott), mint akár az ausztriai
német általában vagy a standard német. Feltételezhet�, hogy a burgenlandi nyelvjárásokat vizsgálva
még gazdagabb szókincset találnánk, hiszen ott a kapcsolat a két nép között elevenebb és kézzel-
foghatóbb.
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