
Törököt Fogtam 
Török szavak és kiejezések a magyar nyelvben 

 

 

Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, az üveghegyeken 

innen...vagyis „Volt is, meg nem is volt” ha szószerint fordítjuk. Ez a bekezdés 

a török mesékhez, az, ami  a mieinkhez leghasonlóbb.  

Vannak török szavak, amik ugyanazt jelentik és még írásban is ugyanúgy írjuk, 

mint a magyarban, viszont vannak, amik kiejtésben vagy esetleg írásban, 

majdnem megegyeznek, de mégis mást jelentenek. Pl.: amit magyarul ajaknak 

írunk/mondunk, azt törökül ayaknak írják, de ugyanúgy ejtik, mint a magyar 

ajak szót. A jelentésük mégis teljesen eltér, mivel törökül a lábfejet jelenti. 

 

Írtam egy mesét, majd kiegészítettem török szavakkal, amik hasonlítanak néhány 

magyar szóra. Egy általános iskolás osztályba vittem és odaadtam nekik a 

mesét. A mese alapján egy rajzot készítettek. Kíváncsi voltam, hogy mit értenek 

meg belőle, úgy, hogy nem ismerik a török szavak jelentését.  

 

 

A çizme. 
 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer messze Asyaban egy híres pazar. Ebbe a 

pazarba több ezer ember látogatott el egy nap. A pazarban minden 

megtalálható volt. Volt ott mindenféle zöldség és gyümölcs. Ott voltak a 

legropogósabb elmak a világon, a legfinomabb kakao. Egyik nap egy anne, 

keresett fiának Sevilennek ajándékot. Tanácstalan volt, nem tudta mit vegyen 

egyetlen fiának. Keresett, keresett, de mindhiába. Amikor eljutott a pazar 

végére, meglátott egy icike picike boltot. Besétált és abban a pillanatban 

meglátta azt, amit egész nap keresett. A bordo çizmek a kirakatban, mintha csak 

rá vártak volna. A szerencsés anne hazavitte az utolsó párt. Sevil pedig, úgy 

örült ajándékának, mint még soha semminek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A gyerekek kitalálták a szavakat. Az Asyara majdnem mindenki Ázsiát írt, a 

pazarra a többség boltot, de volt, aki várat, palotát. Az elma és kakao kifejezésre 

is szintént mindenkinek sikerült eltalálnia a valódi jelentését. Az anne szóra 

sokan írták, azt, hogy anya, viszont megjelent az asszony és az Anna név is. A 

bordo cizmere a bordó csizmát írták és a vörös cipőt. 

 

 

Továbbá egy verset írtam a  török jövevényszavakból. A versben szereplő 

szavakat különböző csoportokba sorolják a tudósok. Pl.: vallás, család, 

öltözködés, álattartás, földmüvelés, mesterségek, növényvilág, lakás és igék, 

mint a dől, szór, szűr, csavar, söpör, arat. Először Kr. u. 463 körül kerültek be 

török szavak a magyar nyelvbe. 

 

Aysel a szultán lánya. 

Nem volt szerény dáma. 

Hivatta inasát,  dadusát, 

Kellene varrni neki új ruhát. 

Kérdezi tőle inasa: 

Milyen ruhát akarna. 

 

Szereted a pompát? 

Tessék e bársony ruha pont jó rád. 

Nem tetszik gyöngy nélkül?  

Varrjunk rá hát párat felül. 

 Tetszik neki új ruhája 



Mutatja mindenkinek városába. 

 

Legértékesebb kincsének 

Most  sátrában volt a helye. 

Óvta ruháját mindentől 

Sártól, bortól, széltől 

De mindenek előtt  

irigy ikertesója elől. 

 

 

 

 

 

Balaton Isabella 

Mazal osztály 


