
Török szavak és kifejezések a magyar nyelvben 

A magyar nyelvben rengeteg jövevényszó van. Ezek azok a szavak, amelyek régen, évszázadokkal 

ezelőtt kerültek be szókészletünkbe, és az eltelt idő alatt, mind hangtanilag, alaktanilag és 

szókészlettanilag is hozzáidomultak a magyar nyelvhez.  

Sok török jövevényszó a honfoglalás előtti időkben került bele a nyelvünkbe. Ezekről nincsenek írásos 

források, ezért csak nyelvészeti és egy kisebb részben régészeti bizonyítékok alapján tudják a kutatók 

vizsgálni. A tudósok az ebből az időszakból származó szavakat 300 és 500 darab közé teszik. 

A legtöbb és legismertebb szó a török hódoltság idején épült bele a magyar nyelvbe. Ebből az 

időszakból már írásos források is vannak. Ezek az oszmán-török jövevényszavak, több nép 

közvetítésével jutottak el hozzánk.  

Az egyik ilyen nép természetesen a törökök voltak, akik a balkáni országokban telepedtek le. Úgy 

jutottak Magyarországba, hogy ők biztosították az oszmán-török hadsereg utánpótlását és az őket 

kiszolgáló iparosok, kereskedők rétegét is ők alkották.  

A szláv népek is közrejátszottak a török szavak beépülésében a magyar nyelvbe. Ők két féleképpen 

jöttek be az országba. Az egyik, amikor is a balkáni szlávok a törökök terjeszkedése elől menekültek, a 

másik pedig, amikor magukkal a törökökkel jöttek gyalogos katonákként. A törökök híres adóztatási 

rendszere –a keresztényekre kiszabott gyerekadó- eredményeként rengeteg keresztény szláv janicsár 

volt. Ők anyanyelvükön és törökül is beszéltek. E miatt alakult ki néhány kettős alakban használt szó. 

Remek példa erre a pite-pita kettőssége.  

Nyugati közvetítéssel is jutottak el hozzánk török szavak. A törökök terjeszkedései miatt a 

legismertebb hadászati, diplomáciai, kereskedelmi, vallási fogalmak nevei bekerültek az európai 

nyelvekbe. Így került be a nyelvbe például a basa, a szultán, a minaret vagy a kávé. Itt is észrevehető 

egy kettős átvétel, az ottomán – oszmán elnevezéspár. Az oszmán szó a törökből származik, míg az 

ottomán európai közvetítésű. 

 A legtöbb török jövevényszó közigazgatási vagy katonai rangok szavai. Ezek közül ma már többet is 

csak szakszóként használnak. Például a vilajet vagy a szandzsák.  

A hódoltsági terület határvidékein folyamatos harcok dúltak. Ez a legfőbb oka, amiért rengeteg 

hadviseléssel kapcsolatos szót és kifejezést vettek át a magyarok.  

Kátrány szavunk valószínűleg a török hajózással kapcsolatos, mivel a hajók fájának tartósítására 

szolgáló anyagot hívták így.  

Csárda szó a török csardak szóból alakult ki, ami egy katonai célú épületet jelölt. Hasonló volt a konak 

szó, ami a mozgó sereg megállóhelyére, szállására utalt, s valószínűleg ebből lett a konok szó.  

A rövid nyelű, szíjból font ostor a korbács ekkor honosodott meg, a pajzán szóval egyetemben,a mi 

jelentős jelentésváltozáson ment át, mivel eredeti jelentése gályarab volt.  

Sok ruhadarab és azok nevei is érkeztek a törökökkel. Ilyen volt például a papucs vagy a csuha szó, 

ami eredetileg sűrű szövésű posztóanyagot jelölt, de magyar forrásokban már a belőle készített 

köpeny, illetve behozták a gyapotot, amit pamutnak hívtak, bár ez a magyarban a gyapot egyik 

végtermékét jelölte. 

A legjelentősebb termék, amit behoztak a törökök, a kávé volt, aminek terjesztését próbálták 

tiltásokkal meggátolni, de mind hiábavalónak bizonyult. Ezek kívül fontos volt még a dohány, amivel 

egyidőben érkezett meg német változata, a tabak. Mivel a dohányzás szokását a törökök terjesztették 

el, ezért a török eredetű dohány szó maradt fenn.  



A törökök hatására jelent meg a magyar ábécé-ben dzs betű. Olyan szavakkal érkezett, mint például a 

findzsa.  

Nem csak a magyar szókincsre voltak hatással a törökök. Rengeteg dal és mondás utal erre a 

korszakra:  

 Rossz szomszédság török átok.  

 Törököt fogott./ Törököt fogtam, de nem 

ereszt. (Ritkán: Törököt fogtam, de visz.)  

 Se pénz, se posztó. (A katonák sokszor 

nem kapták meg a fizetségüket a török 

hódoltság idején, erre utal ez a mondás.)  

 Több is veszett Mohácsnál.  

 Szalad, mintha tatár kergetné.  

 Nem hajt a tatár.  

 Nem hajt a török. (Régebben: „Nincs török a 

hátunkon.”.)  

 Megverte a törökök átka.  

 Úgy bánik vele, mint török a rabjával.  

 Török torok sok kárt tett az országban.  

 Húzza-halasztja, mint török a halálát.  

Dalok, mondókák, amelyek a török hódoltság hatására születtek:  

Gólya, gólya, gilice, mitől véres a lábad? 

Török gyerek elvágta, 

magyar gyerek gyógyítja 

síppal, dobbal, nádi hegedűvel. 

Csicsítgatja, babusgatja, 

Tóba, tóba mártogatja 

Katalinka, szállj el! 

Jönnek a törökök, 

Sós kútba tesznek, 

Onnan is kivesznek, 

Kerék alá tesznek, 

Onnan is kivesznek, 

Kemencébe tesznek, 

Onnan is kivesznek. 

Mikor jönnek a törökök, 

Mindjárt agyonlõnek! 

Tinódi Lantos Sebestyén- Egri históriának 

summája; 

Fáj a kutyámnak a lába, 

Megütötte a szalmába. 

Ördög vigye a szalmáját, 

Mért bántotta kutyám lábát? 

Fáj a kutyámnak a hasa, 

megütötte török basa. 

Ördög vigye török basát, 

Mért bántotta kutyám hasát? 

Fáj a kutyámnak a farka, 

odacsípte ajtóm sarka. 

Ördög vigye ajtóm sarkát, 

Mért bántotta kutyám farkát?  

Török császár udvarán 

minden délben dobolják, 

ki felköti a kardját, 

annak adja a lányát. 

Szita, szita péntek, 

szerelem csütörtök, 

dobszerda. 

Még példák a török jövevényszavakra: anya, ács, disznó, ökör, kapu, szűcs, árpa, bika, bors, bor, 

sereg, alma, búza, iker, gyermek, balta, sárga, tinó, bíró, csata, kecske, teve, borsó, komló, gyapjú, 

ibrik, börtön, böjt, tükör, stb.  

 

 

 


