
Török szavak, kifejezések a magyar nyelvben 

/avagy, milyen szavakkal, kifejezésekkel gazdagodott a magyar nyelv a török 

uralom alatt/ 

1.A magyar-török nyelvrokonságról 

„ Megvallhatjuk, hogy alkalmas számú, olyan szókkal élnek a Magyarok, melyeket vagy éppen úgy, vagy 

kevés változtatással, nyelven viselnek a Törökök is... ,,1 

Vámbéry Ármin ismerte fel először, hogy a finnugor eredet, rokonság helyett, a törököt kéne 

megvizsgálni, ugyanis rengeteg szavunk, kifejezésünk utal arra, hogy a török sokkal közelebb van 

hozzánk, mint a finnugor nyelv valaha is.  Sok nyelvész próbálta belemagyarázni a finnugor 

nyelveredetbe, a sokkal inkább a törökkel rokonságra utaló magyar szavainkat. Sára Péter, A Magyar 

Nyelv eredetéről másképpen c. könyvében kifejti, hogy saját kutatómunkája során, lehetetlen kizárni a 

nyelvrokonságot, ugyanis: 

 Ismeretlen eredetű szavaink jelentős része török eredetű, vagy csak ebből a kapcsolatból 

magyarázható. 

 Az ugor korszakba soroltak többsége a török nyelvekhez kötődik. 

 Az ősi finnugor korszakból eredeztetett szavak nagy többsége török eredetű. 

 Uráli ősszavak egy része a török nyelvben is megtalálható, vagy közös tőből erednek. 

A magyar-török nyelvi viszonyt az is tükrözi, hogy sok nyelvtani egyezés figyelhető meg mindkét nyelv 

esetében.(mondatrészek közelsége, főnevek alakja a számnevek után, birtokos névmás ragjai… stb.)  

További közös elemek még: két nyelv tárgyias szemlélete, lényeglátása, tömörsége, képszerűsége, 

zeneisége-dallamossága, tőszavaik szívóssága, életrevalósága. 

Nem kizárt az sem, hogy a két nyelv, ugyanarról a tőről szakadt le, de azt a nyelvészek valószínűbbnek 

tartják, hogy hasonló vagy azonos kulturális ás társadalmi hatások érték mindkét nyelvet, és ebből 

ered a hasonlóság. 

Sára Péter szerint több mint kétezer olyan szó van a nyelvünkben, ami a törökből jött. Ebből csak 250 

szó elfogadott, törökből jött jövevényszó. 

Megfigyelhetjük, hogy főként igék, kereskedelemmel, állattartással és mindennapi élettel kapcsolatos 

szavaik török vonatkoztatásúak.  Nem maradnak el a hangulatfestő, és indulatszavak sem. Íme, néhány 

törökből, eredeztetett szó:2 

 anya=ana , ősi gyermeknyelvi szónak tartják 

 apa=aba, ősi gyermeknyelvi szó 

 ápol= régi magyar jelentése csókolni, törökben öpmek=csókolni, apalak=telt pufók (vagyis jól 

ápolt) 

 ara=török ara=csinos, szép, szép nő (valószínűleg a szép menyasszonyi rohába öltöztetett nőt 

jelentette 

 arc=ariz , jelentése arc, orca 

 árt = artamak , jelentése megrontani,elrontani, tönkretenni 

2.Török jövevényszavainkról: 
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Magyarban nyelv rengeteg olyan törökből vett jövevényszót tartalmaz, melyet a magyarok átvettek, és 

átalakítottak; ám a szavak felépítése, nagyon hasonló maradt: 

 a török szókezdő betűk (explozívák) megegyeznek a magyarban használt szókezdő betűkkel, 

például ( tinó, tinay) ilyen kezdőbetű még: a b, t,s,n, stb.  

 szóközépi betűk is megegyeznek, ilyen a : s, n, ng pl.: (tengely, gyenge,tenger stb.) 

 

Néhány török, jövevényszó3: 

 aba-aba (oszmán törökből) 

 árok-ariq (ótörök) 

 alma-alma(ótörök) 

 baszik-bas (ótörök) 

 bátor-bagatur (ótörök) 

 betű-bitig (ótörök) 

 bölcs-büyüči(ótörök) 

 bú-buy(ótörök) 

 ész-ás(ótörök) 

 gyomor-ĵumur (ótörök) 

 ír-ir(csuv.ótörök) 

 író-iray (csuv.ótörök)  

 

Németh Gyula A Törökök és Magyarok című könyvében, kitér rá, hogy a magyarok összesen 

háromszor érintkeztek a törökökkel4: 

1. Honfoglalás előtt (erre 230 szó utal) 

2. A besenyők és a kúnok beköltözésének idejében ( 2-3 szó utal erre , pl.: árkány) 

3. A török uralom alatt (erre összesen 500 szó utal) 

A legtöbb átvett szavunkat és kifejezésünket, tehát a török uralom alatt szereztük, ahogy a 

törökökhöz kapcsolódó szólásaink és közmondásainkat is ekkor hoztuk létre. Lenyomata maradt a 

török verseknek, köszönhetően az akkori költőknek (pl.: Balassa Bálint), akik lefordították az akkori 

török verseket, dalszövegeket. 

 Az akkor élt magyar emberek mindennapjaira is óriási hatással volt a török nyelv, hiszen több mint 

másfél évszázadig tartott az Oszmán birodalom uralma. Ez generációkat ölelt fel, nem meglepő, hogy 

még ma is használunk erre a korra utaló kifejezéseket.  
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 kék-kök(ótörök) 

 kor-qur(ótörök) 

 köldök-kindik(török) 

 köszön-küsün(török) 

 okád-oq,oqa (török) 

 örök-ürük (ótörök) 

 öröm-irem(török) 

 sárga-sãri (csuv. ótörök) 

 szél-säl (csuv.ótörök) 

 tenger-tänír(csuv.ótörök)c 



3. Szavak, kifejezések, melyek a török uralom alatt gazdagították a nyelvünk 

Török jövevényszavaink jelentős részére a török hódoltság ideje alatt tettünk szert. 16-17. századi 

oszmán-török nyelvet tükrözik. Legtöbb szavunkat a balkáni törököktől vettük át, ők voltak 

legközelebbi török ’’ szomszédjaink ”. 

A török uralom alatt, sok szláv anyanyelvű katona volt, ezért a magyar nyelv egyszerre gazdagodott 

török, és szláv szavakkal. Ebben az időszakban zűrzavar volt a nyelvek területén, hiszen a törökkel 

együtt bejött a bosnyák, horvát, szerb is.  

Magyarország csaták, harcok, küzdelmek színtere volt, a magyarok legfontosabb feladat a várak 

védelme volt. (pl Gárdonyi Géza : Egri csillagok) Ennélfogva a törökök harcmodorához kapcsolódó 

összes kifejezést elsajátítottuk, ezekből volt, amely fennmaradt (és a mai napig használjuk), és volt, 

ami az idő múlásával elhalványult, elveszett a nyelvünkből: Szavak a hadviselésben:5: 

 haramia-gyalogos katona 

 szejmenek, janicsárok –zsoldos, gyalogos katonák 

 gönüllükből- első vonal a lovasságban, önkéntesekként is emlegették őket 

 besliák - öt főből álló lovas csapat 

 szarahora- hídat verő, utat építő fegyvert szállító katona 

 csauszok – hírvivők, parancstovábbítók 

 bölük, oda-kisebb katonai egység, élén a basa állt 

 dandár-hátvéd, tartalékhad 

 dzsida-lándzsafajta 

 handzsár-tör vagy kard 

 ostor-ostor 

 korbács-korbács 

 pajzán-eredetileg gályarab jelentéssel bírt 

 stb. 

Török-kor a helyneveinket is átnevezte, újraformálta. Olyan helység is akad, melynek neve nap, mint 

nap szembejön velünk. Különböző történetek rejlenek az alábbi nevekben, melyekre érdemes 

odafigyelnünk. Török szavak a helyneveinkben6: 

 Pasarét- Buda II. kerületének egy része. Az utolsó budai pasa, Abdurrahman emlékére 

nevezték át. Eredeti neve: Schmalzbergl 

 Szuliman- Baranya megyében található ez a település, szigetvártól északra. 1566-ban 

Szigetvár ostromakor itt volt a török tábor, és maga Szoliman török császárnak a sátra is. 

Később elnémetesedett, eredeti neve: Szőlőmál 

 Tepecs-árok, Tepecs dülő- Érd belterületén található, folyam. A név végső forrása az oszm. 

’tepe ’domb, halom’ szó, a szóvégi cs, kicsinyítőképző. Jelentése tehát: Dombocska 

 Debrecen-Eredeti neve Debrezun=Dëbrëszün,  Debrësin trörkül: mozogni,élni jelentéssel bír 

 Csepel-čäpäl személynévből jön aki valószínűleg egy magas rangú török személy volt. 

 A fentieken kívül még rengeteg hely visel török nevet (például: Basa-kút, Basa-halom, Basa-

berek, Basa-dűlő, Basa-berek stb.) 

Török szavak az akkori közigazgatásban: 
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 defter: adókönyv, defterdár vezette 

 akcsa: török pénznem, kisméretű ezüst fizetőeszköz 

 kádi: török bíró 

 pasa vagy beglerbég: tartomány élén álló magas rangú személy 

 stb. 

Török szavak a muszlim vallásban: 

 mecsetek: közös vallásgyakorlatok színtere 

 dervisek: szerzetesek 

 stb. 

A muzulmán törökökkel szemben a zsidók és a keresztények megalázó elnevezése a gyaur és csifut 

volt, a muszlim hitre frissen áttérteket pedig potornak hívták. 

 Török, és keleti eredetű magyar ruhanevek, illetve a divathoz kapcsolódó kifejezések:7 

 faraszja: szoknya, v hosszú köntös alja vagy szegénye 

 festán: ujjatlan köntös 

 aba-posztó: katonai ruha, erős anygból 

 pamut: gyapotot jelentette ebben az időszakban 

 tesztemény: arannyal szőtt hímzett kendő 

 dolmány: török paszománttal díszített felsőkabát 

 kaftán: török díszruha 

 varga: bőr készítésével foglalkozó kisiparos 

 tímár: Bőr, nyersbőrt készít, mellette lábbeliket szintén kisiparos 

 csizma: lábbeli  

 csizmadia: csizmakészítő , ragasztóanyagúk a csíriz volt( lisztből és vízből álló ragasztó) 

 stb. 

Étkezés:8 

 dohány-törökök hozták be, magát a terményt és a dohány szót is 

 kávé-törökök hozták be szintén 

 kálmánkörte 

 őszibarack 

 sok étel nevét úgy vettük át, hogy csak a szó első tagja, jelzi eredetűket: (pl. törökbúza, 

törökborsó, törökbab, törökbors, törökmogyoró, törökköles) 

 stb. 

Török indulatszavak: 

 enyje-jelentése menj már, stb. 

 Baka!-Nézz ide/Ide nézz!( régi magyar nyelvben használták ez a kifejezést 

 

4.Költészet a Török Uralom alatt 
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Balassa Bálint fordított török eredetű költeményeket, ekkoriban. 

Török költészet állandó témája volt a szerelem, és minden győztes csata (például, ha elfoglaltak egy 

várat). Balassa Bálint 1656 –ben írta meg a Balassa-kódex néven ismert; költészetének gyűjteményét, 

melyben nem egy törökről-magyarra fordított verset, éneket találhatunk. 

Török verseket, amelyeket lefordított, lehettek töredékek, és önálló egészek is. Egyértelmű források 

utalnak rá, hogy a török-költészetből kölcsönzött, rengeteg sort, ötletet a saját költeményeibe. 

Főleg a szerelem, és a különböző érzések a versek témái, illetve a korábban említett, győztes csata 

diadalittas katarzis élménye jelenik meg a török költészetben. Íme, néhány példa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Török hódoltság idejéből fennmaradó, török szólások:9 
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 Sükettel szót érteni bajos. 

 Embert a szavánál, lovat a zablánál. 

 Kinek kocsijára szállsz, annak dalát fújjad. 

 Ahová a fej tart, oda megy a láb is. 

 Élj babtól a cseresznyéig! (Átok) 

 Előbb gondold ki, aztán mondd ki. 

 Kérdik a tevétől: „A lejtőt vagy a kaptatót 

kedveled-é?” „A sima út vajon az égbe vezet-

é? – mondja. 

 Az igaz szó keserű. 

 Barát a bajban ismerszik meg. 

 Ember hiba nélkül nincsen. 

 Körte a fájától messzire nem hull. 

 Az eső szakad, a karaván halad. 

 

 

Magyar közmondások, amelyek a török-korra 

utalnak:10 

 Rossz szomszédság török átok.  

 Megverte a törökök átka. 

 Eldicséri, mint török a lova farkát. 

 Meglesz a törökök húsvétján. 

 Nem kerget a török. 

 Úgy bánik vele, mint török a rabjával. 

 Kialudná a törököt a várából. 

 Törököt fogott.  

 Törököt fogtam, de nem ereszt. 

 Török, torok sok kárt tett az országban. 

 Úgy él, mint egy török basa. 

 Úgy pöfékel, mint egy török basa 

 

 

 

 

 

Forrásaim, és a felhasznált irodalom:   

http://mek.oszk.hu/01800/01885/html/index2.html 

http://terebess.hu/keletkultinfo/torokkoz.html 
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 Negyven fiú egy apát el nem tart, egy 

apa negyven fiút eltart. 

 Asszonyt családból végy, ebet alomból. 

 Ha arany tála van is, miután vért hányt 

bele, mi haszna? 

 Arca amilyen, szíve is olyan. 

 Amit vetsz, azt aratsz. 

 Aki tevehajcsárral találkozik, kapuját 

nagyra tárja. 

 Ne áss kutat – magad esel bele 

 Széllel szembe köpő a saját arcába köp. 

 Sokat ugató kutya nem harap. 

 A szerelem, akár a légy: mézre is rászáll, 

szarra is rászáll. 

 Lovad halála árpától legyen! (Jókívánság) 

 Aki hibátlan társat keres, társ nélkül 

marad. 

 Bármily nagy is a neved, végül egy kő lesz 

a jeled. 
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