
Török szavak és kifejezések a magyar nyelvben: 

Bevezetés- Álombeli utazás 

Magyarország közel másfél évszázadon át volt török megszállás alatt. Buda elfoglalásától 

kezdve a Habsburg felszabadításig az Oszmán birodalom uralma alatt állt az ország. A két 

nyelv és nép szokásai keveredtek, rengeteg török szóval bővült a szókincsünk. A kecskétől a 

káposztáig mindenféle átvett szóval találkozhatunk. Például a csetepaté egy török eredetű szó, 

ami igazából petárdát jelent. Akár több oldalas szótárt is írhatnánk az átvett szavakból, de egy 

török út során nem feltétlenül válna hasznunkra az olyan szavak ismerete, mint a csetepaté. 

Inkább tanuljuk meg azokat a szavakat, amikkel találkozhatunk egy török út során. 

Lelkiismeretes diákként átérzem, hogy milyen nehéz leülni az íróasztalunkhoz és bemagolni a 

szavakat. Hadd meséljek inkább egy történetet telis-tele török szavakkal, hogy izgalmasabb 

legyen a tanulás.  

Kisebb koromban sokszor olvasták fel nekem az 1001 éjszaka meséit. Imádtam 

hallgatni anne finom hangját, ahogy életre keltette a történeteket. Gyakran el is aludtam a 

mesék közben. Egyik álmomban még Törökországba is eljutottam. De nem ám csak 

belecsöppentem egy ország közepébe! Az utat is megálmodtam. Otthon voltam 

macarországon, amikor arra lettem figyelmes, hogy lábaim elrugaszkodtak a földtől és színes 

piyango szárnyaim nőttek. Felröpültem az égbe, és a magasból láttam a Tuna-t. Elképesztő 

látvány volt! 60 napon és éjen át szárnyaltam megállás nélkül, míg meg nem érkeztem 

Törökországba. Landolás után felszálltam az első otobüsra, mivel a leszállás következtében 

elhervadtak szárnyaim. A végállomás egy zsúfolt otelszoba volt. Gyertyák égtek a szobában 

és érzéki zene szólt. Egy hárembe kerültem, de nem akárki háremébe, hanem II. Szelim 

szultán háremébe! Féltem, hogy a szultán észrevesz és megölet, ezért elfutottam. „Bezzeg 

ilyenkor nem nő szárnyam!”- dühöngtem.  Szerencsére sikerült megmenekülnöm, bár kicsit 

megéheztem a sok futástól.  

Egy Pazar bejáratánál találtam magam.  Elvarázsolt a sok színes bódé, mindenféle 

csecsebecsékkel megrakva. Ámulatomban megfeledkeztem arról, hogy milyen éhes is 

vagyok. Fel akartam vásárolni egytől egyig mindent. Apró kezemet cepre dugtam és találtam 

5 lírát. Nem volt sok pénzem így alaposan meg kellett fontolnom kiadásaimat.  

Ahogy sétálgattam a bódék között, megakadt a szemem egy tucat friss, lédús gyümölcsön és 

zöldségen. Hezitáltam, hogy melyik gyümölcs vagy zöldség csillapítaná le korgó bendőmet.  

Elmak, kapuskak, kumpirok,narencyiek,mandalinak és patlicanok kiabáltak, hogy „engem 

válassz!”.   

A figyelmemet azonban elterelték a másik standon sorakozó tarhanak, sandvicek és 

pogacak. Mielőtt elköltöttem volna mind az 5 lírám pogacara, eszembe jutott, hogy a 

pazarban lehet alkudni. Megálltam az árus előtt és megmutattam neki miből kérek, majd hogy 

komolyabbnak tűnjek, mély, fátyolos hangon így szóltam; „2 lírát adok érte!” Az eladó nem 

akart 4nél lejjebb menni, de bevetettem kislányos üdeségem és csak 1 lírát kellett fizetnem.  



Maradt még 4 lírám. Nem telt el sok idő, míg találtam valami kedvemre valót. 

Megláttam a világ legszebb babekját. Aranyhaja csak úgy szikrázott a fényben, lila ruhája, 

bordo cizmeje és kötött salja pedig magára vonzotta minden kislány tekintetét. Elvertem az 

összes lírámat erre a babekra. Mikor ráeszméltem, hogy nem maradt pénzem ajándékot venni 

a családomnak, elszontyolodtam. Szégyelltem magam. Csak magamra költöttem a pénzem, és 

teljesen megfeledkeztem a szerető családomról. „Jaj apu, hogy örült volna annak a biceknek! 

Anya pedig annak a rujnak és kremnek!” Egyre csak bőgtem és bőgtem, mikor az álom véget 

ért. Koromfekete szemeim könnyesek voltak, de a szépséges babek ott feküdt az ágyamban.  

Szalai Nóra 

További török eredetű magyar szavakról és a két nemzet kapcsolatáról készített kollázsom: 

 

 

Megfejtés - Szavak jelentése:   

babek  baba 

krem  krém 

ruj  rúzs 

sal  sál 

cizme  csizma 

bordo  bordó 

lila  lila 

Pazar  bazár 

pogaca  pogácsa 



elma  alma 

kapuska  káposzta  

kumpir  krumpli 

narencyie  narancs 

mandalina  mandarin 

patlican  padlizsán 

tarhana  tarhonya 

sandvic  szendvics 

cep zseb 

otel  hotel 

otobüs  busz 

piyango  pillangó 

Tuna  Duna 

macar  magyar 

anne  anya 

 

 Általában a török eredetű magyar szavak eredetéről:  

A török megszállás alatt létrejöttek török jövevényszavak a magyarban, amit jelentésük 

szerint csoportosítunk. (hittel kapcsolatos szavak, családi elnevezések, színek, állattartás és a 

növénytermesztés, állam- és közélet) Ezek többnyire a török korban meghonosodott szavak, 

az akkori ember mindennapijait alkotó cselekmények, tárgyak, emberek elnevezései.  

  



 


