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Divatkifejezések
1
 

A divat utánzás. Így van ez a nyelvben is. Egy népszerű vagy 

tekintélyes személy mond valami szokatlant, és rövidesen mindenki 

követi. A szódivat azért káros, mert kiszorít sok más, adott esetben 

célszerűbb kifejezést.  

biodíszlet: kirakati bábu, báb, paprikajancsi, nem akar statisztálni, asszisztálni 

vmihez; ha ragaszkodunk az előtaghoz, lehet magyarul is: élő díszlet. Az efféle 

szóalkotások elsőre szellemesek, meghökkentők, de elcsépelve már csak 

közhelyek. 

celeb: híresség, ismert/közismert/népszerű ember, kedvenc, médiaszemélyiség, 

közszereplő; szintén idegen, de megszokott szóval: sztár. 

drámai: nagy, jelentős, kiugró, váratlan és hasonló melléknevek helyett, pl.:  

o Ha sikerül csökkenteni a vércukorszintet, akkor drámaian 

csökken a szövődmények száma.  
jelentősen, meglepően, kiugróan 

A dráma megrázó, ha nem is tragikus történet. Örvendetes és köznapi esemény nem 

lehet drámai. 

egyfajta: többnyire elhagyható, elhagyandó; ha van jelentősége, akkor inkább 

bizonyos, afféle, valamilyen, valamiféle, mondhatni. 

életszerű (dolog, helyzet, javaslat stb.): létező, valószerű, valós, igazi, gyakori, 

jellegzetes, jellemző, tipikus; (termékeknél:) élethű, célszerű, használható; 

érdemi, hasznos, alkalmas, gyakorlati, kivitelezhető, megvalósítható; hihető, 

hiteles, valószínű, elképzehető, lehetséges. – Nem életszerű: kivitelezhetetlen, 

életidegen, alaptalan, megalapozatlan, hiteltelen, hihetetlen, elképzelhetetlen, 

valószínűtlen, lehetetlen. 

elhíresült: hírhedt  

emberből van: ő is ember, emberek vagyunk 

én azt gondolom: úgy gondolom, azt hiszem, szerintem 

                                                 
1 Ebben a fejezetben is csupán ízelítőt adunk. 
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fantom- (előtagként): fantomcég, fantomfájdalom stb;  
ál-, hamis, látszat-, szellem-, nem valódi 

fantomizál:  

o Az ügyvéd fantomizálta a vállalkozást.  

o A polgármester és a BKV mindent fantomizál.  
eltüntet, láthatatlanná tesz, ellop  

Alanyi igeként: 

o A választási rendszer fantomizál 
átláthatatlan, kiszámíthatatlan, megtévesztő  

Máskor: utolérhetetlen, megfoghatatlan, elérhetetlen; látszattevékenységet végez, 

üresjárat, alibimunka. 

felülír (vmit): érvénytelenít, hatálytalanít, hatástalanít, kiiktat, kitöröl, eltöröl, 

újraértelmez vmit; magasabb rendű, felette áll vminek (vö. angol overwright). 

generál: előidéz, létrehoz, okoz, eredményez vmit; vezet vmihez; kelt, gerjeszt, 

elindít, kezd, teremt vmit; kényszerít, erőltet, erőszakol, szít vmit, késztet vmire; 

serkent, épít, növeszt, fokoz vmit. 

o Ez aztán mindig vitát generál...   
vitát kelt/gerjeszt/indít/idéz elő 

hajaz vmire: emlékeztet, hasonlít vmire, idéz vmit, közelít vmihez, követ, mintáz vmit 

értelemben. [Tájnyelvi eredetű; ott vmihez hajaz ’kapiskálja, konyít hozzá’: 

vkihez, vmihez hajaz: ’némileg hasonlít hozzá’.] 

hektikus: ideges, nyugtalan, zaklatott, izgatott, feszült, heves, indulatos, zavart, 

türelmetlen, ingerült, lázas; változékony, ingadozó, ugráló, mozgalmas, 

nyüzsgő; kiszámíthatatlan, követhetetlen; rendszertelen [>német hektisch átv. 

’lázas’ (tevékenység); az 1972-es ÉKsz.-ban még nem is szerepel!] 

igazándiból: Ez játékos képzésű, gyermeknyelvi szó (ellentéte a játszásiból), 

komoly szövegkörnyezetbe nem illik. A köznyelvi alak: igazából (igaziból), más 

szóval: valójában.  

imád: kedvel, szeret; rajong, nagyon szeret, odavan vmiért, vkiért, bálványoz, 

istenít, rajongásig szeret  

kihívás: erőpróba, próbatétel, (izgalmas) feladat 

komoly: Ez a szó elsősorban a vidám, könnyed fogalmának ellentéte. Ne használjuk 

a nagy, jelentős, fontos, erőteljes, súlyos, nagyszabású és hasonló szavak 

helyett! 

korábban: azelőtt, régen, régebben, előzőleg, előtte, előbb, valaha, 

egykor stb.  

korábbi: előző, egykori, volt (pl. volt miniszter), hajdani, régi 

kőkemény, kőkeményen: Legtöbbször elég volna a kemény, de a határozott, szilárd, 

nehéz, erőteljes és sok más szó használható a helyzettől függően. 
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nettó – bruttó: (pl. nettó/bruttó hülyeség, hazugság) 

nettó: tiszta,  teljes, teljes mértékben, az utolsó szóig 

bruttó: nagyjából, nagy részben, voltaképpen, nagyobbrészt  

okán: 

o A probléma okán jöttünk össze.  

Helyette: miatt, alapján, folytán, következtében, nyomán, szerint, ürügyén, 

alkalmával, kapcsán, apropóján, indokával, címén. 

valahol: 

o Valahol elfogadom az álláspontját.   

Sokszor teljesen fölösleges, máskor helyettesíthető: bizonyos szempontból, 

valamennyire, valamelyest; tulajdonképpen, voltaképpen, végtére is, végül is; 

mintha.  

vmilyen szinten: 

o valamilyen szinten megértelek   
némileg/bizonyos mértékig 

o  napi szinten előfordult  
naponta  

o országos szinten is jelentkezik  
országszerte, mindenütt  
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Szerkezeti divatok 

Nemcsak szavak, hanem nyelvtani megoldások is terjednek 

divatként. Ilyen a hogy elhagyása a lehet mellől (l. a Hogy c. 

fejezetben), a kell legyen-féle szerkezet (l. a Táji jelenségek c. 

fejezetben), a szószerkezetek panelként (bonthatatlan egységként) 

való kezelése (l. a Szórendetlenség; Panelgondolkodás c. fejezetben).  

Divat egy szóba összevonni több elemből álló szószerkezeteket. 

Ezt a Helyesírás fejezet Mozgószabály – szótengerikígyók alcíme 

alatt fejtjük ki bővebben.  

Az -s képző túltengése 

o viszketős foltok, elválós igekötő, bejárós diák, levelezős hallgató  

Az -s képző rendszerint gyakoriságot vagy valamivel való ellátott-

ságot fejez ki. Ahol nem szükséges, mert nincs jelentéstöbblet, 

kerüljük el! Elég a viszkető, elváló, bejáró (a jár jelentésében eleve 

benne van a rendszeresség), levelező. 

 

 

A divatkifejezés nem eleve rossz, de egy-egy 

szódivat, nyelvi divatjelenség felfutása 
idején érdemes tudatosan is visszafognunk e 

szavak, szerkezetek használatát. 


