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Tabu és fétis (Az idegen nevek antropológiájáról) 

Az idegen szavak egy különleges területéről, az idegen nevekről, azoknak 
egy fontos vonatkozásáról szól rövid előadásom. A magyar nyelvi kultúra 
egyik sajátos összetevője legalábbis jó kétszáz éve az idegen nyelvi elemek el-
leni küzdelem. A nyelvújítás egyik globális célja ez volt már a modern nemzet 
kialakulásának idején is. A magyar nyelv hivatalossá tételének küzdelmei so-
rán ez szinte természetes cselekedet volt. Később az új ortologia a nyelvújítást 
általában elítélte idegenszerű jellege miatt, a részigazságokat kivetítve az 
egész folyamatra. S a germanizmusok elleni fellépés folyamatos volt, később 
is, például a Nyugat kapcsán, ill. a két világháború között általánosan. Végül 
1949 után új erőre kapott az idegen szavak elítélése. 

További mondandómhoz csak 1949 utánról idézek egy-két ide tartozó 
passzust. FÁBIÁN PÁL 1953-ban így írt: "A világ minden nemzeti öntudarta 
ébredt népe [...] több-kevesebb idegenkedéssel fogadja a nyelvébe kerülő új 
elemeket. Ez a tiltakozás legalább annyira jogos és természetes, mint az, hogy 
a szavak egyik nyelvből átszivárognak a másikba" (NyFK.: 49). És: 
"Türelmesen, de következetesen és határozottan kell tehát a magyar szavakat 
az idegen helyett, ill. azokat megelőzve forgalomba hoznunk" (NyFK.: 79). 

Hasonlóképpen fogalmazott 1977-ben BENKŐ LORÁND és LŐRINCE LAJOS a 
Magyar Tudományban az idegen szavakról szóló, voltaképpen akadémiai ha-
tározatnak tekinthető tanulmányukban. Az idegen szavak általános elítélése 
mellett egyetlen olyan megjegyzés olvasható itt, mely témám szempontjából 
érdekes, éspedig: "Joggal bosszankodik a közönség pl. a vendéglátóiparnak, a 
szórakoztatóiparnak, a kereskedelemnek idegen szavain is, amelyek — állító-
lag a külföldiek miatt is — szükségünk van" (a példák: Grill International, 
disc jocker club, drink bár, after shave stb.; MTud. 1977: 86). 

A Magyar Tudományban akkor lezajlott vitában végül egyetlen olyan 
megjegyzésre bukkantam, amely e szűkebb témához kapcsolódik, SÜLE JENŐ-
től: "Ha végigsétálunk fővárosunk egyik-másik utcáján, az az érzésünk, hogy 
külföldön járunk: hirdetések, reklámok, üzleti elnevezések ontják az idegen-
séget. Az egyoldalúan és kihívóan csak a devizára koncentráló gondolkodás 
azt akarja velünk elhitetni, hogy mindez az idegenforgalom érdekében van 
így" (MTud. 1977: 583). Ezt a felfogást, mely ma is él, jelzem a címben tabu-
ként. Lényege: harc, küzdelem az idegen szavak, nevek ellen. Vagyis az ide-
gen szó tabu. Hogy milyen nehéz megmondani, mi az idegen szó, azt már 
FÁBIÁN PÁL is bizonyította a NyFK.-ban. Még beszédesebb a DUDEN idegen 
szavak szótárának bevezetője e tekintetben (Duden Frembdwörterbuch. 
Mannheim, 1982). Nos, eltekintve attól, hogy a SÜLE- féle szövegben is akad 
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egy fölösleges idegen szó (koncentrál), s ezzel a szerző leleplezi önmagát, a fő 
kérdés az, hogy 1. az üzlet- és cégelnevezésekben valóban uralkodtak és ural-
kodnak-e az idegen szavak, 2. hogy e jelenség oka az idegenforgalom kiszol-
gálásában lelhető-e fel. (Látható, e második kérdés már nem nyelvi, nem 
nyelvészeti területre visz minket.) 

A válaszok keresése közben először a második kérdést vizsgálom meg. 
BENKÖ és LŐRINCZE az idegen szavak használatának több lehetséges okát so-
rolja föl: 1. halad, változik a világ, vele Magyarország, 2. az emberek kényel-
mesek, nemtörődömök, közönyösek, 3. szakmai gőg, nagyképűség, külföld-
inajmolás, a világlátottság fitogtatása munkál sokakban, 4. az anyanyelvi mű-
veltség hiánya és 5. az internacionalizmus félreértése is okként merülhet föl. 
Ez az öt indokcsoport azonban nem magyarázza hiány nélkül az idegen üzlet-
neveket. 

Mindenesetre Budapesten nem indokolatlan az idegenforgalom motiváló 
hatásának a fölvetése, de valószínűleg nem is egyedüli magyarázó elv. Például 
a Nyugati Pályaudvar környékén már jó húsz éve működő butikok, shopok 
özöne aligha a nagypénzű turistáknak nyitott ki. Inkább a lengyel, román és 
más béketáborbeli utazóknak, akik valószínűleg éppúgy tudnak angolul, fran-
ciául vagy németül, mint a magyar átlag. Az viszont gyanítható, hogy a néme-
tes, angolos üzletnevek és feliratok valamilyen többletet akarnak adni, még-
hozzá valaminek az illúzióját a hatvanas és hetvenes években. Az illúzió tár-
gyát két irányban lehet meghatározni: az egyik a nyugat, a másik pedig a vele 
összefüggő minőség. 

Hogy mindez nem puszta kitalálás, azt igyekszem röviden bizonyítani. A 
rendszerváltás az egyéb szabadságjogok mellett a nyelvi szabadságot is meg-
adta. Ezzel élnek sokan is, nemegyszer úgy, hogy nem is tudnak róla. Ezt ta-
pasztaltam egy hétköznapi élelmiszerfajtánál, amelyet egy-két éve díszes pla-
káton a következő névvel hirdették Budán a Déli ABC-ben: Soma's juhsajt. 
Ugye, először nem is tudja az ember, miről van szó. Hát, Somának a juhsajtjá-
ról. S micsoda különbség van a két név között hangulatban, értékben. A ter-
méknév kiagyalója szerint valószínűleg bármelyik magyar változatot egysze-
rűen hétköznapinak tartaná a vevő, míg az angol birtokos esetraggal ellátott 
forma, ez a szörnyű hibrid alakulat, a magyar népiesnek és a nagyvilági an-
golnak ez a keveréke mindjárt különlegessé, egyedivé, azaz értékessé válik bi-
zonyára sokak szemében. 

Nem ez az egyetlen példám még e lehetetlen formára sem, mert másfél éve 
a Szombathelyi Tanárképző főiskolán leltem egy másikat. Ott a büfé neve ez 
volt: Hami's büfé, azaz Haminak a büféje. 

Ilyen lehetetlen nevek mellett szinte kevésbé feltűnőek a tisztán idegen el-
nevezések, pl.: Mitfárer gmk (autóvezető tanfolyamokat szerveznek), 
Treffpunkt kft (használtautó- kereskedés), legújabban a Defense című ma-
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gyarországi magyar orvosi és környezetvédelmi lap vagy a Közép-Európáról 
tudósító Central Express a magy ar televízióban. 

E nevek esetében nemigen jöhet számításba az idegenforgalom vagy az 
export, mely az idegen nevet indokolná. S valószínűleg nem is nagyképűség-
ről van szó. Inkább az előbb már említett többletről, pontosabban a többlet-
adás kísérletéről. Az idegen nyugati nyelvből vett név a nyugati minőséget 
ígéri, bár legtöbbször csak helyettesíti. Kiemelkedik a név, fétissé válik, va-
lami különleges, elérhetetlen minőséget helyettesít, annak az illúzióját kelti. 

Nem csak én gondolom ezt így. Utolsó rövid elemzésemnek egy ide vonat-
kozó példa a kiindulópontja. Budapesten a XII. kerületben a Németvölgynek 
mint önálló kerületrésznek a főutcáján, a Böszörményi úton egy éve fürdő-
szoba-szaküzlet nyílt, melynek neve: Das Bad. A hegyvidék című kerületi 
lapban így mutatta be az újságíró a boltot: az üzletben minőségi árut lehet vá-
sárolni. Ezt a minőséget jelzi már az üzlet német neve is. A név — mint tud-
juk — annyit tesz magyarul: a fürdő / a fürdőszoba. Tehát nem maga a jelen-
tés adja a minőséget, hanem annak német nyelvű megjelenítése. 

Érdemes szemügyre venni ennek az üzletnek az onomasztikai környezetét, 
hogy az első kérdésre is választ adhassak. A Böszörményi út mintegy 1 km 
hosszú, a Németvölgy legforgalmasabb utcája, kétoldalt végig üzletekkel, 
szolgáltató egységekkel. Itt található az önkormányzat, van étterem, közért, 
orvosi rendelő, stb., azaz a környék mindennapi élete itt zajlik egy szervesen 
létrejött településrészben. Az út sűrűn lakott rész, lakóinak többsége régi ter-
minológiával értelmiségi jellegű, mai besorolás szerint polgári, középosztály-
beli. Sok az idős (ők többnyire bizonnyal tudnak németül). Ok látják minden-
nap kétoldalt az üzletsort és a hozzá tartozó feliratsort. Az utat átlagos Buda-
pesti utcának lehet mondani. 

A Böszörményi út teljes hosszában 95 üzletet és cégfeliratot számoltam 
meg. A mostani elemzésben nem tartom indokoltnak a szolgáltatás, a keres-
kedelem, ill. a nem üzletszerű cégek szétválasztását. E cégek között vannak 
egészen kicsik (pl. egy órás), és egészen nagyok (OTP Agrobank). Ennek 
megfelelően a legkülönbözőbb neveket lehet itt megtalálni. Itt van még a há-
ború előtti idők klasszikus kis üzlete, pl. öz\>. Molnár Józsefné szűcs, Barna 
László órásmester. Megtalálhatók a legegyszerűbb, legáltalánosabb nevek: 
Posta, Közért s az elmúlt évtizedek fantáziátlanul túlbonyolított állami nevei 
is, pl. Fővárosi Sütőipari Vállalat Budai Gyáregysége 258. számú boltja, va-
lamint az országos hálózattal rendelkező cégek: OTP, Patyolat, Röltex. Az 
újabbak részben színesebbek: Vitamin porta, Dabas tej, Téka Lakásfelszere-
lés, Babaház gyermekruha, Eletház. Más részük célratörő: Elektromos szaküz-
let, Foto, Iratmásolás, Szabadalmi Iroda, Autósbolt, Díszállat, Papírkereske-
dés. És persze itt vannak a titokzatosak: KJSz kft, B. B. Alapítvány, valamint 
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a fontoskodók: a Szent Bernát Gyógyszertárnak egy másik neve is van: 
Medmarket patika. 

Az idegenszerűség szempontjából a következőket lehet megállapítani. A 
Das Badiloz hasonlóan teljesen és egyértelműen idegen név a 95 között kettő 
akad: Evita Shop, Non-stop Delicatesse (bár ez utóbbi idegenszerűsége már 
vitatható). Olyan név, amely idegen, de le is van fordítva, egy van: IMA 
International Marketing + Advertising. Amerikai- Magyar Reklám kft. Olyan 
név, amely részben teljesen idegen, részben magyar, öt van: Politoys Ipari 
Szövetkezet, PResscOmp Irodatechnikai Eszközök stb. Olyan név, amely átla-
gosan már ismertebb idegen elemeket tartalmaz, tizennégy van az utcában: 
Solarium, Op ti mus Kisszövetkezet, Mi kr ovili, Angelicus kft. két eszpresszó 
stb. Egy-két egyéb nevet is beleszámítva, pl. az Autó Néró idegenes szórend-
jét, két külföldi cég nevét, mintegy 28 olyan név van a 95-ből, amely idegen 
elemet tartalmaz. Ebben az esetben az idegen nyelvi elemek aránya 29%. A 
valóban idegennek tudható nevek száma ennek a fele, szám szerint 14, száza-
lékos arányuk 15%. Ez az arány nem indokolja, hogy külföldön érezzük ma-
gunkat a budai Böszörményi úton. 

Egyedül valóban a Das Bad tűnik ki a sorból (hiszen reklámozzák is). Bár 
jelezve van a cégtáblán, hogy "fürdőszobák", a cégtulajdonos szintén némete-
sen, de magyar ékezéssel van fetüntetve: Ági Müller. Miután az üzlet cégfel-
irata senkit nem igazít el, a járókelők és a vevők gyanakodhatnak: vajon a tu-
lajdonos magyar és így ad fényt üzletének, vagy netán idegenbe szakadt ha-
zánkfia, vagy éppen igazi német s több ilyen üzlete van másutt. Akárhogyan is 
van, itt kettősen működik a név. Egyrészt valóban azt sugallja, hogy kiváló 
nyugati áru van az üzletben, másrészt — a korábbi tapasztalatoktól, a meg-
szokástól eltérően — az üzlet igaz is, az áru valóban jó minőségű. A 
Böszörményi úti polgárok jó része valószínűleg meg is érti az üzlet nevét, bár 
az aligha fog olyan ismerősen csengeni, mint mondjuk a szintén köznévi ere-
detű Volkswagen. 

Tehát a Das Bad Budán a maga sült németségével mégis fetisizál valami-
lyen mértékben. Különösen, ha összevetjük például a vele átellenben levő 
elektromos száküzlettel, amely hasonlóan magántulajdonban van, amelynek 
szintén sok nyugati áruja van és persze semmivel sem kevesebb vevője, akik 
talán itt magabiztosabbak. 
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