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hányzás közben szabad-e a Talmudot olvasni?” A rabbi így válaszol: „A Talmudot mindig szabad 
olvasni.” 

Kétes értékő dicséretnek számít a „Nagy vagy (oh) Csendes óceán” és az „Anya csak egy 
van” . Mindkettı Móricka-viccre megy vissza. Az elsı: A tanító bácsi Petıfinek A Tisza címő ver- 
sét elemzi, és az óra vége felé azt kéri a gyerekektıl, mondjanak a természetrıl olyasféle elismerı 
kifejezéseket, mint a Petıfinél olvasható „Óh természet, óh dicsı természet… Mily nagy vagy te!…” 
Móricka nyújtózva jelentkezik, és a földrajzórán megtanult nevet mondja: „Nagy vagy ó Csen- 
des óceán!”. 

Az utóbbi szerint: a tanító bácsi fogalmazásórán olyan történeteket kér a gyerekektıl, ame-
lyek a szülıi, pontosabban az anyai szeretetet méltatják, és amelyet ezzel a mondattal lehet lezárni: 
„(Mert) anya csak egy van.” A gyerekek szebbnél szebb történeteket mesélnek az anyai önfeláldo- 
zásról, gondosságról stb. Móricka nagyon jelentkezik. Végre a tanító bácsi felszólítja. Móricka ezeket 
mondja: „A múltkor vendégeket vártunk. Édesanyám szól, hogy hozzak be két üveg bort. Én bemen- 
tem a spájzba, és visszakiáltottam, hogy „De anya csak egy van, nincs két üveg bor.” A Google a szó- 
lás átvitt értelmő használatára nem idéz példát, csak a vicc néhány változatára. 

Vannak szólások, amelyek egy-egy sikeresebb kabarétréfára vezethetık vissza. Ilyen a már 
említett Rabindranat Tagore, ilyen a Salamon Béla sajátos hanglejtésére emlékeztetı módon mon- 
dott „Ha én egyszer kinyitom a számat!”, ilyen a Nóti Károly kabarétréfájából származó „Lepsény- 
nél még megvolt”, azután a televíziós kabarétréfából származó „Hogy csúszott le” (ez azt jelzi, 
hogy valamire nincs ésszerő magyarázat), és ilyen a „Valami van, de nem az igazi”. Ez utóbbi 
Obraszcov egy szilveszteri kabarétréfájának a csattanója volt. „Az oroszok már (még, ismét) a spájz- 
ban vannak)” A tizedes és a többiek címő film egyik jelenetére, „beszólására” vezethetı vissza. 
A Google körülbelül 35.300 elıfordulást regisztrál, többnyire újságcikkekbıl, gazdaságpolitikával, 
sporttal foglalkozó írásokból, weblapokról. A szólás gyakran a cikk címében található, olykor szó- 
játékszerően: „Oroszok a spájzban, gépek a levegıben. Abramovics nem adja a Malévet” (Déli 
Lap), „Oroszok már a spájzban, jönnek az északiak” (Ferencvárosi hírportál, 2007. márc. 30), és 
megváltoztatva a szólást egy újságcikk nagymérető betős címében: „Washington már a spájzban” 
(Magyar Nemzet, 2008. május 27.). 

Wacha Imre 

Honlap, weblap, webhely: terminusok útvesztıjében 

Az internet számos új terminust hozott a magyar informatikai szaknyelvbe, komoly fejtörést okozva 
nyelvészeknek és számítástechnikusoknak egyaránt. Találunk példát olyan esetre, amikor az angol 
elnevezés kiejtés szerinti írásmóddal ugyan, de átkerült a magyar nyelvhasználatba (pl. fájl, bájt 
stb.) A homepage terminus hazai története viszont magyarítási törekvésekkel kezdıdött: az infor- 
matikusok és az internet elsı magyar felhasználói mindenképpen szerették volna egy magyar 
megfelelıvel helyettesíteni. Néhány év alatt kezdeményezéseik eredményeként a honlap elnevezés 
terjedt el. Ez a néhány év azonban elég volt ahhoz, hogy némi zavart okozzon a nyelvhasználatban. 
A homepage fogalmi jegyei ugyanis nem teljesen azonosak a honlap terminus fogalmi jegyeivel. 
Az angol website és webpage terminusokat is bevonva a vizsgálatba ez a dolgozat azzal a céllal 
íródott, hogy egyrészt kiderítse, milyen változások állnak a honlap terminus kialakulásának és 
meghonosodásának a hátterében, másrészt érzékeltesse az angol (website, webpage, homepage) és 
a magyar terminusok (webhely, weboldal, honlap) fogalmi viszonyainak rendezetlenségét. 
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1. A homepage, webpage, website terminusok fogalma 
és egymáshoz való viszonya 

A homepage az angol nyelvő Wikipedia meghatározása szerint két fogalmat takar. Egyrészt utal 
arra a webcímre (URL) vagy helyi fájlra, amely automatikusan letöltıdik, ha valaki csatlakozik az 
internethez (vagy böngészés közben rákattint a kis házzal jelölt ikonra a felsı menüben), másrészt 
egy adott csoport, cég, szervezet vagy személy webhelyének a nyitóoldalát is jelentheti: 

The homepage (often written as home page) or main page is the URL or local file that automatically 
loads when a web browser starts and when the browser’s ’home’ button is pressed. The term is also 
used to refer to the front page, webserver directory index, or main web page of a website of a group, 
company, organization, or individual. In some countries, such as Germany, Japan, and Korea, the term 
’homepage’ commonly refers to a complete website (of a company or other organization) rather than to 
a single web page. 

A definícióban megjegyzésként szerepel, hogy bizonyos országokban (pl. Németország, Japán, 
Korea) ez a terminus rendszerint cégek vagy egyéb szervezetek teljes webhelyét jelenti, nem csu- 
pán egyetlen internetes oldalt. 

A webpage és a website által jelölt fogalmak rész-egész viszonyban állnak egymással: 

A website (alternatively, web site or Web site) is a collection of Web pages, images, videos or other 
digital assets that is hosted on one or several Web server(s), usually accessible via the Internet, cell 
phone or LAN. 

A Web page is a document, typically written in HTML, that is almost always accessible via 
http, a protocol that transfers information form the Web server to display in the user’s Web browser. 

All publicly accessible websites are seen collectively as constituting the ’World Wide Web’. 

A meghatározás szerint tehát a világháló a nyilvánosan elérhetı website-ok összessége, amelyeket 
többek között webpage-ek építenek fel. A webpage egy olyan HTML nyelven íródott dokumen-
tum, amely a http információátviteli protokoll segítségével szinte mindig elérhetı a világhálón. Az 
1. ábra szemlélteti a három fogalom egymáshoz való viszonyát. 
 

 
Website 

Wp1=Hp Wp2 Wp3 

 Website Website 
 Wp1=Hp Wp2 Wp3 Wp1=Hp Wp2 

 

Website 
Wp1=Hp Wp2 Wp3Wp4 

1. ábra. Homepage, website, webpage a világhálón 

Az ábrán az ellipszis szimbolizálja a webet, amelyet egymáshoz kapcsolódó website-ok alkotnak. 
A website pedig webpage-ekbıl (Wp1, Wp2 stb.) áll, ezek közül a kezdılap a homepage (Hp). 
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2. A homepage fordítására tett kísérletek és eredményeik 

A 90-es évek közepén az internet magyarországi terjedésével párhuzamosan felmerült az igény, 
hogy magyar megfelelıket találjanak a világháló angol nyelvő terminusainak. Ezek közül is heves 
érdeklıdés kísérte a homepage lefordításának lehetıségeit, az eseményeket Nagy Rózsa 1997-ben 
írt szakdolgozata alapján foglalom össze (Nagy 1997). A Hungarian Home Page,1 az elsı magyar 
internetes szolgáltatás volt akkoriban az egyik leglátogatottabb magyar honlap. Üzemeltetıi fontos- 
nak tartották, hogy a saját webhelyük nevében is szereplı homepage helyére magyar elnevezés ke-
rüljön, tudatában annak, hogy döntésük befolyásolja majd a köznyelvben elterjedı változatot. 1995 
februárjában egy levelezési listán elektronikus közvélemény-kutatást, majd szavazást hirdettek. Nem 
kevesebb, mint 36 különbözı fordítási javaslat2 érkezett, amelyekre az interneten lehetett voksolni 
úgy, hogy sorrendi helyezéseket kellett a kifejezések mellé írni. Az ottlap és a honlap elnevezéseket 
internetes források szerint Kovács László alkotta, aki javaslatként küldte el ıket erre a szavazásra. 
Szerinte azért tekinthetık jó megoldásnak, mert (1) rövidek, (2) értelmük vagy hangzásuk utal az 
eredeti értelmére/hangzására, (3) magyarnak érezzük, a magyar helyesírásnak megfelelıen tudjuk ra- 
gozni ıket, (4) tömörek, frappánsak (Kovács 1995). A kettı közül Kovács meglátása szerint az ottlap 
a megfelelıbb, mivel „frappánsan kifejezi a WWW inherens tulajdonságát, nevezetesen a világmé- 
rető elosztottságot”, vagyis „a lap nem itt, hanem ott van”, továbbá „egy kicsit elrugaszkodottabb, 
és mint ilyen jobban mellbevágó, mint a klasszikus honlap” (Kovács 1995). Az eredmény a követ- 
kezı lett: 1. címlap, 2. ottlap, 3. nyitókép, 4. honlap.3 

A szavazás gyıztese azonban nem váltotta be a hozzá főzött reményeket, sokan nem hasz- 
nálták a hosszú magánhangzó okozta nehézségekre hivatkozva. A Hungarian Home Page is inkább 
a második helyezett ottlapot preferálta, hamarosan már Magyar Ottlap néven szerepelt a világhálón. 
Sokan azonban nem voltak megelégedve ezzel a döntéssel, a levelezési listán 1995 októberében 
heves vita kezdıdött a választásról. Voltak, akik szívesebben láttak volna más elnevezéseket az 
ottlap helyett, mások pedig arról cseréltek eszmét, hogy egy szők közösségnek jogában áll-e termino- 
lógiai döntéseit rákényszeríteni a többi felhasználóra. Abban sem értettek egyet, hogy szükséges-e 
egyáltalán a magyarítás, illetve hogy kinek lenne ez a feladata: a számítástechnikusoknak vagy a nyel- 
vészeknek. A vita lezárásaként másfél évvel késıbb a Magyar Ottlap új néven, Magyar Honlapként 
jelentkezett. Az üzemeltetık nevében Máray Tamás így köszöntötte 1997 januárjában a honlapra 
látogatókat:4 

Kedves Olvasó! 

Ha nem elıször jársz a Hungarian Home Page magyar nyelvő WWW oldalain akkor most talán megle- 
pıdsz azon, hogy immár más címmel jelentkezünk. A korábban használt ottlap szót honlapra cseréltük. […] 

 
1 A „Magyar Honlap” (www.fsz.bme.hu/hungary) Magyarország legelsı WWW-szolgáltatása az inter- 

neten. 1994 februárjában keletkezett a Budapesti Mőszaki Egyetem Folyamatszabályozási Tanszékén. Azzal a cél- 
lal hozták létre, hogy egy helyen győjtse össze a magyar internetes szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat, és 
ugródeszkaként segítse a navigálást a hálózaton. 

2 Az érdekesség kedvéért a 36 javaslat: homepage, hompédzs, nyitóoldal, nyitólap, nyitókép, nyitójegy-
zék, kezdıoldal, kezdılap, kezdıkép, kezdıjegyzék, bevezetıoldal, bevezetılap, bevezetıkép, bevezetıjegyzék, 
belépıoldal, belépılap, belépıkép, belépıjegyzék, saját oldal, borító, borítólap, borító oldal, házioltár, címlap, 
címoldal, fedılap, fıcím, étlap, címkép, vezéroldal, bázisoldal, alaplap, törzslap, indulap, ottlap, honlap. 

3 Nagy Rózsa, matematika-technika szakos szegedi fıiskolás 1997-ben írt szakdolgozatában felülbírálta 
a BME által kihozott végeredményt, amely csak a javaslatokra szavazatként leadott elsı helyeket vette figyelembe. 
Szerinte az értékelés során a második, harmadik stb. helyezésekkel súlyozva kellett volna a számításokat elvégezni. 
Nála az eredmény a következı: 1. címlap, 2. honlap, 3. nyitólap, 4. ottlap, borítólap, indulap (Nagy 1997). 

4 http://www.fsz.bme.hu/hungary/honlap.html  
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Az új kifejezés használatba vétele óta eltelt 2 év alatt kiderült azonban hogy az ottlap szó még- 
sem a legmegfelelıbb választás. Noha a szó közismertté vált és sok helyen elkezdték használni – többek 
között a nyomtatott sajtóban is – mégsem tudott kellıképpen meghonosodni a magyar nyelvben. Na- 
gyon sok észrevételt kaptunk szóban és írásban a Magyar Ottlap használóitól, itthonról és a világ minden 
tájáról egyaránt. Örömmel tapasztaltuk hogy a magyar ajkú internethasználók mennyire fontosnak tartják 
ezt a kérdést. A legtöbb véleményben kifogásolták az elnevezést, általában arra hivatkozva hogy nem 
szép, illetve a magyar nyelvhez nem illeszkedik jól. Sajnos igazán jó alternatívát senki sem ajánlott az 
ottlap helyett, bár egyre többen tartják elfogadhatónak a honlap elnevezést. […] 

A honlap szó szintén 1995 elején, az ottlappal együtt született a mi kezdeményezésünkre, és 
azóta terjed az internethasználók között. A fentieket átgondolva úgy döntöttünk, hogy a Magyar Ottlap 
címet két év után Magyar Honlapra módosítjuk. 

Adjunk most a honlapnak egy esélyt... 
Bízunk abban, hogy ez sehol nem fog tévedést, félreértést okozni. Célunk továbbra is az hogy 

mindent megtegyünk annak érdekében, hogy e nagyszerő eszköz, a WWW Magyarországon is széles 
körben tért hódítson. És mellékesen könnyő legyen róla magyarul is beszélni... 

Máray Tamás 
1997. január 10. 

A végsı gyıztes tehát a honlap lett. A nyelvújítási folyamat kapcsán érdemes néhány dolgot meg- 
jegyezni. Az elsı észrevételem az, hogy rendkívül demokratikusan igyekeztek megoldani a problémát 
a Hungarian Home Page üzemeltetıi: a kérésükre beérkezett javaslatokat szavazásra bocsátották. 
A végeredmény mégsem lett azonos a késıbbiekben meghonosodott változattal, mert a nyelvhaszná- 
lók közössége nem tudta befogadni sem a címlapot, sem az ottlapot. A terminusok kialakulásához 
ugyanis szükséges a nyelvi közösség befogadó megerısítése is (Szöllısy 2006: 160). Másodsorban 
a homepage fordításának központi problémája a nyelvi jel (jelölı) magyar szóval történı helyette- 
sítése volt. Az angol terminus többértelmő, de ez fel sem merült a közvélemény-kutatás, illetve 
a szavazás során. A magyarosítás célja kizárólag egy olyan szóalak megtalálása volt, amely helyet- 
tesíti az angol kifejezést a magyar internetes oldalakon. A homepage-et nem akarták megtartani, 
hiszen kiejtése és írásmódja alapján nem igazán illeszthetı a magyar nyelvbe. A Kovács László ál-
tal kreált ottlap és honlap olyan érvek mentén született, amelyek közül néhány rokon vonásokat 
mutat Klár–Kovalszky 1955-ös, mőszók és mőkifejezések alkotásainak alapelveivel (pl. magyarosság, 
tömörség, szemléletesség) (Klár–Kovalszky 1955, idézi Fóris 2005: 18–20). A jelölt fogalom tar- 
talma viszont háttérbe szorult a nyelvújítási törekvés kapcsán, és talán ennek köszönhetı, hogy bizony- 
talanság alakult ki a hazai szaknyelvi és köznyelvi nyelvhasználatban a honlap, weblap, webhely 
terminusokat illetıen, ezt a kétnyelvő és az egynyelvő értelmezı szótárak is tükrözik. Nem az ide- 
gen hangzás sérti valójában egy terminus helyességét, hanem az, „ha a jelölt fogalom tartalma, 
meghatározó jegyei nem ismertek” (Fóris 2005: 19). 

Nyelvészek is felfigyeltek a jelenségre. Tölgyesi János így írt errıl 1999-ben: „A home = ott- 
hon megfeleltetésbıl honlap vagy ottlap elnevezések keletkeztek, de ma már terjedıben van a ke- 
vésbé újszerő szóalkotást tükrözı kezdılap vagy weblap elnevezés is” (Tölgyesi 1999: 152). Bódi 
Zoltán A világháló nyelve címő könyvében kitér erre a problémára: „A szaknyelvben – és így 
a szakmai köznyelvben is – némi zavar tapasztalható a honlap, a weboldal és a webhely kifeje- 
zések használatában. Az internetes dokumentumok (.html oldalak) a weboldalak vagy weblapok, 
ezek közül a nyitóoldal, címoldal a honlap, az azonos témájú, egy szerkezetbe kapcsolódó webol- 
dalak a honlappal együtt alkotják a webhelyeket. Azonban a szakmai nyelvhasználatban is a web- 
hely szinonimájaként szokták használni a honlap kifejezést” (Bódi 2004: 20). Bódi tehát itt arra utal, 
hogy a honlap jelentésváltozáson ment keresztül: nem a kezdılapot, hanem a webhely egészét jelenti. 
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3. A homepage, website, webpage kétnyelvő szótárakban 

Ha fellapozunk néhány angol–magyar szaknyelvi és köznyelvi szótárt, bizonytalanságot tapaszta- 
lunk az angol terminusok fordítását illetıen. Az 1. számú táblázat foglalja össze az általam meg- 
vizsgált nyomtatott és a világhálón elérhetı szótárakban megadott magyar megfelelıket, valamint 
a definíciókban szereplı fogalmi jegyeket a homepage címszó esetében. A vizsgált szótárak (lásd 
még Források): 

Nyomtatott szaknyelvi szótárak: 
1. Angol–magyar informatikai értelmezı szótár (2004) 
2. Angol–magyar informatikai szótár (2006) 
3. Sales&Marketing Szakszótár (2004) 

Internetrıl letölthetı szótárak: 
1. Informatikai értelmezı szótár 
2. Hálózati kislexikon 
3. Internet értelmezı szótár 

Nyomtatott köznyelvi szótár 
Angol–Magyar Nagyszótár (1998) 

1. táblázat. A homepage mint címszó és fogalmi jegyei kétnyelvő szótárakban 

 Nyomtatott szaknyelvi szótárak Interneten elérhetı szak-
nyelvi szótárak 

Köz-
nyelvi 
szótár 

 A–M inform. ért. A–M inform. Sales-
Marketing 

Inform. 
Ért. szó-

tár 

Hálózati 
kislexikon 

Internet 
ért. kis-
szótár 

A–M 
nagy-
szótár 

Magyar 
elnevezés 

kezdılap, nyitó-
oldal, honlap 

bemutatkozó webol-
dal, 

honlap 

kezdı- 
oldal 

honlap, 
címlap, 
ottlap 
(?), 

címoldal 
(?) 

honlap, 
hálószem, 
szörflap, 
ottlap, 

otthonlap 

honlap, 
nyitólap, 
címoldal 

címlap, 
honlap, 
címoldal 

Website 
része X  X X  X  
Kezdı- 
lap/Fı- 
oldal X  X X  –  
Tartalom-
jegyzék –  – X  –  
Bemutat-
kozó –  – X  –  
HTML X  – –  –  
Teljes 
website 
is lehet 

X 
(kisebb cégek, 

magánszemélyek)  – –  –  
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Felsı 
menü 
ikonja5 –  – –  –  

 
 
 
 

A nyomtatásban megjelent két informatikai szótárban megadott magyar elnevezések azonos eleme 
a honlap, de egyik esetben sem került az elsı helyre. Az egyik szótárban a kezdılap és a nyitóoldal 
elızik meg, a másikban a bemutatkozó weboldal kifejezés. Az Angol–magyar informatikai értel- 
mezı szótárban a fogalmi jegyek alapján a homepage lehet egyrészt egy webhely nyitóoldala, de 
akár jelentheti magát a teljes webhelyet is (kisebb cégek vagy magánszemélyek esetén). Mivel 
a szótár nem különíti el a három megadott magyar változatot annak megfelelıen, hogy csak egy 
webhely elsı oldalára, avagy a teljes webhelyre vonatkoznak-e, tulajdonképpen a kezdılap és a nyi- 
tóoldal is jelentheti egy kisebb vállalkozás teljes website-ját, a honlap pedig egy internetes cím 
begépelésekor elsıként letöltıdı weblap is lehet. Az Angol–magyar informatikai szótárban szereplı 
bemutatkozó weboldal tulajdonképpen szintén az egyoldalas jelentést rejti. 

A vizsgált marketinges6 értelmezı szakszótárban a homepage csak mint kezdıoldal szerepel, 
a fogalmi jegyek alapján is kizárólag valamilyen webhelynek a megnyitásaként bejelentkezı oldal- 
ként értelmezhetı. 

Az internetrıl letölthetı szaknyelvi szótárak számos magyar elnevezést adnak meg a home- 
page terminusra. A bizonytalanságot fokozza, hogy egyik-másik mellé még kérdıjelet is raktak 
a szerkesztık, mintha maguk sem lennének biztosak a dolgukban. Mindegyik forrás elsı helyre 
sorolja a honlapot, de nem különíti el a fogalmi jegyek tekintetében a többi változattól. Így alakul- 
hat ki az a furcsa helyzet az internetes szótárak fellapozását követıen, hogy a gyanútlan érdeklıdı 
egymás szinonimáinak feltételezi a honlap, nyitólap, címoldal, címlap, ottlap, hálószem, szörflap 
és otthonlap elnevezéseket, és valamennyit alkalmasnak tartja a homepage terminus fordítására. 
Ennek viszont ellentmond a gyakorlat. Többségük nem honosodott meg a magyar nyelvhasználat- 
ban, elég csak begépelni ıket a Google-keresıbe ahhoz, hogy lássuk: csak elvétve és bizonyos 
szők szakmai körökben fordulnak elı a homepage terminus fogalmi jegyeit hordozva (pl. szörflap 
3 találat, otthonlap 138 találat, hálószem (többértelmő!) 2070 találat, ottlap 7610 találat).7 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a marketingszótár kivételével mindenhol megadták 
a honlapot a homepage magyar megfelelıjeként, ebbıl pedig egy gyakorlatlan fordító könnyen ar-
ra a következtetésre juthat, hogy a két terminus egymással ekvivalens. 

Ha összevetésként megnézzük, hogy miként fordítják ezek a szótárak a website és a web- 
page terminusokat, a következı megoldásokat találjuk: 

2. táblázat. Website magyar megfelelıi 

 Nyomtatott szaknyelvi szótárak Interneten elérhetı szaknyelvi Köznyelvi 

 
5 Egyik szótár sem foglalkozik azzal a jelentéssel, amelynek értelmében a homepage az internetes bön-

gészı felsı menüsorában megjelenı kisházikon megnyomásával letöltıdı oldal is lehet. A terminus fordítása-
kor ez a jelentés háttérbe szorult, nem jelenik meg a definíciókban. Külön terminusként került be a magyar 
nyelvhasználatba kezdılap és nyitóoldal formában. 

6 Az online marketingben központi fogalomnak számítanak a homepage, website és webpage terminu-
sok, ezért került bele ez a szótár is a vizsgáltak körébe. 

7 2008. január 15-én letöltve (www.google.hu). 
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szótárak szótár 
 A–M inform. ért. A–M inform. Sales-

Marketing 
Inform. ért. 

szótár 
Hálózati 

kis-
lexikon 

Internet ért. 
kisszótár 

A–M nagy-
szótár 

Magyar 
elneve- 
zés 

webhely, 
webtanya 

internetes hely, web-
hely 

honlap webterület, 
hálószem 

(?) 

– webtanya, 
webhely, 

webterület, 
webtelep, 

információs 
lelıhely, 

tartalomtár 

háló-
szolgáltató-
hely, háló-

szem 

 
 

3. táblázat. Webpage magyar megfelelıi 

 Nyomtatott szaknyelvi szótárak Interneten elérhetı szaknyelvi 
szótárak 

Köznyelvi 
szótár 

 A–M Inform. Ért. A–M Inform. Sales-
Marketing 

Inform. 
Ért. Szótár 

Hálózati 
Kis-

lexikon 

Internet Ért. 
Kisszótár 

A–M Nagy-
szótár 

Magyar 
elnevezés weboldal, weblap weboldal weboldal – – 

weboldal, 
honlap 

Háló-oldal, 
web-oldal 

Érdekes, hogy a honlap elnevezés egyszer a website terminus, egyszer pedig a webpage terminus 
magyar megfelelıjeként bukkan fel. A webpage esetében viszonylagos egyetértésnek lehetünk tanúi: 
többnyire weboldalként fordítják. A köznyelvi szótárban szereplı Háló-oldal valószínőleg az 1998-as 
kiadási évnek köszönhetı, hiszen ma már nem jellemzı a használata. A website fordítási lehetıségei 
nagyobb változatosságról árulkodnak, ezek közül a webhelyet tartják a legelterjedtebbnek. A helyzet 
azonban mégsem egyértelmő, hiszen a magyar elnevezések között találjuk a homepage fordítása-
ként is javasolt honlap és hálószem terminusokat. 

Felmerül a kérdés, hogy a fogalmi és nyelvi szinten egyaránt jelentkezı rendezetlen állapot 
milyen nyomokat hagyott a köznyelvi és a szakmai nyelvhasználatban, illetve hogy ebbıl mit tük- 
röznek az egynyelvő értelmezı szótárak. 

4. A honlap, webhely, weblap és weboldal az egynyelvő szótárakban 
és a nyelvhasználatban 

A magyar Wikipédia (www.wikipedia.hu) rendkívüli alapossággal próbál úrrá lenni a káoszon. 
Egy helyen értelmezi a honlap, webhely, weblap és weboldal terminusokat, alapvetıen három jelen-
tést különítve el a magyar nyelvi használatuk alapján: 

(1) egyetlen fájl 
Egy forrás (általában fájl), amely meghatározza a weblap (elsı és második értelemben vett) 

alakját, és hipertextet (hiperszöveget) közöl egy formátumát feldolgozni/értelmezni képes szoftvernek 
(pl. webböngészı), hogy aztán a weblap tartalmát a felhasználónak felfogható formába adja. […] 

A szavak ezen értelmezését használjuk legkevesebb esetben a „héköznapokban”. Ha mégis, ak-
kor erre a weblap vagy weboldal szavak használata az elfogadott és javasolt. 

(2) több fájl 
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Egy – az elsı értelemben vett – weblap és a hozzá szorosan kapcsolódó fájlok. […] A szorosan 
kapcsolódó fájlok elérési útvonalát mindig tartalmazza a weboldal (1), hogy a kliensszámítógép-web-
oldalt (2) feldolgozni képes szoftver(ek) külön feldolgozza, és beépítse a weboldalba (1) annak struk-
túrája szerint. Általában ebben az értelemben a weblap vagy weboldal szavakat használjuk. 

(3) fájlok összessége 
Olyan weblapok (1. és 2.) összessége, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. […] Álta-

lában ebben az értelemben a honlap vagy a webhely szavakat használjuk. 

Tehát alapvetıen három fogalom lefedésére használjuk a négy elnevezést. Az elsı fogalom fıként 
informatikusok körében használatos: egy olyan fájl, amely az internetes oldalak arculatáért felelıs. 
A második fogalom tulajdonképpen az angol webpage meghatározó jegyeit hordozza, azaz egy 
adott website-ot felépítı oldalakról van szó, amelyek egynél több fájl kapcsolódásából jönnek létre. 
 
 
A harmadik pedig a website terminus meghatározó jegyeit hordozza magában. A magyar terminu- 
sok ezen értelmezés szerint a következıképpen ábrázolhatók (Wo = weboldal = weblap): 
 
 
 

Honlap/Webhely 
Wo1, Wo2, Wo3 

 Honlap/Webhely Honlap/Webhely 
 Wo1, Wo2, Wo3 Wo1, Wo2 
 

Honlap/Webhely 
Wo1, Wo2, Wo3, Wo4 

 

2. ábra. Honlap, webhely, weboldal (= weblap) a világhálón 

A honlap és a webhely egymás szinonimái ebben az értelmezési keretben, akárcsak a weboldal és 
a weblap. 

A Magyar értelmezı kéziszótár 2003-as kiadása még nem tartalmazta egyik terminust sem, 
a Tinta Kiadó által 2006-ban megjelentetett Értelmezı szótár viszont már tartalmazza a honlapot 
címszóként: 

Honlap: azonos elérési út alatt található internetes tájékoztató oldalak összessége, illetve azok kezdı-
lapja 

Szin. (idegen) weboldal, weblap 

A honlap definíciójából többértelmőségre lehet következtetni: az angol website fı meghatározó je-
gyei köszönnek vissza a definíció elsı felébıl (lásd még Wikipédia 3. jelentés), valamint az angol 
homepage kezdılapként, azaz egy website nyitóoldalaként vett jelentése. Szinonimái a weboldal és 
a weblap. Ebbıl következik, hogy a köznyelvben a webhely kiszorult ebbıl a fogalmi hálóból, míg 
a másik három terminus egymás szinonimáiként használhatók mind a website, mind a homepage 
fogalmának magyar elnevezéseként. A szövevényes terminológiai viszonyok mintha durva egyszerő- 
sítésen mentek volna keresztül, hiszen az egyedi jegyek összeolvadásával egymás szinonimái lettek 
ezek a terminusok. A webhely jelentése pedig egyre inkább internetes tárhelyre szőkül. 
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Könnyen találunk erre bizonyítékot, ha egy kicsit szörfölünk a világhálón. Az internetes 
oldalak olykor Köszöntjük honlapunkon!, máskor Üdvözöljük weboldalunkon!, esetleg Köszönjük, 
hogy felkereste weblapunkat! köszöntéssel fogadják a látogatókat. Ha valaki szeretné saját magát 
vagy a cégét az interneten megjelentetni, akkor több vállalkozás szolgáltatásai közül választhat. Némi 
anyagi ellenszolgáltatásért cserében elkészítik neki honlapját/weblapját/weboldalát, azaz a web- 
site-ját. Egy újság8 egyoldalas hirdetésében mosolygó nıalak közli az olvasóval, hogy „A férjem 
megajándékozott egy saját gasztronómiai honlappal”, a lap alján pedig így szól a szlogen: „Saját 
weboldal mindenkinek!”. 

 
 
 
 

5. Összegzés 

Csak látszólag egyszerő feladat a homepage, a website és a webpage terminusok lefordítása ma- 
gyarra. A fordító ugyanis nehéz helyzetbe kerül, amikor a forrásnyelv és a célnyelv terminológiai 
rendszere különbözik egymástól a terminológiai és a szemantikai normák eltérései miatt (Fóris 
2005: 96). A szótárak sem bizonyulnak megbízható forrásnak, hiszen nem mutatnak egyezı állás- 
pontot sem a magyar elnevezések, sem a fogalmi jegyek tekintetében. A megfelelı fordításhoz 
enciklopédikus tudásra van szükség, azaz mindkét rendszert ismernie kell a fordítónak ahhoz, hogy ki 
tudja választani a helyes terminusokat (Fóris 2005: 96). 

A „káosz” kialakulása többlépcsıs folyamat volt. A homepage terminus magyarítási törek- 
véseinél nem foglalkoztak a fogalom lényegi jegyeivel, így a végül meghonosodott honlap fogalmá- 
nak tartalma képlékeny, elnagyolt maradt. Egyes forrásokban még a homepage egyik jelentésének 
fogalmi jegyeit viselte magán, más forrásokban viszont már kibıvült jelentéssel szerepelt, a website 
egészét foglalva magába. Idıközben felbukkantak más magyar elnevezések is a homepage-re, közü- 
lük néhány a website-ra és a webpage-re adott fordítási javaslatok között is megjelent. A rende- 
zetlen viszonyok (szaknyelvben és köznyelvben egyaránt) oda vezettek, hogy mára a köznyelvben 
szinonimaként használatos a honlap, a weblap és a weboldal, és ez félreértések forrása lehet. 
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