
Magyar Nyelvű Blokklánc-
technológiáért

„A két falubelieknek instantiájokra partialis reconciliation tettenek a vizitátorok és a 
két falubeli potiorok előtt. 
A schola mester is examináltatván reprehendáltatott senior uramtól őkegyelmétől, 
hogy gyakran a templomot negligálja. Hasonlóképpen, hogy menyecskével 
találtatott, részegen annak ágyán alunni, hora suspecta. Poenája condonáltatott hac
conditione, hogy partialis reconciliation tött a vizitátorok és a két falunak elei előtt, 
mivel mind a két eklézsia serio instált mellette. Egyszersmind manu stipulata 
compromittálta magát ennek utána maga megjobbítására.”

– részlet Dienes Dénes: Minthogy immár schola mestert tartanak... című művéből (165.
oldal)

Ugye, hogy mai olvasattal mennyire érthetetlen ez az 1671. január 21-én íródott szöveg? 
Elég fura lenne, ha manapság is így beszélnénk. Keverve a latint és a magyart.
Egyébként csakugyan így beszélünk. Csak latin helyett az angolt kell a képletbe 
helyettesíteni.
Vannak új tudományok, melyeknek magyar szakkifejezései még alig elterjedtek.
Egy ilyen új tudomány a blokklánc-technológia (blockchain-technology) is. Ez egyben 
áldás, mivel kevés felületen találkozhatunk ezen területnek a szakszavaival, így nem 
nehéz elérni egy kis nyelvújítást.

Arra buzdítom az összes magyar kriptohírportál szerkesztőjét, illetve az ágazat összes 
olyan résztvevőjét, akiknek szöveges tartalmaival magyar olvasók találkoznak, hogy 
csatlakozzanak a mozgalomhoz, és újítsuk meg a magyar kifejezések tárházát!

Ehhez nem kell mást tenned, mint letöltened ezt a dokumentumot, elérhetővé tenned a 
felületeden a logóval együtt, és használni az itt felsorolt szavak magyar megfelelőjét. Ezek
használata persze nem kizárólagos követelmény, a már megszokott kifejezésekkel is 
elegyítheted, amíg az átállás megtörténik.

Tarts velünk, ha Te is fontosnak tartod a magyar nyelv ápolását!

Görgess lejjebb a további információkért!



Angol „Nyelvújított” Alternatív

Cryptocurrency Rejtpénznem, rejtvaluta Kriptopénz, kriptovaluta

Block Tömb Blokk

Blockchain Tömblánc Blokklánc

Hard fork Súlyelágazás

Soft fork Lágyelágazás

Altcoin Másérme Alt, altkoin

Stablecoin Biztosérme Stabilcoin, stabilkoin

Mining pool Bányakop, bányászati 
szövetkezet

A mozgalom elérhetősége: rejtvaluta@gmail.com. Itt kérheted a dokumentumot, a logót, 
illetve írhatod alá a nyelvújító mozgalom alapelveit. Bármilyen kritikát, javaslatot szívesen 
fogadunk!

A mozgalom alapelveit aláíró kriptohíroldalak:
Kriptoworld.hu
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