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Монгол, герман хэлний товчилсон үгийн тухайд 

Аман болон бичгийн харилцаанд онцын шаардлагагүй үг хэллэг, 

бүрэлдүүлбэр зэргийг хураан товчлох үзэгдэл хэл бүрт бий. Үүнийг 

хэлний хэмнэлзүйн зарчим гэдэг. Энэ үзэгдэл монгол хэлэнд ч түгээмэл 

ажиглагдах болсон. Иймд “товчилсон үг” гэж юу вэ? Товчлох аргаар 

шинэ үг бүтдэг үү? гэдэг асуултанд нэн тэргүүнд хариулах 

шаардлагатай. Зарим судалгааны бүтээлд  “хураасан үг” гэх нэр томъёо 

ч тэмдэглэгдсэн байна. “Хураасан үг” гэж  чухам юуг нэрлэж байна вэ, 

товчилсон үгийн бас нэгэн төрөл үү? гэсэн асуулт гарч ирж байгаа юм. 

Герман хэлэнд Kurzwort (англи хэлэнд clipping/acronym) буюу “товчилсон 

үг”, Авkürzung (англи хэлэнд abbreviation) буюу “үгийн бичгийн товчлол” 

гэсэн хоёр нэр томъёо байна. Герман хэлэнд дараах шалгуураар тус 

хоёр ухагдахууныг зааглан ялгаж байна.  

1. “Товчилсон үг” буюу хураан товчлох аргаар бүтсэн шинэ үгийг товч 

хэлбэрээр нь хэлж, дуудаж болдог бол “үгийн бичгийн товчлол” нь 

зөвхөн хурдан бичих, зай хэмнэх зорилготой хийгддэг товчлол. 

“Товчилсон үг” нь хэлж дуудах, бичихийн хэмнэлд хоёуланд хамааралтай 

бол “үгийн бичгийн товчлол” зөвхөн бичихийн хэмнэлийн зарчимд 

холбогдож байна.                                                                                                   

2. “Товчилсон үг”, “үгийн бичгийн товчлол” хоёр нь хэлбэрийн хувьд 

адил байж болох ч нэг нь үг, нөгөө нь зөвхөн бичгийн товчлол байх 

тохиолдол бий бөгөөд эхэндээ “үгийн бичгийн товчлол” байгаад цаг 

хугацааны явцад  “товчилсон үг” болдог байна. Жишээ нь: проф. 

Баатар гэдэг бүтцэд байгаа проф. бол “үгийн бичгийн товчлол” байна. 

Харин “Манай проф уншаарай гэсэн.” гэдэг өгүүлбэрт байгаа проф гэдэг 

үг нь “товчилсон үг” болно. Ялгааг илтгэх бас нэг хэрэглүүр нь (.). 

Герман хэлэнд km/h буюу километр цагийн товчлолыг [ka: еm ha:] 

дуудах болсон тул дээрх шалгуурын дагуу “товчилсон үг” болж байгаа 

юм. Өмнө нь зөвхөн бичгийн товчлол байжээ. Гэтэл монгол хэлэнд энэ 

хоёр ухагдахууныг ялган нэрлэсэн нэр томъёо байхгүй. Монсудар 

хэвлэлийн газраас 2012 онд гаргасан “Товчилсон үгийн толь”-ийн 19-р 

тал дахь                                                            

а   агаар                                                                                                             
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а   антен                                                                                                               

а   ампер                                                                                                

...                                                                                                  эдгээр 

товчлолуудыг “товчилсон үг” гэхэд эргэлзээтэй байна. Харин үгийн 

“бичгийн товчлол” гэж хэлбэл илүү тохиромжтой.1934 онд хэвлэгдсэн 

“Товчилсон үгийн тайлбар толь” (Kurzwort-Lexikon)-д үг товчлолын 

асуудлыг зайлшгүй судлах шаардлагатай хэмээн дурдсан тухай Аня 

Штайнхауар (2000) бичжээ. Аливаа хэлэнд хэлэх, бичихийн хэмнэлтэй 

шууд холбогдож ихэвчлэн нийлмэл үг, нэр, томъёог хэмнэж хураах ёс 

бий. Энэ нь үг бүтэх ёсонд шууд хамаарагдах арга биш юм. Учир нь үгийн 

зөвхөн бүтцэд (хэлбэрт) гарч байгаа өөрчлөлт юм. Гэвч үгийн бүтэцтэй 

холбож тайлбарлах зайлшгүй шаардлагатай үзэгдэл юм. [Ц. Өнөрбаян, 

2004, 76] 

 “Товчилсон үг” үг болох нь: 

1. Товчилсон үг нь өөрийн гэсэн хувилалтай. Жишээ нь тоогоор 

хувилахдаа бүтэн үгээсээ өөр нөхцөл авдаг. Azubis (Auszubildende), 

LKWs (Lastkraftwägen) Зарим тохиолдолд бүтэн үг, товчилсон хэлбэр 

хоёрын олон тооны хувилал хоорондоо тохирдог.  Asten (> Asta, 

Allgemeiner Studierendenausschuss), Uffze (> Unteroffiziere), Sozen 

(>Sozialdemokraten)  

 2. Бүтэн хэлбэрээсээ хэлзүйн шинжээрээ өөр. Жишээ нь “товчилсон үг”-

ийн хүйс  товчлоогүй хэлбэрийнхээсээ өөр. Герман хэлэнд der буюу эр 

хүйс, die буюу эм хүйс, das буюу эрс хүйсийг илрүүлэх ялгац гишүүн нь 

“товчилсон үг” болон түүний бүтэн хувилбарууд дээр тус бүр өөр байгааг 

жишээнээс харж болно. das Foto (харин: die Fotographie), das CT (харин: 

die Computertomographie),das Kino (харин: der Kinematograph                      

Монгол  хэлэнд хүйсийн ай байхгүй тул энэ  шинжийг монгол хэлний 

товчилсон үг дээр шалгах  боломжгүй.                                                                         

3. Бүтэн хэлбэрээсээ өөр утга илэрхийлэх тохиолдол бий. Жишээ нь 

Der Student bekommt Bafög. Bafög гэдэг нь 

Bundesausbildungsförderungsgesetz буюу оюутан сурагчдад тэтгэлэг 

олгох тухай хууль гэдэг үгийн үгийн товчлол боловч Тэр оюутан, 

сурагчдыг дэмжих тэтгэлэг авчээ гэсэн өгүүлбэрт  оюутны тэтгэлэг 
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гэсэн утга илэрхийлж байна.  Er fährt einen BMW. Тэр БМВ унадаг гэдэг 

өгүүлбэр дэх BMW нь Bayerische Motorenwerke гэх үгийн товчлол бөгөөд 

Бавари мужийн машин, моторын үйлдвэр гэсэн үг болно. Sie schreibt 

eine SMS буюу Тэр мессеж бичиж байна гэдэг өгүүлбэрт буй SMS бол 

Short message service буюу зурвасын үйлчилгээ гэсэн үгийн товчлол 

бөгөөд мөн л утга нь өөрчлөгдсөн байна. Монгол хэлэнд ч энэ үзэгдэл 

байгааг Б. Пүрэв-Очир багшийн “ТҮЦ” түүхэн үг болох төлөвтэй харин 

“Хоршоо”... өгүүлэл дэх дараах жишээ харуулж байна.“Ш.А.Г”, “Т.Ү.Ц” г.м. 

хийсвэр товчилсон үгс нь эхэн үедээ нийгмийн тодорхой бүлэглэлийн 

харилцаанд хэрэглэгдэж, ойлгогдож байснаа улмаар “шар” сонинуудаар 

тархаж, радио, телевизийн хэл ярианд орж, “ярианы хэлний амьдрал” 

дунд хэдэн жил явжээ. “шагийн наймаа”, “шагийн архи”, “супер түц”, 

“мини түц” г.м.–ээр холбоо үгийг бүтээж, “шаг маг”, “гаш маш”, “түц мүц” 

г.м.–ээр хоршиж сэлгэж, “Шаг байна уу?” “Шил архи гаргая” гэдэг үндсэн 

утгаасаа хальж “дамлах” гэсэн утгатай болжээ.                                                                                                                          

4. Нийлмэл үгийн бүрэлдэхүүнд багтах ARD-Programm (ХБНГУ-ын олон 

нийтийн радио, телевизийн хөдөлмөрийн нийгэмлэг), TV-Serie 

(Телевизийн цуврал) мөн үүсмэл үгийн үндсэн бүрэлдүүлбэр (язгуур) 

болох чадвартай. SPD-ler – германы социал демократ намын гишүүн, 

ablollen (> lol ‚laughing out loud‘, Chatsprache)- чангаар инээх, simsen > 

SMS мессежлэх.  Энд мөн л Б. Пүрэв-Очир багшийн “ТҮЦ” түүхэн үг 

болох төлөвтэй харин “Хоршоо”... өгүүлэл дэх дараах жишээг авчихаж 

болж байна. Сайн эргэцүүлээд, бодож тунгаан, хэл талаас нь өчүүхэн судалбар хийж 

ажиглавал, “Ш.А.Г”, “Т.Ү.Ц” нь үгийн  “язгуур” болж, улмаар “шаг”-аас “шагчин”, 

“шаглаач”, “шагла”г.м.-ээр,  “түц” –ээс, “түцхэн”, “мүцхэн”, “түцдэх” г.м.-ээр шинэ үг 

бүтээн үүсэж, “шагчид”, “шагийнхан”, “гашчид (“гаш” гэдэг нь “шаг”-ийн тонгорсон  хэлбэр 

ажээ ) “түцийнхэн” г.м.–ээр нэрийн олон тооны утгыг авч ...                                                       

Герман, монгол хэлний товчилсон үгийн ангилал:                                            

1. Үсгээр товчилсон үг (үсэг тус бүрээр тусад нь дуудна. Жишээ нь: KFZ 

[ka: Ɛf t͡sƐt], LKW [Ɛl ka: ve:])      Монгол хэлэнд мөн энэ төрлийн товчилсон 

үг бий. Жишээ нь: АПУ, НҮБ                                                                                                                                

2. Үеэр товчилсон үг Жишээ нь: Zivi, Soko (үе, үеэр нь дуудна.)                         

Монгол бичгийн хэлэнд үг хэллэгийг үсгээр товчлон хураах ёс бараг 

байгаагүй. Харин үлэмжхэн хүндэтгэл үзүүлэх, мөн нэр цээрлэн нэрлэх 
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ёстой холбогдож л зөвхөн нэрийн эхний үеэр нь хураангуйлан хэлдэг 

уламжлал байсныг дурдалтай. Тухайлбал:                                                                         

“Да багш”   [Ц.Дамдинсүрэн (1908-1986)],                                                                                                   

“Лу багш”   [Ш.Лувсанвандан (1910-1983)],                                                                                             

[…] [Э. Пүрэвжав, 2012.6]    Харин орчин цагийн монгол хэлэнд үеэр 

товчлох үзэгдэл бий. Жишээ нь: МОНЦАМЭ                                                                                                                                                                                   

3. Бүтээврээр товчилсон үг Жишээ нь: Auto, Ober Энэ ангилал монгол 

хэлний товчилсон үгийн судалгаанд байхгүй байгаа боловч сурган 

хүмүүжүүлэх ухаан-сурган, цагдан сэргийлэх газар-сэргийлэх, тоо 

бодлогын хичээл-тоо гэх зэрэг товчилсон үгийг энэ ангилалд оруулж 

болох юм.                                                                                                                            

4.Холимог товчилсон үг Жишээ нь Bafög 

(Bundesausbildungsförderungsgesetz)                                                                 

Энэ ангилалд багтаж байгаа герман хэлний товчилсон үгс  үсэг+үе, 

үсэг+язгуур бүтээвэр, үе+язгуур бүтээвэр  гэсэн бүтэцтэй байгаа  бол 

монгол хэлний товчилсон үгийн судалгаанд “алтанхуа” (алтан лянхуа), 

“ураацай” (уран хараацай) “цардуу” (цардуулын цавуу) ийм бүтэцтэй үгийг  

“холимгоор товчилсон үг” гэж нэрлээд “товчилсон үг”ийн ангилалд 

багтаажээ.                                                                                                                         

Герман, монгол хэлний товчилсон үгийн төрөл:                                                                                                            

а. Товчлох аргаар: Товчилсон үг бүтэн хэлбэрийнхээ зөвхөн нэг хэсгээр 

товчлогдсон бол нэг бүрэлдүүлбэрт  буюу unisegmental: Uni (Universität) 

эсвэл олон бүрэлдүүлбэрийг агуулсан бол олон бүрэлдүүлбэрт буюу 

multisegmental: Hiwi (Hilfswissenschaftler-туслах судлаач)                                                                    

б.Бүтэн хэлбэрийн аль хэсгийг агуулж байгаагаар:                                                                                             

1. Эхний бүрэлдүүлбэрийг авсан бол “толгой-товчилсон үг”, эхний 

бүрэлдүүлбэрээр товчилсон үг” гэх мэтээр нэрлэж байна. Жишээ нь. 

Promi(nenter), Info(rmation) – Энэ тохиолдол монгол хэлэнд ч бий.     

сурган хүмүүжүүлэх ухаан-сурган 2. Сүүлийн бүрэлдүүлбэрийг авсан бол 

“сүүл-товчилсон үг”, “сүүлийн бүрэлдүүлбэрээр товчилсон үг” гэж 

нэрлэдэг бөгөөд герман хэлэнд ховор тохиолддог гэж үздэг. Жишээ нь 

(Omni-)bus, (Violon-)Cello   монгол улсын их сургууль – их сургууль                                                                                                                     

3. Дунд хэсгийг авсан бол маш ховор тохиолддог гээд тодорхой нэршил 

байхгүй бололтой: (E)Lisa(beth),  цагдан сэргийлэх газар-сэргийлэх 
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Товчилж үг бүтээх арга нь дагавараар үг бүтэх аргатай хоршиж 

хэрэглэгдсэн байх тохиолдол түгээмэл. Товчлох аргаар шинэ үг 

бүтээхдээ утгын хувьд холбоо хамааралгүй өөр хуучин үгтэй бичлэг, 

дуудлага ижил, эсвэл төстэй байдлаар бүтээх нь элбэг. Жишээ нь : 

BUND-Bund Naturschutz Deutschland (der Bund буюу холбоо гэсэн утгатай 

жирийн үг байдаг) - Германы байгаль хамгаалах холбоо, OBST (Оbst 

буюу жимс ногоо гэдэг үг байдаг)- Osnabrücker Beiträge zur Linguistik 

(Оснабрукийн хэл шинжлэлийн сэтгүүл), LINSE- Linguistik Server Essen ( 

Эссэн хотын хэл шинжлэлийн сервер) г.м Үүнтэй адил жишээ мөн монгол 

хэлэнд байна. “Шаг!” гэхчих төдийд л анхааруулах өгүүлбэрийн утга, 

аялга, баймж, өнгө аястай болж, нөгөө шатар наадахад хэлдэг ”Шаг!”, 

“Дуг!”, “Цод!”–ыг санагдуулсаар ...[Б. Пүрэв-Очир, “ТҮЦ” түүхэн үг болох 

төлөвтэй, харин ”Хоршоо” ..., 2010] Герман хэлэнд үг товчлох аргыг үг 

бүтэх өөр аргуудтай хослуулж болно. Жишээ нь –i эсвэл –o дагавартай: 

Studi > Student, Alki > Alkoholiker, Fundi > Fundamentalist, Profi > engl. 

Professional, Wessi > Westdeutscher, Ossi > Ostdeutscher -i дагавар нь 

өхөөрдсөн, товчилсон нэрэнд эртнээс хэрэглэгдэж иржээ. Anni, Evi, Susi, 

Mutti, Schnuckiputzi, Schatzimausi Гэхдээ товчлох аргаар бүтсэн өөр 

үгсийн бүтцэд ч түгээмэл ажиглагдах болжээ.                                                                                                          

Нэг бүрэлдүүлбэрт товчилсон үгэнд:                                                           

Navi(gationssystem), Assi(stent), Chauvi(nist), Promi(nenter), 

Zivi(ldienstleistender)                                                                                               

Олон бүрэлдүүлбэрт товчилсон үгэнд: Azubi > Auszubildender, Schiri > 

Schiedsrichter, Stasi > Staatssicherheitsdienst                                                      

Герман хэлэнд дан үг (ихэвчлэн жинхэнэ нэр) (BWL-

Betriebswirtschaftslehre  буюу үйлдвэрлэлийн эдийн засаг судлал), холбоо 

үг (EDV-elektronische Datenverarbeitung буюу мэдээллийн цахим 

боловсруулалт),  өгүүлбэр (DSDS- Deutschland sucht den Superstar буюу 

Герман улс супер старыг хайж байна.)-ийг товчлон шинэ үг бүтээж 

болдог. Монгол хэлэнд өгүүлбэрийг товчилж шинэ үг бүтээж болдгийн нэг 

жишээ нь мөн л Б. Пүрэв-Очир багшийн “ТҮЦ” түүхэн үг болох төлөвтэй, 

харин “Хоршоо”... өгүүлэлд бичигдсэн байна. “Шил архи гаргая!” гэдэг 

гурван бүрэлдэхүүнт эзэн биегүй өгүүлбэрийг хураагаад, “Ш.А.Г” гэдэг 

товчилсон нууцлаг  үг, “Түргэн үйлчилгээний цэг” гэдэг нэрлэсэн 



6 
 

өгүүлбэрийг цомтгоод, “Т.Ү.Ц” гэдэг товчхон хураангуй үг үүсэж билээ.                                                                                                                           

Хэл нь хүмүүсийн харилцааны мөнхийн хэрэглүүр учраас цаг хугацаа, 

орон зайг хэмнэн товчилж аль болох  хялбар аргаар хурдан, тодорхой 

ойлголцох гэсэн хүсэл сонирхол дээр тулгуурлан харилцаж  буй 

хэлнийхээ үг, холбоо үг, өгүүлбэрийг хэмнэн товчлох, шинэ үг бүтээх 

үзэгдэл хүн төрөлхтөн оршин буй цагт оршсоор л байх биз. Гагцхүү 

тэрхүү зохиосон шинэ үг хуучрах, утстаж үгүй болох, эсвэл бүр өөр 

зүйлийг нэрлэх зэргээр “амьдарсаар” байх нь цаг хугацааны л асуудал 

юм.                                                                                                                   
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