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Előszó
Kedves Kollégák! Kedves Diákok!
A tizenegyedikes Magyar nyelv tankönyv a kerettantervnek
megfelelően három témát dolgoz fel, és ennek megfelelően
három nagyobb részre tagolódik.
A tankönyv első fejezete olyan általános nyelvészeti
kérdéseket érint, mint a nyelvtípusok, a nyelv és gondolkodás viszonya, nyelv és identitás szerepe, a változó nyelv
működése, a természetes és mesterséges nyelvek témaköre.
A második fejezet a magyar nyelv történetének mélyebb
megértését segíti, míg a harmadik fejezet a nyelvváltozatok
típusainak, a nyelvek mai helyzetének megismerésére ad
lehetőséget. Az a tudás, amely ezekben a leckékben szerepel, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy meg tudjuk fogalmazni
a nyelvek, valamint anyanyelvünk szerepét az életünkben.
Ugyanakkor ahhoz is elengedhetetlen, hogy pontosan
tudjuk kifejezni magunkat. A hatékony és sikeres kommunikációhoz, érzelmeink pontos kifejezéséhez ugyanis
tisztában kell lennünk annak a nyelvi rendszernek az eszköz- és szabálykészletével, alkalmazási területeivel, amelyet
folyamatosan használunk.
A nagy fejezetek leckékre tagolódnak, amelyekben az
ismeretközlő szövegek mellett számtalan feladat segíti
a megértést, de segíti annak fejlesztését is, hogy jobban
együtt tudjunk működni a csoportokban társainkkal, és

ezzel észrevétlenül későbbi, felnőtt életünk együttműködési
kompetenciáit is fejlettebbé tegyük.
A leckék végén található Gondolatok a nyelvről című modul egy-egy további érdekes kérdést vet fel a lecke témájával
kapcsolatban irodalmi és tudományos szövegek segítségével. Minden leckéhez kapcsolódik egy egész oldalas infografika is, amely alkalmat ad a tanultak ismételt átgondolására, a részletek után a nagy egész együttes átlátására.
Igyekeztünk segíteni abban is, hogy a tankönyvi felületek
egymáshoz kapcsolódó elemei közt könnyebben átlátható legyen a kapcsolat. Ennek megfelelően a főszövegben
látható apró számok mindenkor megmutatják, melyik szakasz tanulságát melyik feladatok révén tudjuk elmélyíteni
és sajátunkká tenni. Ugyancsak a megértés és feldolgozás
könnyítését szolgálja az a koncepció, hogy az egyes alcímek
minden esetben kérdésként jelölik meg a témát. Milyen is
lehetne az a tanulás, az az ismeretszerzés, amely nem létező
kérdésekre, nem meglévő kíváncsiságra válaszolna? Bízunk
benne, hogy minden könyvhasználó érvényesnek fogja találni ezeket a kérdéseket, és valóban érdekelni fogják az arra
adott válaszok – vagyis magának a tananyagnak az elemei is.
Jó tanulást kívánnak a kötet alkotói!
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1. fejezet
Ember és nyelv
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1.

Nyelv, beszéd,
gondolkodás
Valóban annyi ember, ahány nyelv?
Az Ahány nyelv, annyi ember… közmondás bölcsessége arra
utal, hogy annyi ember vagyunk egy személyben, ahány
idegen nyelvet beszélünk magabiztosan. Azaz, ha egy másik
nyelvet olyan szinten meg tudunk tanulni, hogy már azon
a nyelven magán meg tudunk nyilvánulni, nem pedig az
anyanyelvünk felől kiindulva, csupán „lefordítani” a mondanivalóinkat a másik nyelvre. Ilyen mértékű nyelvtudással
el is tudunk kezdeni gondolkodni egy másik nyelven. Mit
jelent ez?
Ha egy idegen nyelven kezdünk el gondolkodni, jobban
érthetővé válik számunkra a másik nép eltérő kultúrája és
normái, másféle viselkedése és szokásai, valamint az olykor
nagyban különböző gondolkodásmódja és nyelvi kifejezőeszközei is: az, hogy a másik nyelvet beszélők mire mit
mondanak, hogyan kérdeznek, válaszolnak vagy reflektálnak.
A magyarban például természetes azt mondanunk, hogy
„otthon felejtettem a füzetemet”, a teljes nyelvi helyzetből,
eseményből az azon való sajnálkozást, annak eredetét és
okát kiemelve (előzmény, ok: elfelejtettem, kiment a fejemből
betenni a táskába a füzetet, elfelejtettem elhozni; előzmény,
semleges: nem hoztam magammal, otthon hagytam, otthon

maradt a füzet; eredmény, következmény: nincs nálam, nincs
meg a füzetem).
Az angolban ez az „otthon felejtettem”-féle szerkesztés és
szóválasztás szinte nem is értelmezhető, annyira szokatlan,
mert ők az „otthon hagytam a füzetemet – I left my copy book
at home” felől, az esemény semleges, még ha nem is szándékos előzményét kiemelve gondolkodnak. A magyar
az okot, a „bűnt, a sajnálkozást, a megvallást” kiemelve fogalmaz. Így gondolkodunk mi. Ha ilyen esetben a szó szerinti
fordítást választanánk, nem a másik nyelv felől építenénk fel
a gondolatot, akkor az idegen ajkú beszélőt félrevezetnénk.
Ha azonban egy másik nyelven tudunk gondolkodni, az
is érthetőbb lesz a számunkra, hogy ők hogyan, miképpen
képezik le a valóságot, mi a fontos abból a számukra, és mi
a kevésbé lényeges éppen. Mert ezek mind-mind hozzájárulnak a nyelv alakulásához, formálódásához, változásaihoz és
mai használatához, amire nemsokára megtaláljuk a választ is.
A magyarban például a könnyű és a nehéz fizikális és
absztrakt értelemben is működik. Az angolok például eltérő
szavakat használnak ilyen esetben (pl. light és heavy, illetve
easy és diﬃcult), azaz nyelvileg is jobban megkülönböztetik
a kétféle értelmet, míg a magyar egyszerűen mögéérti ezt,
mert a szövegkörnyezetből, a beszédaktusból ez legtöbbször kiderül. De mindez fordítva is igaz számos esetben.
Ezek megértésével és tudásával együtt mi is többek leszünk, mint az, aki csak egy meghatározott módon látja a
világot, mondjuk éppen az anyanyelvén. Minél több nyelvet megtanultunk, minél több, számunkra idegen nép
kultúráját, szokásait ismerjük meg, annál szélesebb lesz a
rálátásunk is a világ dolgaira. Kiléptünk a településünk, a
városunk határán, de még a hazánk határain is.
A nyelvek ismerete gazdagítja a személyiségünket is.
Vagy ahogy dr. Cselik Ágnes fogalmaz az Ember és nyelv
című írásában:

Feladatok
1. a) A gondol, az el-, át- vagy
meggondol, valamint a gondolat, gondolkodik, elgondolás, gondolkodás stb. képzett
származékaink mind a gond
szavunkból keletkeztek. De
idetartoznak a gondos és a
gondatlan szavaink is. Gyűjts
érveket, bizonyítékokat az
etimológia mellett!
b) Ábrázold pókábrában
a nyelvi gondolkodásmódunknak ezt a részletét!
Töltsd fel a jelentésközpontokat a mentális lexikon
egyéb odatartozó elemeivel

6

magyar és egy idegen nyelven is!
2. a) Keresd meg, mely nagy
költőinktől származnak az
alábbi híres verstöredékek!
„Egy gondolat bánt engemet,”
„a meg nem gondolt gondolat,”
„…ne gondolj a gonddal.”
b) Elemezd a töredékeket
a versek és az előző feladat
alapján szóban! Hozd bennük összefüggésbe a nyelv

kifejezőeszközeit az azonos
nyelven való gondolkodással!
3. a) Keress szinonimákat a
magyarban az okos melléknévre! Bizonyítsd példákkal,
hogy állítmányi szerepben más szófajú szó vagy
szószerkezet is kiválthatja
ugyanazt a jelentést!
b) Vesd össze az általad gyűjtött rokon értelmű szavakat,
kifejezéseket az általános értelmű clever és a specifikus
értelmű smart szavakkal!

Melyiket milyen beszédhelyzetben használnád?
c) Írj egy-két olyan mondatot
vagy mondatpárt, amelyben egyértelműen kiderül a
szóhasználatbeli különbség
a két nyelv között, pl. most
légy okos!
4. a) Az alábbi jelzős szószerkezetek némelyikének
szóválasztása, a szavak
együttállása, azaz kollokációja nem tökéletes. Keresd
meg a helyes megoldásokat,
és javítsd a nem odaillőket!

„Más nép(ek) nyelvének és kultúrájának elsajátítása
mellett az idegen nyelvi közeget jól ismerő ember képes arra, hogy saját nemzetének kultúráját hitelesen,
élményszerűen és lényegretörőn mutassa be, hidat formáljon az eltérő hagyományok, ismeretek, világnézetek
között, az idegen nyelvi közösség számára Magyarország nagykövetévé váljon. Ugyanakkor a más nézőpont
ismerete itthon is üdítően hat: akár meglepő, ám működő meglátásokkal, módszerekkel is gazdagíthatja egy
konkrét helyzetben a lehetséges megoldások sorát.”
(Cselik Ágnes: Ember és nyelv. In: Fordulópont, 9 [2008], 2. 5–6.)

1. 2. 3. 4

Van-e összefüggés a gondolkodás és a nyelvhasználat között?
Az, hogy gondolkodásunk komoly hatással van a nyelvre,
nem pusztán annak kialakulására, hanem annak szabályrendszerére és nyelvi kifejezőeszközeire is, vitathatatlan. De
azt is fontos tudnunk, hogy a nyelvivé vonódott beszéd is
visszahat a gondolkodásunkra. A nyelv, a beszéd és a gondolkodás folyamatos kölcsönhatásban állnak egymással. Hogyan lehetséges ez?
A válasz – mint a továbbiakban látni fogjuk – a nyelvek
keletkezésében, változási irányukban, majd felismerésükben és tanításukban rejlik. Az, hogy a nyelv a beszédből alakult ki, a beszédnek, a nyelvileg megformált – vagy a korábbi időkben még megformálatlan, ún. preverbális – módja
pedig a közlési szándék.
A preverbális közlési szándék, azaz a beszéd és a nyelv
mindmáig érvényes mozgatórugója persze nem csupán
nyelvi jellegű. Lehet az metakommunikáción, taglejtéseken, gesztusokon, mimikán, hangadásokon stb. alapuló, és
lehet még másfajta jellegű is, olyan, amelyet ma alkotó-,
köztük oly gyakran képzőművészetnek nevezünk (zene,

heavy bag • deep river •
heavy question • deep
question
b) Vonj le következtetéseket,
és keress hasonló eltéréseket a magyar és az általad
tanult idegen nyelvi megfelelők között! Írd meg rövid
esszében!
5. a) Mondd el röviden a
nyelv és a beszéd fogalmát,
egymásra hatását az eddig
tanultak alapján!
b) Fogalmazd meg szóban,
hogy függ össze a nyelv és

a beszéd a gondolkodással!
c) Mit jelent a germanizmus
vagy a „Hunglish”? Keress rájuk az interneten, majd bizonyítsd példákkal!
6. Nézz utána az interneten,
mit jelent a korlátozott kód
és a kidolgozott kód fogalma!
Gyűjtőmunkád alapján írj
egy-egy szócikket a két fogalomról!

szobrászat, festészet, építészet és egyéb alkotóművészetek
a valóság, az események és az érzelmek, a gondolkodás kifejezésére). Az, hogy a közlési szándék egy jelentős része
egyre inkább szavakban megfogalmazhatóvá: verbálissá,
konvención alapulóvá és így kisebb-nagyobb közösségek beszédévé és folyamatosan változó, alakuló nyelvi
kommunikációjává váljék, sok évezrednek kellett eltelnie.
De a ritmus, majd az ebből fejlődött zene, a dallam (vagy
ahogy a középkori dalköltőink hívták: a nóta), majd a már
szöveggel együtt érvényes dallam, a dal, a legelső nyelvszerű üzenetnek tekinthető fohászoktól kezdve a mai napig
jelen van a lírával máig átoltott nyelvekben, különösen az
asszociációk költői nyelvében, a magyarban.
Tényleg egy nyelvet beszélünk?
A nyelv, amelyet születésünk óta folyamatosan elsajátítunk,
és életünk végéig formálódik, csiszolódik, milliárdnyi beszédhelyzetből áll össze. Minél többet társalkodunk és olvasunk, minél inkább szívjuk magunkba az anyanyelvünket,
és az azon beszélők gondolkodásmódját, annál több inger
éri a mentális lexikonunkat, amely így folyamatos bővülést
és tisztulást is mutat. A kisgyermek például látens módon
ismeri már a grammatika szabályait, mindenféle „nyelvtantanulás” nélkül. Különben nem lenne képes mondatokat
építeni, a gondolatait egyszerű módon közölni, magát kifejezni. És ha negatív visszajelzést kap, azon javít is az elméjében: nem vakaróni, hanem makaróni, mert ebben kiigazítják őt, nem Kati játszik, hanem én játszom, magát a nevével
azonosítva, és így tovább. Ez a gazdagodás pedig életünk
végéig tart, vagy ahogy Kosztolányi írta:
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható”.
(Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekről. In: Uő.: Nyelv és Lélek.
Szerk.: Réz Pál. Osiris, Budapest, 2002. 72.)

7. a) Gyűjts olyan gyermeknyelvi szavakat a saját múltadból vagy a környezetedből, amelyeket kijavítottak a
nyelvi norma szerint!
b) Olyan szavakat, kifejezéseket is keress, amelyeket
csak a közvetlen környezeted, a családod vagy egy
nagyobb nyelvi közösséget
alkotó csoport ismerhet és
érthet! Mondd el a köznyelvi
jelentésüket! Térj ki a gondolkodásmódra is!

8. a) Mondj a magyartól eltérő szórendű vagy felépítésű, nem „magyarosan” hangzó mondatokat magyarul az
idegen nyelvi jártasságod
alapján!
b) Magyarázd el, hogyan
értetted meg a két nyelv különböző működését és felépítését mindebből!
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érti, ha más nyelvekben esetleg ez szó szerint értendő, az
kommunikációs zavart okoz. Ha Vas megyében egy gyermek betegségére azt találják mondani: elnövi, minden magyar érti, hogy kinövi – orvosi beavatkozás nélkül is. Mégis
vannak olyan változatok, amelyeket a köznyelvet beszélők
nem vagy másképpen értenek, például van olyan tájegység,
ahol a paszulyt csak „zöldpaszulyként”, azaz zöldbabként, a
babot pedig csupán „szárazbabként” értik, mindkét változatot ismerve, de az egyébként egyenrangú nyelvi kijelölők
között rangsort építve. És olyan is akad, amikor a magyar
ajkúak egyik vagy másik táj- vagy diáknyelvét a többiek
nem is értik meg. 5. 6. 7.

Minden nyelvben léteznek nyelvváltozatok, az argótól,
szlengtől, diáknyelvtől kezdve egészen a tájnyelvekig. Ami
ezeket összeköti, a hasonló nyelvi gondolkodás és megnyilvánulás. A „Ha ebből gáz lesz”-t, minden magyar ajkú

Valóban a szórend szerint gondolkodunk?
A szórend a nyelv egyéb szabályszerűségei és elemei mellett nagy hatással van a gondolkodásunkra. Bár lehet
és kell is vizsgálnunk mondataink felépítését az alany, az
állítmány és a tárgy, határozó helye és nyomatéka szerint,
megállapíthatjuk, hogy a magyarban a szórend, ha nem is
kötetlen, de csupán aktuálisan, a mondanivalónk megformálása szerint kötött. Ez nagyban befolyásolja a gondolkodásmódunkat, hiszen az elmentett, absztrakt „felhőből”, a
mentális lexikonunkból mindig csak a specifikusan odaillő
szavakat, szószerkezeteket hívjuk le a mondanivalónknak
és a magyar nyelv alapgrammatikájának megfelelően. Ennek a titkát és a más nyelvekkel való összefüggését fogjuk
a következő leckében megvizsgálni. Ezért nem egyszerű
nekünk idegen nyelveken tanulnunk. 8.

Gondolatok a nyelvről
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Füst Milán A magyarokhoz című versében ódai elragadtatással ír a magyar nyelvről. „Oh jól vigyázz, mert anyád
nyelvét bízták rád a századok / S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás / Teremté meg e nagy
világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod: / Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv a magyar. Révület fog el, ha rágondolok is.”
Természetesen egyetértünk a költővel, s mi is ámulunk nyelvünk csodás gazdagságán, amelynek segítségével
kifejezhetjük magunkat. De valóban igaz lenne, hogy egyik nyelv csodásabb a másiknál? Hisz ha csodás nyelvnek
mondja a magyart, akkor a formális logika szerint lennie kell kevésbé csodásnak is. Lehetséges lenne ez? Hihetünk
benne, hogy egyik nyelv gazdagabb, a másik szegényesebb?
Annyi mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy egy-egy témakörre gazdagabb szókincs alakulhat ki az egyik
nyelvben, mint a másikban – miközben egy újabb témánál akár épp ellenkezőleg is tapasztalhatjuk a dolgot. De
akár nyelvtani rendszerekben is láthatunk hasonló eltéréseket, igen hasznos például az angolnak az a szerkezete,
amely úgy fejez ki múlt időt, hogy a jelent is beleérti (igazgató voltam és vagyok most is, angolt tanultam és tanulok most is, Present Perfect). Ugyanakkor sok mindenben a magyar tud többet: itt vannak például a másutt nemigen ismert igekötők, amelyekkel például befejezettséget is kifejezhetünk (tanultad vagy megtanultad? – óriási
különbség!).
Valószínű tehát, hogy mindegyik nyelv egyaránt csodás, csak az egyik ennek kifejezésében ügyesebb, a másik
annak megfogalmazásában áll jobban kézre.
Füst Milán ugyanakkor felveti versében azt a veszélyt is, hogy ez a csodás nyelv akár el is süllyedhet, elveszhet,
megsemmisülhet. S ebben is igaza van, mert hát csakugyan sok-sok olyan nyelv tűnt el mára, amelyik korábban
nagyon is létezett. S miért ne történhetne meg ez a magyarral is? A nagy német tudós, Johann Gottfried Herder
például már a 18. század végén azt jósolta: mivel germán és szláv népek tengere vesz körül minket, magyar nyelvünk pár száz év alatt alighanem meg fog semmisülni.
De érték-e csakugyan fenntartani egy nyelvet erőnek erejével? Nem lenne-e jobb, ha végre mindenki angolul
beszélne, s nem kellene vesződni a nyelvtanulással?
Cáfolatként elég, ha a biológiai sokféleségre (biodiverzitás) utalunk. Ahogyan védendő érték a fajok sokfélesége,
úgy nyilván a nyelvek, kultúrák, gondolkodásmódok megőrzése is fontos. Mennyivel egyhangúbb lenne a világ, ha
mindent leegyszerűsítenénk és uniformizálnánk!

B

BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS
metakommunikáció

ritmus, zene

képzőművészetek

EGYÉB KÖZLÉS JELLEGŰ
KÖZLÉSI SZÁNDÉK
preverbális

verbális

GONDOLKODÁS

NYELVI JELLEGŰ

BESZÉDJELLEGŰ
BESZÉD JELLEGŰ

általános

fizikális, konkrét

hétköznapi

egyedi

elvont, absztarakt

költői
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2.

A változó nyelv

Miért nem beszél a világon minden ember egy közös nyelvet?
Az a vágy, hogy nyelvek sokfélesége helyett minden ember
egy közös nyelvet beszéljen a Földön, az ókor óta foglalkoztatja az emberiséget, csakúgy, mint az egyetlen eredeti
nyelv, Ádám és Éva nyelve kifürkészésének gondolata. Az
egész földnek ugyanaz volt a nyelve, és ugyanazok voltak a
szavai. – olvashatjuk a Bábel tornya történetében. A Biblia
a Bábel szó eredetét a héber balal ,összezavar’ igével hozza
kapcsolatba, utalva a nyelvek összezavarásának, a nyelvek
sokféleségének bibliai eredettörténetére (Ter 11,9). (A
Bábel szó eredetije az akkád bā b-ilim ‚az isten[ek] kapuja’
volt.)
A természetes nyelvek más és más kultúrákban alakultak ki – ezek érintkezése, találkozása és többnyire lényegesebb egymásra hatása nélkül. Ezek a hosszú történeti
múlttal rendelkező nyelvek legtöbbször a nyelv egészéhez
képest apró módosulásokkal, lépésről lépésre való fejlődéssel változnak nemzedékről nemzedékre.
Mindennek két végpontja lehetséges. Az egyiket a kultúrák, a gondolkodás változása és a történeti események
sora hozza magával.

Jó példa erre a Kiskarácsony, nagykarácsony... kezdetű karácsonyi dalunk, harmadik strófája. Ezt a régi pásztordalt
még Kodály Zoltán gyűjtötte betlehemezőktől a múlt század húszas éveiben:
„Nagykarácsony éjszakája,
Krisztus Jézus születése!
Szűz Mária édesanyja,
mely gondosan ápolgatja.”

A kiskarácsony szavunk is a karácsonyi ünnepkör része,
és nem megelőzi, hanem követi a nagykarácsony időpontját
a naptárban. Ez a nap újév napja, január elseje.
A karácsony sok századon át az év kezdetének ünnepe
is volt, a téli napfordulóval, a sötétség és az ártó szellemek
erejének elmúlásával, a fény születésével összefüggve, még
régebbi magyar hagyomány szerint, a kereszténység felvétele előtti időkből. A Gergely pápa által bevezetett naptárreformot követően azonban az év kezdete január elsejére esik.
Ezt oldotta fel a nép ajka a két megkülönböztető jelzővel, a
két ünnepet még sokáig a rejtélyes karácsony főnévvel egyben és külön is tartva.

Feladatok
1. a) Olvassátok el a Teremtés könyvének 11. fejezetét!
Beszéljétek meg, miért magyarázza így a Biblia a nyelvek sokféleségét!
b) Keress különféle elméleteket az interneten a természetes nyelvek keletkezéséről és sokféleségéről!
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2. Napjaink eseményei is
hatnak a nyelvekre. Gyűjtsetek példákat arra, hogy a
COVID-19 koronavírus milyen változásokat hozott a
szókészletben a magyar és
az általatok tanult idegen
nyelvekben!

3. a) Sorold fel azokat az
okokat és célokat, amelyek
segítettek létrehozni a nyelvújítási mozgalmat!
b) A mesterséges vagy természetes nyelvi változás
kategóriájába tartozik-e a
nyelvreform? Érveljetek mellette és ellene csoportban!

4. a) Mondj példákat a
nyelvi normába nem illő
módosulásokra,
spontán
változásokra a magyarban
és az általad tanult idegen
nyelveken!
b) Az angolban a so mellékmondatot kíván: I was so
tired that I went to bed. Miért
mondják egyre gyakrabban
mégis a thank you very much
helyett, hogy thank you so
much?

A másik végpontja a nyelvi változásoknak az éppen
adott, a beszélők által elfogadott nyelvi normától eltérő,
ezért eleinte szabálytalannak, de a beszélők által még érthetőnek bizonyuló módosulások. Az ilyen típusú változásokat vannak, akik „nyelvromlásnak” tekintik. Ezek legtöbbször öntudatlan vagy ösztönös szabályszegések során
válnak később egyre szélesebb körben elfogadottá, megszokottá, majd szokássá.
Számtalan példát hozhatunk erre is. 20-30 éve még
megmosolyogtató volt az olyan álláshirdetés, mely szerint
„bonyolítót keresnek” – az ügyintéző, azaz a „lebonyolító”
munkaköre helyett. A le- igekötő elmaradásával a bonyolít
ige félrevezető volt, mert a ’véghezvisz, elrendez, elintéz’
közlési szándékának pont az ellenkezőjét jelentette még:
’összekuszál, komplikál, összezavar, megkavar’. Ma már ez
nem így cseng a magyar füleknek: Ezt az ügyet is én bonyolítottam… (ti. le), a jelentést mára már beleértjük az alapige
erőterébe. A fókusztalan (hangsúlytalan) helyzet miatt
hátravetett igekötő egyébként más esetben is odaérthetővé válik a magyarban, és ezáltal speciális grammatikai
helyzetben sokszor le is kophat: A szobából jövök (ti. ki,
nem máshonnan); Holnap megyek vidékre (ti. el, le, nem pedig máskor stb.).
A parancsnál enyhébb kérés kifejezése is folyamatos
változásban van. Régebben az udvarias kérést felszólító
módú igealakkal és a paranccsal, tiltással szemben a kérést megerősítő, de a mondatról leváló legyen szíves, légy oly’
drága, lécci, legyen kedves, kérem, kérlek szépen, kérem szépen
stb. formulákkal volt szabályosnak tekintett a felépítés (pl.
Csukja be az ablakot, kérem / legyen szíves!). A kérést továbbá ugyanezekkel a nyelvi felépítményekkel, a Tessék, Tessék
szíves stb. formulákkal kiegészülve és főnévi igenévvel váltottuk ki a magyarban (Legyen kedves / Kérem szépen / Tessék szíves lenni becsukni az ablakot!).
Idegen nyelvi, de különösen angol nyelvi hatásra azonban elkezdtek terjedni a kérdés formájában felépített,
némelyek szerint „magyartalannak” vagy anglicizmusnak

tekintett, ám egy idő óta teljesen elfogadott udvarias kérések, pl. Becsuknád az ablakot? / Megtennéd, hogy becsukod
az ablakot? (Would you close the window [, please]? / Would
you [, please,] close the window?); Becsukod az ablakot? (Will
you close the window [, please]?); Be tudnád csukni az ablakot?
(Could you close the window [, please]?), Az angolban a please
implikálja a kérést, egy ilyenfajta felépítményből tagolatlan
szerkezetté merevedve, ugyanis az angolban a főmondatba
épített feltételes mód (would), ha-val kezdődő, azaz if-es
mellékmondatot kívánna eredetileg: I would be pleased, if
you did it (so do it!), azaz Meg lennék elégedve/ Örülnék, ha
megtennéd (tehát tedd meg a kedvemért). 1. 2. 3. 4.

5. a) Fordítsd le az alábbi mondatokat magyarra
többféleképpen! Kérést is
fejezzenek ki!

7. a) Nézz utána Noam
Chomsky amerikai nyelvtudós és filozófus, a generatív
grammatika megalkotója
munkásságának a könyvtárban!
b) Chomsky szerint a nyelv
elsődleges funkciója a kreatív gondolkodás keretének,
formájának megteremtése,
és nem a kommunikáció.
Fejtsd ki erről a véleményedet!

Can you take out the garbage?
Open the door!
b) Tényleg csupán udvariatlanság-e, ha az angol mondatokból kimarad a please
szó, vagy ennek jelentésbeli
következménye is lehet?

6. a) Magyarázd el, miért
különböznek a jelnyelvek
szociális és regionális értelemben!
b) Nézz utána az interneten,
hogy mit takar a jelnyelvben
a fonomimika és a szájgesztikuláció fogalma, és annak
is, hogy mi lehet a szerepük!

Minden nyelv verbális kommunikációs eszköz?
A jelnyelv egy főleg siketek által használt vizuális kódrendszer, mégsem mondhatjuk, hogy mesterséges nyelv lenne.
A jelnyelv a hangzós beszéd hiánya miatt gesztusokat, kézmozdulatokat, mimikát és néma szájmozgást, artikulációt
használ, de éppen annyira önálló nyelv, mint a többi természetes nyelv: ugyanúgy a hangzós beszélt nyelv hatását érezni rajta, annak a szókészletét és nyelvtani szabályszerűségeit
követi. A szavak artikulációja, a fonémák szájtartása pedig
ennek megértését segíti elő.
Ebből az is következik, hogy a természetes nyelveknek,
így a magyarnak is létezik egy saját, önálló jelnyelve,
amelyet – néhány nyilvánvaló hasonlóságtól eltekintve – a
német vagy az angol nem ért meg. Ráadásul a magyar jelnyelvnek hét változatát is megkülönböztetjük, akárcsak a
hangnyelvben, ahol a nyelvjárásokat különítjük el egymástól.
A jelnyelv is változik, formálódik, alakul, akár a hangzós
párja, nyelvi identitást is teremtve a siketek között, ahhoz
hasonlóan, ahogy azt a nyelvjárások vagy a nyelvi regiszterek esetében láttuk. Végül pedig a jelnyelv ugyanúgy
konvención alapul a szavak megformálását tekintve, mint
a fonémákból építkező morfémák a természetes hangzós
nyelvek esetében. Érdekes például, hogy az amerikai jel-

8. a) Indokold meg, hogy
miért nem lett széles körben
elterjedt világnyelv az eszperantó!
b) Mesterséges nyelveket
művészeti céllal is létrehoztak. Készítsetek projektmunkában A Gyűrük Ura méltán
népszerű írójának, Tolkiennek az életművéről, benne
a fantáziája által megalkotott mesterséges nyelvekről
könyvbemutatót.
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nyelv szórendje a hangnyelvének a szórendjét követi (alany
- állítmány - tárgy [SVO]). A magyar jelnyelvet az Alaptörvény a magyar kultúra részének tekinti és ismeri el. 5.
Nyelvnek tekinthető-e az állatok kommunikációja?
Noam Chomsky amerikai nyelvésznek a természetes nyelvről alkotott híres definíciójából idézünk: „Nyelvnek tekintem
a mondatok valamely (véges vagy végtelen) halmazát; minden
egyes mondat véges hosszúságú, és elemek véges halmazából
épül fel…, azaz a nyelv egy olyan szabályrendszer, amely létrehozza az abban a nyelvben érvényes és helyes, akár vadonatúj mondatok körét. Ebből kiindulva az állatok viselkedését és kommunikációját a madárfüttytől a kutyaugatásig,
a méhek táncától a falkában élő állatok közös vadászatáig
nehézkes lenne nyelvnek neveznünk.
A méhtánc azonban felveti a múlt idő kifejezésének
megjelenését, amely tipikusan nyelvi jelenség, és sok afrikai és ázsiai nyelv például nem is képes ennek kódolására,
kifejezésére. Ilyen a vietnami, a thai, a burmai vagy a khmer.
A kaptárba visszatérő méh ugyanis képes arra, hogy a múltban megtalált táplálékforrást a társaival tudassa annak irányával és távolságával együtt. Ez pedig a jelnyelvekkel teszi
rokoníthatóvá a többféle táncot. 6. 7.

Mesterséges nyelv-e az eszperantó?
Az eszperantó nyelv alapjait a 19. század végén hozta létre
egy lengyel filológus és orvos, Lazar Markovics Zamenhof.
Zamenhof apja nyelvtanár volt, és ő maga is többnyelvűként nőtt fel. Az egy közös, nemzetközi nyelv gondolata már
fiatal korában felmerült benne. Először a holt nyelvekből indult ki, hogy tudatosan megtervezze a közös nyelv szókészletét és nyelvtanát, de ezt azok bonyolultsága miatt később
elvetette. Több élő nyelvből állította össze a szógyököket, és
a képzőkkel operálva alakította ki a különféle jelentéseket.
Ezzel az agglutináló nyelvekre emlékeztető nyelvet alkotott.
Az eszperantó magyarul ’reménykedő’ jelentéssel bír, mivel Zamenhof eleinte ezt az álnevet használta a saját neve
helyett. Ez később ráragadt a nyelv elnevezésére is, melynek neve előtte a Lingvo Internacia, vagyis a „nemzetközi
nyelv” volt.
A természetes nyelvekkel való több hasonlósága ellenére az eszperantót mesterséges nyelvnek tekintjük. Az
eszperantó eklektikus szerveződését az is bizonyítja, hogy
szókincse számos újlatin, germán és szláv nyelv tőszavainak
összekombinálásával jött létre. 8.

Gondolatok a nyelvről
Ha elénk kerül egy írott vagy hangzó szöveg, mivel ehhez szoktunk hozzá, azonnal biztosra vesszük, jelent valamit.
Úgy gondoljuk, mivel rendre ilyenekkel találkozunk, hogy ha nem értjük is, mégis lehetséges lenne megérteni, ha
ismernénk a kódrendszerét. Miért is írnának vagy mondanának olyan hosszú jelsorokat, amelyeknek semmiféle
jelentésük sincs? Meg kell találnunk a jelsorozathoz a kulcsot: melyik betűkombináció mit jelent; s ha ezt tudjuk,
meg is fejthető a szöveg.
A kódrendszerek megfejtésének kalandos eseteként szoktuk emlegetni a rosette-i kő példáját, amelynek hieroglifáit azért tudták megfejteni, mert az adott szöveget két másik kódrendszerben is elismételte, s ebből a görögöt
eleve értették a kutatók. Miután ezt az egy jelsorozatot megértették, az egyes kódokat azonosítani tudták, később
ennek alapján már a többi hieroglifákkal rögzített szöveg megfejtése is könnyebb volt.
Weöres Barbár dal című verse ugyanerre a kalandra ad alkalmat: egy ismeretlen (barbár) nyelven írt szövegnek
megadja a magyar fordítását. Ha a rosette-i kő módjára be tudjuk azonosítani az egyes kódok jelentését, e (barbár)
nyelv minden más szövegemlékét megfejthetjük. De vannak-e ilyen szövegemlékek a versen kívül? És van-e egyáltalán ilyen nyelv?
Nincsen. Weöres Sándor játékának épp ez a lényege: kitalált egy nyelvet, írt ezen a nyelven egy verset, majd lefordította magyarra. Vagy fordítva: a magyarral kezdte. Egy azonban bizonyos: a barbár nyelvű szöveg nem blöﬀ, nem
halandzsa.
Mi minden vall arra, hogy Weöres egy csakugyan végiggondolt kódrendszer szerint fordított a létező és nem létező
nyelv között?
Fiktív szókincsének számos elemét be tudjuk azonosítani: áj – ’miért’, ni – ’nem’, emo – ’engem’, dzsuro – ’könny’,
csilambo – ’haj’, bugle – ’vér’. De a grammatikai viszonyok is végiggondoltak: úgy tűnik, a „gulbe, kicsere” nem szótári
alakjában áll a versben, hanem talán birtokos személyjeles alakjában: ’szélnek a völgye, farkasnak a fészke’.
Tudjuk, hogy J. R. R. Tolkien is teljes mértékben kidolgozta a nyelveket, amelyeken hősei, népei beszélnek – Weöres
ilyen messzire nem ment el, de érdekes játéka mégis felvillantja nekünk, milyen is kódrendszert alkotni és alkalmazni.
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A természetes és
a mesterséges nyelvek
személyhez
köthető

apró
lépésekben
változó,
spontán
módosuló
regionális

ember által
tudatosan
tervezett
közösségi

TERMÉSZETES
NYELV
hosszú
történeti
múltú
hangzó nyelv

titkos
kommunikáció,
rejtjelezés

nemzeti
jelnyelv

szabályos
felépítésű

állandó

formális

MESTERSÉGES
NYELV

nemzetközi
közvetítési
célú

művészi
célú

tudományos
célú

eszperantó
volapük

Tolkien
fantasy

matematika
informatika
logika

TERMÉSZETES
ÉS MESTERSÉGES
EGYSZERRE
nyelvújítások,
nyelvtökéletesítés

gépi
fordítások

szlengként
elkülönülő
nyelvi rétegek
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3.

A beszéd mint
cselekvés

2. Elég legyen! (férfi, feszülten, dühösen, fejét fogva, azt
akarja, hogy partnere ne folytassa, amit elkezdett).
3. Ne mondd ki, drágám! (fiatal pár egyik tagja a másik
szája elé tett mozdulattal jelzi, hogy érti, nem is kell kimondani, amit szeretne a másik).
Itt érdemes visszagondolnunk a metakommunikáció
és a média szerepére. A beszélt vagy írott nyelv és a „kép”
más–más csatornán halad, ezért különböző információkat
közvetíthet. Szerencsés, ha a kettő kiegészíti egymást, illetve a befogadó megérti a feladó rejtett szándékát is.
1. 2.

Információ-e a szándék, szándék-e az információ?
Anyanyelvünk működését a felhasználó/befogadó szemével is nézhetjük. Ezzel követjük a nyelvészeti pragmatika
felfogását, mely szerint a kölcsönös beszédfolyamatok (=
kommunikáció) közegében a figyelmünk nem csak a
nyelvre, hanem egymásra, önmagunkra és a világra is
irányul.
Szándékok és célok a kommunikációban?
Beszéd közben gyakran valamilyen eseményre irányítjuk
egymás figyelmét, például: Daniék elutaztak. Beesteledett.
A közlésnek itt hírértéke van, állításunk vagy igaz, vagy hamis. Ám hétköznapi kommunikációnk jelentős részében a
szándékainkat (is) igyekszünk érvényre juttatni a beszéddel. Tehát a szándék is információ, hiszen tudatjuk a
másik féllel: ez maga a kommunikatív cél, amelynek a teljesülését szeretnénk. Például: Kérlek, hallgass!
A sikeresség vagy eredményesség feltétele, hogy legyen
hiteles a megnyilatkozás, és megfelelő (helyes) a szándékot megjelenítő nyelvi forma.
1. Pszt!/Csitt! (anya szájra tett ujjal jelez, csendet kér
kisfiától, mert éppen telefonál).

Mikor számít tettnek a beszéd?
Míg a Futok. típusú mondat funkciója a tájékoztatás (–
Futsz? – Igen/nem.), addig az Elnézést kérek. a szó tényleges értelmében vett beszédcselekvésre utal: bocsánatkérés. Nyilatkozat a cselekvésről, ami változást vonhat
maga után (megbocsátás), ezért elnevezése: beszédtett
vagy beszédaktus.
A közvetlenül cselekvésértékű megnyilatkozások magjában gyakran találunk egy–egy olyan igét, mely már
önmagában beszédaktust fejez ki: Igazolom, hogy itt volt.;
Nem adom fel.; Vállalom a feltételeket. A beszédtett igék
jelentésében nem az ábrázolás, hanem a cselekvés ténye
dominál, a kimondott szó és a beszélő szándéka egybeesik: Felhatalmazlak rá. Visszavonom.
A beszédaktusokat tematikusan is csoportosíthatjuk.
A kategorizáció változhat és pontosítható. Tágabb értelemben beszélhetünk ábrázoló kommunikatív cselekvésről is,
amennyiben az állítás, tagadás, kijelentés vagy kérdezés beszédaktusai megfordító erejűek: Megpróbálom. Nem bírom
ki. Tagadom. Miért ne adnék? Munkásfelvétel nincs. 3.

Feladatok
1. Keressetek jó példákat
természettudományos tankönyveitekben a szemléltetésre!
Értékeljétek a megoldásokat
közösen!
2. Találjatok ki és mutassatok be jeleneteket, amelyekben a mozgás/mozdulat
vagy más vizuális jelzés segít
megérteni a következő nyilatkozatok konkrét jelentését!
Megyek.; Mit nevetsz?; Kettőt.;
Nem hallom.
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Többféle megoldást keressetek: például pontosítás,
értelmezés vagy a szóbelitől
nem várható, akár ellentétes
üzenet!
3. Milyen helyzetekben számít beszédtettnek, ha valaki
számolni kezd a beszédpartnerére: „Egy, kettő, három!”
• Mutassátok be, mi ennek
a jelentése és a hatása az
egyes esetekben?

4. Fodor Sándor Csipike c.
meseregényében Kukucsi, a
Vakond így kér bocsánatot
Nyúltól: – „Kedves Nyúl! Légy
szíves, ne haragudj rám! Bocsáss meg nekem, amiért tele
vagy bolhával!”
Nyúl nem bolhás. Mi a pragmatikai hiba a bocsánatkérésben?
Hogyan lesz megfelelő a kijelentés?
Miként értelmezed ezek
után a No, megállj, Kukucsi!
kijelentést? Ki mondhatja,
mi a szándéka?

5. Készítsetek gondolattérképet arról, mi minden adhatja a kérdezés illokúciós
erejét a magyarban! Az -e
kérdőszócska használatáról
a szórenden át a felvont szemöldökig mindenféle lehetőséget gyűjtsetek össze, és
lássatok el példákkal!
Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat!
6. Alakítsatok 4 fős csoportot a Pontosan hét órakor itt
leszek.! megnyilatkozás értelmezésére!

Milyen feltételek között lehet az ige beszédtett?
1 A beszédtett értékű igék nyelvtani alakja kötött. A
közlés a kimondással egy időben történik, tehát a formája
jelen idejű, egyes szám első személyű igealak: Esküszöm,
imádlak, stb.
2. Érvényességi feltétel, hogy megfeleljen a személyeknek és a körülményeknek. Például a munkára kötelező
jogi szerződés egy kisgyerekre nézve ijesztő és érvénytelen.
Ígérni és vállalni csak teljesíthető dolgokat szabad.
3. A beszédtettben foglaltakat, a cselekvést megfelelően
végre kell hajtani. Játékban is, például fogócskánál: Megvagy! – Vagy, ha azt mondja a másik: Nem ér a nevem!
4. Nem hiányozhat a megfelelő szándék, a hitelesség a
beszédtett mögött. Ha nem gondolom komolyan, a megbánás, bocsánatkérés érvénytelen.
5. A hivatalos, valamilyen jogkörhöz vagy felhatalmazáshoz, felszenteléshez stb. kapcsolódó beszédaktusokat kizárólag a jogosult személyek végezhetik. 5. 6.
Mi múlik egy beszédhelyzetben a beszélőn, és mi a
beszédpartneren?
A pragmatika a megnyilatkozást a hozzá tartozó beszélői
szándék megvalósulásával együtt vizsgálja. Alaptétele, hogy
a közlés (lokúció) a beszélőtől indul, és a beszélő szándékát (illokúció) közvetíti vagy hordozza, de a jelentés a
befogadóban születik meg (perlokúció).
A megnyilatkozás (lokúció) a kimondás aktusa: egy
hangsor, mely a hagyományos grammatika, retorika
segítségével is leírható.
Az illokúció a beszélő szándékát közvetíti a beszédpartner felé magával a megnyilatkozással. Mindig tudatos
aktus. Ereje, értéke határozza meg, hogy egy adott megnyilatkozással állítást, kérdést, ígéretet, figyelmeztetést vagy
parancsot mondunk–e ki, vagy fordított helyzetben mit
észlelünk benne. Gyakran nincs kifejtve (implicit), hiszen
a beszédhelyzet is elegendő a szándék kifejezésére: El tud-

Apa: – Azt mondta, hogy
pontosan két órakor itt lesz?
Anya: – Megígérte, hogy
pontosan két órakor itt lesz.
Testvér: – Meggyőzött, hogy
pontosan két órakor itt lesz.
Játsszátok el a jelenetet úgy,
hogy az anya és a testvér
értelmezése közötti különbség érzékelhető legyen! Ki
érti illokúcióként, ki perlokúcióként a megnyilatkozást?
Miért?
7. Egészítsétek ki a párbeszédet csoportonként, majd

mutassátok be!
– Holnap?
– Megyek!
– Megvan az új?
– Persze, kipróbáljuk.
Hasonlítsátok össze a megoldásokat a valóságkeret, a
beszédszituáció, a szereplők
és a beszédszándék szempontjaiból!
• Játsszátok el ugyanazt
gyerekszereplőkkel, felnőtt
(vagy női vagy férfi) szereplőkkel!
• Milyen különbségeket kell
érzékeltetni?

nál mosogatni? vagy: Megint tele van a mosogató. Itt a valódi
szándék ellentétben áll a mondat nyelvtani alakjával (lokúciójával), a megnyilatkozás szándéka (cselekvési ereje)
felülírja a mondat szó szerinti értelmezését: nem kérdezés,
hanem kérés.
A perlokúció, a megértéssel kiváltott hatásreakció.
A kiváltott reakció lehet a cselekvés elindítása, meggyőzés
vagy másféle hatás is (pl. ijedtség vagy szemtelenség). Példánkban a címzett elmosogat vagy megígéri, esetleg elutasítja a kérést, vagy éppen meg sem hallja.
A kiváltott cselekvés forrása (az illokúciós erő = kommunikatív jelentés) származhat magából a nyelvből (beszédtettige, felszólító mód): – Kérem, mosogass el! A válasz
szintén lehet illokúciós erejű: – Ígérem, elmosogatok. De az
is perlokúciós aktus, ha a megszólított fél egyszerűen hozzálát mosogatni. A szereplőktől és a szokásoktól függően
van, akinek a Megint tele van a mosogató. közvetett (indirekt) utalás is elegendő a cselekvés elindításához.
A perlokúciós aktusnak két formája lehet: szándékolt
és nem szándékolt. Ez utóbbi azt jelenti: lehetséges, hogy
korábbi szándékát nem éri el a beszélő, valamilyen hatást
mégis elér.
A beszélő által tett megnyilatkozás csak a beszélő által
legfontosabbnak tartott információt tartalmazza. Az öszszefüggés hiányzó láncszemeit a hallgatónak kell pótolnia.
Implikáció az, amit a beszélők és hallgatóságuk beleért
abba, ami elhangzott. Amit feltételezünk.
Egy–egy dialógus látszólag össze nem függő megnyilatkozásai között az implikáció teremti meg a koherenciát.
Hétköznapi közléseink több mint fele legalább
részben nem szó szerinti és nem kifejtett. Ezért fontos
elvárás, hogy a beszélő kódolható módon eljuttassa a közlemény szándékát is a hallgatóhoz/a beszédpartnerhez.
Ha a vonaton valaki úgy szól rá a tiltásról megfeledkező utastársra: Nem jó itt dohányozni!, azonnal kiderül, hogy
még nem beszéli jól a nyelvünket, nem tudja a figyelmezte-

8. Írjatok 3 teljesen eltérő
helyzetet, amelyben egyetlen mondat vagy rövid párbeszéd után elhangozhat a
következő mondat:
Mindennek vége!
9. Helyezzétek kontextusba
a felkiáltást: Hoppá!
A megszólaló legyen
a) kisgyerek
b) felnőtt férfi
c) fiatal nő
d) kamasz
Adjátok elő a beszédhelyzeteket 3-4 fős jelenetekben!

10. A deixis segít a folyamatban levő diskurzus vagy
szöveg egészére (vagy adott
részletére) vonatkozó helykontextus megteremtésében:
Itt köszönöm meg. Ezennel
elrendelem. Most azt javaslom. A fentiekhez kapcsolódva stb.
• Alkossatok
kontextust a fenti mondatok
köré, és adjátok elő a változatokat!
Milyen deixisértékű kifejezéseket használtatok?
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tést helyesen eljuttatni a másikhoz. De ha rámutat a vonatfülkében kiragasztott piktogramra, a befogadó ennyiből is
képes megérteni a beszédszándékot.
Társadalmi elvárás, hogy a beszélő ne csak a direkt,
közvetlen felszólításokra tudjon reagálni (kalauz: Tilos a
dohányzás!), megértse a kifinomultabb utalásokat is: Talán
nem kellene rágyújtania. vagy Tudja, uram, hogy itt tilos a dohányzás?
Szavainak nyelvi környezete, tere és a szituációs kontextus, a valóságos beszédhelyzet szorosan kapcsolódnak egymáshoz.
A szövegvilág és a valós világ között a nyelvi eszközökkel történő rámutatás teremti meg a kapcsolatot,
tehát kontextus és deixis elválaszthatatlan kapcsolatban
vannak. 7. 8. 9.
Deixissel utalhatunk
• helyre és időre: – Ez ott tényleg nem fájt? – Most kezd
egy kicsit…;
• módra és állapotra: – Na, jól van, így is sikerült! Lefutottad a félmaratont.;
• minőségekre és mennyiségekre: – És akkor most mennyivel lógok? – Ennyivel.

Mire utalhatunk deixissel?
A tér–idő viszonyok általában nem választhatók el a
megnyilatkozó és/vagy a befogadó által alkalmazott nézőpontoktól, ezért a deixis a nézőpont fogalmával is szoros
összefüggést mutat. Az egyén az „én, itt, most” pozíciójából indul ki, saját teréből és idejéből. (itt és most)Ezt
tudom felajánlani.
E fejezetben az idő-, és a térdeixis mellett a társas deixis
(pl. –Timi, te nem eszel belőle? –Én nem kérek!) érdekel
bennünket, mert fontos a szerepe a beszélők személyközi
viszonyainak és így a nézőpontoknak a kijelölésében is, különösen a dialogikus szövegekben.
Így volt, nem így volt, ez egy ilyen mese volt! Aki jobban
tudja, mesélje el újra! – hangzik fel a bábjáték bevezetőjében.
A társas deixis itt a gyerekek bevonását végzi el, közvetlenül
a közönséghez fordul a felszólítással.
Párbeszédeken kívülre utalások a különféle mozgások,
általában a tekintet irányítása, az arc és a kéz mozdulatai,
amit a gyerekek is képesek követni.
A verbális rámutatást deixisértékű gesztusok is meg
szokták erősíteni (odafordulás, tekintet, rámutatás stb.).

Gondolatok a nyelvről
Mindennapos tapasztalatunk, hogy amit a beszélő mond, s amit mi kihallunk szavaiból, az csak ritkán vág teljesen
egybe. Sokszor többet képzelünk a szavak mögé, sokszor csak a mondanivaló egy részét értjük meg. Jól példázza
ezt az örök emberi jelenséget Edgar Allan Poe kísérteties verse, A Holló. A viharos és sötét téli éjszakán gyászos madár kopogtat a beszélő ajtaján, s bár semmit se mond – hogyan is mondana valamit egy madár – néhány károgó
hangja mintha azt fogalmazná: „Soha már”. Nyilvánvaló, hogy a hangokat a lírai én egészíti ki: ő képzel jelentést a
kárálás mögé, ő fejti meg a fel sem adott rejtvényt, ő fordítja le a maga nyelvére, amit ki akar – vagy ki tud – hámozni a furcsa hangokból.
A különleges vershelyzet kitűnően modellezi, miért is kerül néha oly messzire a megértés az elmondottaktól. A házigazda, aki ajtót nyit a madárnak, eleve különleges lelkiállapotban van. Gyászolja elhunyt szerelmét, a kései órán
félig-meddig alszik már, a feje zsong a gyászában végtelenségig forgatott könyvektől, amelyekben vigaszt keresett
volna gyászára. Ebben a félálomszerű hangulatában természetesen minden jel a gyászát és Lenóráját juttatja eszébe, voltaképpen bárki érkezne, bármit látna vagy hallana, ugyanúgy ebbe az irányba kanyarognának gondolatai.
Így azután a holló károgását is ennek az eleve meglévő fixációjának rendeli alá: bár ugyanazt ismételgeti a madár, ő
minden megszólalásából további jelentéseket szűr le, egészen kerek történetté egészíti ki a valójában semmit sem
mondó közlést, s egyre nyilvánvalóbb számára, hogy földöntúli üzenetet hozott neki a varjú. Nincs remény, sosem
látja viszont Lenóráját, sosem gyógyulnak be többé a sebei. Soha már, soha már.
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A BESZÉD MINT CSELEKVÉS
HATÁS
PERLOKÚCIÓ
Megpróbálom
becsukni.

SZÁNDÉK
ILLOKÚCIÓ
De jó lenne,
ha becsukná
valaki
az ablakot!
Mindjárt
kiviszi
a fejemet
a huzat.

LOKÚCIÓ

KÖZLÉS
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4.

Nyelvismeret és
nyelvtudás
Miért nem egyszerű idegen nyelveket megtanulnunk?
Az, hogy nekünk, magyaroknak a gondolkodásmódunk
más, mint az egyéb nyelveken beszélőké, egyértelmű. Más a
nyelvtípus, amelyhez tartozunk, más a történelmünk, más a
kultúránk, és mások a hagyományaink is. Az is biztos, hogy
sok minden viszont hasonló kell, hogy legyen a nyelvek között. Hogyan működhet mindez egyszerre?
A válasz a nyelvek keletkezésében, fejlődési irányukban,
majd felismerésükben és érdekes módon: magában a tanításukban is rejlik mind az anyanyelvi beszélők, mind az idegen ajkúak számára.
Ha elképzeljük, hogy a beszéd, majd a nyelvek kialakulása egytagú állításokból, közlésekből keletkezett, közel
járunk az igazsághoz. Ezek formálódtak ugyanis tovább a
beszéd fejlődése, majd az ebből elvonódó nyelv szerkezeti
egységei szerint. Ilyenek például – ahogy legalábbis régebben feltételezték – a néhai igenévszók, latinul nomenverbumok, az ún. többszófajú (nomenverbumok) szavak (pl.
fagy, tűz, nyom, fűz, les stb.). Ekkor ugyanis még nem vált
ketté a kétféle nyelvtani, szófajtani funkció és grammatikai
viszonylehetőség, ezek csupán a kezdetleges mondat szintjén váltak szét: állítmányként igék, alanyként pedig név-

szók lettek a nyelv fejlődése során. Az angolban is számtalan példát találni erre (stop, pump, call, wash, drive stb.).
Ehhez hasonlítanak, ezek lenyomatai a magyar nyelvben
ma is használt viszonyszók bizonyos csoportjai, például az
indulatszók, az állatterelő és az ősi hangutánzó szavak is
(pszt, nono, gyi, jaj, puﬀ), amelyek – ahogy joggal mondják
– egy tagban is teljesek, azaz mondatértékkel bírnak, és
így a már felépítettebb, szerkesztett mondatról leválnak (pl.
Nono, gyere csak ide!; Pszt!; Gyi, te Fakó!).
Ezek odaérthetőségéből, rávonatkozásából, irányából
alakulhatott ki az esemény jelzését követően annak egyik
résztvevője, az esemény szereplője is, az alany, a S (subiectum, pl. „én” jaj!, „nekem” hűha!; „te” nono!, gyi!, „neked”
pszt!, „ő / az” puﬀ ! stb.). És ilyen lehetett az esemény másik résztvevője, az elszenvedője, a tárgy is, az O (obiectum,
pl. S: ember V: tör O: fa; mai semleges szórenddel: S: ember O: fát V: tör v. O: fa V: tör(ik), odaérthetően S: vmi, vki
által). És így alakulhattak ki a legegyszerűbb, de már nem
egytagú, hanem a résztvevőket megnevező, analitikus
szerkesztésű mondatok is.
Ez a folyamat az egyeduralkodó, az állítmány, az ige, a
V (verbium) fogalmával és megkülönböztetésével párhuzamosan zajlott le, majd ez lett sok nyelvben, különösen a
latinban és más indoeurópai nyelvekben is a meglévő standard sorrend, az SVO. A magyarban nem egészen így alakult tovább a nyelv, de erről majd később.
Mi hívta életre a nyelvtanulást?
A nyelv egzakt leírására való törekvés már az ókori Hellászban elindult. Ez egyúttal azt is jelentette a nyelvtan kialakulásának kezdeteiben, hogy a logikai elnevezések mellett már
szófaji kategóriákat is kezdtek használni: egy alanyesetben
álló, ragozatlan főnév és egy ragozott ige nélkül nincs
teljes mondat. A mai értelemben vett grammatikaoktatás
pedig a logikai állításokat (logosz) és a retorikai magyaráza-

Feladatok
1. a) Bizonyítsd a mondatok
alapján, hogy a nyom szó valaha igenévszó volt!
Ez a jószág egy mázsát
nyom.
A nyom még friss.
Követi a nyomom.
b) Keress azonos alakú szavakat magyarul (pl. ír, nyúl)
és az általad tanult idegen
nyelven! Magyarázd el, miért nem lehettek ezek a szavak valaha igenévszavak!
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2. Magyarázd el a fűz, valamint a tűz szó jelentéseinek
ősi összefüggését Kiss Dénes Fűz c. verse alapján!
„Fűzfát fűz / Füvet fűz / Fűzővel / Fűződő / Fűzött fűzfát
/ Fűvel-fával / Körbe tűz /
Fűzfát fűz / Füvet fűz / Áll a
fűzfa / Mintha volna / sárga
lánggal / vessző-fénnyel /
égő tűz”
3. a) Vizsgáld meg a tűz és
a fűz szavakat akkor, amikor állítmányként, és akkor

is, amikor alanyként vagy
tárgyként használjuk őket!
Mondj velük példákat! Mit
tapasztalsz?
b) Bizonyítsd a megállapításaid alapján, hogyan alakult
ki az állítmány, és a V mellé a
S és az O!
4. a) Magyarázd el, miből
tudod, hogy az alábbi angol szavak milyen szófajt és
mondatrészi szerepet töltenek be éppen!
stop • pump • call • wash
• drive

b) Írj példát mindkét funkciójukra! A mondataidban
lehetőleg a szótári, toldalékolatlan alakot használd!
5. a) Állapítsd meg az alábbi mondatokban, melyik
mondatrész van a fókuszban! Mondd el a szerepét is!
Tegnap még megette az
ebédet. • Csak a húst ette
meg. • Van tej a hűtőben.
• A hűtőben van a tej. •
Éppen ment a boltba,
amikor…

tokat követően a középkorban alakult ki, az akkor már holt
nyelvként számon tartott latin okán. A semleges, természetes vagy alapszórend, az „ordo naturalis” a középkori latinban az SVO volt, azaz az esemény szereplőjét, a cselekvőt
követte az esemény, a cselekvés, majd annak a tárgya, és ezeket bővítették utána tovább, azaz az alapvető grammatikai
viszonyokat az önálló szavaknak a szigorúan kötött szórendje határozta meg, ahogy ez például a mai angolban is
kimutatható szerkezetileg.
Csakhogy ez a szórend a magyarban sem nem semleges, sem nem természetes. Szó szerinti (szórendet követő)
fordításban a Miles portat gladium a mondatépítés szintjén
ugyanis így hangzana: Katona hord kard(ot). A birtokos
szerkezet, a Bonus miles Caesaris is kétféleképpen mondható magyarul, szó szerint: jó katonája a császárnak, illetve,
szokványosabban: a császár jó katonája, a császár(„-nak a”)
jó katonája. 1. 2. 3.
Csak a szórend szerint különbözne a magyar a
többi nyelvtől?
Mint láttuk, a mozgékony magyar szórend a nyelv egyéb
szabályszerűségei és elemei mellett nagy hatással van a gondolkodásunkra. Bár lehet és kell is vizsgálnunk mondataink felépítését az S, a V és az O helye szerint, megállapíthatjuk, hogy a magyarban a szórend, ha nem is kötetlen, netán
„szabad”, de nem is úgy kötött, mint a latinban vagy például
az angolban (SVO). A feltételezett alapnyelv szórendjét
alany-tárgy-állítmány, azaz SOV-sorrendnek tekintik az
ezzel foglalkozó nyelvészek. Mint láttuk korábban (*ember
ember
fa tör),
), ez az ősnyelv kialakulása felől csupán a semlegessé
nyugodott szórend egyik esetére igaz. A magyarban mindig
az elsődlegesen fontos, lényeges információ kerül előre, ez
pedig mindig más és más lehet: Emberek törik a fát. = A fát
emberek törik.; Törik a fát az emberek. = Törik az emberek a
fát.; A fát törik az emberek. = Az emberek a fát törik. stb.
Ez a jelenség pedig nem más, mint a fókusz és a puszta
ige sorrendje, kapcsolata. Jelöljük ezt most így: FV-sorrend.

b) A magyarban a semleges
szórend az, amikor a nyomaték az igén, és általában a
kezdésen vagy a befejezettségen, illetve a folyamatos
szemléleten van. Az igekötő
is ezért ragadt oda az igéhez
elölről, a fókuszhely felől,
mégis képes eltávolodni attól, ha éppen más a hangsúlyos. Bizonyítsd ezt további
példákkal!

6. a) Keresd meg az alábbi
mondatokban az állítmányt
és az időhatározót! Állapítsd
meg, melyik fejez ki múlt,
illetve jelen időt! Mit tapasztalsz?
I have just finished it. •
„Már egy hete csak a mamára gondolok,” • Éppen
most jött meg. • He has
been repairing the car for
an hour.

A puszta ige nem más, mint az igekötő nélküli ige akkor, ha
annak lehetne vagy lenne igekötője. A nyelv ősiségéhez, az
egytagú, mindig nyomatékos állításhoz hasonló módon,
a fókuszban jelenik meg az állítás fő része, magva a magyarban, amelyet a puszta ige követ közvetlenül, ezzel
mintegy megerősítve, konfirmálva a fókuszt. Itt már jobban
látszik, hogy az SOV és az SVO sorrendje is felcserélhető,
illetve akár a tárgy, akár a vele rokon határozó helye is kitöltetlen maradhat a közlés szándékának megfelelően.
Az angolban ez ugyanúgy működik, de éppen fordítva: a
fókusz a kérdés, felszólítás és tagadás kivételes, nyomatékos eseteitől eltekintve mindig az ige után következik az
SVO kötött szabálya szerint.

b) A magyar inkább értelmileg, az angol főként
grammatikailag fejezi ki a
múltjelent, holott a közlés
szándéka ugyanaz. Bizonyítsd ezt a fenti példák
alapján!

7. a) Hasonlítsd össze az
alábbi szórendeket! Mit tapasztalsz, hol van a fókusz
éppen?
Do you want to leave? •
You want to leave. What
can we do now? • I don’t
know, what we can do
now.
El akarsz menni? • El
akarsz menni. Mit tehetünk most? • Nem tudom,
mit tehetünk most.
b) A magyarban miért
ugyanaz a kérdő szórend,
mint a kijelentő?
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Példákkal élve: Tegnap vettük meg a kenyeret. Itt a fókuszban az időhatározó áll, a puszta ige rögtön utána megerősíti
ezt. Ugyan az igekötő grammatikai funkciója megmarad,
de már nem nyomatékos, el is távolodik a fókuszhelyről,
hiszen itt nem az irány, illetve a befejezettség vagy az ige
erőtere maga a lényeg éppen. Ha így volna, az ige kerülne
nyomatékos helyzetbe (Megvettük a kenyeret tegnap.; Mi tegnap megvettük a kenyeret.; A kenyeret tegnap megvettük. stb.).
Az aktuálisan, a beszélő szándéka szerint szerveződő kettős kötés nyilvánvaló, a tárgy vagy az alany akár a fő részek
előtt is lehetne, hiszen nem vesz részt az aktuálisan kötött
magyar szórendben: A kenyeret tegnap vettük meg. A kenyeret mi tegnap vettük meg. Mi a kenyeret tegnap vettük meg.
Mivel az angol szórend generálisan kötött, ezért ezt a

fókuszt csak két külön mondatban tudja megoldani a magyarral szemben, újra az SVO kötöttségét használva a főmondatban és a mellékmondatban is, ha a beszélt nyelv
nyomatékát, azaz főhangsúlyát (We bought the bread ’yesterday.) nem vesszük most ide: It (S) was (V) yesterday (O),
that we (S) bought (V) the bread (O).
Ami ugyancsak nehéz nekünk angoltanuláskor, az a
there is/was, ther are/were esete, ahol a there csak grammatikai funkciót hordoz, egyéb értelme (’ott’) nincs. Vagyis
az SVO kötöttsége nemcsak a tárgyra, hanem az alanyra is
igaz. Itt tulajdonképpen ugyanaz zajlik: az üresen hagyott,
hisz így mindig fokuszálatlan alany helyét be kell tölteni a
kijelentés fő szabálya szerint, hogy a tárgy helyén a valódi
fókusz megjelenhessen: There (S) is (V) some milk (O) at
home. Azaz: Van (V) egy kis tej (S) itthon. 4. 5. 6. 7.

Gondolatok a nyelvről
Ha ismerünk idegen nyelveket, izgalmas szellemi kihívás lehet nagy, közismert verseink idegen nyelvű műfordításainak nézegetése. Radnótitól a Nem tudhatom például három változatban is fellelhető angolul Gina Gönczi, a
Zsuzsanna Ozsvath – Frederick Turner páros és Thomas Orszagh-Land fordításában.
Hogyan fordítják mindjárt a második sorban a „nekem szülőhazám” szóösszetételt? Az egyikben: „For me, it is my
birthplace”, a másikban: „to me it is my birthplace”, a harmadikban: „to me, this little country is menaced motherland”. Még ha csak kevéssé tudunk is angolul, azt némileg sejtjük, hogy a „birthplace” inkább születési hely, mintsem szülőhaza. Így talán a harmadikra voksolnánk, amelyben ugyan nincs benne a születés, de bőven kárpótol érte
az anya szó szerepeltetése, és persze a hazáé (motherland).
Lássuk, mit kezd a műfordító az „itthon vagyok” látszólag rém egyszerű állításával. „I am at home”, mondja az első
változat, s kétségtelenül igaza van, ahogyan a harmadiknak is: „I am at home here”, sőt ez utóbbi a „here” szóval
mintha visszaadna valamit a magyar otthon ~ itthon kettősségből is. De a legerősebb talán a második változat:
„This land is home to me” – ámbár, ki tudja, lehet, hogy a Radnóti-mondat puritán, egészen hétköznapi evidenciája
inkább a másik kettő egyszerűségét kívánná.
„Ki gépen száll fölébe” – ezt vajon hogyan adják vissza? A gépről, repülőgépről, bombázóról egyik változat sem beszél, többnyire csak annyit mondanak: aki fölé száll. Izgalmas megoldásnak látszik, hogy a harmadik gép helyett pilótát említ, majd még erősebben is azonosítja a helyzetet, háborús térképet említve: „The pilot cannot help seeing
a war map from the sky”. De vajon mi lett volna az eredeti szöveg szándéka? Akarta ennyire hangsúlyozni a háborús helyzetet? Nem épp a lebegtetés volt a célja? Nem lehet, hogy tudatosan akarta itt még tompítani a dolog élét?
Hosszan folytathatnánk még a szövegvariánsok boncolgatását, a tanulság azonban talán már ennyiből is látható.
Amikor idegen nyelveket ismerünk meg, sajátos nyelvi megoldásaikat látva jobban megérthetjük saját anyanyelvünk működésmódjait is. Ha pedig egy magyar vers műfordítását látjuk, annak megoldásai a magyar eredeti pontosabb megértését is segíthetik.
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SZÓREND, MONDATÉPÍTÉS
IDEGEN NYELV

MAGYAR
aktuálisan
kötött

általánosan
kötött

SOV

SVO

kettős kötés

hármas kötés

puszta ige

Fókusz, nyomaték

pl. Peter eats meat.
I love you.
We went to the Zoo.

pl. Péter húst eszik.
Szeretlek.
øÁllatkertbe mentünk. /
Elmentünk az állatkertbe.

KÉRDÉS, FELSZÓLÍTÁS, TAGADÁS
IDEGEN NYELV

MAGYAR
Fókusz,
nyomaték

puszta
ige

Fókusz,
nyomaték

puszta ige

(Az igei állítmány
aktív része)

Fókusz, nyomaték
az igén
Mit szeretnél mondani?

What would you like to say?

Akartál mondani valamit?

Did you want to tell me something?

/ Mondani akartál valamit?
Mondj valamit!

Tell me something!

Tegnap nem mentünk oda.

Yesterday we did not / didn’t go there.

(egyszerű mondat:)

(összetett mondat:)

Nem tegnap mentünk oda.

It was not / wasn’t yesterday that we

Az nem tegnap volt, hogy odamentünk.

went there.
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5.

Nyelvtípusok
Melyek a nyelvi jelenségek okai?
Ahhoz, hogy a nyelvek, de különösen az anyanyelvünk
nyelvtanát és működését megértsük, és hogy ne beletörődéssel vagy kedvetlenül, hanem nagy izgalommal és
szeretettel közeledjünk hozzájuk, meg kell próbálnunk
megkeresni a nyelvi jelenségek okait. Ez még korántsem
nyelvtörténeti, azaz diakrón megközelítés, csupán a magyarázat megtalálásának igénye a kizárólag leíró jellegű,
szinkrón vizsgálódás mellett a mai nyelvi jelenségeknek
a korábban kialakult okaira és mára már gyakran a feledés
homályába veszett következményeire.
Ez a megközelítés nem más, mint a nyelvi kommunikáció, a funkcionalitás tetten érése, a tetszhalott szavak,
szóelemek és szerkezetek élővé tétele, felismerése és megértése. A nyelvtani érdeklődés és nyelvi érzékenység nagyban hozzájárul az egyre tudatosabb nyelvhasználathoz,
a folyamatosan változó nyelv, nyelvek gyönyörűségének
megtapasztalásához és értő élvezetéhez.
Ha tudjuk például, hogy a kő szavunk köv|et, köv|ek stb.
tőváltozata a szónak egy ősibb állapotára vezethető vissza
(* ktiβe), amelyből a kő szavunk fejlődött évszázadok során,
akkor megérthetjük azt is, hogy ez egy olyan korábbi nyelvállapotot mutat a v-s tő és a hosszú-rövid magánhangzó

váltakoztatása tekintetében, amely egy általános hangtörténeti jelenség a régi magyarban. Ez ugyanis igaz a
ló – lovak; lő – lövök stb. típusára is.
A kő esetében ugyanis (leegyszerűsítve) az angol „w”-re
emlékeztető, ám azzal nem rokon néhai beszédhangunk (β)
az idők során kiveszett, és abban az esetben vésült, amikor
a toldalék az ősi tövet bezárta, ezzel konzerválta is, hiába,
hogy a hang közben kiveszett, így ez az alak is v-s tövű maradt. A nyílt végű, toldalékolatlan tő végén viszont félhangzóvá vált, más szóval vokalizálódott, és hosszú magánhangzót eredményezett a későbbiekben [kő, nyelvjárási alakban
küő, kű]. Ettől fogva érthető a kövecske, kövület szavaink v-s
eredete és a szócsalád időtartamváltakoztatása is, ahogy a só
és a sav szavaink ősi rokonsága is, amelyet például sok más
mellett a maró érzetet keltő savanyú vagy maga a sóska (’savanyúcska’) szavunk őriz máig, immáron megfejthetően.
Hogy a diakrónia nélküli, pusztán leíró, vagyis egyidejűséget vizsgáló szemlélet miért kevés gyakorta a nyelvek
megértéséhez, valamint elsajátításához, az alábbi humoros
versrészlet szolgáljon bizonyítékul, Bencze Imre Édes, Ékes
Apanyelvünk című játékos verséből.
Kezdjük tán a „jó” szóval, tárgyesetben „jót”,
ámde „tó”-ból „tavat” lesz, nem pediglen „tót”.
Egyes számban „kő” a kő, többes számban „kövek”,
nőnek „nők” a többese, helytelen a „növek”.
Többesben a tő nem „tők”, szabatosan „tövek”,
amint hogy a cső nem „csők”, magyar földön „csövek”. […]
Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
nem lehet az utca „hós”, magyarul csak havas.
Miskolcon, ám Debrecenben, Győrött, Pécsett, Szegeden;
amíg mindezt megtanulod, beleőszülsz, idegen.
1. 2. 3.

Feladatok
1. a) Mit jelenthet pontosan,
melyik évszakra utal a télvíz
idején szókapcsolatban a télvíz szó? Keress utána a szótárban vagy az interneten!
b) Keress a tó – tavak és a tavasz szavak között etimológiai kapcsolatot! Bizonyítsd,
hogy miért fakadhattak egy
tőről! Hozd összefüggésbe a
télvíz szóval!
c) Az Őrségben a pocsolya
szó helyett a tóka szót használják. Lehet-e összefüggést
találni a tóka és a tó szavak
között? Magyarázd el!
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2. a) Gyűjts olyan szavakat az általad tanult idegen
nyelvekből, amelyek a tő
váltakoztatásával fejeznek ki
grammatikai információt!
b) Indokold meg, hogy a látszat ellenére miért nem számít flektáló tulajdonságnak
a vő – veje, fő – feje, nő – neje
típus!
c) Keress rá egyéb példákat
is!

3. a) Sokan a nyelvünk flektáló tulajdonságának tartják ezeket a tőváltozatokat
(eszik, enni, evett, ehet, egyél,
étet, étel, étek, étkezik). Ebben
a szinkronikus látásmód szerint sok igazság van. Melyek
ezek? Sorold fel!
b) Keresd meg a szó ősi tövét! Nézz utána, hogyan került a tő végére az -sz, a -gy,
a -v és a -t!
c) Fogalmazd meg írásban
az érveidet, hogy ez a jelenség a diakrónia felől vizsgálva miért vitatható!

4. a) Érdekes, hogy a lenne,
lenni, legyen, lesz, illetve a
van, volt, volna, vala szavaink tövei azonosak, holott az
alakok egészen más igeidőket fejeznek ki. Melyek ezek
az elhomályosult tövek? Magyarázd el, miképpen fejezzük ki ezekkel a szavakkal az
igeidőket és az igemódokat!
b) Vizsgáld meg a lenne és a
volna szavainkat! Mely esetben szinonimikusak, és mikor nem cserélhetők ki egymással? Igazold példákkal a
megállapításaidat!

Nyelvtípust váltanak-e a nyelvek?
A nyelvek, nyelvtípusok közös vonása, hogy a jelek rendszereként és a (gondolat)közlés eszközeként az emberek
között minél sikeresebb és magasabb szintű, de ezzel együtt
minél gazdaságosabb kommunikáció és információcsere
tudjon végbemenni. Minden nyelv magas szintű szellemi
tevékenység révén jön létre, és változik, formálódik tovább.
A szinkrón szemlélettel tudjuk megállapítani, mi zajlik
éppen egy nyelven belül, és azt is, hogy melyik nyelv éppen melyik nyelvtípusra jellemző tulajdonságokat hordozza. És a diakrón szemlélettel tudjuk tetten érni, hogy
mi hogyan és miért változik vagy sem a nyelvekben és a
nyelvek között az idők során – két vagy több szinkronmetszet között.
A nyelveket három nagy típusba soroljuk, bár a változás folyamatos: agglutináló (a morfémákat összeragasztó,
ragozó, toldalékoló), flektáló (szótő- és szóalakváltoztató,
fúziós, hajlító) és izoláló (a morfémákat szétválasztó, elszigetelő).
Egy másik, de igen lényeges felosztás szerint az agglutináló és a flektáló nyelvek leginkább szintetikus (összevonó) nyelvek, míg az izolálók analitikus (elemző, a morfémákat külön hagyó) nyelvek.
Subiectum (alany), Verbum (ige, vagyis állítmányszerep), Obiectum (többnyire tárgy) – ezek a mondattani
szerepek a mondatrészek sorrendjében hogyan valósulnak
meg? A világ nyelveiben csak négyféle sorrend megvalósulása található: SVO, SOV, VOS, VSO. Az alapnyelvtől eltávolodó magyar önálló életének kezdetén még SOV-szerkezetet mutat, mely az idők során SVO-ra módosult.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy amely csoportba tartoznak ma a nyelvek, ugyanazokat a típusjegyeket hordozzák már a keletkezésük óta. Az ilyen értelmű, jelentős
változás általában sok száz év, sőt, még hosszabb idő alatt
megy végbe. A nyelvek tehát – történetük, változásaik során – az egyik típusból egy teljesen másba is átkerülhet-

5. a) Figyeld meg az alábbi,
analitikusan épített, izoláló
szókapcsolatokat a jövő idő
kifejezésére!
(I) will go
menni fog(ok)
(ich) werde gehen
b) Vajon miért alakult ki ez a
meglepő jelenség egy agglutináló és két flektáló, azaz
szintetikus nyelvben? Miért
nem toldalékkal jelölik a
nyelvek a jövő időt?
6. a) Fordítsd le angolra

vagy németre a következő
mondatokat!
Megcsinálta.
Három almát kérek.
b) A magyarban a redundancia általában fölösleges
többletnek, az angolban és
a németben pedig pozitív
nyelvi jelenségnek számít.
Indokold meg a fenti mondatok fordításával!
c) A magyar is redundásan
építkezik az alábbi szerkezetekben: azon az asztalon; bemegy a terembe; azok alá a
székek alá stb. Hozz érveket
arra, hogy mi ennek a jelen-

nek, ezért annak ellenére, hogy az egyik típusra különösen
jellemző jegyeket hordanak szinkron értelemben, olyan
jelenségeket is felfedezhetünk bennük, amelyek egy másik
nyelvtípusba illenek. A nyelvtípusok egyes tulajdonságai
tehát gyakran keveredhetnek egy nyelven belül, és nem különülnek el mindig élesen egymástól.
A flektáló nyelvek az azonos szó többféle tőváltozatával
fejeznek ki más nyelvtani viszonyt, grammatikai jelentést.
Az indoeurópai nyelvek zöme flektáló. Ilyen jelenség az angolban a think – thought, sing – sang – sung, go – went – gone
(igeidő), goose – geese, tooth – teeth, – man – men (többes
szám). A német is hasonlóan működik: (ich) beginne – begann – habe begonnen (igeidő), der Garten – die Gärten (többes szám). A flektáló nyelvek emellett többféle funkciót
egyszerre hordozó, gazdag ragozási sorokkal (ich mache, du
machts, er/sie/es macht) és elöl vagy hátul megjelenő egyszerű, egyféle, nem halmozható toldalékokkal (impossible,
plays, played) is rendelkeznek.
Az izoláló nyelvek jellegzetessége, hogy a morfémákat mindig külön kezelik, azokat nem vonják össze, nem
szintetizálják. Az egymástól elszigetelt morfémák szabályos, kötött szórendben követik egymást. Nem használnak toldalékokat, a nyelvtani viszonyt a szórend mellett
külön szavak, például prepozíciók fejezik ki. Ilyen számos
ázsiai nyelv, köztük a vietnami és a kínai. Érdekes, hogy az

ségnek az oka a nyomaték
segítségével!
7. a) A nyelvészek egy negyedik nyelvtípust is számon
tartanak. Ezek az ún. bekebelező, inkorporáló nyelvek.
Nézzetek utána az interneten, melyek lehetnek ezek!
b) Keressetek a magyarban
és az általatok tanult idegen
nyelvben ehhez hasonló jelenséget!
8. a) Alkossatok annyi csoportot, ahány nyelvtípust
ismertek!

Gyűjtsétek össze a nyelvtípusok jellegzetességeit példákkal! Magyarázzátok el,
miért tartjátok pozitívnak,
pl. könnyen elsajátíthatónak,
kommunikatívnak, szépnek
az ahhoz a nyelvtípushoz
tartozó nyelveket!
b) Érveljetek az ellen a tévhit
ellen, mely szerint a nyelvek
különbözősége bármiféle
rangsort jelentene közöttük, vagy bármilyen negatív
megkülönböztetést jelentene!
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angol pár száz éve már kezd egyre inkább az izoláló nyelvek
szerint működni. Az igeragozásának jelentős része eltűnt,
egyszerűsödött, valamint a szabályos és kötött SVO (alany,
állítmány, tárgy) szórend szerint építkezik, és a nyelvtani
viszonyt legtöbbször külön morfémával, toldalék nélkül fejezi ki (I go, you go, we go, they go; I want bread; in the room,
after lunch, car wash, November fogs).
A magyar ragasztó, azaz ragozó/toldalékoló, ősi agglutináló nyelv.
Mint az előzőekben láttuk, az egytagú, tehát mindig
fókuszált, fontos állítások a rávonatkoztatásaikkal együtt
alakították ki az ősi hármas szerkezetet és sorrendet, az
ősmagyarban a még szigorú, majd egyre inkább felbomló
SOV-ot (alany–tárgy–ige).
A magyarban később a szintetikus szerkesztés vált
uralkodóvá, hasonlóan, mint a flektáló nyelvek esetében.
A grammatikai viszonyokat és kategóriákat már nem a kötött szórend, hanem a szóval együtt mozgó alaki kitevők:
a képzők, a jelek és a ragok kezdték jelölni, azért, hogy az
aktuálisan fókuszált, nyomatékolt tagja a szerkezetnek
elöl maradhasson, és azért is, hogy a mondanivaló a kötetlenség és jelöletlenség miatt ne sérüljön. Még később
az alapszavak – az agglutináló nyelvek jellegzetességeként a
flektáló nyelvekkel szemben – hatalmas toldalékbokrokat is

növeszthettek, melyeknek legtöbb eleme a szinkrón elemzés alapján is felismerhető: gép|jár|mű|tan|foly|am|ok|at,
ell|en|t|mond|ás|os|ság|a|i|n|k|ba|n.
A ragjaink többsége önálló szóból keletkezett. A toldalékká válás, vagyis az agglutinálódás a tartósan nyomatéktalan, redukált, hátulsó helyzet eredménye, amely a
névutóvá válással kezdődik („belen” = -ben, belé = -be, belől
= -ből), majd fogalmi kiürüléssel, nyelvtanivá válással, vagyis grammatizálódással járt. A rag ezután elkezd a hangrend
szerint illeszkedni. Ez történt például a bél (’vminek a bele,
belseje, belül/benne lévő, belső része’), a reá és a tő (’közelség’) szavainkkal is: idővel raggá rövidültek (-ból/-ből,
-ban/-ben, -ba/-be; -ra/-re; -tól/-től).
A mentális lexikonunk mindig ébrenléti állapotban
van azért, hogy a „felhőbe” felküldött általános nyelvi szabályszerűségek közül éppen melyiket akarjuk a mondanivalónknak legmegfelelőbben „lehúzni”, specifikusan megépíteni és alkalmazni a gondolkodás, a beszéd során.
Mindig a helyzetre szabottan szintetizálunk (a házamban,
megcsináltam), semlegessé nyugodott szerkezeteket létrehozva, és mindig analizálhatunk újra (a házam belsejében;
bent a házamban; ott/abban a házban, ami az enyém; az én
házamban … csináltam meg) – aktuális gondolatközlésünk
szándéka szerint. 4. 5. 6. 7. 8.

Gondolatok a nyelvről
Minden nyelv más és más hangulatú, karakterű, zenéjű. Más hangulatot kelt bennünk, ha olaszokat hallunk beszélni, mintha hollandokat, franciákat, amerikaiakat vagy éppen kínaiakat, oroszokat. Még izgalmasabb jelenség, amikor egy adott nyelv zenéjébe szövünk bele más nyelvből részleteket, betéteket: néhány ilyen versre tekintenénk
most rá egy pillanatra.
Pilinszky János Harmadnapon című verse igen rövid, akár epigrammának is nevezhetnék, mindössze két versszak,
nyolc sor. Címe egyértelművé teszi a krisztusi passióra való utalást: ő volt az, akit megöltek, ám harmadnapra feltámadott, és megjelent a tanítványoknak. Igen ám, de Pilinszky, aki a második világháború végnapjaiban akaratlanul
is egészen közelről ismerhette meg a németországi poklot, egyetlen szóval ebbe a környezetbe helyezi az örök
történetet; elég neki ehhez a Ravensbrück megnevezés, s a többit hozzáképzelhetjük. Voltaképpen már ez is egy
idegen nyelvi betét, hiszen a német város neve egyben német szó is, a német nyelv szinekdochéja, s így az egész
világháborús német pokol szinekdochéja is. Ám az igazi betét csak ezután következik: a feltámadás kulcsmondatát
latinul idézi a költő, latin mondattal zárja magyar nyelvű versét, s ezzel váratlanul a teljes nagyszombati-húsvéti
egyházi liturgiát is beidézi, hiszen az egyház nyelve alapvetően a latin.
Radnóti szintén a világháborús rettenethez kötődő verse francia nyelvű betétet épít önnön szövegébe, csakhogy
épp fordítva: ezúttal elővételezi az idegen nyelvi betétet, s nem a végére hagyja, mint Pilinszky verse. À la recherche,
ez a vers címe, s ezúttal egy regényre utal a cím, Marcel Proustnak az idő észrevétlen múlásáról szóló gigantikius regényfolyamára. Annyit jelent a francia kifejezés: Nyomában, s a teljes cím franciául annyit tesz: Az eltűnt idő
nyomában. Ennek a közös emberi tapasztalatnak egy sajátos, háborús helyzetbe való átemelése a vers, amelynek
megint csak sajátos ízt ad a francia nyelvű vendégszöveg.
Végezetül említsünk egy olyan művet, amely nem vers ugyan, de szintén ehhez a gyászos történelmi korszakhoz kötődik. Örkény István egyperces novellájának címe: In memoriam dr. K.H.G. A „dr.” itt nagyon is fontos, mert azt jelzi: tudós
emberről van szó. S ez a tudós ember, miközben talán épp saját sírját ásatja vele a primitív náci katona, még akkor is a
kultúra nemes világába szeretne emelkedni, s a német katonáról neki nem a barbárság, hanem a német kultúra jut eszébe. Hölderlinről szeretne beszélni vele, de a tudatlan embert csak felbosszantja a kulturális utalásaival. A pár soros novella
erejét jórészt itt is az adja, hogy német mondatot épít be a szövegbe a szerző, s valóban kulcsfontosságú, hogy dr. K.H.G.
át tud lépni a másik ember nyelvi világába, miközben amaz sehová sem tud s nem is akar átlépni.
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A VILÁG NYELVEI
szer et et ei m ben

pl. magyar, török,
mongol, perzsa

szeret ett
(múlt idő, E./3.)

pl. angol, német,
latin, spanyol, arab

FLEKTÁLÓ

AGGLUTINÁLÓ

NYELVTÍPUSOK

szintetikus nyelvek
összevonó toldalékoló

analitikus nyelvek

IZOLÁLÓ

pl. kínai, vietnámi,
thai, kreol, joruba
az alatt a polc alatt

elemző széjjelválasztó

INKORPORÁLÓ
pl. eszkimó,
észak-amerikai
prehispanico, indián
“nyelvek”

szeretlek
(k=én, l=te, téged+et)
Én szeretlek téged.
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6.

A nyelvrokonság

„Nyelvtörténetileg a go olyan ige, aminek a múlt, a went
pedig olyan, aminek a jelen idejű alakja veszett el. Mivel
a jelentésük hasonló, jól kiegészítik egymást. Hasonló a
helyzet a magyar sok – több, van – lesz párokkal is.”
(Szigetvári Péter: Játék a múlttal.
Forrás: Nyelv és Tudomány, 2013. okt.24.)

1. 2. 3. 4.

Mi a nyelv szinkrón és diakrón vizsgálata?
Ha arra kérnénk, hogy jellemezd az osztályodban kialakult kapcsolataidat, akkor bemutathatnád a barátságaidat és konfliktusaidat úgy, hogy az egy bizonyos időpillanatot tükrözzön, például a jelenlegi helyzetet vagy azt
az időszakot, amikor bekerültél a közösségbe. Választhatod azonban azt a módszert is, hogy kapcsolataid alakulását folyamatában gondolod végig, és például arra
keresel választ, hogy milyen események hozták közelebb
hozzád az egyik osztálytársadat, a másikat pedig mi vitte
távolabb tőled.
Ez a két módszer, két nézőpont a nyelv tudományos
vizsgálatában is megjelenik: a szinkrón nyelvészet a
nyelv egy adott nyelvállapotával foglalkozik, a diakrón
vagy történeti nyelvészet pedig változásában, alakulásában vizsgálja a nyelvet. Amikor angolórán szabályos
és rendhagyó igékről tanulunk, akkor az angol nyelv jelenlegi állapotát tanuljuk meg (szinkrón nyelvészet),
és érdektelennek bizonyul a kérdés, hogy hogyan lesz a
go igéből a went igalak. A nyelvtörténészt azonban éppen a ma kivételként, rendhagyóként értékelt jelenség
kialakulása érdekli (diakrón nyelvészet). A két igealak
nyelvtörténeti vizsgálatakor kiderül, hogy:

Hogyan változik a nyelv?
A nyelv változásáról már sok tapasztalatot szerezhettél,
amikor például régebbi irodalmi szövegeket olvastál,
régi filmeket néztél, sőt talán még nagyszüleid beszédében is felfedezhettél olyasmit, amit „régiesnek” éreztél,
amit te már másképpen mondanál. Az élő nyelvek folyamatosan változnak. Ez a változás a nyelv minden
szintjét, minden összetevőjét érinti: változik többek között a nyelv hangrendszere, a szó- és toldalékkészlete,
a szavak jelentése és stílusértéke, valamint a nyelvtani rendszer is. Az egyes alkotóelemekre természetesen nem ugyanolyan mértékben hat a változás. Míg a
szókészletben viszonylag gyakori és gyors változásokat
is megfigyelhetünk, a nyelvtani rendszer például lényegesen ellenállóbbnak mutatkozik a változással szemben.
Ezért van az, hogy nyelvtani szempontból még a legkorábbi szövegemlékeink megértése is csak kevés problémát okoz, a szavak jelentése azonban jóval gyakrabban
szorul magyarázatra.
A nyelvtani rendszert érintő, ma is érzékelhető változás például az ikes ragozás fokozatos visszaszorulása.
Ma már szinte senki nem mondja, hogy „innám egy pohár vizet” vagy azt, hogy „egyék még egy tányérral”, holott

Feladatok
1. Mutasd be az osztályközösséged szinkrón és diakrón szempontból!
2. A szinkrón vagy a diakrón nyelvészethez tartoznak az alábbi témák?
• igeidők az ómagyar korban
• a középiskolás fiatalok
nyelvhasználata a 80-as
évek elején
• a magázódás visszaszorulása az elmúlt évtizedekben
• a szóelemző írásmód a mai
magyar helyesírásban
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• a magyar létige alakjainak
kialakulása
3. Nézz utána, mi az oka
annak, hogy a j hangot hol
j betűvel, hol ly-nal jelöljük!
4. Gyűjtsetek kiscsoportban minél több olyan magyar nyelvi jelenséget,
amelynek érdekes volna ismerni a történetét, okát!

5. Gyűjts példákat idősebb ismerőseid beszédéből olyan nyelvi jelenségekre, amelyeket te már
máshogyan mondanál!
6. Olvasd el Kölcsey Ferenc
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz című művének idézett
részletét! Keress benne példákat olyan nyelvi jelenségekre (szókincs, nyelvtan,
hangtan, helyesírás stb.),
amelyek a mű keletkezése
óta megváltoztak!

„Az, ki életében sokat érzett
és gondolkozott; s érzeményit
és gondolatait nyom nélkül
elröppenni nem hagyta: oly
kincset gyűjthetett magának,
mely az élet minden szakában, a szerencse minden változásai közt gazdag táplálatot nyújt lelkének. Sok szépet
írának a bölcsek, s gyakran a
nem éppen bölcsek is; gazdag
forrást nyitának fel, honnan
jó sorsban intést, balban vigasztalást,
mindkettőben
magasbra emelkedést, szív és
észnemesülést meríthetünk;

az ikes ragozás szerint így volt helyes. Ez az egyszerűsödés gyakorlatilag lezáródott. Manapság viszont az egyes
szám 1. személyű igealakok ikes ragozású használata is
kezd elbizonytalanodni: például gyakran jelenik meg az
eszek az eszem helyett, vagy a játszok a játszom helyett. A
nyelvművelés izgalmas kérdése, hogy az ehhez hasonló
változásokat mennyiben kell vagy szabad befolyásolni.
5. 6. 7. 8.

Mit jelent a nyelvrokonság?
Amikor nyelvek rokonságáról beszélünk, akkor a rokonság szót viszonylag szűk értelemben használjuk, és olyan
nyelvek viszonyát értjük rajta, amelyek egy közös nyelvre vezethetők vissza. Azt a közös nyelvet, amelyből a
rokon nyelvek kialakultak, alapnyelvnek nevezzük. Számos oka lehet annak a történelemben, hogy egy nyelvközösség (azonos nyelvet beszélő emberek közössége)
felbomlik. Az egyes csoportok egymástól többé-kevésbé elszigetelten élnek tovább, és más hatások érik őket.
A felbomlott közösség tagjai természetesen továbbra is a
közös nyelvet beszélik, ám ennek a nyelvnek a változása,
fejlődése már csoportonként külön-külön történik. Kellően hosszú idő elteltével olyan különbségek alakulhatnak ki a csoportok által beszélt nyelvváltozatok között,
hogy már külön nyelvekként határozhatjuk meg őket.
Ez a folyamat később természetesen megismétlődhet, és
így újabb és újabb rokon nyelvek keletkezhetnek.
Minél régebben fejlődnek külön a rokon nyelvek, és
minél nagyobb fokú közöttük az elszigetelődés, annál
jelentősebbek lesznek a nyelvek közötti különbségek. A
szláv alapnyelv például egyes kutatások szerint viszonylag későn, a 6–7. században bomlott fel, ezért az utódnyelvek annyira hasonlítanak egymásra, hogy beszélőik
– kisebb-nagyobb nehézségek árán – még meg is érthetik egymást.

de azok is csak úgy hatnak
reánk, ha érzés és gondolkodás által sajátunkká tevők, ha
saját magunkban kiforrva lényünkhez kapcsolódtak, mint
esti szélhez a virágillat, melyben megfürdött.”
(Kölcsey Ferenc: Parainesis –
részlet)
7. Szerinted mennyire szólhat bele a szakember (nyelvművelő, nyelvész, tanár stb.)
a nyelv változásába?

8. Érdekes folyamatnak lehetünk tanúi a tegeződéssel
és magázódással kapcsolatban is. Tapasztalataid szerint
milyen irányú változás van
éppen folyamatban? Gyűjts
minél több konkrét példát!

Hamarosan tanulni fogod, hogy a magyar nyelv esetében az alapnyelvek felbomlása jóval korábban történt,
ezért rokon nyelveink is meglehetősen távoliak.
Milyen módszerekkel igazolható?
Ez a távolság az oka annak, hogy a magyar nyelv esetében a nyelvrokonság nem annyira nyilvánvaló, nem
annyira jól „hallható”, mint például a szláv nyelvek
rokonsága. Magyar anyanyelvűként nincs ahhoz hasonló élményünk, mint amikor például egy lengyel turista
Prágában szeretné megértetni magát. A magyar nyelv
rokonítását a közeli nyelvrokonok hiánya mellett több
más tényező is nehezíti. Azok az alapnyelvek például,
amelyekből a magyart származtatjuk nem adatolhatók
elsődleges írásbeli forrásokkal (a legközelebbi nyelvrokonainkkal közös ugor alapnyelv Kr. e. 1000–500
körül bomlott fel), így azokat az utódnyelvek összehasonlításával tudja rekonstruálni a nyelvtudomány.

ségnek például már kialakulhatott egy sajátos nyelve,
amelyet csak az osztály tagjai értenek meg. Gyűjts ilyen
példákat a saját osztályoddal kapcsolatban!

9. Milyen történelmi okai
lehetnek szerinted egy
nyelvközösség felbomlásának?

11. Keress példákat olyan
nyelvek rokonságára, amelyek beszélői a különbségek
ellenére még viszonylag jól
megértik egymást!

10. Egy nyelv önálló fejlődése kicsiben is megfigyelhető.
Egy végzős osztályközös-

12. Nézz utána, melyek az
általad tanult idegen nyelvek legközelebbi rokonai!

13. Nézz utána az etimológiai szótárban a fiú, a fon, a
hal, a három és a ház szavaink eredetének és finnugor
rokonításuknak!
14. Hozz példákat az idegennyelv-tanulás során jelentkező olyan nehézségekre, amelyeket a magyar és
a célnyelv eltérő nyelvtani
rendszere okoz!
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A nyelvrokonság bizonyítását tehát az összehasonlító nyelvtudomány végzi el. Tudományos szempontból
az egyezések három fajtáját tekintjük bizonyító erejűnek
a nyelvrokonság igazolása szempontjából: a szókészlet
legősibb rétegének egyezését, a szabályos hangmegfelelést és a nyelvtani rendszer rokonságát.
A magyar nyelv szókészletének legősibb rétegébe
tartoznak például a névmások (pl. én, te, ki), a testrészek nevei (pl. fej, íny, nyelv, szív), a rokonságnevek (pl.
anya, apa, öcs, meny), a természeti jelenségek megnevezései (pl. ég, tó, hold, köd), az állat- és növénynevek
(pl. nyúl, féreg, lúd, fa, levél, gyökér), a számnevek (pl.
egy, kettő, három, húsz), és a legalapvetőbb dolgokat kifejező igék (pl. van, él, mond, tud). Ezeknek a szavaknak
a megfelelőjét azonosítani tudjuk a többi, finnugor alapnyelvből kivált nyelvben (manysi, hanti, finn, észt stb.).
Az alapnyelv felbomlását követően az egyes nyelvek
önálló fejlődése során különböző hangtani változások
mehetnek végbe. Amikor az érintett szavak rokon megfelelőit keressük, akkor emiatt olykor éppen az eltérések szabályossága válik bizonyító erejűvé. Az ősmagyar
kor jellegzetes hangváltozása például a réshanggá válás
(spirantizáció) folyamata, amelynek köszönhetően például a szókezdő p-ből f, a szókezdő k-ból pedig h lett,
miközben a rokon nyelvekben megmaradtak az alapnyelvi hangok. Fül szavunk például a következő finnugor
megfelelőkkel azonosítható: pil’ (manysi), pel (hanti),
pel’ (zürjén, votják), pellje (lapp) stb.

Gyűjtsetek példát A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára segítségével további alapszókészletből eredő természeti jelenségek, testrészek neveire és alapvető dolgokat kifejező igékre!

A finnugor nyelvrokonság fontos bizonyítékai a magyar és a rokon nyelvek nyelvtani rendszerének egyezései. A rokonság kimutatható többek között a nyelvek
agglutináló (ragasztó) jellegében, a toldalékok rendszerében, a névszói-igei állítmány igei részének bizonyos esetekben történő elhagyásában vagy a jelzős szerkezetek felépítésében.

Gondolatok a nyelvről
Hogyan változik a nyelv?
A múlt század [a 19. század] második felében úgy gondolták, hogy a hangváltozások egyszerre
jelentkeznek az egész nyelvben, az egyik hangrendszer fokozatosan alakul át egy másikba, s
az összes szó, amelyben egy meghatározott hang jelen volt, egyszerre megváltozik. Ma már
nyilvánvaló, hogy a nyelvi változások nem ilyen mindenre kiterjedő módon mennek végbe.
Egyesek beszédét hamarabb érintik a változások, vannak, akik gyakrabban és rendszeresebben használják az új formákat; egyes szavakat korábban érint a változás, mint másokat. Jobban
megfelel a valóságnak, ha azt mondjuk, a változás folyamatosan halad végig a nyelv szavain: ezt
az elképzelést hívják lexikai diﬀúziónak. Először csak néhány ember változtat meg szórványosan néhány szót (leginkább a gyakran használt szavak vannak kitéve a változásnak), majd egyre
több szóra terjed ki, és egyre szisztematikusabban jelenik meg a változás, végül eléri a szavak
többségét.
A változás sebessége
A nyelvi változások terjedésének sebessége egy jellegzetesen S-alakú görbével ábrázolható.
A változás lassan indul, először kevés szót érint, majd hirtelen felgyorsul, ekkor megy át a legtöbb szó a változáson, majd ismét lelassulva fejeződik be. (Forrás: M.Chen, 1972)
(David Crystal: A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 414.)
• Mi jellemzi a nyelvi változásokat?
• Miben tér el a 19. századi elképzelés?
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I. Összefoglalás
1. Ahány nyelv, annyiféleképpen köszöntjük egymást! Ismerős-e valamelyik köszöntés a következő felsorolásból?
Hello!, Hallo!, Salut!, Bonjour!, Ciao!, Olá. – Keresd meg az
interneten azokat is, amelyeket nem ismertél! Melyik milyen nyelven hangzik el? Keress közös jellemzőket: milyenek a köszönések általában az egyes nyelvekben? Mik a
közös vonásaik?
2. Nehéz megmondani, hány nyelvet beszélünk a Földön,
már csak azért is, mert az egészen kevesek által beszélt
„nyelv”-nél nehéz meghúzni a határt. Keresd meg a világhálón az Ethnologue – Languages of the World nevű honlapot: ott mennyi szerepel?
3. Miért és hogyan változik az idő múlásával a beszélt
nyelvek száma? Az említett honlap évről évre követi a
változást. Milyen előjelű lehet a szám módosulása? Vajon
miért?
4. A számontartott nyelvek elsöprő többségét nagyon
kevesen beszélik: általában egymillió alatt van a nyelvhasználók száma, s alig tíz százalék az, pár száz nyelv, amit
több milliós nagyságrandű lakosság beszél. Ennek tükrében a magyar nyelv hova sorolható vajon?
5. A magyar nyelv a beszélők száma szerint az első száz
nyelvbe tartozik. Keress a neten olyan nyelveket, népeket,
országokat, ahol a beszélők nagyságrendje hasonló a mienkhez!
6. Két nyelv van a világon, amelyet több mint egymilliárd
beszélő használ. Melyik kettő lehet ez? Minek köszönheti
a két nyelv az elterjedtségét szerinted? Gyűjts össze több
lehetséges tényezőt is!
7. Az indoeurópai nyelvek adják együttesen a különböző
nyelveket beszélő emberek felét. Mely nyelvek tartoznak
ide? Milyen földrajzi területeket fednek le? Ismét keress
okokat az elterjedtségük magyarázataként! Arányban
van-e a terület nagysága a nyelvcsalád elterjedtségével?
8. Mit gondolsz, a rokon nyelveket összevetve hogyan
dönthető el, melyik szakadt el régebben a többitől, és melyik később? Milyen összehasonlítási eredmények utalnak
arra, hogy régen váltak el, és mi arra, hogy csak később?
9. Van elmélet, amely szerint minden nyelvcsalád ősi
múltjában ott létezett az alapnyelv, az ősi közös nyelv.
Más elméletek szerint ez csak egy elméleti fogalom, sosem létezett ilyen, hanem a folyamat legelején is sokféle nyelvjárást beszéltek az emberek. Mit gondolsz, miért
nem képzelhető el tényleges bizonyíték akár egyik, akár
másik elmélet mellett?
10. A „víz” szó hasonlósága egészen szembeötlő még
egymástól nagyon távoli indoeurópai nyelvekben is. Water, Wasser, vatten, vand, víz, vezi, vesi, voda, woda stb. Mit
gondolsz, más szavaknál miért homályosabb az összefüggés? Miért ennél a fogalomnál ilyen erőteljes és nyilvánvaló a közös eredet? Milyen fogalmakat kapcsolnál még
ide merőben logikai alapon?
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11. Ha az izoláló, elszigetelő nyelvek egyszerűen egymás
mellé teszik a szótöveket, akkor vajon mivel tudják kifejezni a nyelvtani viszonyokat? Rendelkezésükre áll (hozzáragasztott toldalékok és hajlított tőváltozatok híján) a sok
segédige, segédszó, a hangsúly – többek között. Mi segíthet még a kifejezésben? Olyan jelenségre, szabályrendszerre gondolj, amelyet az angol, a német is alkalmaz, sőt,
a mondatfókusz megismerése alapján a magyar nyelvben
is meglevőnek tekinthetünk!
12. Ha ezekre a többalakú szótöveinkre gondolsz: hó,
hav-, fű, füv-, bokor, bokr- stb. – akkor ezek és csakis ezek
ismeretében hihetnénk-e flektálónak a magyar nyelvet?
Miért igen, miért nem?
13. Mit gondolsz, a gépi intelligenciának melyik nyelvet
könnyebb fordítania? A flektálót, az izolálót vagy az agglutinálót? Vagy mindegy számára a nyelvtípus? Úgy is
kérdezhetjük, melyik szabályrendszerét könnyebb/nehezebb betáplálnia a programozójának?
14. a) A legnagyobb izoláló nyelv (nyelvcsalád) a kínai,
illetve annak változatai, de másfelé is találunk ilyen nyelveket. Nézz utána, például hol!
b) A magyar agglutináló, az angol flektáló. Keress mindkét
csoporthoz példát a Közel-Kelet, a Mediterráneum keleti
partvidékéről!
15. Agglutinálni a szótő elé, a szótő mögé és a szótő belsejébe „ragasztott” toldalékokkal is lehet. A magyar toldalékok jellemzően hol helyezkednek el? Tudsz-e kivételt?
16.
Hol beszélik a legtöbb nyelvet?
A Föld lakosságának 43 százaléka a tíz legnagyobb nyelvet
beszéli. A megközelítőleg 7000 nyelv közül több mint 2000
afrikai, Új-Guinea szigetén (Pápua Új-Guinea és az Indonéz
Köztársaság területén) pedig kb. ezer nyelvet beszélnek. A
legnagyobb „nyelvsűrűséggel” rendelkező ország egy kis
csendes-óceáni szigetország, Vanuatu, amelynek területe
csupán 12118 km2, 12 nagyobb, és több mint 60 kisebb
szigeten helyezkedik el, lakosainak száma pedig nincs egészen 265000. Ezen a kb. két magyarországi megye nagyságú területen 116 nyelvet beszélnek. Összehasonlításképpen: Európában közel 300 nyelvet használnak.
(Forrás: hu/languagesindanger.eu)

Gyűjts információkat a fenti szöveggel kapcsolatban!
Munkádban segítségedre lehet a hu/languagesindanger.
eu oldal, valamint David Crystal A nyelv enciklopédiája
című könyve!
• Melyik az a tíz nyelv, amelyet a legnagyobbaknak tekinthetünk?
• Milyen okai lehetnek, hogy ezek a legelterjedtebbek?
• Milyen nehézségek merülhetnek fel a világ nyelvei számának megállapítása során?

IV. fejezet
Nyelvtörténeti
szöveggyűjtemény
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Olvasmány

A tihanyi apátság alapítólevele (1055)
Magyar nyelvű fordítása:
KRISZTUS. AZ OSZTHATATLAN SZENTHÁROMSÁG NEVÉBEN. ANDRÁS ISTEN SEGÍTŐ KEGYELMÉBŐL A MAGYAROK GYŐZHETETLEN
KIRÁLYA.
Minthogy némely halandók elméjükben többnyire elgyöngülve akár lustaság folytán akár vétkes
hanyagságból, s igen gyakran a világi dolgoknak
hamarosan múló gondjai miatt is tudatlanul, mert
nem emlékeztek rá, könnyelműen a feledésnek
adták át amit láttak és hallottak, ezért a tudósok,
bölcselők s atyáink igen sokan tanácskozással,
okossággal és iparkodásukkal rájöttek, hogy amit
az emberi nem fiai helyesen elhatároztak, azt a
mindig szorgalmas írnokok keze által betűk emlékezetére bízzák, nehogy annak avultsága folytán
nyoma se maradjon a későbbi kor utódaiban.
Minthogy tehát ezt ők hasznosnak és jónak látták,
s hogy a jelenkori összes bölcsek is lássák ugyanazt még hasznosabbnak és kitűnőnek, ezért András a legkeresztényebb jogart viselő hatalmából
folyó parancsából elrendelte, hogy mindaz a megművelt vagy parlagon fekvő föld, szőlő, vetés, szolga, szolgáló, ló, ökör, juh, disznó, méh s ezeknek
őrzőik, valamint az illő egyházi felszerelések, amelyeket és akiket – amint azt jelen oklevél sorjában
megmutatja – a saját és felesége, fiai, leányai és
valamennyi élő és megholt atyafia üdvéért Szűz
Máriának és Szent Ányos püspöknek és hitvallónak a BALATIN fölött a TICHON nevű helyen lévő
egyházához adott, ezen ünnepélyes hártya tanúbizonyságába foglaltassék. Odaadta ugyanis a
fent említett dicső király az előbb írt helyet ott a
szigeten, ahol az egyház alapíttatott, s ennek a határai így jegyeztetnek fel: egy tó van körülötte és
egy töltés, amely a régiek keze munkájával készült;
ezeken belül minden nádas és halászóhely ide tartozik. Ugyanebben a tóban van egy PETRA nevű
hely, amely a többiekkel együtt ide tartozik. És
tudja meg mindenki, hogy ami gyümölcsös, kaszáló és más egyéb – a szőlőkön kívül – a szigeten
van, ide tartozik. A királyi rétek pedig, amelyek a
szigethez legközelebb fekvő falu mellett terülnek
el, ugyanezt az egyházat illetik. Van egy rév is ezen
a tavon, s ez hasonlóképpen hozzá tartozik. Azon
a FUK nevű patakon ugyanis, amely a mondott tóból folyik ki, van egy hely, ahol a népek átjárnak,
néha a hídon, gyakran pedig a gázlón át, s ez szintén ide tartozik. Másik hely az, aminek HULUOODI
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a neve, ez szintén a tónál kezdődik és egészen ide
tartozik; hasonlóképpen mindaz, ami ettől a HULUOODI-tól a kis hegyig és ettől a TURKU tóig fekszik, amelynek a fele a népé, fele pedig az egyházé.
Ez a hely egészen a ZAKADAT-ig, innen a nagy útig,
azután az ARUK szögletéig, majd a SEG-ig és tovább URSA-ig, innen pedig a nagy tóig terjed. Ezen
kívül van egy másik szénakaszálásra alkalmas és
megfelelő hely a ZILU KUT és a KUES KUT között,
amely ide tartozik. Hasonlóképpen ide tartozik
egy másik jó szénatermő hely, a KERTHEL. A fent
mondott egyházhoz tartozik továbbá egy hely,
amely ugyancsak a BOLATIN tónál kezdődik s
KOKU ZARMA a neve, ez a KEURIS TUE-re vezető
nagy útig és innen megint a már gyakran említett
tóig terjed. Mindaz pedig, amit ezek a határok foglalnak magukba, legyen az sziget, szénatermő hely
vagy rét, kétségen kívül ezé az egyházé. Rajtuk kívül ide tartoznak ennek az egyháznak a szolgái a
földjükkel és a halászóhelyeikkel, amelyeket előbb
a többi néppel együtt bírtak. Azt a sok köröskörül
fekvő cserjést pedig az említett király a tisztjei kezével jelöltette ki ugyanennek az egyháznak tulajdonául. Ugyanezé az egyházé lettek mindazok a
halászóhelyek és nádasok, amelyek a SEKU UEIEZE
és a révhez vezető út között fekszenek. A fent
megírtakkal együtt van egy másik hely is, ugyancsak a BOLATIN-ban PUTU UUEIEZE és KNEZ között, s ez is a szent egyházhoz tartozik halászóhelyeivel és nádasaival együtt. A hasonlóképpen
minden jövedelmükkel az itteni kaszálóhoz és rétekhez tartozókon kívül van egy LUPA nevű hely,
ahol különböző fajtájú fák vannak, és ide tartozik
három másik hely is, amelyek nagyon alkalmasak
szénakaszálásra. Másutt van egy falu, amelyet GAMAS-nak hívnak; ebben a mondott egyháznak van
földje, s ezt két út határolja: az egyiknek neve ZIGET ZADU, a másik a nagy út, s ezek Szent Kelemennél végződnek. Az erdő pedig, amely itt a királyé volt, s amelyet mezők és völgyek vesznek körül,
az említett egyházat illeti, kivéve mindazt, amiről
– mint láttuk – már fentebb említés történt. Egy
másik helynek, amelynek GISNAV a neve, ezek a
határai: a FIZEG menti MUNORAU KEREKU, innen
ULUUES MEGAIA-hoz megy, azután a MONORAU
BUKUREA, innen FIZEG AZAA-hoz, majd FYZEG-en
túl BROKINA REA és innen a közútig, s ezen vonul a
KURTUEL FA-ig, innen pedig a HURHU-ig, azután
egy másik útig, amely megint a MONARAU KEREKU-hoz vezet. Mindaz pedig, ami ezeken a határo-

kon belül terül el – a szőlőket kivéve – a már említett egyházhoz tartozik. Van még azután egy
MORTIS nevű hely, amelynek határa a SAR FEU-nél
kezdődik, innen az ERI ITUREA, majd GNIR UUEGE
HOLMODIA REA és innen MORTIS UUASARA KUTA
REA s ezután NOGU AZAH FEHE REA, innen CASTELIC-hoz és aFEHERUUARU REA MENEH HODU
UTU REA, azután PETRE ZENAIA HEL REA. Ezek
mellett másutt van egy falu, amelynek FOTUDI a
neve s ebben ennek az egyháznak van szántóföldje, amelynek ezek a határai: a nagy út innen az
ARUK TUE-ig, amely völgy a KANGREZ útig nyúlik,
tovább a LEANSYHER-ig, innen ARUK FEE-ig, majd
LUAZU HOLMA-ig, azután pedig a KAZTELIC-ba
vezető útig. Mindaz, amit e határok zárnak körül,
hasonlóképp az említett egyházé. Másutt van egy
hely és szántóföld rétekkel, amelyet hasonlóképpen a király tisztjei jelöltek ott ki. Ennek a birtoknak a határában van egy erdő, amelynek határa az
ECLI révnél kezdődik és FIDEMSI-ig megy, innen az
ARUK TUE-hez vezető nagy útig, tovább pedig a
kőfejig, azután BAGAT MEZEE-ig vonul, majd innen ASAUUEGI-hoz. Ebben az erdőben sok kis halastó van, s ezek mind a fentírt egyházéi, három
kivételével, amelyek közül kettő a királyé, a harmadik pedig Szent Mihályé, OPOUDI és LOPDI a királyéi. Ha pedig vannak ugyanitt termő és nem termő fák, ugyanazt az egyházat illetik mindazzal
együtt, amit előbb feljegyeztünk. Van egy lólegeltető hely, amelynek határa keletről a BALUUANA-nál kezdődik, innen AUI-hoz, azután az ELEUUI
HUMUK-hoz, majd a HARMU FERTEU-hoz, azután
a RUUOZ LICU-hoz s innen a HARMU HIG-hez
megy, innen a IOHTUCOU-hoz, azután a BABU
HUMCA-hoz ér el, innen az OLUPHELREA, azután
pedig a CUESTI-hez, innen a CULUN vize közepén
vonul, ettől a FEKETE KUMUC-ig, innen pedig a
FUEGNES HUMUC-hoz, azután a CUES HUMUC-hoz
megy, majd a GUNUSARA-ig, innen aZAKADAT-ig
és tovább a SERNE HOLMA-ig, azután a BALUUEAN-ig vezető ARUK-ig. Mindaz, ami e helyeken bozótosban, nádasban és rétekben található, ezen
szent egyházhoz tartoznak. Mindazokkal együtt,
amelyeket már fentebb megírtak, a kegyes király
ennek a szent egyháznak adományozta SUMIG vásárvámjának harmadát, hasonlóképp THELENA
révének és vámjának harmadát. Odaadta továbbá
SEGISTO tavát is. Az istentisztelet serény és fáradhatatlan végzésére, de a szentek dicsőítésére s
tiszteletére is szerzetesek seregét gyűjtöttük oda, s
királyi bőkezűséggel gondoskodtunk számukra
mindenről, ami ételükhöz, italukhoz vagy ruházatukhoz szükséges, hogy Isten szolgálatában ne

lanyhuljanak vagy ne legyen okuk az ebben való
restségre. Hogy pedig idők folyamán azokra nézve, amiket Krisztus tiszteletére s az ott élők és nekik szolgálók eltartására az előbb mondott egyháznak adtunk, semmiféle patvarkodástól ne
szenvedjenek, a jelen hártyán a jegyző kezével
minden egyenként fel van jegyezve. Van tehát
húsz eke föld, hatvan háznéppel, húsz szőlőműves
szőlővel, húsz lovas szolga, tíz halász, öt lovász, három gulyás, három juhász, két kanász, két méhész,
két szakács, két tímár, két kovács, egy aranyműves,
két kádár, két molnár malmokkal, két esztergályos,
egy ruhamosó, egy szűcs, tíz szolgáló. Ezeken kívül
harmincnégy hírnök lovaikkal, száz tehén, hétszáz
juh, száz sertés, ötven kas méh. Ezeken kívül a
szerzetesek szükségletére évenként ötven csikót
adunk a királyi ménesből. Az egyház szolgáinak
száma összesen száznegyven háznép. Mindezeket
szabad ajándékozással adtuk az előbb mondott
monostornak. S nehogy valaki a következő idők
folyamán bármit ezekből megkárosítani vagy vis�szavonni merészeljen, azt átkunkkal fenyegetjük.
Ha pedig valaki rossz tanácstól félrevezetve ezen
rendelet áthágója találna lenni, kitaszítva Isten
örök büntetéssel sújtsa és kényszerítsék tizenkét
font arany megfizetésére. S hogy ezen összeírás
érvényes és sértetlen maradjon, pecsétünk rányomásával jelöltük meg, s átadtuk híveinknek megerősítésre. + Benedek érsek jele. +Mór püspök jele.
+Kelemen püspök jele. +Lázár apát jele. +Gilkó ispán jele. +Zacheus nádor jele. +Vojtek ispán jele.
+Miklós püspök jele.
András király
+Lajos ispán jele. +Ernye ispán jele. +Vid ispán jele.
+Márton ispán jele. +Illés ispán jele. +András ispán
jele. +Fancel ispán jele. +Nana lovász jele. +Koppány bíró jele. +Preca asztalnok jele. +Celu tisztviselő jele. A hétszintes menny és az egész teremtés
egy Istene üdvösséghozó megtestesülése ezerötvenötödik esztendejében, amikor az elölmondott
győzelmes fejedelem királyságának kilencedik
esztendejében szerencsésen uralkodott és vele
a legnemesebb Béla herceg, állította össze ezt az
ünnepélyes oklevelet a boldogságos Miklós főpap, aki ez idő szerint a királyi udvar jegyzőjeként
tevékenykedett, s a király saját kezevonásával hitelesítette a már fentírt tanúk jelenlétében.
(Holub József és Érszegi Géza fordítása.
Forrás: tihanyiapatsag.hu)
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Leírás
I. András király (1046–1060) Szűz Mária és Szent
Ányos püspök tiszteletére maga és családja lelki
üdvéért alapította a tihanyi monostort. Szűz Mária
I. (Szent) István ismert országfelajánlása óta Magyarország védelmezője. Ányos Galliában Vienne
közelében született 358 táján. Harmincévesen lett
Orleans püspöke. Sokat tett a városáért, amely
különösen hálás volt neki, hogy tanácsai és imái
révén sikerült megmenteni a várost Attila hun seregétől. A kilencvenes éveinek közepén halt meg
453. november 17-én. Sírja zarándokhely lett, s sajátos módon itt tették le a frank királyok ünnepélyes esküjüket, ha szerződést, szövetséget kötöttek, sőt itt tisztázhatták magukat a főemberek, ha
gyanúba keveredtek, hogy hűtlenek lettek urukhoz. Az uralkodó és uralkodó közötti egyezséget,
az uralkodó és alattvalói közötti hűséget szavatoló
Szent Ányos nem véletlenül lett a magyar király
alapította monostor védőszentje. I. Andrásnak
ugyanis nemcsak a császár újabb és újabb rohamaival kellett megküzdenie trónja védelmében,
de szerette volna fiának, Salamonnak is a trónt
biztosítani. Trónjának szilárdsága, a testvére, Béla
herceg és a pártütésre kész alattvalók ígéretein
múlott. Ígéreteik szavatolását rábízta tehát Szent
Ányosra.
Az oklevelet a korszak általános íróanyagára,
ún. déli hártyára írták, s – ahogy a szövegében is
olvashatjuk – tekercs (tomus) formában őrizték.
Ami a szövegét illeti, ismert kialakult formulái
voltak már a 11. század derekán az okleveleknek.
Nemcsak a bevezetés és tárgyalás és befejezés részei különültek el egymástól simára csiszolt, kerek
mondatokkal, hanem kisebb, oklevélről-oklevélre
ismétlődő, csak üres formaságoknak tetsző részek is elkülönültek a nagyobb egységeken belül.
A hitelesítés mindig annak a pecsétjével történt,
akinek a nevében kelt az oklevél. Az aljára került
azok aláírása, akik jelen voltak az oklevélben leírt
eseménynél, vagy netán részt is vettek benne. Az
aláírások között megtaláljuk az e korra jellemző királyi monogrammát is, vagyis a király nevének betűiből formált rajzot. Akár a megpecsételés, akár
a tanúk sora rendkívül fontos az oklevél hitelességének bizonyításában. Sajnos, az oklevél pecsétje
az idők folyamán lepergett, a tanúk neve azonban megmaradt, sőt ismerjük is őket javarészt. Az
aláírás két részből áll: egy keresztből és a kereszt
mellett a keresztet rajzoló nevéből. A keresztet az
„aláíró” rajzolta, az „aláíró” megnevezése azonban
az „aláírók” írnokainak (clerici) munkája. A király
sem maga szokta a saját monogramját megrajzol-
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ni, többnyire az előre megrajzolt monogramma
egyetlen hiányzó vonalát húzza csak be. Végére az
oklevél egyik legfontosabb része, a keltezés került.
A keltezésben feltüntették Béla herceget, a király
öccsét, aki ekkor még együtt uralkodik András
testvérével, s utóbb I. Béla néven követi bátyját a
magyar trónon. A legvégén pedig utalnak arra, ki
volt az oklevél elkészítésével megbízott személy:
Miklós püspök. Számtalan jel mutat arra, hogy korának legműveltebb emberei közé tartozott a krónikaíró, nemzetközi szerződések és magánlevek
kitűnő ismerője és írója, Miklós püspök. A tihanyi
oklevél gyönyörű kerek latin mondatai, az egyes
kifejezések végén szokásos rímes végződések élő
tanúi a püspök tanultságának. Az oklevél elején,
ahol az írás elméleti indokáról olvashatunk magvas elmefuttatást, rálelhetünk arra, ki is volt, aki
írta az oklevelet: az írnok, akinek a keze (per manus
scriptorum) mentette meg az emlékezet számára
a történteket. Az írnok a szépírás mestere ebben a
korban, tanultsága arra képesíti elsősorban, hogy
lemásolja szép betűkkel azt, amit mások megfogalmaztak, lejegyeztek. Már első látásra észrevehetjük, hogy oklevelünk írója igyekezett gondos
munkát végezni. Egyenletesen megformált betűi
jól olvashatóvá teszik írását. Vajon ki készítette azt
a fogalmazványt, amit írnokunk lemásolt? Erre is
megtaláljuk a feleletet az oklevelünkben, ahol
azt olvashatjuk, hogy a jegyző (notarius) kezéből
származott mindaz az adat, ami az oklevélben található. A jegyzőről pedig tudjuk, ki volt, hiszen
az oklevél záró részéből kiderül, hogy a királyi udvarban a jegyzői hivatalt ekkor Miklós püspökünk
töltötte be. Ő volt tehát az oklevél jegyzője, vagyis
fogalmazója, s az ő fogalmazványából dolgozott
az írnok. Szembeszökő, hogy a birtokhatárok leírásának megszövegezése elüt az oklevél többi
részétől. Ebben a részben ugyanis nem a király
beszél a szokásos fejedelmi többesben (adtuk,
adományoztuk stb.), hanem a feljegyzés készítője
beszél a királyról harmadik személyben (átadta,
odaadta stb.), s ebben a részben találjuk a magyar
szövegeket is. Ez arra utal, hogy a birtokok határjárását lejegyző betűvető sem az írnok, sem a jegyző
nem lehetett. Az oklevél elkészítése négy-öt ember összehangolt munkája révén és a korszakban
általános, több évszázadon át kijegecesedett okleveles formulák alapján született meg. A tihanyi
alapítólevél az első eredetiben fennmaradt hiteles
oklevelünk.
(A tihanyi apátság alapítólevele. Érszegi Géza leírása.
Forrás: nyelvemlekek.oszk.hu)

A tihanyi apátság alapítólevelének nyelvi érdekességei
A tihanyi apátság alapítólevele (= Tihanyi alapítólevél, TA.) a legrégebbi eredetiben fennmaradt hiteles magyarországi nyelvemlék. 1055-ben I. András (= I. Endre) állíttatta ki a tihanyi bencés apátság
megalapítását tartalmazó latin nyelvű oklevelet,
amely felsorolja az apátságnak adományozandó
birtokokat, és kijelöli a birtokhatárokat. Az oklevél
fogalmazója valószínűleg Miklós püspök volt, de
maga a latin szöveg sem egynemű: a keretszöveg
kiváló latinságú, a birtokneveket tartalmazó rendelkező rész viszont sokkal darabosabb. Az oklevél
leírója ismét más személy lehetett. Az oklevélben
82 olyan szórvány különíthető el, amely helyet jelöl meg: főként helynevek (sumig, tichon, balatin),
kisebb részben közszói helymegjelölés (kurtuel fa,
kert hel), és vannak olyanok is, amelyeknek nyelvészeti magyarázata bizonytalan (kangrez). Az egyes
szórványokból 60 közszó és 33 képző is kielemezhető, az iratban több mint 20 személynév is szerepel.
Az anyag a korábbi nyelvemlékeknél gazdagabb vizsgálati lehetőséget kínál: a helynévadás, a

helyesírás–hangjelölés, a hangtan és a szótan kérdésein túl a latin szövegbe beágyazódott néhány
magyar szerkezet (pl. monarau bukurea ’mogyoróbokorig’, ohut cutarea ’ó út kútjáig’) és mondattöredék (feheruuaru rea meneh hodu utu rea ’Fehérvárig menő hadútig’) már a nyelvtani rendszer
kutatásához is ad bizonyos fogódzókat. […]
Néhány szórvány az alapítólevélből: gisnav
[dzsisznau] ’disznó’, fizeg [fizedźs] ’Füzegy: Füzes
folyó’, munorau kereku [monyarau kerekü] ’mogyoróerdő’, uluues megaia [ülüβes ~ ülβes medźsájá]
’ölyves határa’, monarau buku[r]rea ’mogyoróbokorig’, brokinarea [brëkinyá rëá] ’berkenyefa, berkenyés’, kurtuel fa [kürtβél(y) fá] ’körtefa’, sar feu [sár
feü] ’Sár patak forrása’, ohut cutarea [oγ út kutá rëá]
’a régi út kútjáig’, mortis uuasara kuta rea [martis
βásárá kutá rëá] ’Martos vásárterének kútjáig’, ca(s)
telic [kesztëlic] ’Kesztölc’, feheruuaru rea meneh
hodu utu rea [feèérβáru (feèerüβáru) rëá meneè(γ)
hodu utu rëá] ’Fehérvárig menő hadútig’, petre zenaia hel rea [petré szénájá hel rëá] ’Petre szénája
nevű helyig’.
(Terbe Erika: A nyelvemlékek. In:
A magyar nyelvtörténet kézikönyve.
Föszerk.: Kiss Jenő. Tinta Kiadó, Budapest, 2018. 56–57.)

1. Hogyan kapcsolódik Szent Ányos a tihanyi apátsághoz?
2. Mi minden kutatására ad lehetőséget ez a nyelvemlékünk?
3. Tervezz egy posztot, amely segítségével bemutatod A tihanyi apátság alapítólevelének
érdekességeit!

91

Halotti beszéd és könyörgés (1192 és 1195 között)
Betűhív közlés: Sermo super sepulchrum

Egykori feltehető olvasat:

Latiatuc feleym zumtuchel / / mic vogmuc. ysa pur
es chomov uogmuc. Menyi milostben / / terumteve
eleve mív isemucut adamut. es odutta vola neki / /
paradisumut hazóá. Es mend paradisumben uolov
gimilcíctul / / munda neki elnie. Heon tilutoa wt
ig fa gimilce tvl. Ge / / mundoa neki meret nu(m)
eneyc. ysa kí nopun emdul oz gimils / / twl. halalnec
halaláál holz. Hadlaua choltat terumteve isten /
/ tvl. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. es
evec oz tiluvt / / gimilstwl. es oz gimilsben halalut
evec. Es oz gimilsnec vvl / / keseruv uola vize. hug
turchucat mige zocoztia vola. / / Num heon muga
nec. ge mend w foianec halalut evec. / / Horogu
vec isten. es veteve wt ez muncas vilagbele. es levn
/ / halanec es puculnec feze. es mend w nemenec.
Kic ozvc. / / miv vogmuc. Hug es tiv latiatuc
szumtuchel. isa es num / / igg ember mulchotia
ez vermut. ysa mend ozchuz iarov / / vogmuc.
Wimagguc uromc isten kegilmet ez lelic ert. hug /
/ iorgossun w neki. es kegiggen. es bulscassa mend
w bunet. / / Es vimagguc szen achscin mariat. es
bovdug michael archangelt. / / es mend angelcut.
hug uimaggonoc erette. Es uimagguc / / szent
peter urot. kinec odut hotolm ovdonia. es ketnie.
hug ovga mend w bunet. Es vimagguc mend
szentucut. / / hug legenec neki seged uromc scine
eleut. hug isten ív ui- / / madsagucmia bulsassa
w bunet. Es zoboducha wt urdung / / ildetuitvl.
es pucul kinzotviatwl. es vezesse wt paradisu(m)
/ / nugulmabeli. es oggun neki munhi uruzagbele
utot. es / / mend iovben rezet. Es keassatuc
uromchuz charmul. Kirl. (Kyrieleyson).
Scerelmes bratym uimagguc ez scegin ember
lilki ert. / / kit yr ez nopun ez homus vilag
timnucebelevl mente. / / kinec ez nopun testet
tumetívc. hug ur uvt kegilmehel / / abraam. ysaac.
iacob. kebeleben helhezie. hug birsagnop / / ívtua
mend w szentíí es unuttei cuzicun iov / / felevl
iochtotnia ilezie wt. Es tiv bennetuc. clamate III.
K[yrieleyson].

Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isȧ, por
ës homou vogymuk. Mënyi milosztben terömtevé
elevé miü isëmüköt Ádámot, ës aduttȧ valá neki
pȧrȧdicsumot hȧzoá. Ës mënd pȧrȧdicsumben
valou gyimilcsëktűl mondá neki élnië. Hëon tilutoá
űt igy fá gyimilcsétűl. Gye mondoá neki, mérët nüm
ënëik : isȧ, ki napon ëmdöl az gyimilcstűl, hȧlálnek
hȧláláȧl holsz. Hȧdlȧvá holtát terömtevé Istentűl,
gye feledevé. Engedé ürdüng intetüinek, ës ëvék
az tilvot gyimilcstűl. Ës az gyimilcsben hȧlálut
evék. Ës az gyimilcsnek úl keseröü valá vizë, hugy
turkokȧt migé szakasztja valá. Nüm hëon mogánek,
gye mënd ű fajánek hȧlálut ëvék. Haraguvék Isten,
ës vetevé űt ez munkás világ belé: és lëün hȧlálnek
ës pukulnek fëszë, ës mënd ű nemének. Kik azok?
Miü vogymuk. Hugy ës tiü látjátuk szümtükhel:
isȧ, ës nüm igy embër múlhatjȧ ez vermöt, isȧ
mënd azhuz járou vogymuk. Vimádjuk Uromk
Isten këgyilmét ez lélekért, hugy jorgasson ű neki,
ës kegyigy-gyën, ës bulcsássȧ mënd ű bűnét! Ës
vimádjok szen[t] ȧhszin Máriát és boudog Miháël
ȧrhȧngyëlt ës mënd ȧngyëlkot, hugy vimádjanak
érëttë! Ës vimádjok szent Pétër urat, kinek adot
hatalm oudaniȧ ës këtnië, hugy oudjȧ mënd ű
bűnét! Ës vimádjok mënd szentököt, hugy lëgyenek
neki segéd Uromk színë eleüt, hugy Isten iü
vimádságok miá bulcsássȧ ű bűnét! Ës szobadohhȧ
űt ürdüng ildetüitűl ës pukul kínzatujátúl, ës
vezessë űt pȧrȧdicsum nyugalmȧ belí, ës adjon neki
münyi uruszág belé utat ës mënd jouben részët!
Ës kíássátuk Uromkhuz hármúl: kyrie eleison!
Szerelmes brátim! vimádjomuk ez szëgín embër
lilkíért, kit Úr ez napon ez hamus világ timnücë
belől menté, kinek ez napon testét tömetjök; hugy
Úr űt këgyilméhel Ábrȧám, Izsák, Jȧkob kebelében
helhezjë; hugy bírságnap jutvá mënd ű szentëi ës
ünüttei küzëkön jou felől johtatniȧ íleszjë űt! Ës tiü
bennetük. Clamate ter: kyrie eleison!

(Pray-kódex 136r – ÓMOlv 69–70)
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Értelmezés:
Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: íme, por
és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremté kezdetben [Úr] mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki
paradicsomot házzá. És mind[en] paradicsomban
való gyümölcsöktől monda neki élnie. Csupán tiltá
őt egy fa gyümölcsétől. De mondá neki, mért ne ennék: „Bizony, [a]ki napon eendel az[on] gyümölcstől, halálnak halálával halsz”. Hallá holtát teremtő
Istentől, de feledé. Engede ördög intetének, és evék
az[on] tiltott gyümölcstől, és az[on] gyümölcsben
halált evék. És az[on] gyümölcsnek oly keserű vala
leve, hogy torkát megszakasztja vala. Nem csupán
magának, de mind[en] ő fajának halált evék. Haraguvék Isten, és veté őt ez munkás világba: és lőn
halálnak és pokolnak martaléka, és mind[en] ő nemének. Kik azok? mi vagyunk. [A]hogy is ti látjátok
szemetekkel: Bizony, egy ember sem kerülheti el ez
vermet, bizony, mind ahhoz járó vagyunk. Imádjuk
Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy irgalmazzon
őneki, és kegyelmezzen, és bocsássa mind[en] ő
bűnét! És imádjuk Szent Asszony Máriát és Boldog
Mihály arkangyalt és mind[en] angyalokat, hogy
imádjanak érte! És imádjuk Szent Péter urat, akinek
ad[at]ott hatalom oldania és kötnie, hogy oldja
mind[en] ő bűnét. És imádjuk mind[en] szenteket,
hogy legyenek neki segedelmére Urunk színe előtt,
hogy Isten ő imádságuk miá bocsássa ő bűnét! És
szabadítsa őt ördög üldözésétől és pokol kínzásától, és vezesse őt paradicsom nyugalmába, és adjon
neki mennyországba utat, és mind[en] jóban részt!
És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: kyrie eleison!
Szerelmes Testvéreim! imádjunk e szegény ember
lelkéért, [a]kit Úr e napon e hamis világ tömlöcéből
mente, [a]kinek e napon testét temetjük, hogy Úr
őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelében
helyezze, hogy bírságnap jutva mind[en] ő szentei
és kiválasztottai között jobb felől iktatnia élessze fel
őt! És tibennetek. Clamate ter: kyrie eleison!
(BENKŐ Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp. 1980. 47–49, 55–57. alapján)
(Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor (1000–1530). Szerk.: Madas Edit. Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. Forrás: sermones.elte.
hu)

Leírás
A legkorábbi – fennmaradt – magyar nyelvű szöveg a 32 soros Halotti beszéd és könyörgés. Az
1195 körül, a kódex törzsszövegével együtt másolt temetési beszéd nyelvtörténeti, stilisztikai és
műfajtörténeti szempontból egyaránt különleges jelentőségű.
A Pray-kódexben (ld. az előző tételt), a teme-

tési szertartás függelékében kapott helyet egy
hozzá hasonló latin nyelvű temetési beszéddel
együtt (f. 136r–v). A két beszéd azonos alkalomra,
de különböző hallgatóság számára készült, aszerint, hogy a gyászolók laikusok voltak-e vagy latinul tudó klerikusok, szerzetesek. A latin nyelvű
szertartás szövegében pontosan meg van jelölve
a hely, a test behantolása után, amikor a papnak
beszédet kellett mondani: „Hic fiat sermo ad populum” (f. 134r). Ezt a rubrikát ugyanott egy latin
nyelvű imádság követi, ennek szó szerinti fordítása a Halotti beszédhez kapcsolódó könyörgés.
A Halotti beszéddel kapcsolatban számos méltatója hangsúlyozza, hogy milyen közel áll az
élő beszédhez, milyen nagy hangsúlyt kapnak
benne a jó hangzás elemei, s milyen kitűnően
adaptálja a latin retorika eszközeit (felkiáltás, kérdés, ismétlés, alliteráció, figura etimologica stb.).
Kérdéssel és a sírra való rámutatással kezdődik:
Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk? Bizony,
por és hamu vagyunk! A Teremtés könyvére való
utalást (3,19) fejti ki a következő néhány sor a paradicsomi léttől Ádám bűnbeesésén, halandóvá
válásán és kiűzetésén át a küzdelmes földi életig
és a mindenkit elnyelő sírgödörig. A körülállt sír
azonban közben üdvtörténeti dimenziókba került, az ember sorsa nem ér itt véget, a halott jövendője még nem dőlt el végleg: a pap és a hívek
imádságukkal hozzásegíthetik az üdvözüléshez.
A Beszéd következő 10 sora imádság a halott lelkéért Szűz Máriához, Szent Mihály arkangyalhoz,
Szent Péterhez és minden szenthez. Főként azokhoz könyörögnek, akiknek a bűnök megbocsátásában és az ítélkezésben szerepe van. Ezután
következik a tulajdonképpeni Könyörgés annak
reményében, hogy a halott „bírságnap”, vagyis
az utolsó ítéletkor feltámadván Krisztus jobbján,
a szentek közt kap majd helyet. A hívek mindkét
imádságot Kyrie eleison (Uram, irgalmazz) kiáltással erősítik meg.
A szövegegyüttes nagyobb része imádság,
melyek közül az első több forrásból szabadon
van összeállítva, a második egy adott latin ima
kötelezően szó szerinti fordítása. Maga a Beszéd
szabad adaptációja a latin sermónak, de egyszerűségében erőteljesebb, stilisztikai szempontból
pedig teljesen egyenértékű vele. Minden bizon�nyal a szóbeliségben hosszan formálódott, többször elmondták, mire eljutott egy szerkönyvig,
ahol végső formáját elnyerte. Az egész középkoron át latin prédikációminták alapján prédikáltak
anyanyelven. A Halotti beszéd a magyar nyelvű prédikációirodalom egyetlen olyan emléke,
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melyet többé-kevésbé abban a formában jegyeztek le, ahogy elhangzott, illetve úgy olvasták
fel (mondták el), amint rögzítették.
A Halotti beszédből az első, hét sornyi részletet Pray György tette közzé 1770-ben, a Ráskai
Lea-féle magyar nyelvű Margit-legenda első kiadásában, a két nyelvemlék közti két évszázadnyi korkülönbség érzékeltetésére. Még ebben az
évben átadta a beszéd teljes szövegét Sajnovics
János jezsuita csillagásznak, aki éppen a magyar
és a lapp nyelv rokonságát demonstrálta Koppenhágában, a dán királyi tudós társaságban.

Nagyon kapóra jött számára a nyelv változását
dokumentáló ősi magyar szöveg. A Demonstratio
második, nagyszombati kiadását rögtön ki is egészítette a mű betű szerinti átiratával, a rendtárs
Faludi Ferenc olvasatával, s – a magyarul nem
tudók számára – a szöveg latin fordításával (Sajnovics 1770–1771/1994, D4-D8). A Könyörgésről
és a Halotti beszédet követő latin sermóról nem
tudott. Toldy Ferenc nevezi először Halotti beszédnek a műfaj egyik régi nevéből tulajdonnevet képezve.
(Halotti beszéd és könyörgés. Madas Edit leírása.
Forrás: nyelvemlekek.oszk.hu)

1. Tanulmányozd a Halotti beszéd betűhív közlését!
a) Gyűjts olyan kifejezéseket a nyelvemlékből, amelyeknek helyesírása nem változott!
b) Gyűjts olyan kifejezéseket a szövegből, amelyeknek megértése nehézséget okoz számodra!
c) Melyik szónak az alakját tartod a legkülönösebbnek? Miért?
2. Mikor adták ki először a Halotti beszéd részletét nyomtatásban?
3. Ki nevezte először Halotti beszédnek? Mi alapján jött az elnevezés?
4. Tervezz egy posztot, amely segítségével bemutatod a Halotti beszéd érdekességeit!
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Nyelvtani elemzésekkel ellátott online szöveggyűjtemény.
A Nádasdy-levelektől a boszorkányperekig
A kortárs nyelvvel foglalkozó kutatásoknak egyszerű dolguk van az adatgyűjtés szempontjából,
hiszen a kutató bármilyen mennyiségű vizsgálati
anyaghoz könnyen hozzájut. Nehezebb a helyzete
annak, aki korábbi korok nyelvével foglalkozik, mivel ebben az esetben az anyaggyűjtés lehetőségei
már jóval szűkebbek; s annál inkább azok, minél
régebbi múltba megyünk vissza.
Ha a mai nyelvet szeretnénk leírni, rendelkezésünkre áll a nyomtatás, a hangrögzítés és az
internet kínálta összes lehetőség, de akár meg is
kérdezhetünk nyelvhasználókat, kitöltethetünk
teszteket, és nem utolsó sorban saját nyelvi kompetenciánkra is építhetünk. Ha viszont néhány
évszázaddal korábbi jelenségeket kívánunk vizsgálni, csak az írásban fennmaradt munkákból
gyűjthetünk adatokat. Ezek elsősorban irodalmi,
vallásos, tudományos – tehát nagyobb nyilvánosságnak szánt – művek. Aki a mindennapi nyelvhasználatra kíváncsi, azt kell felkutatnia, milyen
magánéleti műfajokat rejtenek a korszakból fennmaradt kéziratok. A 16–18. századból kétféle műfajra is hagyatkozhatunk: a magánlevelezésre és a
bírósági periratokra (az utóbbiakból elsősorban a
tanúvallomások szövegeire).
A munkálat, amelyet az alábbi cikk bemutat,
arra vállalkozott, hogy ezekből a kéziratos anyagokból készítsen olyan digitális változatot, amelyben a szövegek eredetiben is megjeleníthetők,
de a mai sztenderd köznyelvhez alkalmazott formájukban is olvashatók, valamint minden egyes
szónak a szófaji minősítését és a morfológiai (azaz
a szó elemeire vonatkozó) elemzését is tartalmazzák. A projektum eredményeképpen létrejön az
első magyar nyelvű történeti magánéleti adatbázis. A feldolgozott anyag hossza ezúttal négymillió
karakter, de a későbbiekben tovább bővíthető a
terjedelem.
Digitális szöveggyűjtemény
Az elektronikus adatbázisok korszaka előtt egyegy nyelvtörténeti témához a kutató úgy gyűjtött
adatokat, hogy – sokoldalú előtanulmányok után
– kijelölte a vizsgálatba bevonni szándékozott szövegeket, és az adott tárgykörbe tartozó összes jelenséget egyenként kimásolta belőlük. (Ez volt az
úgynevezett cédulázás.)
Az elektronikus adatbázisok megépültével ös�szehasonlíthatatlanul egyszerűbben és gyorsabban juthatunk nagy mennyiségű megbízható

adathoz. A jelen cikk tárgyát képező projektum
elsősorban a történeti morfológiai, lexikológiai,
szociolingvisztikai kutatásokhoz kínál anyagot,
de segítségül szolgál a történeti mondattani és
pragmatikai vizsgálatokhoz is, ahogyan mindezen
területek oktatásához is használható. Az anyag
összeállítása során jelentős figyelem jut a szociolingvisztikai szempontoknak: a perek szövegei
változatos időkört és területi megoszlást képviselnek, a leveleknél pedig további szempontok is figyelmet kapnak: az író társadalmi státusza, neme,
a címzetthez fűződő kapcsolata és a levél létrejöttének módja (saját kezű-e vagy sem). A nyelvtörténeti adatok publikálása terén már az is jelentős
előrelépés volna, ha pusztán elektronikusan közzétennénk a szövegeket. Meghatározott betűsorokat így is nagy mennyiségben lehetne kigyűjteni az anyagból. Teljes listákat is össze tudna állítani
az, aki járatos a keresőprogramok kínálta lehetőségekben, és otthonosan mozog a tudományterületen is, vagyis fel tudja mérni, milyen alakokra
kell rákeresni, amikor egy adott szó összesféle előfordulását meg akarja kapni. Ehhez a vizsgálni kívánt jelenség előzetes tanulmányozására éppúgy
szükség van, mint az adott szöveg hangjelölési,
helyesírási sajátosságainak felmérésére. Egy ilyen
korpuszban tehát elsősorban a magyar nyelvtörténet szakemberei tudnának megbízható gyűjtéseket végezni. S nekik is további – esetleg jelentős
– kiegészítő munkát jelentene a homonim betűsorok kiszűrése a találati listából.
Morfológiailag elemzett adatsor
A projektum mindezek miatt lényegesen többre
törekszik annál, minthogy csak egy elektronikus
szöveggyűjteményt adjon közre. A morfológiailag
elemzett adatsor felbecsülhetetlen jelentősége az,
hogy a felhasználónak célirányos keresésre nyílik
lehetősége, hiszen így már nemcsak adott betűsorokat kérdezhet le, hanem morfológiai kategóriákra is rá tud keresni. A keresés eredményeként
kizárólag a megcélzott elem(csoport) listázódik ki,
az viszont minden nyelvi, illetve helyesírási–hangjelölési változatában. A morfológiai feldolgozás
emellett arra is lehetőséget ad, hogy a gyűjteményt a kifejezetten magyar nyelvtörténeti képzettségű felhasználókon kívül mások is – egyéb
nyelvészeti részdiszciplínák kutatói, egyetemi hallgatók, külföldi nyelvészek stb. – megbízhatóan kezelhessék adatforrásként. Szemléltetésül nézzünk
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meg egyetlen szószerkezetet! Istennek sekétsékét
es kérem (= Istennek segítségét is kérem) – olvasható a 16. századi Nádasdy-levelezésben. Ha a
felhasználó – mai magyar nyelvi kompetenciájával – akár a segítségre, akár az isre mint betűsorra
keresne rá egyszerű kereséssel, természetesen a
fentebbi egyik adatot sem kapná meg. Kellő körültekintéssel a segítség szó várható megfelelőire
például a következő változatokat és a változatok
összes lehetséges együttállását számításba kellene venni: s/�; i/í; e/é (a szó két helyén is); g/k (a szó
két helyén is); ts/cs/cz; tts/ccs/ccz – és akkor még
mindig kimaradhatnak szóalakok, amelyeket a
várakozásoktól eltérően (akár hibásan) írtak le. A
morfológiailag elemzett adatbázisban viszont az
összes lehetséges változat egyetlen kereséssel
megkapható anélkül, hogy a felhasználónak előre meg kellene adnia a várható eltéréseket, mivel
mindegyik szöveghelyen a sztenderd módon leírt
szótő, a segítség van bekódolva. Az elemzőprogram tehát – Novák Attila számítógépes nyelvész
fejlesztése – megadja és kereshetővé teszi a szótöveket, azok szófaját és a szótőn fellelhető grammatikai elemeket is (azaz hogy a szónak milyen
számú, személyű, idejű, milyen névszóraggal ellátott stb.) alakjával van dolgunk. […]

Használatba vétel
Az adatbázis elkészítése annál több energia-befektetést igényel, minél sokoldalúbban szeretné
kiszolgálni majdani felhasználóit. A fentebbiekben
talán sikerült érzékeltetni, hányféle munkafolyamat és milyen mennyiségű munka rejlik amögött,
hogy a felhasználó pár kattintással jelentékeny
mennyiségű adathoz juthasson. Az elkészült adatbázis bárki számára – szakembereknek és érdeklődőknek – szabadon hozzáférhető lesz. Használatát
egy bevezető útmutató segíti majd, amelyhez – az
ezen a területen kevésbé otthonosan mozgó felhasználókra gondolva – a grammatikai kategóriák
nemzetközi rövidítéseinek feloldása csatlakozik. A
korpuszt sokoldalúan lehet alkalmazni: az érdeklődők használhatják puszta szövegolvasásra és –értelmezésre, az egyetemi oktatók és hallgatók számára munkaanyagként szolgálhat, a kutatóknak
pedig – a munkálat fő célja szerint – adatforrást
kínál, mégpedig a nyelvnek egy olyan rétegéből,
amelynek igen nagy a jelentősége a nyelvtörténeti vizsgálatok számára.
(Dömötör Adrienne: Nyelvtani elemzésekkel
ellátott online szöveggyűjtemény.
Nádasdy-levelektől a boszorkányperekig.
In: Élet és tudomány, 68 [2013], 43. 1363–1365.)

1. Miben könnyebb a helyzete a kortárs nyelvvel foglalkozó kutatásoknak?
2. Milyen lépésekből állt a cédulázás folyamata?
3. Mire alkalmazható az adatbázis?
4. Mit jelent, hogy az adatbázisban morfológiailag elemzett adatsorok szerepelnek? Miért
fontos ez?
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Az Ómagyar Mária-siralom (A 13. század utolsó harmada)
A nyelvemlék egyszerűsített betűhű átirata:
Volek syrolm thudothlon sy
rolmol sepedyk. buol ozuk
epedek. Walasth vylagum
tul sydou fyodumtul ezes
urumētuul. O en eses urodūm.
eggen yg fyodum syrou a
-niath thekunched buabeleul
kyniuhhad. Scemem kunuel
arad en iunhum buol farad /
the werud hullothya en iūhum olelothya Vylag uila
ga viragnak uiraga. keseruen kynzathul uos scegegkel
werethul Vh nequem en
fyon ezes mezuul Scege-nul scepsegud wirud hioll
wyzeul. Syrolmom fuha
-zatum therthetyk kyul en
iumhumnok bel bua qui
sumha nym kyul hyul
Wegh halal engumet / eggedum illen / maraggun uro
-dum / kyth wylag felleyn
O ygoz symeonnok bezzeg
scouuo ere en erzem ez buthuruth / kyt niha egyre.
Tuled ualmun / de num
ualallal / hul yg kynzassal /
fyom halallal. Sydou
myth thez turuentelen /
fyom merth hol byuntelen /
fugwa / huztuzwa wklel-ue / kethwe / ulud Kegug
-gethuk fyomnok / ne leg /
kegulm mogomnok / owog
halal kynaal / anyath ezes
fyaal / egembelu ullyetuk.
Valószínű egykorú olvasata:
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Értelmezése:
Siralom-tudatlan voltam (= nem ismertem a siralmat), [most] siralommal siránkozom, bútól aszok,
epedek. Szemem világától választ el a zsidó, fiacskámtól, édes örömemtől. Ó, én édes uracskám, egyetlenegy fiacskám, síró anyát tekintsed,
szabadítsd ki bújából. Szemem könnytől árad, én
lelkem bútól fárad, te véred hullása én lelkem alélása. Világmindenség világossága, virágnak virága, keservesen kínoznak, vasszegekkel átdöfnek.
Ó, jaj nekem, én fiam, aki édes vagy, mint a méz,
megszégyenítik szépséged, véred kiömlik, mint
a víz. Siralmam, fohászkodásom kifakad belőlem,
én lelkemnek belső búja soha nem enyhül. Végy
halál engemet, egyetlenem éljen, maradjon meg
uracskám, kit a világ féljen (= tiszteljen)! Ó, az igaz
Simeonnak bizony beteljesült a szava, én érzem
a fájdalom e tőrdöfését, amit egykor megjövendölt. Elválnék tőled, de nem ily szörnyű módon,
hogy így kínoznak, fiam, halálra. Zsidó, mit teszel
törvénytelenül? Fiam miért hal meg bűntelenül?
Megragadva, ráncigálva, ököllel verve, megkötözve ölöd meg. Kegyelmezzetek fiamnak, ne legyen
kegyelem magamnak, avagy halál kínjával, anyát
édes fiával együtt öljétek meg!
[...] A művet a 13. század második felében egy ismeretlen scriptor másolta abba a latin nyelvű kódexbe, amelyet későbbi megnevezéssel Leuveni
([löveni], Leuven, Belgium) kódexnek ismerünk.
A 37 soros mű két hasábba íródott, 132 szót tartalmaz. A magyar vers eredetije a 13. század első
feléből származhat. Az őrzőkódex vallásos elmélkedéseket, prédikációkat, szentek életrajzait,
példázatokat, legendákat, bibliai szövegmagyarázatokat tartalmaz. Ugyanebben a kódexben található egy latin nyelvű Mária-siralom is, a Planctus
ante nescia kezdetű szekvencia is, mely hosszabb,
mint a magyar változat, így ez nem lehet közvetlen előzménye a magyar versnek. Annak, hogy
mindezidáig nem sikerült közvetlen forrást találni
a magyar nyelvemlékhez, többféle magyarázata is
lehet: elképzelhető, hogy a latin minta még nem
került elő, vagy pedig egy már ismert változatnak
a szabad fordítása, átköltése, esetleg több latin siralom, himnusz parafrázisa (átdolgozása), kompilációja (összeszerkesztése) a magyar mű. (Jó tudni,
hogy Európa-szerte több ezer változatban maradt

fenn a latin vers.) Használatát tekintve elképzelhető, hogy énekelt lírai betétként a mise liturgiájában
vagy passiójáték keretében is helyet kaphatott.
A magyar vers keletkezési helyét illetően sincsenek biztos fogódzóink. A kódex tartalmából
arra lehet következtetni, hogy a latin őrzőkódex
domonkos szerzeteseknek készült Itáliában, közelebbről Orvietóban. Onnan kerülhetett egy
magyarországi domonkos rendházba. A kódex
magyar nyelvű bejegyzései, glosszái egyértelműen magyarországi használatra vallanak. A magyar
vers egy része nagyon halványan látszik, ezért korábban többen felvetették, hogy az ottaniak számára érthetetlen nyelvű szöveget kidörzsölték. A
lap pergamenjének vizsgálata nem utal fizikai beavatkozásra, azonban feltételezhető, hogy a kódex
korábban két részből állt, és az első rész utolsó lapja tartalmazta a magyar verset. Így a használattól,
a pergament tartó kezek érintésétől kophatott le a
tinta a lapról.
A kódex újkori története is bővelkedik fordulatokban. 1922 áprilisában a Német Birodalom
által helyreállítandó leuveni egyetemi könyvtár
részére Jacques Rosenthal müncheni antikváriustól több más kézirattal együtt beszereztek egy
Sermones XIII. Jh. jelzetű hártyakódexet is. Az
antikvárius 1910-ben vásárolta a kódexet Toszkánában (Észak-Olaszország). Belgium számára
paleográfiai érdekessége miatt vásárolták meg a
gondos, finom gyöngyírással írt kéziratot. A müncheni Bajor Állami Könyvtár kézirattárának igazgatója leltározás közben a latin nyelvű kéziratban
idegen nyelvű szövegre bukkant. Franz Babinger,
müncheni szlavista és turkológus, a konstantinápolyi rovásemlék felfedezője ismert rá a szöveg
magyar voltára, és értesítette erről Gragger Róbertet, a berlini Collegium Hungaricum igazgatóját,
aki engedélyt kapott a kódex áttanulmányozásához. [...] Gragger 1923-ban közzétette a kódexet. A
második világháborúban a könyvtár ismét leégett,
azonban a kódexet egy benyílóba rejtett páncélszekrény megóvta a pusztulástól. A magyar állam
végül 1982-ben egy csereegyezmény keretében
kapta vissza a nyelvemléket.
(Terbe Erika: A nyelvemlékek. In: A magyar nyelvtörténet
kézikönyve. Föszerk.: Kiss Jenő. Tinta Kiadó, Budapest,
2018. 61–62; 81–82)

1. Írj egy rövid szócikket a szöveg alapján az Ómagyar Mária-siralomról!
2. Gyűjts szóképeket és alakzatokat az első fennmaradt magyar verses nyelvemlékünkből!
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A Magyar Nyelvőr célkitűzései - 1872
Mit akarunk?
Akarjuk ott, a hol az ingadozó alapra fektetett s
rögtönözve létesített nyelvújítás szabályellenes
szóalkotásokat hozott forgalomba, a helyesség visszaállítását; a hol az idegen nyelvekkel
való érintkezés korcs kifejezéseket termesztett,
a tisztaság elémozdítását; akarjuk a követelményeknek teljesen megfelelő tudományos magyar
nyelvtannak összeállítását megkönnyíteni s részben elékészíteni, az által hogy anyagot gyűjtünk
s a függőben levő kérdéseket tüzetes megvitatás
által tisztázzuk; mind ezt pedig a magyar nyelv
életéből merített eszközök segítségével akarjuk
megvalósítani.
E végből kutatni fogjuk 1. a történeti, 2. a
népnyelvet; 3. kiváló figyelmünk tárgyát fogja
képezni az újabb irodalom, különösen pedig a
forgalomban levő hibás szóalakok és idegenszerűségek.
Teendőink tehát a következő részletekre oszolnak:
1. A történeti nyelv körében.
Az elhanyagolt nyelvkincseknek felkutatása s
belőlük a czélszerűeknek szükség-kivánta ajánlása s terjesztése.
Az ingadozó nyelvtani alakok megállapítására
szükséges adatoknak egybeszedése.
2. A nép-nyelv körében.
Ismeretlen tájszók s tájszólások gyűjtése s azok
terjedésének s hatásának kimutatása.
A még nem ismert népdalok, közmondások,
köszöntők, gyermekjátékok, népnyelvi sajátságok mellett főleg a népmeséknek alakilag hű
közlése.

A tájhelyneveknek, névszerint a hegyek, dombok, völgyek, folyók, tavak, vízerek, források, erdőségek, barlangok, dülők neveinek egybeszedése.
3. Az újabb irodalmi nyelv körében
A nyelv törvényeinek figyelembe nem vételével alkotott szók bírálata.
Az új képzésű szók története.
Az idegenszerűségek.
A bármi tekintetben figyelemkeltő irodalmi
termékek, különösen pedig a tudományos és
szakmüvek, hivatalos iratok s tankönyvek nyelvének megbírálása s ugyanezen czélból a nép számára készült müveknek szemmel-tartása.
4. Az egész nyelvélet körében .
A nyelvsajátságok összeállítása.
A synonymák egybegyűjtése s jelentményök
árnyalatainak meghatározása.
Anyaggyűjtés és megvitatás által a syntactikai
kérdéseknek megállapítása.
A szó- és mondatrend törvényeinek részletekbe ható megvitatása.
A jelentékenyebb írók szókincsének kimutatása.
5. Ezek mellett figyelemmel kísérjük a haladó
nyelvtudománynak nyelvünkre vonatkozó kutatásait s a megállapított eredményt időnként köztudomásra hozzuk.
Nem kevésbbé fontos teendőnknek tekintjük
végűl a már egybegyűjtött s rendelkezésünkre
álló adatok alapján, a hol ez lehetséges leend, az
egyes helyesírási *), helyesejtési s prosodiai szabályokat leszármaztatni s megállapítani.
(Szarvas Gábor: Mit akarunk?
In: Magyar Nyelvőr, 1 [1872], 1. 1–2.)

1. Keress a szövegben olyan szóalakokat, amelyek bizonyítják, hogy egy régi szövegről van
szó!
2. Fogalmazd meg saját szavaiddal, milyen célkitűzési voltak a Magyar Nyelvőr szerzőinek!
Hogyan segíthették ezek a magyar nyelv egységesülését?
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A nyelvújítás háttere
Ortológus és neológus
Amikor a nyelvújítási harcról esik szó, két táborról
szokás beszélni: a neológusokéról (akik az újítás
hívei) és az ortológusokéról (akik fenntartásokkal
viseltetnek az újításokkal szemben). Ez a szembeállítás azonban meglehetősen leegyszerűsítő. A
szerzők nagy része különböző alkotói periódusaiban - mint kortárs nyelvhasználó és vizsgálódó máshogyan értékelte a jelenségeket, sőt, az sem
volt ritka, hogy máshogy ítélt elvileg, és máshogy
járt el a gyakorlatban. Jó példa erre a Mondolat,
az ortológusok gúnyiratfüzére, amelynek eredetije neológus tollból született, s a neológián belül
elfogadhatatlannak tűnő, túlhajtott jelenségeket
kívánta pellengérre állítani. Másrészről az ortológusok sem azt hangoztatták, hogy mindenfajta
nyelvi újítás kártékony; csak máshol húzták meg
az elfogadhatót és az elvetendőt elválasztó határvonalat. Minden említésre méltó szerző közös
vitaalapja volt - ha a neológusok és különösen
Kazinczy erről az azonosságról a pengeváltás hevében nem egyszer hajlamosak is megfeledkezni
–, hogy a magyar nyelvnek szüksége van a megújulásra, ahogyan előzőleg más európai nyelvek
(mint a nyelvújítók számára példaértékű német
és francia) is megtették ezt az utat. A megújulás
mikéntjéről azonban többféle elképzelés élt; a
skála igen széles volt a nyelvi hagyományokat sutba vágó szófarigcsálástól a Debreceni Grammatika
címmel emlegetett kötetig (1795), amely szerint a
nyelv befejezetten áll, törvényei adottak, és változások csak ezek keretei között lehetségesek.
Barczafalvi Szabó Dávid (1752–1828) 18. század
végi tevékenysége szemléletes példája volt annak,
mennyire nézőpont kérdése a besorolás. Fordítóként eleinte sok idegen szót átemelt a nyelvbe –
ez ekkor ortológus viszonyulást jelentett –, majd
szükségét látta a hiányzó magyar megfelelők létrehozásának – tehát a neológiának –, és meg is írta
a nyelvújítás elveinek, céljainak és módszereinek
legelső tudományos igényű kifejtését. Hozzáfogott az elvek megvalósításához: eleinte óvatosan,
a nyelv hagyományait tiszteletben tartva magyarított, a későbbiekben azonban – túlzó neológusként – ontani kezdte a nyelvszokásnak fittyet
hányó szótekervényeit. (Újító módszerei, erényei
és tévedései sok más nyelvújítóval rokonítják.) Kazinczy lesújtó bírálattal illette érzelgős, de közkedvelt regényfordítását, és a fordítónak eleinte nem
adott helyet a neológusok soraiban, ahová szerinte azok tartoznak, akik az idegen elemektől való
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erőszakos tisztogatás, a purizmus helyett elismerik
a más nyelvből származó szépségek stílusgazdagító erényeit. És bár később visszakozott, kiszélesítve a neológiáról alkotott nézeteit - s ezzel Barczafalvit mégis neológusnak ismerve el -, a szerző
mint nyelvrontó vonult be a köztudatba (holott
legalább hatvan-hetven szava fennmaradt, például: olvasmány, tanulmány, termény, társadalom,
pamlag, ifjonc, szerkezet, véglet, helyettes, belföld,
külföld, esernyő, láthatár, észlel, meneszt).
Művek és ellenművek
A szorosabb értelemben vett nyelvújítási harc kezdetét megelőzően - melynek a legfontosabb írásokból összeállított kronológiája alább olvasható
– már zajlottak különféle viták.
Az ypszilonháborúban (1805–1806) az „ypszilonista” Verseghy Ferenc a bánnya, láttya-féle
(kiejtés szerinti) írást szorgalmazta, míg a „jottista” Révai Miklós a (szóelemzés szerinti) bánja, látja írásmódot tartotta helyesnek. A vitában az élő
nyelv primátusát hangsúlyozó Verseghyvel szemben a nyelvtörténeti beállítottságú Révai győzött,
amiben nagy szerepe volt annak, hogy Kazinczy
(más írókkal együtt) mellé állt. A két nyelvész
egyébként többféle grammatikai és nyelvhelyességi kérdésben is szembekerült egymással. Bár
mind a ketten a nyelvhasználatot állították vizsgálódásaik középpontjába, saját rendszerüket kizárólagosnak tekintették, és szerették volna – országgyűlési törvénnyel is szentesítve – kötelezően
betartandó normaként elfogadtatni. Így érthető,
hogy a későbbiekben Kazinczy mindkettejükkel
szembekerült.
Az Árkádia-per–- bár nem a nyelvről szólt – a
nyelvújító csatározások közvetlen előzményének
tekinthető. A debreceni köröket felháborította
Kazinczy Csokonai-nekrológja, majd a költőtársnak tervezett sírfelirat „Árkádiában éltem én is!”
mondata. Árkádia, az ókori görög tartomány Kazinczy irodalmi hagyományokra alapuló értelmezése szerint a művészetek honát jelenti, gyanakvó
debreceni vélekedések szerint viszont egyszerűen
csak egy legelőkből álló területre utal, s így sértő
Debrecenre nézve. Válaszul Kazinczy élesen kinyilvánította, hogy számára a „debrecenyiség” egyet
jelent a szűklátókörűséggel, műveletlenséggel. És
elérkezettnek látta az időt, hogy a nyelv ügyében
is fellépjen a maradiság ellen.
Ezzel kezdetét vette a nyelvújítási harc, amelynek két leghírhedtebb műve a Mondolat (1813) és

Felelet a Mondolatra (1815). A Mondolat alapja egy
korábbi kézirat, mely a túlzó nyelvújítást pellengérezte ki, s melyet Szentgyörgyi József, Kazinczy
barátja írt. Ezt egészítik ki a Somogyi Gedeon tollából származó szövegek, amelyek éle már Kazinczy
ellen is irányult. (A Parnasszus felé szamaragoló
címlapfigurában pedig a kortársak a költő gúnyképét látták.) A Felelet Kölcsey Ferenc és Szemere
Pál műve. Támadásai - amelyek jóval erősebbek a
Mondolaténál - Somogyinak és a maradiak táborának szóltak, miközben szintén kinevettették a
nyelvújítás túlkapásait és kevésbé jó stílusérzékű
íróinak fordulatait. Szemléltetésképpen álljon itt
egy-egy részlet a két műből! „Te pedig oh, Fébosz!
ezen alkalommal éles szabású szemedet és arculatodnak kemény és való vonásait a vidámság
enyhítvén; s a Mondákságnak mosoly szádat elfutotta bugygó cseppjeiből néhányat lihegő ajkimra
bájolván - engedd: hogy beszédem tiszta és bökkenős hangja, nem valamely hínáros heverőhez,
hanem a csiklándlágyságot nyaló, vadonc locsmoj
tajtékot mammoló tiszta folyam löllyedékjéhez
hasonlítson! És: Képjáték vagy álommúlám? a korán egy édes hajnal pólyáit bontja, a komor setét
felhőit szélyt űzi és a boncolt humorványok közül
fejti ki a piros világosságot. – Úgy van, most születik a nap a terhes éj pongyola méhéből – milyen
fehérség látszik aláereszkedő felhő csomójába
hempelyegni? Ez az örömgyerek a szépelődők táborából választva – né! mint bontja széjt magáról
tüzes fátyolleplét!” A szófacsarásokkal ékesített
homályos értelmű fohász a Mondolat, a suta megfogalmazású, émelyítő látomás pedig a Felelet a
Mondolatra című gúnyiratfüzérből való.
A nyelvújító csatározások Mondolat előtti és
utáni szakaszának legfőbb állomásai a következők
voltak (zárójelben a művek után: n = neológus,

o = ortológus): 1808: Kazinczy jegyzetei a Magyar
Régiségek és Ritkaságok című kötethez (n); 1811:
Kazinczy: Tövisek és virágok (n); Kazinczy: Epistola
Vitkovich Mihályhoz (n); 1812: névtelen gúnyirat
Kazinczy ellen (o); 1813: Kazinczy Dayka Gábor
életrajza gyűjteményes kötete bevezetéseként
(n); (Szentgyörgyi József-Somogyi Gedeon: (Mondolat (o); 1814: Kazinczy Bárótzi Sándor életrajza
gyűjteményes kötete függelékeként (n); 18141816: Kazinczy műfordításainak kilenc kötete (n);
1815: (Kölcsey Ferenc – Szemere Pál:) Felelet a
Mondolatra (n); Beregszászi Nagy Pál: Dissertatio
Philologica de vocabulorum derivatione ac formatione in lingva magyarica (o); 1816: (Sípos József:)
Ó és új magyar (o); 1816: Helmeczi Mihály: Értekezés az úgynevezett újításokról a nyelvben (a Berzsenyi-versek második kiadásának előszavaként)
(n); A Mondolat és a Felelet bírálata (Rumy Károly,
Allgemeine Literatur-Zeitung, Halle-Leipzig) (n);
1817: Z. (Balla Károly:) A Mondolatnak s a rá való
Feleletnek megítélése (Tudományos Gyűjtemény)
(n); Kazinczy Beregszászi- és Sípos-bírálata (Tudományos Gyűjtemény) (o), különböző szerzőktől
származó levelek, értekezések, bírálatok, röpiratok
folyamatosan mindkét oldalon; 1818: N.: Kritika
(Tudományos Gyűjtemény) (o); Füredi Vida: A recenziókról (Tudományos Gyűjtemény) (o); 1819:
Somogyi Gedeon bevezetése az Értekezés a magyar verselés módjáról és fordításokról című munkájához (o); Kazinczy: Antikritika (Tudományos
Gyűjtemény) (n); Kazinczy: Ortológus és neológus
nálunk és más nemzeteknél (Tudományos Gyűjtemény) (n).
(Dömötör Adrienne: A nyelvújítás története.
In: Haza és Haladás. A reformkortól a kiegyezésig [1790–
1867]. Encyclopedia Humana Hungarica 07.
Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2000.
Forrás: mek.oszk.hu)

1. Készíts szócikkeket a szöveg segítségével a következő fogalmakhoz!
ypszilonháború, Árkádia-per, ortológus, neológus, nyelvújítás
2. Milyen szerepe volt Barczafalvi Szabó Dávidnak a nyelvújításban?

101

Új szavak – új jelentések
Az idegen szavak megjelenése nem új jelenség.
Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy nem a nyelvművelő nézőpontjából mutatjuk be a jelenséget,
hanem mint nyelvészek közelítjük meg az idegen
szók/jövevényszók problémakörét.
Az utóbbi évtizedekben az anglo-amerikanizmusok megjelenése a tömeges, aminek középpontjában a divatszavak állnak, mert a magyar
nyelvet beszélő úgy véli, hogy az eddig ismert szavak helyett az angol megfelelőt használja:
• jogging (=kocogás)
• klikkel (=kattint)
• szingli (=facér)
• imidzs (=kép, képmás, imágó).
Az új szavak beilleszkedése a magyar nyelv
morfológiájába gyorsan megy:
• notebookom
• beszkennel
• kiprintel
• aerobikozik
• lizingel
• joggingol
• csekkolás
• becsekkol
• lájkol
[…] Magyarítási kísérletek:
Nemcsak az elmúlt két évtizedben, de korábban
is előfordult, hogy a magyarítási kísérletek sikertelenek voltak. A régóta használt, meghonosodott
idegen szavak esetében szinte fölösleges ilyennel
próbálkozni. Néha pedig az idegen szó stilisztikai
többlete, hangulata jelentésárnyalata is a magyarítás ellen van. A forma szó kapcsán is felmerült az
alak szóval való helyettesítés, de sikertelennek bizonyult. Gondoljunk az államforma, létforma, életforma, formaérzék szavainkra (Szűts 1992: 194).
Mai nyelvhasználatunk is bővelkedik a sikertelen
magyarítási kísérletekben:
• falfirka (=graffiti)
• citrancs (grapefruit)
• hódeszka (=snowboard)
• helymeghatározó vagy útangyal (gps),
Napjainkban azonban ismételten számos szómagyarítási kísérletnek lehetünk tanúi. A szómagyarításban élenjár az Édes Anyanyelvünk
folyóirat, illetve a 2010 elején indult világhálós közösségi szómagyarító oldal (www.szomagyarito.
hu).
Ezt jól illusztrálja, hogy pályázatot írt ki a folyóirat a coach magyar megfelelőjének a megtalálá-
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sára. Miről is van szó? A szó maga Kocs községből
indult hódító útjára, megjárta Nyugat-Európa forgalmas országútjait, és mire hazaért, már rá sem
ismerünk. A szó tehát magyar gyökerű. A XVI. században épült be az európai nyelvekbe a Kocs faluban gyártott könnyű lovaskocsi népszerűségének
köszönhetően és számos nyelvben megtalálható
mint jövevényszó:
• cocchio – olasz
• Gotschi, Kutsche – német
• Coach – angol
• koets – holland
• cocie – román
• kotzy – lengyel
• coche – spanyol
• coche – francia
•
A XIX. század elején Oxfordban már coach-nak
nevezték a tanárokat, akik vizsgára készítettek fel
diákokat. 1861-ből ismert a coach szó használata
sportedző értelemben, több mint 100 évvel később egy új szakma született, coaching névvel.
A fordítási pályázat nyerteseinek javaslatai:
• edző/üzleti edző
• kócs
• elmeedző/elmedző
A digitális nyelvújítás a komputerrel és emaillel
indult és megállapíthatjuk, hogy a köznyelvben a
komputer és a számítógép egyaránt szerepel, de
az email mellett a villámposta gyakorisága megkérdőjelezhető.
A pendrive mint adathordozó közismert és mindenki által használt eszköz és természetesen ennek magyarítására is tettek kísérletet. A szó angol,
tehát először tükörfordítással próbálkoztak: tollmeghajtó. Ha azonban megnézzük a szómagyarító oldalt, ez a fordítás nem nyerte el a tetszést.
Mivel minden szóra lehet lájkolni (sic!) az első öt
helyen az alábbi szavak álltak:
• adattoll
• adatbot
• adatkulcs
• cerka
• zsebmeghajtó
• eszemtokja
• tolltár
• memóriakulcs
Ezek mellett további tréfás és kevésbé tréfás javaslatok is megtalálhatók: pendi, pöndi, vagy magyaros helyesírással pendrájv (itt meg kell jegyeznünk, hogy alapelv, hogy egy idegen szót csak

akkor írunk át magyar nyelvre, ha már nincs esély a
magyarosításra). Nem valószínű, hogy meghonosodik a nyelvben: a penderítő, az agytalicska vagy
az elektroszatyor.
[…] Összegzés
Az emberi nyelvek egyik legjellemzőbb sajátossága variabilitásuk. A változékonyság törvényének
alávetett nyelv hol gyorsabban, hol lassabban, de
állandóan változik, módosul. A nyelvi változással
nemcsak az alkalmazott nyelvészek foglalkoznak,
hanem a nyelvhasználók is. Kifejtik véleményüket
különböző fórumokon, helyeslik vagy elítélik az új
szavak megjelenését vagy a jelentésmódosulásokat, tehát sokakat érintő kérdésről van szó.
Napjainkban már ténynek számít, hogy a nyelvi
változások nem vezethetők vissza egyetlen okra.
A nyelv szerkezetének és használatának minden
eleme változhat, de a legszembetűnőbbek a szókincs változásai. Az új szavak elsősorban összeté-

telek, képzett szavak, tükörszók és idegen szavak.
Korunkban anglo-amerikai hatásról beszélünk a
tükörszavak és az idegen szók kapcsán, de végső
soron az új szavak jelentős része görög–latin eredetű. El kell fogadnunk, hogy az idegen szók befogadása a szókincs gyarapodásának állandó eszköze – ez természetes folyamat volt az évszázadok
során, és ma is az.
Az idegen szavak tömeges jelenléte, ugyanakkor az említett szómagyarító oldal tanulsága, hogy
sokakban elevenen él a magyar nyelv folyamatos
megfigyelésének, újításának, a szómagyarításnak
a vágya.
(Ablonczyné Mihályka Lívia – Tompos Anikó: Új szavak
– új jelentések, avagy a társadalmi és gazdasági változások tükröződése a magyar nyelvben.
In: „Magyarország társadalmi-gazdasági helyzete a 21. század első évtizedeiben”. Kautz Gyula Emlékkonferencia. 2011.
június 15. elektronikus formában megjelenő kötete.
Szerk.: Róbert Péter. Forrás: kgk.sze.hu)

1. Hozz példát saját életedből az angloamerikanizmusok megjelenésére?
2. Hogyan kapcsolódik össze a coach angol kifejezés és a kocsi szavunk?
3. A pendrive szómagyarításai közül melyiket találod a legelfogadhatóbbnak? El tudod
képzelni, hogy ezt a kifejezést használd az angol szó helyett?
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A számítógépes játékok nyelvének besorolása
A nyelv változatait különböző módon, különböző nézőpontokból lehet csoportosítani. Kiss Jenő
(2002: 74) három nagy kategóriát sorol fel: a köznyelvi, a társadalmi és a területi nyelvváltozatokat. Ronald Wardhaugh (1995: 115–130) két nagyobb csoportot különböztet meg: a regionális/
területi és a szociális/társadalmi nyelvváltozatokat. A jelen tanulmány szempontjából a közösségek (a számítógépes játékosok) nyelvhasználata
a domináns, így társadalmi, illetve szociális/társadalmi kategória, tehát a szociolektus az a legtágabb fogalom, ahova a játéknyelv besorolható.
Ezen belül már kevésbé egyértelmű a szituáció. A társadalmi nyelvváltozatba tartoznak a
csoportnyelvek és a szaknyelvek is, ezekben szókészleti eltérés figyelhető meg a köznyelvhez
képest. A szaknyelvek logikailag és szerkezetileg
rendezett szókészlettel rendelkeznek, a csoportnyelvek viszont jól elkülöníthető szociológiai csoportokhoz kötődnek, és inkább magánérdekűek
(Kiss 2002: 75).
A gamernyelv egyértelműen kategorizálható
zárt csoportnyelvként, hiszen a kívülállók vagy
semmit nem értenek belőle, vagy bár van valamennyi tudásuk, de a kifejezések pontos értelmével nincsenek tisztában (nem tudják definiálni
őket). A játékosok indíttatását nézve azonban
vannak eltérések: az e-sportolók, akik cyberjátékokban mérkőznek meg, ezt űzik hivatásként,
számára szaknyelv; ugyanakkor akik csak szórakozásként foglalkoznak a játékokkal, azok számára is érthetőek a kifejezések (számukra hobbinyelv). Ugyanakkor azt sem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy tulajdonképpen egy játék
nyelvéről van szó, tehát játéknyelvként is besorolható. A szociolektuson belüli pontos csoportosításhoz további kutatásokra van szükség, amit

egy részletesebben felosztott nyelvi modell is segíthet. A számítógépes játékok nyelvváltozata rokonságot mutat például a zenei szaknyelvvel abban a tekintetben, hogy egy nagy, közös címszó
alá rendeződnek a különböző altípusok (stílusok/
játéktípusok).
[…] Csoportosítás
A játéknyelvi szókincs rétegzettsége is megmutatkozott a kérdőívben, egyrészt a visszajelzésekben, másrészt a szókincset vizsgáló skálán. A
kutatás és a saját megfigyeléseim alapján is egy
hierarchikusan felépülő modellt állítottam fel a
számítógépes játékok nyelvi rétegzettségének
bemutatásához. Az első nagy szókincsbeli különbség a játékosok és a nem játékosok között
húzódik, hiszen aki nem ismeri a játékokat, mint
bebizonyosodott, nem is érti az ebből eredő kifejezéseket. A következő lépcső a casual (’alkalmi,
rövid időtöltésként funkcionáló’) és a hardcore
(’komoly, a játékba nagy erőfeszítést ölő’) játékosok között van. Ezután a különböző játéktípusok
között húzódik a következő választóvonal, hiszen
bár ezek között vannak átfedések (egy játékos
több stílusban is játszhat), bizonyos szinten eltérő a szókincsük (más játékcélok, más mechanika).
Ezután egy játéktípuson belüli játékok is eltérnek egymástól a csak arra a játékra jellemző szókincsben (szereplők, tárgyak). Egy játékon belül
viszont az egy- és többjátékos mód, valamint a
különböző szervereken való játék jelent különbséget. Természetesen minden kategóriában lehetőség van átfedésre is.
(Balogh Andrea: Geeknyelvtan? A számítógépes játékok nyelvéről. In: Tudomány, technolektus, terminológia.
A tudományok, szakmák nyelve.
Szerk.: Veszelszki Ágnes – Lengyel Klára.
Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2014. 349–350.)

1. Hogyan fogalmazható meg a különbség a szaknyelvek és a hobbinyelvek között?
2. Mi a nehézség a számítógépes játékok nyelvének besorolásakor?
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A szleng keletkezéséről, nyelvészeti megítéléséről
A szleng keletkezésének társasnyelvészeti magyarázata
A szleng eredetének társasnyelvészeti magyarázata abból indul ki, hogy a szleng nyelvi és kulturális régióktól függetlenül létező nyelvi univerzálé, amely egyidős az emberi nyelvvel, ezért
eredetének magyarázata csak az emberi nyelv
kialakulásának magyarázatával együtt lehetséges. Létrejöttét a csoportevolúció során kialakult
Homo sapiens társas tulajdonságai magyarázzák
meg.
A kőkorszakra kialakult modern Homo sapiens maximum 140–150 fős csoportokban élt, e
csoportok voltak az emberi evolúció – esetünkben a nyelv kialakulásának – színterei.1 Ezek a
szociológiai értelemben véve kiscsoportnak tekinthető 140–150 fős közösségek azonban sohasem alkothattak homogén egységet az egyének
szempontjából. Robin Dunbar a szociális agy
hipotézise2 kapcsán hangsúlyozza, hogy valószínűleg „kognitív korlátok limitálják azoknak az
egyéneknek a számát, akikkel bizonyos intenzitású kapcsolatot vagyunk képesek ápolni. Régóta
ismert tény például, hogy azoknak az egyéneknek a száma, akikhez különösen szoros kötődésünk lehet, mindössze 12-15 lehet, és ezen belül
lehet egy körülbelül 5 fős belső kör, amelynek
tagjaival még erősebb a kapcsolatunk. Ezenkívül
számos jel utal arra, hogy kapcsolatrendszerünk
többrétegű lehet, a rétegek határai 35, illetve 80100 körül mozognak, és a számok növekedésével
párhuzamosan csökken az érzelmi intenzitás és
közelség. Ez olyan, mintha mindegyikünk egyre
nagyobb, 5, 15, 35, 80 és 150 fős körök középpontjában helyezkedne el.” 3
A szleng ebben a rétegzett társas hálózatban
azokkal a nyelvhasználati formákkal azonosítható, amelyek a nagyobb közösségen belüli
szűkebb, érzelmileg erősen kötődő, egymáshoz
nagyon közel álló tagokat magukba foglaló csoportokban (koalíciókban) használatosak. Ezek a
kiscsoportok jelentős részben épp a saját maguk
által kialakított nyelv segítségével individualizálódnak, a közös nyelv tudata a csoporttudat ré1 Csányi Vilmos (1999): Az emberi természet. (Humánetológia). Budapest.
2 Dunbar, Robin I. M. (1998): The social brain hypothesis. Evolutionary Anthropology, 6/5: 178–190.
3 Dunbar, Robin I. M. (2002): Vannak-e kognitív
korlátai az e-világnak? In: Nyíri Kristóf szerk.: Mobilközösség — mobilmegismerés. [Tanulmányok].
Budapest. 57.)

szét képezi. A szleng ebben a csoportazonosító
szerepben természetesen nem tér el a koalíció
fölötti csoport közös nyelvétől vagy más nyelvváltozataitól, hiszen azok is ugyanolyan funkciókat látnak el az őket használó nagyobb csoportokban, mint az egyes szlengek a maguk szűkebb
koalíciójában. A szlengek ugyanis alapvetően
nem mások, mint a fölébük rétegződő közös
nyelv, sőt vélhetőleg – legalábbis nyelvi eszközeiket, szókészletüket tekintve – a közös nyelvhez
képest csak részrendszerek, amelyek viszonylag
kis mennyiségű, de jelzett, a koalícióra utaló,
emocionálisan feltöltött elemet tartalmaznak. 4
[…]
A szleng megítélése a nyelvészetben
A nyelvészet különböző irányzatai általában
meglehetősen kis jelentőséget tulajdonítanak a
szlengnek, és ezért nem is igen foglalkoznak vele.
A szleng – mint a nemzeti nyelv szempontjából
periferiálisnak hitt nyelvi jelenség – hosszú ideig
nem keltette fel a magyar nyelvészek érdeklődését sem, legfeljebb szókincsének színessége,
humora vonzotta valamelyest a kutatókat, más
oldalról pedig a magyar nyelv épségének megóvása érdekében harcoló nyelvvédők foglalkoztak ezzel az igen veszélyesnek tekintett, kifejezetten károsnak ítélt „nyelvi torzszülöttel”. Ez a
Magyarországon hosszú ideig uralkodó preskriptív (előíró, nyelvművelő) szemlélet, amely szerint
a nyelvváltozatok különböző értékűek, esztétikai szempontból ítélte meg a nyelv szavait, a
szlengkutatók hiába hangoztatták, hogy a nyelvi
jelenségek nem tartoznak se az erkölcs, se az esztétikum kategóriájába, ahogy egy tudományos
vizsgálatban egy fizikai törvényt sem lehet erkölcsösnek vagy erkölcstelennek, szépnek vagy csúnyának nevezni.
Az angolszász nyelvterületen az egyértelmű elítélés helyett inkább egyféle kettősség jellemezte
a kutatókat, ugyanis megkülönböztették a rossz
szlenget és a jó szlenget. Egy New York-i kritikus
velős véleménye a következő: a jó szleng „tisztán,
tömören, hatásosan fejezi ki azt, amit a sztenderd
nyelvhasználat homályosan, terjengősen, vagy
erőtlenül”, míg egy másik névtelen amerikai így
fogalmaz: „A jó szleng ismertetőjegye…, hogy
valódi jelentése van. A rossz szlengnek nincsen
jelentése, csupán egy hangsor, amely mivel kön�4 Bővebben: Kis Tamás (2006): Nyelvi univerzálé-e a
szleng?
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nyedén kiszalad a szánkon, az olvasó öntudatlanul működő képzeletére hagyatkozik. … A jó
szleng kifejező, és néha közel áll ahhoz, hogy költői legyen.”5
A magyar nyelvészetben az 1990-es évekig
tartotta magát az a meglehetősen elterjedt vélemény, amelynek lényege úgy foglalható össze,
hogy a szleng: nyelvi deviancia, a szlengkutatás:
nyelvészi deviancia. Napjainkra a szleng „hátrányos megkülönböztetése” eltűnőben van, így
aztán egyre többen kezdik felismerni a nyelv életében betöltött valódi szerepét. A szleng ugyanis
mind nyelvi, mind nyelvészeti szempontból kiváló kutatási terep, amellyel nemcsak színes, humoros kifejezései miatt érdemes foglalkozni – egyfajta nyelvmegújító, -frissítő funkcióját vizsgálva

–, hanem e terület olyan nyelvtörténeti, nyelvfejlődési „kísérleti laboratórium”-nak is felfogható,
amely a nyelv és a közösség, a nyelv és az egyén
kapcsolatára rendkívül érzékenyen reagál.
A szlenggel foglalkozó szociolingvisztika egyenesen úgy véli, hogy a szleng az egyik legfontosabb az embernek mint társas lénynek a nyelvi
eszközei, verbális kommunikációs módjai közül,
ugyanis a szleng annyira tisztán, jól láthatón és
töményen őrzi az emberi nyelv eredeti funkcióit,
hogy erről az oldaláról nézve a szlenget nyelveszszenciának tekinthetjük.
(Kis Tamás: Alapismeretek a szlengről.
Forrás: http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng)

5 Partridge, Eric (2002): A szleng ma és tegnap. In: Várnai Judit Szilvia–Kis Tamás szerk: A szlengkutatás 111
éve. (Szlengkutatás 4.) Debrecen. 17–26

1. Készíts a szöveg alapján egy gondolattérképet a szleng fogalmáról!
2. Tudnál példát hozni az angol vagy magyar szlengből a jó és a rossz szleng fogalmára?
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