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A nyelvtörténet fogalmai
A nyelv

▪ A beszélők nyelvhasználatában és nyelvtudásában megjelenő elemek, szabályok 
rendszere. 

▪ A nyelvhasználathoz szükséges elemkészlet és szabályrendszer együttes, szervesen 
összetartozó egésze. 

▪ A nyelv nyelvtanból, hangállományból és szókészletből áll.
▪ „A nyelv” mint olyan önmagában nem létezik, csak konkrét nyelvek vannak. 

Viszont minden nyelv heterogén rendszer (nyelvváltozatok együttese) 

Különböző nyelvészeti értelmezések:
1. strukturális (formális): a nyelvi rendszer autonóm
2. funkcionális: a nyelvi rendszer nem autonóm: a nyelv rendszer és használat 

egysége

A nyelv létezése időhöz (valamikor), térhez (valahol), társadalomhoz (emberi 
nem/közösség) kötött.
természeti-biológiai és társadalmi-kulturális (biokulturális) feltételei vannak.

Nyelvtudományi axióma: a nyelv és társadalom egymást kölcsönösen feltételező 
módon függ össze



A nyelvtörténet fogalmai
A nyelvhasználat

Kettős jelentésű:

1. Az ember nyelvi tudásának működtetése („működtetés”)

2. A működtetés eredménye, következménye („mű”)

 Szerkesztéstudás (nyelvi kompetencia)  grammatikai 
helyesség

 Közléstudás (kommunikációs kompetencia)  nyelvhasználati 
normák ismerete (nyelvi attitűd, nyelvi ideológia)

Nyelvtudományi axióma: 
A nyelvhasználat mindig kettős beágyazottságú: a nyelvi rendszer és az 

adott társadalmi összefüggésrendszer jellemzi.



A nyelvi változás „a mindenkori konkrét – helyhez, időhöz és társadalom-
hoz kötődő – nyelvi kommunikációs, valamint megnevezési (fogalmi kó-
dolási) és közlési szükségleteknek való megfelelésre irányuló folyamat”.

Nyelvtudományi axióma:
1. A nyelvi változás kizárólagos színhelye a nyelvhasználat.

Csak az élő nyelvek változnak!
2. a nyelvhasználat mindig kettős beágyazottságú: valamely nyelvbe és 
a beszélő révén valamely társadalmi-kommunuikációs környezetbe, 
helyzetbe ágyazódik.

A nyelvi változás indítékai: 1. nyelvi tényezők
2. társadalmi-kulturális tényezők

Kettős szűrés a változáskor:  nyelvi szűrő 
 társadalmi szűrő 

A nyelvtörténet fogalmai
A nyelvi változás



Négy fő kérdés: 1. mi, 2. hogyan, 3. miért változott, 4. milyen volt 
a változás útja a beszélő- és/vagy nyelvközösségben.

A nyelvi változás folyamata



Ferdinand de 
Saussure
(1857—1913)

Hasonlatok:
Hasonlatok:

hegyi út 
sakkjátszma
fahasáb

A diakrónia és a szinkrónia fogalma



szinkrónia

diakrónia



Szinkrón metszetek

IX. század:  *βodźsuku *βodźsu *βodźsonu

XII. század: *βodźsok *βodźs *βodźson

XVI. század: vagyok vagy vagyon

XXI. század: vagyok vagy van

IX. század:  *βodźsumuku *βodźsutoku *βodźsunaku

XII. század: *βodźsumk *βodźstok *βodźsnak

XVI. század: vagyunk vagytok vagynak

XXI. század: vagyunk vagytok vannak



Hagyományozódás és újítás szerepe a nyelvi 
változásban

Halotti Beszéd és Könyörgés példája



(Az írásbeliség változása nem 
nyelvi változás!)

Mustafa Kemal Atatürk

1881--1938



Látjátuk, feleim, szümtükhel, mik 

βodźsmuk: isa, por ës homoβ

βodźsmuk. Mënyi milosztben

terümteβé eleβé miü isëmüköt, 

Ádámot, ës aduttá βalá neki 

paradicsumot házoá. Ës mënd

paradicsumben βalou dźsimilcsëk-

tül mondá neki élnië. Hëon tilutoá

űt idźs fá dźsimilcsétűl. Dźse

mondoá neki, mérët nüm ënëik: 

isa, ki napon ëmdül az dźsimilcs-

tűl, halálnak haláláal holsz. 

Hadlaβá holtát terümteβé 

Istentűl, dźse feledeβé. Engedé

ürdüng intetüinek, ës ëβék az 

tilβot dźsimilcstűl. Ës az 

dźsimilcsben halálut eβék. Ës az 

dźsimilcsnek úl keserű βalá βizé, 

hudźs turkukat migé szakasztjá

βalá.

Látjátok, felebarátaim, szemetekkel, mik 

vagyunk: bizony, por és hamu vagyunk 

(bizony, halandók, múlandók vagyunk). 

Mennyi kegyelemben teremtette [Isten] 

elsőül a mi ősünket, Ádámot, és a 

Paradicsomot (az Édenkertet) adta neki 

lakóhelyül. És mondta neki, hogy a 

Paradicsomban lévő minden gyümölccsel 

éljen (táplálkozzon). Csupán egy fa 

gyümölcsétől tiltotta el. De megmondta 

neki, miért ne egyék (abból): „Bizony, 

amely napon eszel abból a gyümölcsből, 

halálnak halálával halsz (bizony, 

meghalsz; [vagy] bizony, meg kell 

halnod)”. Hallotta a teremtő Istentől, hogy 

meg fog halni, de elfeledte. Engedett az 

ördög késztetésének, és evett abból a 

tiltott gyümölcsből, és abban a 

gyümölcsben halált (halandóságot) evett. 

És annak a gyümölcsnek olyan keserű 

volt a leve, hogy a torkukat (Ádámét és 

Éváét) majdnem megszaggatta.



A kulturális hagyományozódás 
egy példája

Az ártó szellemek

Csúnya*, Szennyes, Döge*, 
Szömörcsök (’szemölcs’)

Szemét, Nemvaló (’nem létező’), 
Nemvalód, Nemvagy (’nincs’), 
Mavagy (’ma van, de olyan gyenge, 
hogy a holnapot nem éri meg’), 
Nemél, Haláld. 

ótörök Balmaz (’nem lévő’) 



A magyar nyelvtörténet korszakai

N. Fodor János, 2019



◦ Előzmények (történeti-összehasonlító nyelvészet, uralisztika, finnugrisztika)

Az uráli nyelvek családfája



◦ A nyelvcsaládok kialakulása

Kérdések és problémák

A magyar nyelv története

◦ Előmagyar kor?

◦ Ősmagyar kor 

(Kr. e. I. évezred kezdete — Kr. u. 895–900 (Honfoglalás)

Belső korszakhatár: Kr. u. 5–6. század 

(korai és kései ősmagyar kor)

◦ Nyelvemléktelen időszak

◦ ótörök (volgai-bolgár, csuvasos) nyelvi kontaktus

◦ iráni jövevényszavak

◦ törzsi nyelvjárások (s-ező, cs-ző)

◦ írásbeliség: székely-magyar írás (rovásírás) (betű, ír, könyv?)



◦ Ómagyar kor: 895-900—1526

Honfoglalás—Mohácsi vész



Belső korszakhatár: XIV. század (Anjou-kor kezdete)

Korai és kései ómagyar kor

 nyelvemlékes időszak

 „a magyar nyelvet írni kezdik” 

a magyar írásbeliség kibontakozása

 Kárpát-medencei nyelvi kontaktusok: szláv, német

 az egyházi latin nyelv szerepe és hatása

 a mai fonémarendszer kialakulása

 területi nyelvjárások

◦ Ómagyar kor: 895-900—1526

Honfoglalás—Mohácsi vész



◦ Középmagyar kor: 1526—1772

Mohácsi vész — A felvilágosodás kezdete

A Mohácsi vész egy XVI. századi török miniatúránSzékely Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása



 reformáció: a nemzeti nyelvek szerepe

 magyar nyelvű írásbeliség szélesebb körben elterjed

 könyvnyomtatás

 magyar nyelvű kultúra (Sylvester, Balassi, Bornemissza, 
Gyöngyösi stb.)

 bibliafordítások: Sylvester, Károli [Károlyi], Káldi

 protestáns iskolák (kollégiumok), peregrináció

 hitviták magyar nyelven (Pázmány)

 az egységesülő nyelvváltozat (irodalmi nyelv)

 Erdélyi Fejedelemség hivatalos nyelve: magyar

◦ Középmagyar kor: 1526—1772

Mohácsi vész — A felvilágosodás kezdete



◦ Újmagyar kor: 1772—1920

A felvilágosodás kezdete — Trianoni békediktátum 



 felvilágosodás szerepe a magyar nyelvről való 
gondolkodásban

 a német nyelv hatásának fokozatos csökkenése

 nyelvújítási mozgalom

 a magyar nyelv hivatalossá tétele (1844)

 A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása (1825)

 a nyelv tudományos kutatása (szótárak, nyelvtanok)

 első helyesírási szabályzat (1832)

 magyar nyelvű kultúra: szépirodalom, színjátszás

 magyar folyóiratok

◦ Újmagyar kor: 1772—1920

A felvilágosodás kezdete — Trianoni békediktátum 



◦ Újabb magyar kor: 1920—

Trianoni békediktátum —



 a soknemzetiségű Magyar Királyság feldarabolása, magyar 
nemzetiségűek határon kívülre kerülése

 utódállamok nyelvpolitikája, államnyelv presztízse

 divergens változás (szétfejlődés), kétnyelvűség

 technikai fejlődés, globalizáció  convergens változás

 migráció, kultúraváltás 

nyelvjárások funkcionális és strukturális változása 
kettősnyelvűség (diglosszia)

regionális köznyelviség

 írott beszéltnyelviség

◦ Újabb magyar kor: 1920—

Trianoni békediktátum —


