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ÉVKÖNYVE 

A nyelvtörténeti oktatás módszertanához 

1. A tapasztalat azt mutatja, hogy ,,A magyar nyelv története" c. kollégium 
a legérdekesebb tárgy az egyetemi hallgatók számára a magyar nyelvészeti 
kollégiumok közt. Természetesen itt is — mint annyi más helyén az oktatásnak 
— sok függ az előadó személyétől, szuggesztív erejétől és nem utolsósorban az 
előadó egyéniségével és a tárgy természetével szoros kapcsolatban álló tanítási 
módszertől. 

Ha a módszer kérdését vizsgáljuk, mindenekelőtt világosan el kell különí
tenünk egymástól — s egyúttal persze kölcsönösen egymásra kell vonatkoz
tatnunk — az előadások és a nyelvészeti gyakorlatok anyagát. Ez azért is fon
tos, mert a rendelkezésre álló kevés óraszámban csak így tudjuk elvégezni és 
begyakoroltatni a nyelvtörténeti tudnivalók legfontosabb részeit — azokat, 
amelyeket könyvekből, magukra hagyva aligha tudnának a jelöltek a szigor
latra való felkészülés alkalmával a különféle lelőhelyekről összeszedni és meg
érteni. 

Véleményünk szerint az előadások anyagában okvetlenül szerepelnie kell a 
következőknek: 1) elvi bevezetés a nyelvtörténeti szemléletbe és a nyelvtörténeti 
kutatás módszertanába; 2) a magyar nyelv fejlődésének legfőbb korszakai 
nyelvi szemelvények elemzése alapján; 3) a nyelv szerkezeti elemeinek (hang
állomány, szóalakok és mondattani alakulatok) legfőbb fejlődési irányai. 
Az első ponttal kapcsolatban kell tisztázni a szinkrónia (leíró nyelvtan) és a 
diakrónia (nyelvtörténet) szemléletmódjának és módszereinek különböző vol
tát, egyben szoros egybetartozását, egymásrautaltságát; továbbá a nyelv
történet különféle forrásait; végül a magyar nyelv korszakolásának kérdését. 
A második pontban a magyar nyelv fejlődésének életes, szemléletes képét pró
báljuk megrajzolni úgy, hogy kiemeljük egy-egy kor legjellemzőbb nyelv
emlékét vagy annak egy jól megválasztott részletét, s annak elemzése alapján 
rekonstruáljuk — természetesen a legszükségesebb kiegészítésekkel — a kor 
nyelvrendszerének egészét. Ezzel a módszerrel a tapasztalat szerint el lehet jutni 
a XVI. századig, az első nyomtatványok koráig. S végeredményben ez a leg
fontosabb szakasz előadás szempontjából. Az újabb korok nyelvi jellemzésére az 
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irodalmi oktatás is több segítséget nyújt, aztán meg speciálkollégiumok hirde
tésével az érdeklődőt a nyelvészet keretein belül is végig lehet vezetni a magyar 
nyelv újabb fejlődésének legfőbb útvonalain. Végül a harmadik ponttal kap
csolatban okvetlenül meg kell tárgyalni a legfőbb hangfejlődési irányokat és 
— ahogy az idő futja — az alaktani elemek történetét. A mondatszerkezet más 
kérdései közül legfeljebb az igenevek történetére kellene sort keríteni, ha más
képp nem megy, akkor megint csak speciálkollégium formájában. Egyébként 
a magyar mondat kialakulásának kérdése nagy részben finnugor, sőt egyenesen 
uralisztikai probléma, úgyhogy itt nagy mértékben lehet támaszkodni a finn
ugor nyelvészeti előadásokra, nem is beszélve arról, hogy a leíró mondattan 
tárgyalásával kapcsolatban lehetetlen fel nem vetni alkalomadtán a fejlődés 
kérdését. 

A gyakorlati órák anyagába szoktuk utalni a következő főbb kérdés
csomók megbeszélését: 1) helyesírásunk története; 2) nyelvemlékeink áttekin
tése; 3) a szókincs történeti rétegződése. Tudjuk, hogy a helyesírás történetével 
való megismerkedés előfeltétele a nyelvtörténeti stúdium bármely kérdésével 
való foglalkozásnak, egyáltalában a régi nyelvi szövegek olvasásának és elemzé
sének. S itt még az a feladat is ránk hárul, hogy a görög írás elemeibe, illetőleg 
a középgörög (bizánci) hangjelölés és kiejtés kérdéseibe is bevezessük hallga
tóinkat már csak azért is, mert hiszen fontosságuk miatt semmiképpen nem 
mellőzhetjük a legrégibb görög betűs szórványemlékeink (elsősorban Konsz-
tantinosz) nyelvtörténeti értesítését. Persze, a latin nyelvű környezetben ránk 
maradt szórványokkal való foglalkozás miatt latinul is kellene tudni hallga
tóinknak — legalábbis elemi fokon. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy 
évről évre kevesebben konyítanak a latin nyelvhez. Nem ártana ezért intézmé
nyesen biztosítani azt, hogy a magyar szakos hallgatók valamennyien átessenek 
bizonyos fokú latin iskolázáson. A gyakorlatok második főanyaga a nyelv
emlékek, illetőleg azok külső sajátságainak, felfedezésének, kiadásainak stb. 
megismertetése. Végül a harmadik főkérdés a magyar szókincs történeti réteg
ződésével való megismerkedés. Ennek összefüggő előadása — bármilyen érde
kes is maga a téma — semmiképpen sem fér bele az előadások szűk kereteibe. 
Különben is a szókincsrétegződés szokványos tárgyalása, amely lényegében 
idegen eredetű szavaink fogalmi körök szerint való puszta felsorolására szorít
kozik, semmiképpen sem elégítené ki a hallgatók várakozását, érdeklődését. 
Ehhez az kellene, hogy például a török jövevényszavaink átvételének egyes 
korszakait nyelvileg próbáljuk megközelíteni, felvetve például az akkori ma
gyar hangrendszertől idegen hangok helyettesítésének problémáit, vagy hogy a 
német eredetű jövevényszavaink átvételével kapcsolatban részletesebben ele
mezzük az átadó német nyelvjárás hangtani természetét stb. Mindezeknél fogva 
alkalmasabbnak látjuk a jövevényszóproblémáknak olvasott művekről, tanul
mányokról szóló beszámolók és megbeszélések formájában való megismerését. 
Különben a gyakorlatok körébe utalt mindhárom tárgyból összefoglaló köny-
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vek is — KNIEZSA, SZABÓ DÉNES és BÁRCZI tankönyvei — rendelkezésre állanak, 
a megbeszélés azonban kiterjedne más fontosabb művek, tanulmányok meg
ismerésére, továbbá egyes részletkérdéseknek nyelvi elemzés és megvitatás útján 
való megtárgyalására. 

2. Rátérve a szorosabban vett módszertani kérdésekre, tudatában kell 
lennünk annak, hogy a történeti és a szerkezeti (leíró) szemlélet nem szakítható 
el egymástól teljesen sem az elméletben, sem a gyakorlatban. Visszás volna és 
meghamisítaná a nyelvi valóságot, ha a magyar nyelv történeti kialakulásának 
bemutatásából teljesen ki akarnánk rekeszteni a mai magyar nyelv rendszerét, 
illetőleg egyes tényeit. Ez már csak azért sem felelne meg a célnak, mert hiszen 
— tudjuk — a nyelv mai állapota is szerves része a nyelv történeti kialakulásá
nak, egyike a nyelvtörténeti korszakoknak, sőt — mondhatjuk — a legfonto
sabb nyelvtörténeti korszak A legfontosabb először is azért, mert a legjobban 
adatolt és mindenki számára legjobban hozzáférhető. Másfelől az is köztudo
mású, hogy a mai magyar nyelv a maga szinkronikus rendszerében és földrajzi 
tagoltságában sok megőrzött régiséget rejt magában, s így a nyelvfejlődés ré
gebbi szakaszaira értékes adalékokat szolgáltathat. 

Mindebből két tanulság vonható. Az egyik az, hogy a nyelvtörténeti szem
lélet nem egyszerűen az egyes nyelvi elemek kialakulásának idői egymásutánját 
rekonstruálja, hanem az egyes korszakok nyelvállapotát mint rendszert kell 
tekinteni, ahol a részek értékét a többi részekhez való viszony, illetőleg az 
egészben elfoglalt helyzet határozza meg. A nyelvfejlődés eszerint a nyelvi 
rendszer egészében történt eltolódások összessége. Mindig azt kell vizsgálni, 
hogy az elemek alaki vagy funkcionális sajátságainak megváltozása hogyan 
függ össze más nyelvelemek megváltozásával, illetőleg a rész változása hogy 
vonja maga után az egész rendszer megváltozását. Tudjuk például, hogy nyel
vünk egész adatolható története folyamán kimutatható a szó belsejében álló 
— felső vagy középső nyelvállású — rövid magánhangzó elíziója a két nyílt 
szótag törvénye, azaz a Horger-törvény alapján. így lett például a Halotti 
Beszéd uruzag (olv.: uruszág) szóalakjából a későbbi fejlődés folyamán urszág, 
illetőleg a mai ország. Igen ám, de a szó belsejében megindult magánhangzó
kivetés itt nem állt meg, hanem a szóvégi helyzetre is átterjedt a törvény érvénye 
— egyfelől azért, mert az Összetartozó szavak kapcsolatai sok tekintetben a 
szóegységhez hasonló dinamikus és hangtani egységet alkotnak, másfelől pedig 
azért, mert az alkalmi kapcsolatban bekövetkezett változás állandósulhat és ott 
is jelentkezhetik, ahol az a hangkörnyezet szerint nem hangtörvényszerű. így 
lett például a régebbi *várunak igealakból a Horger-törvény értelmében várnak, 
majd ebből a csonka tő kiemelésével és állandósításával előállott az eredeti 
*váru alapforma helyett s azt teljesen kiszorította a mai vár véghangzótlan 
egyes 3. személyű alak. Vagy itt van az 1055-ből adatolt hodu utu rea (olv.: 
hodu utu reá) szókapcsolat. A névutós szerkezet — ilyennel van itt dolgunk — 
mondattanilag egységes kifejezés, s így az utu reá szókapcsolatban az utu szó u 
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véghangzója úgy viselkedett, mint bármely nyílt szótag felső nyelvállású rövid 
magánhangzója szó belsejében: u-tu-re-á, azaz kiesett, mivel a megelőző szótag 
is nyílt volt, s így előállott egy út reá szerkezet, amelyből aztán kiemelve más 
mondatfonetikai helyzetbe is átterjedhetett az út alapforma a régebbi utu he
lyett. Meg kell említeni, hogy az utu tőbeli w-ja a kiesett rövid véghangzó 
időtartamának pótlására nyúlhatott meg így: út (ha ugyan ez már eredetileg 
is nem volt hosszú!). Hogy a hangváltozásokat a nyelvi funkció irányítja, ille
tőleg hogy a hangváltozások a nyelv funkcionális rendszerében is mélyreható 
változásokat indítanak el, azt a rövid véghangzók eltűnésével kapcsolatban 
több példán megmutattam (vö. MNy. LIX, 393—408; NytudÉrt. 40. sz. 2 8 8 -
95; CSIFU I, 381—5). Most vegyünk más körből példát a funkció szerepének 
felmutatására. Az apa szavunk a paradigma apá-t, apá-nak, apá-m stb. tagjainak 
tanúsága szerint eredetileg hosszú magánhangzóra végződött: apá. Ebből az 
alapformából az -i járulékelemmel szabályosan apái keletkezett. Minthogy 
azonban az /járuléknak két különböző funkciója van és volt nyelvünkben: 
többesjel (pontosabban: a birtok többségét jelölő) funkciója és valamihez tar
tozótjelentő melléknévképző szerepe, s minthogy mindkét funkció ősi, legalább
is az ősmagyar korig nyúlik vissza, ezért az apái szóalak kétértelmű volt: 
1) 'seine Väter', 2) 'väterlich'. Ennek a funkcionális zavarnak kiküszöbölésére 
képezte újra a nyelvközösség az újabb apa alapformából az apai szóalakot, de 
azt csupán a 'väterlich' melléknévi jelentésben kezdte használni, míg az eredeti 
apái szóalak jelentését a birtok többségének kifejezésére korlátozta. íme, a 
hangtani változás, illetőleg elkülönülés funkcionális eredete s egyben vissza
hatása a nyelvi funkciók rendszerére. 

Más oldalról nem szabad szem elől tévesztenünk azt az elvet, hogy a mai 
állapotot sem statikusan, hanem dinamikus mozgásában, fejlődésében, válto
zásaiban kell szemlélnünk. Tanulságos például ebből a szempontból a szótövek 
viselkedése a mai nyelvhasználatban. A szó paradigmarendszerében különböző 
korú fejlemények kerültek egymás mellé. így a hal főnév alapformája mellett 
van egyfelől hal-ban, hal-nak stb., másfelől hala-k, halo-n, halu-nk stb. szárma
zék, azaz egyes alakokban a mássalhangzóra végződő hal- csonka tő, másokban 
a rövid magánhangzóra végződő hala- ~ haló- ~halu- teljes tő jelentkezik. Már 
itt lehetetlen fel nem vetnünk a két tőváltozattal kapcsolatban az eredet kér
dését. Pusztán a mai tőváltozatok elterjedtségének viszonya alapján valószínű
síteni tudjuk azt a feltevést, hogy a magánhangzóra végződő teljes tőváltozat: 
hala ~haló ~ halu képviselheti a szó eredetibb alapformáját, a rövidebb csonka 
tő ezzel szemben bizonyára újabb fejlemény: hal. Rámutathatunk ezzel kap
csolatban, hogy ma is sok jele van az egyes kifejezések hangalaki megrövidülé
sének, sőt csonkulásának (pl. gazda uram -+gazduram). Még a teljes tövet is 
elrendezhetjük tiszta leíró szempontból a végmagánhangzó minősége szerint: 
hala- (alsó nyelvállású), haló- (középső) és halu- (felső nyelvállású véghangzó). 
Ezek közt valószínűleg a hala képviseli a legeredetibb fejlődési fokot, ebből 
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fejlődhetett a haló, majd a halu forma, ti. ebben a sorban a véghangzó hangzós-
ságának fokozatos csökkenését szemlélhetjük a nyelvállás emelkedése, egyúttal 
az artikulációs nyílás szűkülése következtében. S ez a hangzóssági csökkenés 
folytatódott aztán tovább akkor, amikor a véghangzó teljesen eltűnt, és elő
állott a hal csonka tő, illetőleg alapforma. Ez a következtetési sor a valószínű
ségből bizonyossággá válik akkor, ha néhány nyelvtörténeti és nyelvrokonsági 
tényt is szembesítünk vele. A finn nyelv tudvalevően hangszerkezetében nagy 
mértékű konzervativizmust mutat — legalábbis a mi nyelvünk hangalkatához 
képest. A magyar hal főnév megfelelője a finn kala, s ez a szóalak a többi rokon 
nyelveket is figyelembe véve alapnyelvi formának bizonyul. A finnugor alap
nyelvben tehát szavunk úgy hangozhatott, mint a mai finn szó: *kala. Az ős-
magyarban aztán a finnugorból hozott szó hangalakja megváltozott. Mindenek
előtt az artikulációs energia csökkenése révén a kezdő k zárhang fokozatosan 
palatális h (%)-VÁ, majd laringális /z-vá változott: kala> %ala>hala. Az arti
kuláció lazulása a szó végső magánhangzójára is kiterjedt: s ennek következ
tében a végső rövid magánhangzó először csak a szonoritásából vesztett foko
zatosan: hala>haló >halu, majd a felső nyelvállású rövid véghangzó teljesen 
eltűnt: hal. Ennek a fejlődésnek nyelvtörténeti bizonyítéka először is az, hogy 
a legrégibb szórványaink közt vannak még véghangzós alapformák, de ekkor 
már csak a felső nyelvállású véghangzók szerepelnek (pl. 1055: hodu>maii had). 
Másfelől a legrégibb török jövevényszavaink közül a felső nyelvállású vég
hangzóval rendelkezők a finnugor eredetű szavainkkal együtt elvesztették vég
hangzójukat (pl. tör. *qudu>magy. *kudu>*kúd>kút), ezzel szemben a török 
szavaink alsó nyelvállású véghangzói másképpen viselkednek (tör. alma> 
magy. álmá>almá), mivel az átvétel idején a magyarban már alsó nyelvállású 
rövid véghangzók nem voltak. íme, a mai paradigmasorok tagjainak egybe
vetéséből adódott fejlődési sorok néhány nyelvtörténeti tény igénybevételével 
bizonyosságot nyernek. Világos, hogy az így szerzett nyelvtörténeti kikövetkez-
tetések sokkal élőbbé, életesebbé válnak, mint ha pusztán nyelvemlékeink vagy 
rokon nyelveink adataival operálnánk. 

3. Már az eddigi példák is nyilvánvalóvá teszik, hogy a nyelvtörténeti 
előadás felépítése nem válhatik el mereven a gyakorlati órák módszeres fel
építésétől, azaz az előadás nem merevedhetik puszta prelegálássá, nem kárhoz
tathatja a hallgatókat csupán passzív befogadásra, hanem ellenkezőleg: csak 
úgy válhatik hatásossá, ha állandóan bevonja a hallgatókat tevékenyen a közös 
munkába. A hallgatók aktív részvételére legjobban akkor számíthatunk, ha 
minden irányú nyelvtörténeti ismeretanyag megszerzésének alapjává nyelvi 
szövegek közös elemzését tesszük meg, s a közös munkával kielemzett nyelvi 
adatokból építjük fel — azoknak puszta rendszerezése és értékelése útján — a 
tárgyalt kor nyelvi képét. 

Ne tévesszük szem elől soha azt a fontos didaktikai alapelvet, hogy az 
elemzés többé-kevésbé lezárt egészre irányuljon. Mindig az egészből kell ki-
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indulnunk, amikor a részleteket kielemezzük, s a végén — a megelőző korok 
nyelvével való egybevetések meg a legszükségesebb kiegészítések megadásának 
útján — el kell végezni a részletek egységes egészbe foglalását. Vegyük példának 
a Halotti Beszéd nyelvi, illetőleg nyelvtörténeti elemzését. Előzőleg a Tihanyi 
Alapítólevél szórványainak elemzése útján megrajzoltuk az ómagyar kor elejé
nek, a XI. század közepének magyar nyelvállapotát — a forrásanyag természe
tének megfelelően természetesen csak néhány feltűnő jegy kiemelésére szorít
kozva. Maga a Halotti Beszéd az ómagyar kor derekának, az 1200-as évek ele
jének a nyelviségét képviseli. Meg kell éreztetni a hallgatókkal, hogy egy kitűnő 
nyelvérzékű magyar beszélő kerek szerkezetű, hatásosan megfogalmazott írás
művével van dolgunk, amelynek segítségével már rekonstruálhatjuk a korabeli 
nyelvrendszernek úgyszólván minden lényeges jegyét. Ne kezdjük azonnal a 
részletes elemzéssel, részleteknek részletek mellé való sorolásával, hanem ki
indulópontként — amelyhez mindig vissza-visszatérünk — a mű egészét állítsuk 
az érdeklődés és a figyelem gyújtópontjába, Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 
most egy több mint hét és fél évszázaddal ezelőtti magyar beszédet, egy temetési 
szertartás alkalmával elhangzott szónoklatot fognak hallani a kor eredeti 
kiejtése és szóhasználata szerint — amint azt a tudomány a ránk maradt szöveg 
elemzése meg az előző és a későbbi korok nyelvtényeinek összehasonlítása útján 
rekonstruálni tudta. S ekkor teljes egészében elolvassa az előadó a szöveget, de 
gyakorlott előadó arra is vállalkozhatik, hogy minden írott szöveg segítségét 
mellőzve szabadon elmondja, előadja a beszédet. De akár olvassa, akár szaba
don előadja, mindenképpen éreztetni kell a beszéd mondanivalójának értelmét 
s ki kell tüntetni annak érzelmi és akarati kisugárzásait. A beleélés, amely persze 
távol áll minden mondvacsinált szónokiasságtól és érzelgősségtől, nem nélkü
lözhető a nyelvészeti szövegelemzésben, hiszen végeredményben ez minden 
nyelvi érdeklődés felidézője. Ha egyszer élménnyé vált a hallgatóban, hogy 
minden furcsasága ellenére mennyire komoly és megható, mennyire cifrázatla
nul egyszerű és nemes volt az 1200 táján élő magyar ember nyelvi megnyilat
kozása, akkor a részletek kielemzésétől sem fog a továbbiakban visszariadni. 
A szöveg élőszóbeli bemutatása után következik annak értelmezése, mai nyelvre 
való áttétele. Itt megint csak a szöveg egésze áll előtérben, nem pedig a részle
tek; a fontos természetesen elsősorban a mai nyelvhasználattól eltérő vagy 
egyenesen a mai ember számára érthetetlen szövegrészek áttétele mai magyar 
nyelvre. Az ezután következő elemzés több lépésben és több szempontból törté
nik, s esetleg nem két — egymás utáni — órát, hanem többet is igénybe vehet. 
Az elemzés legfőbb szempontjai: 1) helyesírási sajátságok; 2) hangtani elemzés; 
3) szókincsbeli sajátságok (kihalt szavak, jelentéstanilag elavultak, finnugor 
eredetűek, jövevényszók); 4) morfológiai sajátságok (névragozás, igeragozás, 
szóképzés); 5) mondatszerkesztés (névelő hiánya, igekötők hiánya, igeneves 
szerkezetek); 6) stílussajátságok (szemléletesség, élénkség, tömörség). Az egyes 
sajátságok megkeresése, értékelése és adatolása a hallgatók legteljesebb bevoná-
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sával történik. A különféle szempontok szerinti keresgélés és a szöveg egészével 
való állandó foglalkozás eredményeképpen a szöveg — most már tudatossá 
vált nyelvi sajátságaival együtt — élővé válik a hallgatók tudatában, s az össze
foglalások alkalmával saját maguk tudják majd minden hosszasabb keresgélés 
nélkül a nyelvi adatolást elvégezni. 

Ilyenféle elemzések után könnyű lesz s valóban csak az egyszer már meg
beszélt részletek szintézisét fogja jelenteni a hangtörténeti és a morfematörteneti 
rendszerezés. Amikor például a rövid magánhangzók nyíltabbá válásának 
tendenciáját tárgyaljuk, végigmegyünk az ómagyar kor elejének, illetőleg a 
nyelvemlékes kor kezdetének rövid magánhangzóin úgy, hogy megrajzoljuk 
sematikusan a függőleges meg a vízszintes nyelvmozgás főhelyzeteit, s ki
jelöljük a sémán a felső nyelvállásúak egy fokkal nyíltabbá válásának, továbbá 
a középső nyelvállásúak alsóvá tolódásának irányvonalait: 

/ ü 

e h ö1} * 
i 

e \ 
xÚj hangok 

Az így szemléltetett és lehetőleg kronológiai rendbe állított hangeltolódások 
kiindulópontját a legrégibb, közösen elemzett nyelvemlékekből a hallgatókkal 
magukkal adatoltatjuk, az eltolódások végpontja viszont a mai köznyelvi vagy 
éppen nyelvjárási hangalakkal adatolható: 

1) i>é HB. *gy>Nyj. égy 
2) e>e ÓMS. egyen>egyen 
3) u>o HB. pukul>pokol 
4) o>a TihA. hodu>had 
5) w>o HB. ürdüng>ördög (vö. ördöngös) 

Nem szabad azonban megelégednünk az egyes nyelvi változások kronológiájá
nak megállapításával és adatolásával, hanem fel kell minden esetben vetnünk 
a változások okainak problémáit. Ha kiderült, hogy az egy fokkal nyíltabbá 
válás az összes rövid magánhangzókat érintette, illetőleg ezek közül az összes 
felső és középső nyelvállásúakat (kivételek természetesen itt is vannak, s ezek 
legtöbbször a nyelvi funkciókban gyökereznek!), akkor ebből nyilvánvaló, 
hogy ez az ómagyar korban ható változás tendenciaszerű, törvényszerű 
hangváltozás. A nyíltabbá válásnak megvan mindenekelőtt a fiziológiai oka, 
illetőleg előfeltétele: a nyelvállás a rövid magánhangzók megképezése alkalmá
val közeledett a nyugalmi helyzethez, azaz az alsó álláshoz, ez pedig nyilván-
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valóan a beszélő szervek bizonyos fokú elrenyhülésének a következménye. 
Hogy azonban a kényelmességre törekvés nem lehet a nyíltabbá válás egyetlen, 
kizárólagos oka, az nyilván kiderül abból, hogy a fiziológiai elrenyhülés elvének 
tökéletes megvalósulása végeredményben a beszélő szervek teljes nyugalmi 
állapotához, azaz a beszéd megszűnéséhez vezetne. Kétségtelen tehát, hogy a 
fiziológiai okok mellett a nyelvi funkciónak, a beszédszándéknak, a beszélők 
magatartásának, lelki habitusának irányító és ellensúlyozó hatása van a nyelvi 
mozgalmak kialakításában. A régiség hodu szavában például bekövetkezhetett 
a nyíltabbá válás (és természetesen a véghangzó eltűnése) — anélkül, hogy a 
szó megértése ezáltal sérelmet szenvedett volna: had éppúgy egyértelmű, mint 
volt a régebbi hodu, nem esik össze más szóval, nem állott elő tehát semmiféle 
zavaró hominimia a hangváltozás következtében. Igaz ugyan például, hogy a 
régebbi hol ige (vö. HB. holz, olv. holsz) a nyíltabbá váláson mégis átment és 
hal lett belőle — annak ellenére, hogy a változás következtében hangalakilag 
összeesett a hal főnévvel. Bizonyos homonimák azonban nem szoktak meg
értési zavart okozni, mert a beszédösszefüggés és a beszédhelyzet alapján min
denkor világosan kiderül a szónak szándékolt értelme. A hal főnév meg a hal 
ige már szófaji megkötöttségüknél fogva sem zavarhatók össze a mondat
összefüggésben, aztán a két szó paradigmarendszerében sem igen vannak alaki 
összeesések, legfeljebb az alapforma azonos. Kis szavunk viszont (<kisi~ 
kicsi) nem vált *kes, illetőleg pótlónyújtással *kés alakúvá — bizonyára azért, 
mert a kés (< *kes.) főnévvel való alaki összeesés zavarhatta volna a két szó 
értelmének elkülönítését. A nyíltabbá válás magyarázatát tehát (de sok más 
változásét is) akkor közelítjük meg legjobban, ha feltesszük jESPERSENnel, hogy 
a beszélő közösség szándéka legtöbbször az, hogy lehetőleg minél kevesebb 
energia ráfordításával valósítsa meg a nyelvi funkciót, tegye érthetővé és hatá
sossá mondanivalóját. 

4. Minden fajta oktatásnak, így a nyelvtörténetinek is, legfőbb kerékkötője 
az eredmények megmerevítése, egy bizonyos dogmatizmus, amelynek Prokrusz-
tész-ágyába igyekszenek egyes szakemberek belegyömöszölni a saját kutatá
saik eredményeit éppúgy, mint a másoktól átvett tanokat. Nyilvánvaló, hogy 
a kész, változhatatlannak feltüntetett tanítások elvesztik vonzóerejüket a hall
gatók és olvasók számára, mert teljes tétlenségre kárhoztatják gondolkozó 
készségüket éppúgy, mint érzelmi életüket és akarati világukat. Dogmatikus 
szemlélet helyett kritikai álláspontra, statikus ismertetés helyett dinamikus 
módszerre van szükség, amely mindenütt a megismerés töredékességére, hiá
nyosságaira vagy egyenesen az elfogadott eredmények téves voltára igyekszik 
rámutatni, s így önkénytelenül bekapcsolja a hallgatókat a nyelvtörténeti meg
ismerés problematikájába, kutatási feladatok vállalásába. 

Hangtörténészeink például — kritikátlanul ismételve az elődök tanait — 
azt tanítják, hogy a magyar nyelvben, különéletének legkorábbi szakaszában, 
tehát az ősmagyar korban (BÁRCZI szerint esetleg még az ómagyar kor elején is, 
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TihAl. 73—4.1.) volt egy hátul képzett, azaz veláris / magánhangzó, amely csak 
később változott részint palatális /-re, részint szabályos labializációval w-ra. 
A tétel — majdnem azt írtam: a dogma — igazolására a következő érveket 
szokták előadni: 1) Egyes rokon nyelvekben, pl. a zürjénben meg a votjákban 
ma is van veláris i: zürj. ol'iríi 'van', votj. ülni ua., s ez állítólag nem lehet más, 
mint egy finnugor alapnyelvi veláris / megőrzése. 2) A magyarban vannak olyan 
/-tövek, amelyek az illeszkedésben vagy magas, vagy mély hangú járulékokat 
vonzanak, s amelyeknek a rokon nyelvi megfelelői is vagy magas, vagy mély 
hangrendűek: visz — visznek, de isz-ik — isznak. Az elsőnek a finnben a magas 
hangrendű vie(dä), az utóbbinak a mély hangrendű juo (da) a megfelelője. 
Ebből azt következtetik, hogy a ma is magas hangrendű visz eredetileg is 
palatális /-vei hangzott, a ma mély hangrendűként viselkedő iszik ellenben 
eredetileg veláris i-t mutatott a tőben. 3) Állítólag a legrégibb török jövevény
szavakkal együtt is kerültek nyelvünkbe veláris / hangok, pl. tör. ar«7>magy. 
árik > áruk > árok; tör. *jir > * j> > magy. ir > ír. 

Ezek az érvek azonban sorra cáfolhatók. 1) Magyar hangtörténészeink 
— úgy látszik — nem vettek tudomást a finnugor hangtani kutatások újabb 
eredményeiről. ERKKI ITKONEN ugyanis alapos vizsgálat eredményeként már 
eléggé régen kimondta, hogy a finnugor alapnyelvben nem volt veláris / hang, 
a zürjénben meg egyes más finnugor nyelvekben a veláris / újabb fejlemény, az 
illető nyelvek külön életében alakult ki (vö. FUF. XXXI, 332-40). De ha a 
finnugor alapnyelvben nem volt veláris /, akkor a magyar sem hozhatta azt 
magával a finnugor korból. 2) Az iszik — isznak-féle mély hangrendű /-töveink 
különös viselkedéséből semmiképpen sem következik, mintha egy régebbi 
korban a tő veláris /-vei hangzott volna, hanem csupán annyi, hogy az ilyenfajta 
tövek magánhangzója valamikor mély magánhangzó volt, mint arra például a 
finn juo- tő utal, amelyből — és más rokon nyelvi adatokból — valóban egy 
finnugor alapnyelvi *jüke következtethető ki. 3) Ha pedig az ősmagyarban a 
legrégibb török szavak átvétele idején nem volt hangrendszerünkben veláris /, 
akkor a török szavak veláris /-jét is bizonyára nem így, hanem hanghelyettesí
téssel vettük át, s a szóhangsúlynak megfelelően hol palatális /-vei, hol w-val 
helyettesítettük: tör. iir>magy. ír : irok; tör. ariq>magy. áruk>árok. 

Mint a példából kiderül, a régi téves tételeket sem elegendő egyszerűen sut
ba dobni, hanem részletesen cáfolni kell őket. A sommás elvetés éppolyan 
dogmatikus eljárás volna, mint a tévedések kritikátlan ismétlése, továbbadása. 

5. A nyelvtörténeti oktatás módszertanával kapcsolatban még sok min
denről kellene szólanunk. Többek közt külön megbeszélést igényelne az, hogy 
a magyar nyelvtörténeti előadás nem utasíthatja el magától a finnugor, ül. az 
uráli nyelvhasonlítás eredményeinek számontartását és felhasználását a magyar 
nyelvtörténeti rekonstrukciókban — annak ellenére, hogy hallgatóink az egye
temi tantervek szerint külön finnugrisztikai oktatásban is részesülnek. Aztán 
arról sem volna szabad megfeledkezni, hogy az aszcendens meg a deszcendens 
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módszer nemcsak a tudományos kutatás és a kutatási eredmények rögzítésének 
módszerei, hanem az oktatásban is nagy szerepet játszó didaktikai módszerek. 
S ha főképp az aszcendens módszert, azaz a jelen nyelvállapotból való vissza
felé következtetést részesítjük is előnyben az oktatásban, már csak a változa
tosság kedvéért is, de a már egyszer tisztázott tételek, alapelvek kipróbálása 
céljából is olykor-olykor a deszcendens levezetésekhez célszerű folyamodnunk 
tanításunkban. Sajnos azonban ezeknek és hasonló problémáknak felvetése 
túlságosan messzire vinnének, úgyhogy jelenleg meg kell elégednünk azzal, 
hogy röviden rámutassunk a szabad előadások fontosságára a nyelvtörténeti 
oktatásban. 

Sajnos, az egyetemi előadók többsége a könnyebbik végét fogja meg a 
dolognak. Előre megírja előadását, s azt szóról szóra (sőt nem egyszer betűről 
betűre, illetőleg írásjelről írásjelre) felolvassa a hallgatók előtt. Tapasztalatból 
tudom, hogy az előadásnak ez a gépies módja nem egyszer egyenesen elvisel
hetetlenné válik a hallgatók számára, mert bizonyos monotonságot, nem
törődömséget és „szenvtelen" hozzáállást indukál az előadó részéről. Már pedig 
nincs kellemetlenebb élménye a hallgatónak, mint az, hogy az oktatót nem 
érdekli a tárgy, amit előad, s az egyéni átélés hiánya, a hallgatókkal való kap
csolat megteremtésének elmulasztása a tökéletes érdektelenség, közömbösség 
légkörét idézi az órákon. 

Ne gondoljuk, hogy az előadás írásos rögzítése nélküli szabad előadás 
kevesebb munkát, készületet ró az előadóra, mint az írásos előadás anyagának 
összeszedése. A jegyzetolvasó egyetemi előadó a jegyzetre hagyatkozhatik, a 
szabad előadónak azonban állandóan foglalkoznia kell a problémákkal, állan
dó készületben, felajzottságban kell élnie, keresnie kell a megoldások új meg új 
(a maga számára is érdekes) útjait, mert csak így válhatik élménnyé és ösztönző 
erővé benne a maga tudományszakja. 

A szabad előadó kénytelen az anyagot logikusan elrendezni, különben 
maga sem képes az anyagot emlékezetében megtartani. Az adatokból csak a 
legfontosabbakat fogja előadni, azokat, amelyek a problémát, a fejlődés fázi
sainak kibontakozását a legszemléletesebben mutatják be. A puszta lexikális 
ismeretek így maguktól kihullanak a szabad előadás rostáján. Nincs is szerin
tem vigasztalanabb látvány, mint azok az egyetemi tankönyvek, amelyekben 
az adatfelsorolások valósággal elnyomják a fejlődés vonalainak tisztaságát 
ahelyett, hogy azokat szemléltetnék, magyaráznák. 

Természetesen az oktató egyénisége nem választható el az előadás módjá
tól, s itt is érvényes az az elv, hogy az oktató egyénisége az elsődleges minden 
oktatásban, nevelésben, a módszertannak minden más elve másodlagos és 
járulékos ehhez képest. Ha az előadó egyéniségét a magyar nyelv értékének és 
kibontakozásának problémái mozgatják, ha életkérdéssé vált számára az 
anyanyelv jelenének és múltjának vizsgálata, ha őt magát eleven szálak kötik 
a magyar közösség tagjaihoz és az ősök életéhez, akkor ezek a problémák élet-
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fakasztó erővé izmosodnak benne, és óhatatlanul átsugároznak a környezetre, 
a tanulni vágyó nemzedékre. S akkor elmondhatjuk, hogy az oktató nemcsak 
oktat, nemcsak átad értékeket a fiatalságnak, hanem nevel is — helytállásra, 
a népért való felelősség- és áldozatvállalásra. 

PAPP ISTVÁN 

Zur Methode des sprachgeschichtlichen Unterrichts 

Der Verfasser sucht nachzuweisen, dass die methodologischen Fragen 
auch im Universitätsunterricht von Belang sein können. Auf Grund eigener 
Erfahrungen hebt er die Wichtigkeit der Methode im Unterricht der Mutter
sprache hervor, wobei er seine Thesen durch Beispiele aus der Geschichte der 
ungarischen Sprache zu veranschaulichen sucht. 

Die erste Aufgabe ist den im Lehrplan bestimmten Stoff kreis in „Vorträge" 
und in „sprachliche Übungen" zu verteilen. In der Praxis des Verfassers ge
schieht diese Verteilung folgendermassen. In „Vorträgen" werden die prinzi
piellen Fragen der Sprachgeschichte, die wichtigsten Entwicklungsphasen der 
ungarischen Sprache und die hauptsächlichsten Entwicklungstendenzen der 
strukturellen Elemente der Sprache (Lautsystem, morphologische Bestandteile, 
syntaktische Gefüge) behandelt. Dagegen werden die Geschichte der Recht
schreibung, ein kurzer Überblick über die äussere Geschichte der wichtigsten 
Denkmäler und die historische Schichtung des Wortschatzes in die „Übungen" 
hingewiesen. 

Da der heutige Sprachstand als ein organischer Teil der Sprachentwicklung 
am besten belegt und am leichtesten zugänglich ist, ist es am geeignetsten in der 
Sprachgeschichte — soweit es nur möglich ist — aus der heutigen Sprache 
auszugehen. Demgemäss sind auch die vergangenen Sprachperioden ebenso 
wie die heutige Sprache als Systeme zu betrachten, wo die Wandlungen der 
Elemente mit den Wandlungen anderer Elemente und die formellen Wand
lungen mit den Wandlungen der Funktionen im engen Zusammenhang stehen. 

Da anderseits die heutige Sprache Neuerungen ebenso wie auch Alter
tümlichkeiten in sich schliesst, muss man oft nichts anderes machen, als die aus 
systematischem Gesichtspunkt zusammengehörigen Sprachgebilde miteinander 
vergleichen und chronologisch werten, um die geschichtliche Entwicklung der 
betreffenden Gebilde feststellen zu können. Natürlicherweise haben solche 
Rekonstruktionen nur einen mehr oder weniger bestimmten Wahrscheinlich
keitswert, die aber durch Heranführung gewisser sprachgeschichtlicher Anga
ben leicht zur Gewissheit befestigt werden können. 

4* 51 



In bezug auf die Unterrichtsmethode darf man die Vorträge und die 
Übungen nicht stracks voneinander trennen. Vielmehr erweist sich die An
wendung sprachlicher Analysen und damit die aktive Hinzuziehung der Hörer 
in die gemeinsame Arbeit auch in Vorträgen als in hohem Grade geeignet das 
Interesse der Hörerschaft für die Sprachgeschichte zu wecken und lebendig zu 
halten. Darum ist es höchst empfehlenswert das sprachliche Bild alter Sprach
perioden auf Grund der sprachlichen Analyse von gut gewählten Texten der 
Zeit und danach durch die Synthese der so gewonnenen Einzelzüge zu zeichnen. 

Die Ergebnisse der sprachgeschichtlichen Forschung darf man nie statisch 
und dogmatisch behandeln, sondern man muss die bisher entdeckten Gesetze 
und Gesetzmässigkeiten der Sprachentwicklung nur als Hypothesen und als 
mehr oder minder problematisch darstellen. Nur eine kritische und problem
stellende Behandlung der Forschungsergebnisse kann ein lebendiges und 
dauerndes Interesse für jede Wissenschaft, auch für die Sprachgeschichte in 
den Hörern wecken. 

Bei allen formellen methodologischen Forderungen am wichtigsten ist 
dennoch der Umstand, dass der Universitätslehrer eine Persönlichkeit wäre, 
in der die Werte der Muttersprache zu Erlebnissen geworden sind, und die 
diese Werte durch freies Vortragen zu übermitteln imstande ist. 

I. PAPP 
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