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Nagy Emma 
 

Egy kis nyelvészet* 
 

Mi a nyelv? 
 

A nyelv az emberek közötti értekezés, a gondolataink kicserélésé-
nek és érzelmeink kifejezésének eszköze. 

Gondolat nélkül nincsen nyelv, nyelv nélkül nincsen gondolat. Ha 
nem is mondjuk ki hangosan gondolatainkat, azokat úgyis csak a nyelv 
adottságaival tudjuk megformálni. 

 
A magyar nyelv helye a világ nyelvei közt 

 
Ma tizenkét olyan nyelv van a világon, amely több mint százmillió 

embernek az anyanyelve. Sorrendben: kínai, angol, hindi, spanyol, 
orosz, arab, bengáli, portugál, indonéz, japán, német és francia. 

Egy statisztikai kimutatás szerint 52 olyan nyelv van a világon, 
amelyeket 10 milliónál többen beszélnek. Ezek között van a magyar 
nyelv, a 42. helyen. A földrajzi Európa nyelve között a magyar a 11. 
helyen áll. 

A magyar nyelv írásbeliségét a XI. századtól, a keresztény magyar 
királyság megalakulása után tartjuk számon. 

2000 óta ünnepeljük az Anyanyelv Nemzetközi Napját. Az ENSZ 
nyilvánította azzá február 21-ét. Magyarország Európai Uniós csatla-
kozásától – 2004 májusától – az Unió hivatalos nyelveinek egyike lett a 
magyar nyelv.  

A magyar nyelv a mi anyanyelvünk. 
Az Unió nyelveinek használatát nemzetközi törvények védik. 
A hangok kiejtése és azok írásbeli (betűs) rögzítése szempontjából 

megkülönböztetünk fonetikus és nem fonetikus nyelveket. Nem fone-
tikus nyelvek azok, amelyekben egy betű kiejtése annak környezetétől 
függ. Vagyis ugyanazt a betűt többféleképpen kell kiejteni, mindig épp 
attól függően, hogy az adott szóban hol szerepel, vagy milyen más be-
tűk állnak előtte vagy utána. 

                                                 
* Részlet a szerző Székelyszenterzsébet tájnyelve a XX. században című könyvéből. Pro-Print 

Könyvkiadó, Csíkszereda, 2012. 
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Az is lehet, hogy a kiejtésre szabály nincs, egyszerűen meg kell ta-
nulni a nem fonetikus nyelvek esetében a betűk eltérő kiejtését. Például 
az egyre népszerűbb angol nyelvben az i betűt áj-nak, de i-nek is ejtik. 
Az e betűt ejthetik i-nek, e-nek, vagy ki sem ejtik, ha a szó végén van. 

A mi nyelvünkben szerencsére ilyen buktatók nincsenek, mert mi a 
betűk kiejtéséhez egyértelműen mindig ugyanazokat a hangokat hasz-
náljuk. 

Szép, fonetikus nyelvvel büszkélkedhetünk. Írásbeliségét az ábécé 
44 betűje teszi lehetővé. Anyanyelvünk közepes nagyságú nyelv, nem-
zetközi tekintélye van. A világ 23 országának 80 egyetemén tanítják 
idegen nyelvként. Gazdag szókincsének köszönhetően a hétköznapi 
szavaktól kezdve a legelvontabb tudományos fogalmakig mindenre 
nagyszerű kifejezési lehetőséget nyújt. 

Külön kiemelkedő a dallamossága, énekelhetősége, amely annak 
köszönhető, hogy sokféle magánhangzója van, és kerüli a mássalhang-
zók torlódását. 

Az anyanyelv a nemzeti öntudat kifejezője is. Idegen nyelvet is csak 
az tud igényesen elsajátítani, aki elsősorban az anyanyelvét igényesen 
beszéli. A nyelvnek a nemzet életében játszott szerepét talán legtömö-
rebben a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István fogalmazta meg: 
„Nyelvében él a nemzet”. 

 
Hogyan fejlődik a nyelv? 

 
A nyelv fejlődése – még ha nem is vesszük észre – szigorú törvé-

nyek alapján megy végbe. 
Minden nyelv három részből áll: 

a) hangrendszer (hangkészlet); 

b) nyelvtani szerkezet; 

c) szókészlet (szókincs). 
 
Ezek közül a legállandóbb a nyelvtani szerkezet, amely vajmi keve-

set vagy egyáltalán nem változik az évszázadok folyamán. Ennek se-
gítségével tudják értelmezni kutató nyelvészeink a közel ezeréves 
nyelvemlékeinket. 

A szókészlet már sokkal változékonyabb. Ez a változékonyság azt 
jelenti, hogy a történelem folyamán végbemenő társadalmi-gazdasági 
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változásokkal együtt a szókészlet is változik, illetve a szókészlet tükrö-
zi a végbement változásokat. Régi mesterségek, foglalkozások, szoká-
sok eltűnésével lassan elhomályosul azoknak a szavaknak a jelentése is, 
amelyekkel kapcsolatosak voltak. Egy ideig még léteznek, de csak 
passzív szókincsünkben, majd archaizmusokká (régies, ritkán használt-
tá) válnak, és csak a könyvek szómagyarázó lábjegyzeteinél találko-
zunk velük, majd idővel teljesen kivesznek a nyelvből. Más esetben 
fennmaradnak a szavak, de jelentésváltozáson mennek át vagy jelenté-
sük kibővül, és az új jelentés használata lesz a gyakoribb. 

Például: 
 

orsó – eredeti jelentése: kézi fonásnál használt, fából esztergált 
forgató eszköz, amire a szál tekeredik 
– új jelentése: szalagos magnetofonoknál erre tekeredik a 
magnószalag; horgászboton a zsineg feltekerésére használt 
eszköz 

egér – eredeti jelentése: gyors mozgású rágcsáló állat 
– új jelentése: a számítógép használatát segítő eszköz 

kukac – eredeti jelentése: élelmiszerben kárt tevő apró féreg 
– új jelentése: az @ karakter neve (e-mail címeknél a nevet 
és a szolgáltatót köti össze 

élő – eredeti jelentése: biológiailag élő, mozgó lény 
– új jelentése: helyszíni közvetítés (élő adás) 

 

Még sok olyan jelentésváltozáson átment szót lehetne felsorolni, 
amely új jelentésében a réginek csak egyetlen jellemzőjét örökíti meg. A 
technikai fejlődés, az információ robbanásának korában, a számítógé-
pek világában az új generáció tudatában egyre inkább csak az új jelen-
tés honosodik meg. 

A szótári szókészlet bármennyire is változónak tűnik, mégis van 
egy része, amely a nyelvtani szerkezettel együtt biztosítja a nyelv stabi-
litását, ez pedig az alapvető szótári szókészlet. Ez a két tényező együtt 
tartja fenn a nyelvet. Ezeknek köszönhetően tudunk ma is gyönyör-
ködni a két-háromszáz évvel ezelőtt írt remekművekben épp úgy, mint 
őseink az ő idejükben. 

Napjainkban is írók, költők, színészek, szerkesztők, közéleti szemé-
lyiségek, pedagógusok őrködnek a nyelv tisztaságának megmaradásán. 
Újságokban is felvilágosítást kaphatunk szakavatott nyelvészek tollá-
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ból, egy-egy felmerülő nyelvhelyességi probléma megoldására. Nagy 
szükség van a nyelv állandó pallérozására. 

Elgondolkodásra késztet a mai ifjúság nyelvhasználata. Például egy 
ilyen élménybeszámoló: Nagy, szuper suli-buli volt! A srácok s a csajok 
klasszul döcögtek. Lehetett kajálni, piálni, szóval oltári diszkó volt. Nagy-
anyámnak ezt magyarra kellene fordítani, mert így nem értené meg. Az 
ifjúság a sajátos önkifejeződését látja az ilyen „klassz” szavak használa-
tában, azt, hogy ők mennyivel másabbak, modernebbek a környeze-
tüknél. 

A reklámokban gyakori szavak a szuper, hiper, fergeteges. Igen sok 
lett a szuperlatívusz, a leg-, a vásárló vagy vendégek csalogatására. 

A termékek és szolgáltatások árai nem csökkenek, hanem „zuhan-
nak” lefelé – hirdetik a reklámplakátok. A szavaknak hatalmas ereje 
van, érdemes erre odafigyelni, mert néha az emberek megtévesztésére 
vagy manipulálására próbálják ezeket az erőket használni. 

Nehéz lenne szebben és tömörebben összefoglalni a szavak jelentő-
ségét, mint ahogy a költő teszi az alábbi versében: 

 
Juhász Gyula: Szavak 
 
Szavak, csodálatos szavak, 
Békítenek, lázítanak. 
 
Eldöntenek egy életet. 
Följárnak, mint kísértetek. 
 
Szárnyalnak, mint a gondolat. 
Görnyedve hordanak gondokat. 
 
Világokat jelentenek. 
Meghaltál, ha már nincsenek. 
 
Dalolnak és dadognak ők. 
Gügyögnek, mint a szeretők. 
 
Ölnek és feltámasztanak. 
Szavak, csodálatos szavak. 


