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Nyelvtörténet – funkciók és kultúraközvetítés. 
Zágrábi tapasztalatok1 

1. Bevezető gondolatok a funkcionális nyelvszemléletről és a nyelvtanításról 

„A funkcionális szemlélet lehetővé teszi, illetve megköveteli a nyelvhasználat beépítését a 
nyelv rendszerszerű leírásába. A történeti folyamatok nem utólag ráaggatva, hanem szerve-
sen, magyarázóelvként világítják meg a folyamatokat” – írja Hegedűs Rita (2011, 15), éppen 
a kevéssé ismert nyelvek hatékony és sikeres tanításáról gondolkodva. Ez a személet kevésbé 
tud érvényesülni egy átlagos, kommunikatív központú nyelvtanfolyami oktatásban, azonban a 
hungarológiai képzések nemcsak az érdekességek felvillantására, hanem a történeti nézőpont 
rendszerbe helyezésére is hangsúlyt fektethetnek, és amit a nyelvtanuló „kivételként” tanul, 
vagy éppen nem is tudja elhelyezni a rendszerben, a magyarul már jól beszélő IV. és V. évfo-
lyamos hungarológus számára éppen a történetiség világítja meg az addig rejtve maradt össze-
függéseket. 

A nyelvtanításban, így a magyar mint idegen nyelv tanításában is már a 19. század óta je-
len van valamilyen formában a funkcionális szemlélet, bár túlzás lenne tudományosan meg-
alapozottnak vagy éppen általános jelenségnek feltüntetni. A tankönyvszerző nyelvtanárok 
közül például a német nyelvterületen munkálkodó Márton József Bécsben, illetve Riedl Szen-
de Prágában számos ilyen elemet építettek be a nyelvtanaikba, egyebek között a sokesetű 
rendszert – akkor, amikor még a magyarországi grammatikai szemlélet igen messze állt ettől; 
a „serdültebbeknek” (haladóknak) készített tankönyveikben pedig úgy törekedtek a nyelv és a 
kultúra összhangjának megvalósítására, hogy a kortárs irodalmat is beillesztették a szemelvé-
nyek sorába. A néhány kiemelkedő felkészültségű korai nyelvmester- és tankönyvszerző 
többnyire egy-egy könyvön belül próbálta megvalósítani a kontrasztív szemléletet, világított 
rá egy-egy nyelvtani jelenség használatának szabályaira, a tanuló anyanyelvétől való eltérése-
ire, pragmatikai útmutatókat készített; Riedl Szendének azonban, aki már valódi tanszéki ke-
retek között dolgozott a prágai egyetemen, módja volt arra is, hogy hungarológiai, egyebek 
között nyelvtörténeti előadásokat is tartson. Talán az ő munkásságát tekinthetjük a mai, bolo-
gnai rendszerben végzett hungarológiai képzés ősváltozatának.  

2. Nyelvtörténet és funkcionalitás 

A funkcionális szemlélet érvényesítése a hungarológusok nyelvtörténeti képzésében olyan 
nyelv- és egyéb tudományterületekre is betekintést enged, amelyeket külön tantárgyként nem 
tanulhatnak a képzés során (pl. szociolingvisztika, areális nyelvészet, nyelvi világkép, műve-
lődéstörténet, néprajz). Az okok a külföldi egyetemek hungarológiai tanszékei körében jól 
ismertek: a szűkös oktatói kapacitás és órakeret; a vendégelőadók miatt meghirdethető, de az 
eredeti tantervben nem szereplő kurzusok elismertetése nem könnyíti meg a külföldi hungaro-
lógiai kínálat szélesítését. 

Tolcsvai Nagy Gábor szerint „a funkció nem merev kategória, nem doboz, amelybe vala-
mely nyelvi jelenség beletartozik, hanem folyamat jellegű jelenség, amely a beszélői vagy 
hallgatói feldolgozás révén jön létre” (2005, 350).  

                                                           
1 Készült a „Mi lesz veled, kis nyelv?” címmel Berlinben rendezett konferenciára. A jelen írás a 2014. november 
21-én elhangzott előadás szerkesztett változata. 
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A „funkcionalitás” jelen esetben – némiképpen egyszerűsítve, a nyelvtanulás céljainak alá-
rendelve – úgy értelmezendő, hogy az egyes, szinkrón és leíró szemlélet szerint már elsajátí-
tott ismeretet a hallgató diakrón módon, folyamatában, változásában, a nyelvi funkciók szere-
pére fókuszálva, új elrendezésben, interdiszciplináris környezetben ismeri meg. 

Nyelvtörténetet minden nyelvszakos diák tanul; akkor is, ha anyanyelvi képzésben vesz 
részt, de akkor is, ha valamely idegen nyelvből szeretne mesterszakos diplomát szerezni. 
Természetesen az anyanyelvi és az idegen nyelvi nyelvtörténeti kurzusok közé nem lehet 
egyenlőségjelet tenni. Míg az előbbinél a lehető legteljesebb rendszertani és művelődéstörté-
neti ismeretek átadására kell törekedni, amire több szemeszter és kurzus is rendelkezésre áll, 
az idegen nyelvek esetében általában egyetlen félév alatt kell egy célszerűen redukált, műve-
lődéstörténeti alapon szervezett tudás birtokába juttatni a hallgatókat. A funkcionális szemlé-
let elsősorban úgy érvényesül, hogy az oktatás során ki kell térni az egyes korok nyelvhaszná-
lati sajátosságaira, a nyelvi változásokra, más népekkel, kultúrákkal összefonódó nyelvi kap-
csolataikra, valamint ki kell tölteni azokat a hiátusokat, amelyek a szinkrón alapon szerveződő 
nyelvórákon keletkeznek. Természetesen itt megint meg kell különböztetni az átlagos nyelv-
tanulót és a hungarológus hallgatót. Míg az előbbi csoport elsődleges célja a kommunikáció, 
utóbbi a nyelvi rendszer miértjeit is tudni akarja, és nyelvi-kulturális szempontból komplex 
ismereteket szeretne kapni. Erre kitűnő alkalmat kínál a nyelvtörténettel eltöltött szemeszter.  

Dömötör Adrienne a nyelvtörténet nyelvoktatásban betöltött szerepét vizsgálva felteszi a 
kérdést: hol és hogyan jelenhet meg a nyelvtörténet a magyar mint idegen nyelv órákon 
(2007, 5), és összefoglalja azokat a jelenségeket, amelyekre a szinkrón szemléletre támaszko-
dó, elsődlegesen a kommunikatív célokat szem előtt tartó nyelvoktatás nem szokott választ 
adni. A nyelvtanulók nehezen fogadják el a „kivételeket”, a nyelvtörténet azonban egyértelmű 
magyarázatokkal szolgál ezekre is, és igen hatékonyan csökkentheti a számukat. A diakrón 
szemlélet egyebek között feloldja az –o-/-a- kötőhang problémáját, választ ad a híd / iszik-
típusú magas hangrendű szavak mély toldalékaira, rávilágít a birtokos személyjelek és a hatá-
rozott igeragozás összefüggéseire. Kérdés persze, hogy a legalapvetőbb nyelvtani ismeretek-
kel hadilábon álló átlagos nyelvtanuló számára mennyivel tudjuk közelebb hozni, érthetőbbé 
tenni ezen a módon a magyar grammatikát. Természetesen vannak olyan jelenségek, amelyek 
mint érdekességek könnyen beépíthetők akár a nyelvtanfolyami oktatásba is (pl. a veláris /i/ 
„felelőssége” a toldalékok illeszkedésében), de a legtöbb, a nyelvtörténet szemszögéből egy-
értelműen magyarázható nyelvi formának a külföldi hungarológiai szakos képzésben, vala-
mint a magyar mint idegen nyelv szakos tanárképzésben bontakozik ki a szerepe: a hallgatók 
megtanulják két szemszögből is – a nyelvi funkciókat előtérbe állítva – együtt látni a gramma-
tikai jelenségeket.  
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3. A Zágrábi Egyetem hungarológus képzéséről dióhéjban – avagy: mi lesz 

veled, „kis”2 nyelv? 

3.1. Hungarológia szak a Zágrábi Egyetemen 

A Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Karán jelenleg több mint 6000 diák tanul – a 
2005/2006-os tanévtől bolognai, 6+4 féléves rendszerben. 

A Hungarológiai Tanszék hivatalosan a turkológiával és a judaisztikával alkot egy lazán 
összekapcsolódó intézetet. Jelenlegi formájában ez az egyik legfiatalabb hungarológiai egye-
temi műhely: éppen 20 évvel ezelőtt, 1994 őszén kezdte meg hungarológia szakos tanulmá-
nyait az első évfolyam. Egyben a zágrábi az egyik legrégebbi, tanszéki keretben magyar nyel-
vet oktató felsőoktatási intézmény is: 1880-ban még csak lektorátus, 1892-től pedig már Ma-
gyar Nyelv és Irodalom Tanszékként szerepel az egyetemi annalesekben. A folyamat 1923-
ban politikai okokból megszakadt, a tanszék megszűnt, és csak az 1960-as évek végén érke-
zett újra magyar lektor Zágrábba (Jauk-Pinhak 2002, 13; Žagar Szentesi 2007, 144–150). A 
20 évvel ezelőtti tanszékalapításnak, valamint a rendszeresen megújuló horvát–magyar kultu-
rális egyezménynek köszönhetően a magyar nyelv és a hungarológia szak biztonságban van, 
évente 60–70 beiratkozott hallgató látogatja a BA- és MA-képzések kurzusait, szakdolgozatot 
írnak magyarul, egy vagy két szemeszteres részképzésen, nyári egyetemen vesznek részt a 
Balassi Intézetben, a Károli Egyetemen, az ELTE-n, valamint Debrecenben, Pécsett, Szege-
den. A BA-ra bekerülő hallgatók egy része lemorzsolódik, mivel a felvételi rendszernek kö-
szönhetően olyan diákok is akadnak, akiknek a pontszáma nem elég az eredetileg választott 
szakpárhoz, és egy felkínált listából választhatnak, hogy mit tanulnának helyette. Ők általában 
nem motiváltak, emiatt nem képesek teljesíteni a félévközi és év végi vizsgákat sem, tehát a 
heti 8 nyelvóra ellenére nem válnak alkalmassá arra, hogy az első évfolyam után magyar 
nyelven is folytassák a tanulmányaikat. Persze akad ellenpélda is, amikor egy véletlenül hun-
garológussá lett hallgatóból motivált, a magyar nyelv és kultúra ügyének elkötelezett diák 
lesz. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy az első évfolyamok 30–40 hallgatójából átlagosan 
12–18 diák lép tovább a második évre, viszont a többségük nemcsak a BA-, hanem az MA-
diplomát is megszerzi.  

3.2. Kevéssé ismert nyelvek találkozása 

Zágrábban két kevéssé ismert nyelv találkozási pontjában helyezkedik el a hungarológiai 
képzés: mind a horvát, mind a magyar nyelv az EU hivatalos nyelve, de mindkettő a kevéssé 
ismert és kevéssé választott nyelvek közé tartozik. Az ismertség, tehát az a tény, hogy egy 
nyelv hány nyelvtanulót tudhat magénak, csak hozzávetőlegesen mérhető, bár alig van olyan 
nyelv az angolon, németen, francián, olaszon, spanyolon kívül, amelyet igazán széles körben 
tanulnának. A nyelvek nagy része csak igen szűk körben hasznosítható, a nyelvi sokféleség 
uniós célkitűzésének ellentmond, hogy a jó nyelvtudási mutatókkal rendelkező országok 

                                                           
2 Nekem kissé idegen a „kis” nyelv megnevezés, inkább a kevéssé ismert vagy kevéssé választott terminust hasz-
nálom a továbbiakban. Kis nyelvnek talán azokat az elszigetelt, írásbeliséggel sem rendelkező nyelveket lehetne 
nevezni, amelyek csak korlátozottan, esetleg más, magasabb presztízsű, kidolgozottabb nyelvekkel társulva, a 
kétnyelvűség keretei között alkalmasak a társadalmi funkciók betöltésére. A konferencián szereplő európai nyel-
vekkel kapcsolatban azonban fontos megjegyezni, hogy olyan nyelvekről van szó, amelyek több milliós nyelv-
közösséggel rendelkeznek, van normatív változatuk, és a nyelv a magán- és társadalmi érintkezés minden lehet-
séges színterén alkalmasak a gondolatok, érzések kifejezésére. Emellett – esetünkben a magyar és a horvát nyelv 
– az Európai Unió hivatalos nyelvei is. Azonban nyelvtanulási szempontból a kevéssé választott nyelvek közé 
tartozik mindkettő.  
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nyelvi palettája is az angol mellett néhány, a térség areális szempontból hasznos nyelvére szo-
rítkozik. Kevesen vállalkoznak arra, hogy egy szűkebb körben hasznosítható nyelvvel és kul-
túrával megismerkedjenek, arra pedig még kevesebben, hogy hivatásul is válasszák. Az Euró-
pai Unióhoz való csatlakozás nem hozott kimutatható növekedést sem a magyar, sem a horvát 
nyelv tanulói körében. Ezeknek a tényeknek a birtokában még inkább megnyugtató az a vi-
szonylag állandó létszám, amely a zágrábi hungarológusképzést jellemzi.  

4. Nyelvtörténet – funkciók és kultúraközvetítés 

4.1. A nyelvtörténet tanításának keretei a zágrábi hungarológus képzésben 

A sok évszázados történelmi, nyelvi és kulturális összefonódás különlegessé teszi a hor-
vát–magyar kapcsolatokat. Ennek tudatosításában a hungarológiai képzés során fontos szerep 
jut a történeti (így a nyelvtörténeti) stúdiumnak is, amely a képzés 8. félévében (a mesterszak 
2. félévében) kerül sorra. 

A tantárgy elsődleges célja az, hogy képet adjon a magyar nyelv történetéről, bevezesse a 
hallgatókat a nyelvemlékek olvasásának, értelmezésének a világába, ugyanakkor fontos cél az 
is, hogy hozzájáruljon a nyelvi – nyelvészeti – irodalmi – kultúratudományi előadásokon hal-
lott ismeretek diakrón eszközökkel és interdiszciplináris módon történő szintetizálásához. 
Tapasztalataim szerint a horvát hallgatók nyitottak a múlt befogadására, különös tekintettel a 
közös pontokra – így a jövevényszavak oda és vissza történő vándorlására, a frazeologizmu-
sokra, a helyesírás-történeti érdekességekre. 

A nyelvtörténet tanítása a mindenkori nyelvész vendégtanár feladata, aki 6–7 alkalommal 
4–4 (félévenként tehát 24–28) tanítási óra keretében próbálkozik meg a majdnem lehetetlen 
feladattal. A kurzus azonban nem kizárólag ezekre a kontaktórákra korlátozódik, hanem fon-
tos szerepet kapnak a személyre szabott feladatok, így az önállóan feldolgozott cikkek, tanul-
mányok, amelyekből a hallgatók kivonatot készítenek, és szóban röviden be is számolnak a 
tartalmukról, valamint egy-egy nyelvtörténeti témájú szótár (etimológiai szótár, nyelvújítási 
szótár, Szómúzeum, Szófejtő szótár stb.) bemutatása. Szívesen olvassák a nyelvrokonsággal 
kapcsolatos vitákat (pl. a Honti László szerkesztésében 2010-ben megjelent A nyelvrokonság-
ról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság című kötet tanulmányait), Sándor 
Klára Nyelvrokonság és hun hagyomány című könyvének részleteit, illetve a székely rovás-
írásról szóló írásait, a „Rénhíreket” és a Nyest.hu nyelvtörténeti vonatkozású cikkeit, emellett 
mindig érdekes feladat Róna-Tas András a Mindentudás Egyetemén (2004) tartott előadásá-
nak (Nép és nyelv: a magyarság kialakulása) feldolgozása a filmfelvétel alapján. Nagyon 
hasznos mind a művelődéstörténeti háttér szemléltetésére, mind a szövegolvasás gyakorlására 
az Országos Széchényi Könyvtár Magyar nyelvemlékek című multimédiás nyelvemlék-
összeállítása (http://nyelvemlekek.oszk.hu/). Ennek az oldalnak a segítségével a hallgatók 
könnyen össze tudják kapcsolni a hangtan- és helyesírás-történeti ismereteiket a nyelvemlé-
kek eltérő olvasatával. (A szóbeli vizsgán a Halotti Beszéd és Könyörgés, valamint az Óma-
gyar Mária-siralom felolvasása és egy-egy mondatának komplex értelmezése a feladat. A 
felkészülés során a közösen kiválasztott olvasat hangos változatára támaszkodnak.)  

A tematika összeállításánál a nyelvtörténeti korszakolás tűnt a legjobb megoldásnak, és 
nem a nyelvi rendszer szerinti felosztás. Az elmúlt évek tapasztalata igazolta ezt a választást, 
mert így könnyebben lehetett bekapcsolni a történelmi, művelődéstörténeti, néprajzi szakterü-
letet is, az interdiszciplinaritás hasznosnak bizonyult, és a szemeszter végére rendszerben lát-
ták a hallgatók, milyen nyelvi változásokon ment át a magyar nyelv a finnugor korszaktól a 
nyelvújítás, a nyelvi norma kidolgozásáig. Mivel ez utóbbi korszakra nem jut idő, ezért az 
első félévben, amikor a szóképzés, szóalkotás témájával foglalkozunk, az önálló feldolgozásra 
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kiadott cikkek között szerepel a 18–19. század, valamint a nyelvújítási szótár anyagával való 
ismerkedés. 

4.2. Betekintés a nyelvtörténet tanításába 

4.2.1. Mivel a hallgatók egy része nem tanult még nyelvtörténetet, nem találkozott a diakrón 
megközelítéssel, az első feladat annak tisztázása, hogy mit jelent ez a szemlélet, mióta van 
jelen a nyelvtudomány történetében, milyen forrásokra támaszkodik a kutatása, és miért fon-
tos, hogy egy nyelvszakos diák ilyen ismereteket is szerezzen. A nyelvi változások és a 
nyelvváltozatok fogalma is többnyire új ismereteket hordoz, ha a hallgató a másik szakján 
nem tanult szociolingvisztikát, vagy nem hallott még az areális szempontú vizsgálatokról – ez 
utóbbi különösen fontos a horvát–magyar kapcsolattörténet nyelvi vonatkozásai miatt. 

4.2.2. A nyelvrokonsággal foglalkozó témakör kapcsán nemcsak a nyelvcsalád fogalmával, a 
magyar nyelv rokonsági kapcsolataival és az ezt bizonyító nyelvi tényekkel találkoznak a 
hallgatók, hanem az időről időre fellángoló vitákkal is, és megismerkednek a délibábos nyel-
vészkedés sajátos érveivel is. A szociolingvisztika, a nyelvpolitika és a nyelvi jogok, a nyelvi 
veszélyeztetettség, a nyelvi revitalizáció fogalmainak tárgyalása segít megérteni a finnugor 
népek jelenlegi helyzetét, a tárgyi és szellemi néprajz bevonása pedig hiteles filmrészleteken 
keresztül támasztja alá a nyelvészet érveit. Igen nagy segítség ennek a távoli időnek a megér-
téséhez a Reguly Társaság honlapján található Madártávlatból című összeállítás 
(http://www.regulytarsasag.hu/madartavlatbol/), amely interaktív módon ad képet a finnugor 
népekről és nyelvekről. 

4.2.3. Az ősmagyar kor tárgyalása történelmi, földrajzi és régészeti vonatkozásokat is tartal-
maz, valamint a korai hangzórendszer, a morfológiai sajátosságok és a jövevényszavak képe-
zik a korszakra vonatkozó ismeretek gerincét. Az alábbi kép az ősmagyar kort tárgyaló diasor 
összefoglalója: 

  
 
4.2.4. Az ómagyar kort két részre bontva ismerik meg a hallgatók. A kulturális és történeti 
vonatkozások a magyarság teljes életmódváltását, a keresztény-feudális államalapítást – ezzel 
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együtt a korábbi kultúra háttérbe szorítását – mutatják be, emellett kiemelt hangsúlyt kap a 
Kárpát-medencei népek 9–16. századi együttélésének története, a latin mint lingua franca 
térhódítása. Mivel ez a korszak már közvetlenül is kapcsolódik a horvát–magyar együttélés-
hez, a hallgatók önálló kutatómunkával egészítik ki a közös múltra vonatkozó ismereteiket 
(pl. a jövevényszavak, a helyesírás területén). Az írásrendszer kialakulása kapcsán kitérünk a 
közös európai jegyekre, így a huszitizmus hatására, és ugyanitt említjük a rovásírás témakörét 
is. 

Nagy próbatételnek, de érdekes kihívásnak bizonyul a nyelvemlékekkel való megismerke-
dés, illetve ezek olvasása. 

                        

A hangzórendszer átalakulása, ennek kihatása a szavak alakjára sok – a nyelvtanulás fo-
lyamatában – meg nem értett jelenséget világít meg.  

4.2.5. A középmagyar kor tárgyalása során a nyelvtörténeti tények mellett művelődéstörténeti 
és grammatikatörténeti ismeretekkel egészül ki a hungarológus hallgatók tudása. A régi 
grammatikák és szótárak, bibliafordítások párhuzamba állíthatók a horvát nyelvtörténeti em-
lékekkel, vizsgálatuk rámutat a kelet-közép-európai térség népeinek szellemi rokonságára is. 

5. Végül: a nyelvtörténeti tanulmányok egyik lehetséges folytatása 

Azoknak a diákoknak, akiket mélyebben is érdekel a Kárpát-medence, illetve Kelet-
Közép-Európa népeinek és nyelveinek múltja és jelene, a Népek és nyelvek Kelet-Közép-
Európában címmel meghirdetett speciálkollégium keretében bővíthetik ismereteiket. Itt a 
művelődés- és kapcsolattörténetet szem előtt tartva sor kerül az eurolingvisztikai és az areális 
nyelvészeti kutatások eredményeinek ismertetésére, valamint a társadalmi nyelvészet szocio-
lingvisztikai, nyelvpolitikai és kétnyelvűségi vonatkozásaira is, amelyekkel a hungarológiai 
képzés során csak érintőlegesen találkozhatnak a hallgatók. 

A nyelvtörténet tehát szintetizáló stúdiumként illeszkedik be a magyar nyelv rendszerét el-
sődlegesen szinkrón szemlélettel bemutató hungarológiai képzés folyamatába. Azon túl, hogy 
a szinkrón mellett a diakrón szemlélettel is megismerteti a hallgatókat, alkalmas arra is, hogy 
választ kapjanak azokra a grammatikai kérdésekre, amelyeknek már a megfogalmazásához is 
magas szintű nyelvtudás és nyelvészeti ismeretek szükségesek. 
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Nádor, Orsolya 

Language history: functions and culture transfer 

(Zagreb experiences) 

Hungarian Studies in Zagreb are situated at the meeting point of two less known languages. Although both 
being official languages in the European Union, both Croatian and Hungarian belong to the less known and 
studied languages. There are also other languages and cultures forming this kind of relationship such as e.g. 
Estonian and Hungarian, Finnish and Hungarian, Slovakian and Slovenian. While different belonging the 
number of their native speakers, they are all languages which only a few decide to study and still far fewer want 
to make them to their profession. Historicalstudies and therefore also studies of language  history play an 
important role in emphasising the fact that a centuries‐long historical, linguistic and cultural intertwining makes 
the Croatian‐Hungarian relationship special. 

Hungarian Studies at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb are located 
at the same institute as Turkology and Jewish Studies. This year we are celebrating the 20th anniversary of the 
Department of Hungarian Studies. The number of the students is constant with totally 60‐70 studentsin the BA 
and MA programmes(from which 10-12 students a year enrol in the MA programme). After the accession to the 
EU, despite our hopes, neither Hungarian nor Croatian have attracted an increased number of language learners. 

The language history course on which the presentation is focussing takes place in the second term of the 
fourth year of the program. Its purpose is not only to give an introduction into the history of the Hungarian and 
in its historical relationships (e.g. loanwords) but also (as synthesising studies) to explain issues which can not 
be discussed in the language courses and further to lighten the complicated system of the East Central European 
language area. 
 


