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A magyar nyelvészeti terminológia sajátosságai részben a 
magyar nyelvnek az indoeurópai nyelvektől eltérő rendszeréből 
erednek. Ä magyar az indoeurópai nyelvek közé kerülve sokat 
megőrzött ősi finnugor vonásaiból, de az is kétségtelen, hogy a 
magyar irodalmi nyelv az európai kultúrában és az indoeurópai 
nyelvek hatása alatt fejlődött ki. Különösen sokat hatott a magyar-
ra a latin és a német nyelv. 

A magyar nyelvészeti terminológia elsősorban a latin alapján 
fejlődött ki. Az első magyar nyelvtanok latin nyelven készültek. 
Bennük a magyar nyelv rendszerét a latin grammatika szellemében 
ábrázolták. A nemzeti nyelv fejlődésével a nyelvtanok is magyar 
nyelvűvé válnak, de a latin még sokáig példakép marad. A néme-
tesítés korában a német nyelv is erősen hatott a magyar nyelvé-
szeti terminológiára. 

Az alapvető magyar nyelvészeti szakszavak nagy része a 
nyelvújítás korában jött létre (a tizennyolcadik század végén és a 
tizenkilencedik század elején). Ezeket általában ma is használjuk: 
alany, állítmány, elöljáró, főnév, határozó, jelző, magánhangzó, 
mássalhangzó, melléknév, névmás, tárgy stb. 

Számos nyelvészeti fogalomnak korábban is volt magyar meg-
nevezése, rendszerint több is, de ezek nem voltak időtállók. A latin 
subiectum (alany) magyarítására például Geleji Katona István az 
alájavett szóval, Barczafalvi Szabó Dávid pedig az alózmánnyal 
kísérletezett. A magánhangzó elődei a szótívő (1539.), a szóló betű 
(1553.), a hangó bető (1648.) és a szószerző bötű (1604.), a mással-
hangzóé viszont a süket betű (1553.) és az együtt zengő bető (1648.) 
voltak. A latin pronomen (névmás) magyar megfelelőjeként a kö-
vetkező terminusokat hásználták: névirvaló (1539.), néválló szó 
(1790.), névhelyett való szó (1792.), névmásoló, név helytartó (1794.). 
Á melléknév régebben mint másval álló név (1527.) és hozzá tetet-
hető (1604.) szerepelt. A nyelvújítás alatt számos megnevezéssel 
próbálkoztak: toldalék név, rávető szó, mellette szó, mással értő, 
mással járó, társnév, vezetékszó, végül is a főnév szerkezetéhez 
hasonló melléknév diadalmaskodott. 

1 
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A latin műszó mintájára jött létre az alany (subiectum), az ál-
lítmány (praedicatum), a mássalhangzó (consonans), a névmás (pro-
nomen) stb. Az alany az al szóból az -any koholt képzővel formált 
nyelvújítási származékszó (1790.). Az állítmány is nyelvújítási szár-
mazékszó, a „kijelent" jelentésű állít igéből van -mány képzővel 
alkotva. Nyelvtani jelentése Verseghy Ferenctől származik (1792). 
A mássalhangzó is a nyelvújítás idején keletkezett (1780.), a latin 
consonans tüköfordításaként. A német Mitlaut és a szerbhorvát su-
glasnik is ilyen tükörszó. A névmás a latin pronomen fordításából 
keletkezett nyelvújítási összetett szó (pro = helyett, nomen = név). 
Először Benyák Bernát használta (1781.), de Gyarmathy Sámuel 
nyelvkönyve, az Okoskodva tanító magyar nyelvmester (1781.) nyo-
mán ter jedt el. 

A német nyelv hatására keletkezett a főnév, a melléknév és a 
magánhangzó terminus. A főnév és a melléknév minden valószínű-
ség szerint a német Hauptwort és Beiwort műszavak fordítása. A 
főnév először Földi János Magyar nyelvkönyvé ben (1790.) fordul 
elő. A magyar nyelvben már régtől fogva sok olyan összetétel volt, 
melynek fő- az előtagja, ezért a főnév terminus könnyen beleillesz-
kedett szavaink közé. A melléknév a német Beiwort ( = valami mel-
letti szó) nyomán jött létre 1777-ben. Ennek az összetett szónak az 
előtagja „mellékes, kiegészítő szerepű" jelentést hordoz, utótagja 
pedig „névszói természetű szófaj" jelentésben szerepel. A magán-
hangzót a német Selbstlaut mintájára alkotta Baróti Szabó Dávid 
(1777.). 

Más nyelvek is hatással voltak a magyar nyelvészeti termino-
lógiára. Szláv eredetű beszéd és beszél szavunk. A beszéd egy kö-
zelebbről meg nem határozható szláv nyelvből került át a magyarba 
a XII. században. Elsődleges jeletése „szóbeli megnyilatkozás" 
volt. Később „szó" és „mese" jelentésben is használták. A beszél 
(első előfordulása 1372-ből) a beszéd származékaként keletkezett. 
A beszéd szóhoz kapcsolódó l igeképző hasonította a d hangot (be-
széll), ez a hosszú l aztán idővel megrövidült (beszél). 

Ige és betű szavunk ótörök eredetű (qge és bitig). A magyar 
ige megfelelőjét az ótörökből nem lehet kimutatni, csak a mongol-
ból. Ott az üge „szó, beszéd" jelentést hordoz. Az igére 1315-bol 
van adatunk, ott szót jelent. Nyelvészeti jelentését (cselekvést, tör-
ténést kifejező szófaj) tudatos műszóalkotás eredményeként kapta 
1604-ben. Betű szavunk eleinte a török bitignek megfelelően „írást, 
szöveget" jelentett. Először 1416-ban fordul elő. Többi jelentése 
(valamely beszédhang írott képe, írásjegy; szó; beszédhang) név-
átvitel ú t ján később fejlődött ki. 

Ófrancia eredetű a tárgy (targe = pajzs). Ez a szó a germán-
ból került a franciába. A magyar nyelv a lovagi élet szavaként az 
előkelőbb társadalmi rétegek közvetítésével vette át a XV. század-
ban. Kezdetben nálunk is pajzsra vonatkozott. Elsődleges jelentésén 
kívül később célt, céltáblát, objektumot is jelölt. Nyelvtani jelentése 
(az a mondatrész, amelyre a mondatban kifejezett cselekvés irá-
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nyul) tudatos nyelvújító tevékenység eredménye (1806.). A múlt 
század elején a nyelvtani, illetőleg logikai alany megjelölésére is 
használták. Ekkor kapta „élettelen dolog, holmi, eszköz" jelentését is. 

Érdekes a szó etimológiája. Mai nyelvészeti jelentését (a nyelv 
legkisebb önálló értelmű egysége) a XIV, században kapta, azelőtt 
hangot, kiáltást, beszédet jelölt. Kifejlődtek egyéb jelentései is: 
beszélgetés, tárgyalás, szóbeszéd, híresztelés, szóhasználat, szófű-
zés, kiejtés. Ez a szó megtalálható a többi ugor nyelvben is, tehát 
igen régi. Az ugor alapnyelvbe a török nyelvekből került (a türk sah 
szót, beszédet jelent, a ujgur sav beszédet, üzenetet stb.). 

Belső keletkezésű szavunk a határozó, a jelző, az elöljáró stb. 
A határozó Calepinus szótárában (1585.) horizontként szerepel. Mel-
léknévként és főnévként is használják nyelvtani kifejezésekben. 
„Adverbium" jelentését Gyarmathy Nyelvmesterében kapja (1794,), 
Verseghy Ferenc még „melléknév" értelemben használja. A jelző a 
XIX. sz. közepéről származik (1845.). Elöljáró szavunkra 1511-ből 
van az első adatunk. Elsődleges jelentése „felettes, vezető, személy". 
Használták „előőrs, felderítő katona", „előd", „bevezetés", „beveze-
tőként, bevezetésül" jelentésben is. Nyelvtani műszóként (praeposi-
tio) először Teleki József élt vele (A magyar nyelvnek tökéletesítése 
új szavak és új szólásmódok által, 1821.). Kevésbé látszik valószí-
nűnek, hogy az elöljáró a latin praetor mintájára alkotott tükörszó 
volna. Keletkezésének nyilván az a szemléleti alapja, hogy a tár-
sadalom valamely csoportjának legmegbecsültebb tagja megelőzi a 
többieket, vagyis szinte előttük jár. 

A magyar nyelvű nyelvészeti terminológia egyik jellegzetes-
sége, hogy összhangban van nyelvünk introvertáltságával. A ma-
gyar nyelv nehezen vesz át idegen műszavakat, inkább megfelelő 
magyar szóval helyettesíti őket vagy ú j szót alkot rájuk. Például a 
grammatika szó helyett (amely szinte mindegyik indoeurópai nyelv-
ben megtalálható: gör. grammatiké techné, lat. grammatica, fr . 
grammaire, ang. grammar, ném. Grammatik, or. grammatika, szh. 
gramatika stb.) a magyar a nyelvtant használja. A latin textus mű-
szót sem vettük át (fr. texte, ang. text, ném. Text, or. tekszt,1 szh. 
tekst), hanem inkább szöveget mondunk. 

Saját szavunk van még számos egyéb nyelvészeti fogalomra is: 
hangsúly (lat. accentus, fr. accent, ang. accent, stress, ném. Akzent, 
szh. akcent—de or. udarye), beszélgetés (lat. conversatio, fr. conver-
sation, ang. conversation, ném. Konversation, szh. konverzacija v. 
razgovor — or. razgovor), helyesírás (gör. orthographia, fr . Ortho-
graphie, ang. ortography, ném. Orthographie — szh. pravopis, or. 
pravopiszanye), szótag (lat. syllabus, fr . syllable, ang. syllable, ném. 
Silbe, szh. slog, or. szlog), eset (lat. casus, fr . cas, ang. case, ném. 
Fall v. Kasus — szh. padež, or. padezs) stb. 

Néha a nyelvészeti fogalmak megjelölésében más nyelvek is 
függetlenek a latintól és a görögtől. Pl. mondat (ang. sentence, ném. 
Satz. szh. rečenica, or. predlozsenye), szó (fr. parole v. mot, ang. 
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word, ném. Wort, szh. reč, or. szlovo), beszéd (fr. parole, ang. 
speech, ném. Rede, szh. és or. govor) stb. 

Ritkábban használt és kevésbé általános nyelvészeti fogalmak 
jelölésére olykor a magyar is latin v. görög eredetű szakkifejezést 
használ. Pl. agglutináció, denotátum, fonéma, glosszéma, gramméma, 
izoglossza, kakofémia, lexéma, morféma, morfémakomplexum, pa-
radigma, poligenezis, prefixum, relatívum, réma, szeméma, téma, 
transzformáció, valencia stb. 

Van olyan eset is, amikor az idegen műszó és magyar megfe-
lelője között funkciómegoszlás jön létre, úgyhogy az idegent nem 
helyettesíthetjük a magyarral. Ilyen idegen műszavunk a pszicho-
lingvisztika. Ez jobban alkalmas annak a nyelvtudományi kutatási 
ágnak a megjelölésére, amely a lélektan és az információelmélet 
eredményeit felhasználva tanulmányozza a lélektani folyamatoknak 
a nyelv működésében való szerepét, mint a magyar nyelvlélektan 
terminus. A nyelvlélektannak lehetne ugyan efféle jelentése, de 
nincsen, mert szorosan kapcsolódik Wilhelm Wundt lélektanához, 
és ily módon nem a beszédtevékenységek lélektanára vonatkozik, 
hanem inkább a nyelv fejlődésében általában szerepet játszó pszi-
chológiai hatások és indítékok összességére. Tehát a nyelvlélektan 
műszó más célra van lefoglalva, semmiképpen sem azonosíthatjuk 
a pszicholingvisztika műszóval, mivel hiányzik belőle az informá-
cióelméleti nézőpont, a pszicholingvisztika nélkülözhetetlen eleme. 

A leíró, a normatív, az iskolai és az elméleti nyelvészeti irá-
nyultság terminológiája között a magyarban nem sok eltérés van, 
ezek általában egységesen használják a műszavakat. Sokáig nem 
volt egységes a jelzők terminológiája. Egyes tudományos jellegű 
nyelvtanok (Simonyi, Gombocz, Klemm, Temesi, Szabó stb.) minő-
sítő jelzőkről és kijelölő jelzőkről beszélnek. Velük szemben egyes 
iskolai használatra szánt nyelvtanok (Szinnyei, Kis-Erős, Nagy J. 
Béla stb.) inkább a tulajdonságjelző és a számjelző terminusokat 
használják. Simonyi szerint a jelzőfajták az egyes szófajokkal van-
nak összefüggésben. így a kijelölő vagy determináló jelző lehet név-
más, számnév és névelő, a minősítő vagy tulaj donság jelző pedig 
melléknév, melléknévi igenév vagy egyéb melléknevesült szó. 

A jelzőknek erre a két csoportra való osztása nem következetes, 
nem történik egységes szempontok szerint. A minősítő jelző fogal-
mát logikai-jelentéstani szempontok alapján különítik el, a kije-
lölő jelzőt viszont csak szófaji, szó jelentéstani alapon. A kijelölő 
jelző leginkább meghatározott jelentés nélküli szó. Ehhez azonban 
kizárólag a szótári jelentést veszik figyelembe, mellőzve a beszéd-
helyzetet, illetve a szövegkörnyezetet. Ily módon különböző funk-
ciójú jelzők kerülnek egy csoportba. Kijelölő jelzőnek minősül pél-
dául a harmadik az alábbi mondatban: A harmadik megállónál szál-
lok le, de minősítő lesz a következő igenév: A következő megállónál 
szállok le. 
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Az akadémiai leíró nyelvtan szerkesztő bizottsága nem fogadta 
el a jelzőknek minősítőkre és kijelölőkre való felosztását, mivel elég-
gé merevnek bizonyul. A mai magyar nyelv rendszere szerint a jel-
zők a következőképpen csoportosíthatók: 1. minőség- és mennyiség-
jelzők, 2. birtokos jelzők, 3. értelmező jelzők. A kijelölő jelzők a 
minőségjelzők alcsoportjaként jelentkeznek. A mennyiségjelzőknek 
nincsen ilyen alcsoportjuk, noha tartalmilag közelebb állnak a ki-
jelölő jelzőkhöz. 

A tulajdonképpeni minőségjelző bizonyos mértékig leszűkíti a 
típusfogalmat jelölő szó körét (akár tartalmas jegy hozzáadásával, 
akár rámutatással), az egyedítő, meghatározó v. kijelölő jelző pedig 
a leszűkítéssel egyet meghatároz, kijelöl a fogalom körébe tartozó 
egyedek közül. 

A jelzőknek efféle jellegű kettéosztása a külföldi szakiroda-
lomban sincs általánosan elterjedve. Otto Lyon és Walter Jung né-
met nyelvtanukban jelentésbeli és alaktani szempontból tesznek kü-
lönbséget a jelzők között. Ezzel szemben a francia akadémiai nyelv-
tanban (Pierre Larousse) a kijelölő jelzők elkülönülnek a minő-
sítőktől. 

A mai magyar nyelv rendszere c. akadémiai leíró nyelvtan a 
nyelvi rendszer ábrázolásának pontosabbá tétele érdekében néhány 
ú j nyelvtani kategóriát és műszót vezet be, és az ingadozó termino-
lógiát is egységesíti. A személynévmás helyett a személyes névmás, 
a határozószói igenév helyett a határozói igenév, a rámutató szó 
helyett az utalószó, a tulajdonságjelző és a számjelző helyett a mi-
nőségjelző és a mennyiségjelző, a képes helyhatározó helyett pe-
dig az állandó határozó műszót használja. 

Az átvitt értelemben szereplő helyhatározóragos v. névutós sza-
vakat, helyhatározószókat a régebbi szakirodalom a képes helyha-
tározók fejezetében tárgyalta. Mivel azonban az efféle határozókat 
csupán alapszavuk jelentéstartalma választja el a valóságos helyet 
jelölő határozóktól, indokolatlan a képes helyhatározó megnevezés. 
Az átvitt értelemben használt helyhatározók alaki, szófaji és mon-
dattani szempontból is azonosak a „valóságos" helyhatározókkal. 

Egyes nyelvtanok az állandó határozókat, a vonatkozat azo-
nosították a képes helyhatározókkal, mondván, hogy a valódi hely-
határozó ugyanazon ige mellett többféle raggal szerepelhet, a képes 
helyhatározó azonban egy igével vagy egy melléknévvel együtt 
olyan kifejezést alkot, amelyben a képes helyhatározóhoz mindig 
ugyanaz a rag járul- Az igaz, hogy az állandó határozók zöme tény-
leg képes használatú raggal, névutóval alakult, de ezek nem mind 
helyhatározói funkciójúak, van köztük olyan is, amely más eredetű 
raggal vagy névutóval keletkezett. Voltaképpen a valóságos és a 
képes használatot más határozófajták körében is el lehetne különí-
teni egymástól, attól függően, hogy a rag vagy a névutó konkrét 
vagy elvont jelentésű főnévhez járul. Erre azonban semmi szükség 
nincsen, mivel szintaktikailag nem különböznek egymástól. 
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Arra való tekintettel, hogy a képes helyhatározó műszót gondo-
lati helyet jelölő határozókra is, és vonzatokra is használták, a fél-
reértések elkerülése érdekében célszerű volt kihagyni az akadé-
miai nyelvtanból. A gondolati helyet jelölő határozók megmaradtak 
helyhatározónak, az eredetileg helyhatározói raggal vagy névutóval 
alakult elvontabb határozók viszont más határozófajtákhoz kerültek. 
Üj funkciójuknak megfelelően a mondattani szempontból képes 
használatú helyhatározóragok, névutók és helyhatározószók időhatá-
rozók, módhatározók, okhatározók, célhatározók, állapothatározók 
stb. kifejező eszközévé váltak. Azok viszont, amelyek eredeti je-
lentésüktől a legjobban eltávolodtak, mintegy az ige vagy a névszó 
függvényeként szükségszerűen kapcsolódnak az alapszóhoz, állandó 
határozót alkotnak. 

Érdemes megemlíteni az értelmező „státusának" kérdését is. A 
nyeltanírók egy része, és maga az akadémiai nyelvtan is a jelzők 
egyik fa j tá jának tekinti (értelmező jelző). Mások szerint viszont az 
értelmező nem jelző, hanem különálló mondatrész-fajta. Ez külö-
nösen az azonosító értelmezőn látszik. Sajnos, az iskolai nyelvokta-
tásban az értelmezőt általában mellőzik, még jelzőként is. 
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— Bakos József: Nyelv és iskola, Eger, 1955. (Különlenyomat a főiskola év-

könyvéből) 

R E Z I M E 

PROBLEMI LINGVISTIČKE TERMINOLOGIJE NA MAĐARSKOM JEZIKU 

Lingvistička terminologija na mađarskom dosta je specifična, razvila 
se na osnovu latinske i pod uticajem nemačke. Osnovni lingvistički termini 
na mađarskom nastaju za vreme Obnove jezika. Retko se strani termini 
direktno preuzimaju, radije se prevedu ili zamenjivaju drugom rečju koja 
je stvorena u samom jeziku. Međutim, princip izbegavanja tuđica ponekad 
nije ostvarljiv. Za označavanje nekih pojmova u opštoj lingvistici čak i 
mađarski jezik upotrebljava termine latinskog ili grčkog porekla. Sporadično 
se javljaju razlike u terminima između opisnih gramatika i onih za školsku 
upotrebu (kijelölő jelző, képes helyhatározó i si.). 
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LINGUISTIC TERMINOLOGY IN HUNGARIAN 

Linguistic terminology in Hungarian is rather specific. It is based on 
Latin but has developped under German influence. The basic linguistic 
terms were established at the time of the Language reform. Foreign terms 
were rarely directly absorbed into the language, they were rather translated 
or exchanged for other Hungarian words. Yet it was not always possible 
to avoid foreign expressions. Therefore certain general linguistic notions 
even in Hungarian are expressed in terms of Latin and Greek origin. There 
are occasional differences between descriptive and school grammars (kijelölő 
jelző, képes helyhatározó etc.) 
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