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Sebestyén Eszter

Honti László: Magyar nyelvtörténeti tanulmányok
Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó,  

2013. 367 p.

Honti László tiszteletére, 70 éves születésnapja alkalmából köszöntőkötetet adott 
ki a Károli Gáspár Református Egyetem és a L’Harmattan Kiadó. A munka az általa 
írott és korábban megjelent tanulmányokból nyújt válogatást a művelt, uralisztiká-
ban elmélyülni kívánó olvasóknak, valamint tankönyvként is szolgálhat egyetemi 
hallgatók számára. A kötet tizenhét tanulmányt tartalmaz; ezek korábbi előadások, 
megjelent művek átdolgozásai, kiegészítései. A szélesebb olvasóközönség elérésé-
nek céljából az eredeti tanulmányok idegen nyelvű szövegrészleteit már magyarul 
tartalmazza a monográfia, viszont az idegen nyelveken jól olvasók számára a láb-
jegyzetekben megtalálhatóak az eredeti nyelvű idézetek is. A tanulmánykötetet 
elsőként a Debreceni Egyetem Folia Uralica Debreceniensia kiadványában Maticsák 
Sándor recenziója1 mutatta be a nagyközönségnek.

Fóris Ágota a kötet szerkesztőjeként írott előszavában bemutatja Honti László 
tudományos pályáját, személyiségét és kutatói attitűdjét. Honti László jelenleg a 
Károli Gáspár Egyetem professor emeritusa, 2008 és 2010 között volt a Nyelvtudo-
mányi Tanszék vezetője. 1998-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává, 
2004-ben levelező tagjává, 2010-ben pedig rendes tagjává választották. Ezenkívül 
számos magyar és külföldi társaság tagja, szakmai folyóiratok tudományos tanács-
adója, illetve 1998 óta a Nyelvtudományi Közlemények főszerkesztője. Meghívott elő-
adóként tanított a Bécsi Egyetemen, a Groningeni Állami Egyetemen és az Udinei 
Egyetemen is. 239 tanulmánya, 62 recenziója, 53 egyéb publikációja és az inter-
neten közzétett négy írása jelent meg (jelentős az ismeretterjesztő tevékenysége a 
finnugor rokonságot népszerűsítő kiadványokban). A Gombocz Zoltán-emlékérem 
(Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1978), az Akadémiai Kiadó kritikai nívódíja 
(1977, 1982), az MTA megosztott Akadémiai díja (1993) és a Munkácsi Bernát-díj 
(MTA, 2006) tulajdonosa. A monográfia megjelenése óta, 2014-ben pedig Széche-
nyi-díjat kapott Magyarország kormányától életpályájának elismeréseképpen.

A monográfiát Fóris Ágota előszava mutatja be, egyben vázolja a kötet továb-
bi szerkezetét. A szerkesztő három részre osztotta a nyelvtörténettel foglalkozó 
írásokat: A magyar nyelv őstörténetéből című fejezet tizenegy tanulmányt tartalmaz, 
amelyekből az első öt munka főleg általános kérdéseket mutat be. A Nyelvi határok 
térben és időben az ősnyelv létezésével és a dialektusok vagy önálló nyelvek kérdésével, 
valamint az „alternatív nyelvészek” dilettáns nézeteinek cáfolásával indít. Ezenkí-

1 Maticsák Sándor: „Honti László: Magyar nyelvtörténeti tanulmányok”, Folia Uralica Debreceniensia 
2014/21. 246–250.
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vül az első tanulmányból az egyetemi hallgatók is profitálhatnak, hisz terminus 
technicusokat magyaráz a szerző, a történeti-összehasonlító nyelvészet kutatástör-
ténetét több szempontból ismerteti, és ezek mind hasznosak lehetnek az egyetemi 
alapszakos és mesterszakos órákon. Olyan terminusok tisztázása történik itt meg, 
amelyek a későbbi tanulmányokban visszaköszönnek, pl. nyelvszövetség, nyelvcsere, 
pidzsin nyelvek, lingua franca stb. A szerző nemcsak a finnugrisztika tudományterü-
letéről megszokott szakszavakat közöl, hanem kitekint a törökségi nyelvek kapcsán 
alkalmazott izafet szerkezetekre is (A magyar habitív és izafet szerkezet történeti hátte-
réről). Az Ősmagyar hangtörténeti talányok című tanulmányban pedig már konkrét 
rekonstrukciós eljárásokkal és tipikus példákkal találkozhatunk. Megfigyelhető a 
hangtörténettől való elindulás, de morfotaxissal és morfológiával, szintaxissal fog-
lalkozó írások is megjelennek ebben a szerkezeti egységben.

A magyar nyelv történetéből című fejezetben elsősorban a magyar nyelvtörténet-
tel foglalkozó írások találhatók, amelyek a szerző nyelvismeretét és kutatói maga-
tartását tükrözve uráli, illetve indoeurópai nyelvekből származó pontos példákkal 
egészítik ki a magyarázatokat. Az egység két tanulmányt tartalmaz. A Széljegyzetetek 
instabil tövű igéink szerkezetéhez című munka, bár széljegyzet, mégis a kötet leghosz-
szabb tanulmánya, amely a leíró grammatika és a jelenlegi tőosztályok különleges 
helyzetére keres magyarázatot. A következő tanulmány funkcionális grammatikai 
indíttatású, és H. Varga Mártával közös írás, amely a határozói igenév és létige ösz-
szekapcsolásával létrejött szerkezeteket járja körül, cáfolva azok germanizmusát és 
használatának tiltását (Meg van írva! A határozói igenév és a létige alkotta szerkezet funk-
ciójáról és hátteréről).

A kötet harmadik egységében, A magyar nyelv nem rokoni kapcsolatairól című fe-
jezetben már nem az ősmagyar kor változásairól számolnak be a tanulmányok. Az 
areális nyelvészet és nyelvtipológia eredményeit felhasználva a szerző cáfolja a du-
nai vagy a balkáni nyelvszövetség létezését. Ezenkívül felhívja a figyelmet a magyar 
nyelv esetében a latin és német hatásra (ezek elsősorban a szókincsben és frazeoló-
giában mutathatók ki), valamint az uráli nyelvek esetén az orosz hatásra (A magyar 
mint „európai” nyelv – mit kellene ezen érteni?). Ez a fejezet összesen négy tanulmányt 
tartalmaz. A monográfia rövidítésjegyzékkel és a szerző műveinek kronológiai 
rendben történő felsorolásával zárul.

Honti László munkáinak középpontjában az ugor egység, az ugor alapnyelv, így 
az osztják (hanti) és vogul (manysi) mint a magyar legközelebbi rokon nyelveinek ku-
tatása áll. Elsősorban a hangtörténet oldaláról közelíti meg a rekonstrukciós kérdé-
seket, mivel maga is úgy látja, hogy a történeti-összehasonlító nyelvészeti módszer 
újgrammatikusoktól örökölt vonása a fonetikával és fonológiával való foglalkozás. 
Így tanulmányaiban is pontos hangtörténeti vizsgálatok felől indul el, de kitekint 
a jelentéstan, a morfológia valamint a mondattan szintjére is. Fő kutatási terüle-
te továbbá a dilettáns nézetek, így a nyelvrokonság kérdéseinek tisztázása. A mo-
nográfia első néhány tanulmányának célja a „reformerek”, „alternatív nyelvészek” 
által képviselt nézőpontok kritikája. A monográfiában még egy anekdota is olvas-
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ható, hogy miképpen képesek akár kollegái is félreérteni gondolatait, illetve egyes 
uralisták által „tradicionálisnak” nevezett nyelvtörténészek álláspontját. Munkái-
ban sokszor az indoeurópai nyelvcsalád ismert nyelveivel és ágaival is foglalkozik 
összehasonlításképp, hiszen ezeket több eséllyel ismeri az olvasóközönség, mint az 
uráli nyelvcsalád tagjait, de ez még nem jelenti azt, hogy ő az indoeurópai nyelvcsa-
lád tagjaként képzelné el a magyar nyelvet (A történeti-összehasonlító nyelvtudományról 
dióhéjban). Kutatásainak következő fontos állomása a számnevek morfotaxisának 
vizsgálata a szamojéd, az ugor és az indoeurópai nyelvek összehasonlításában. Jelen 
tanulmánykötetébe ezzel kapcsolatban egy írás kerül be: A nyelvek közötti kapcsola-
tokról, avagy: nem minden arany, ami fénylik….

A kötet további értéke az irodalmi hivatkozások pontosítása, kiemelése és rang-
sorolása. Minden tanulmány bemutatja az aktuális kérdések tudománytörténeti 
előzményeit, és végszavukban e munkák értékelése is megtörténik. Így az olvasó 
pontosan tudni fogja, hogy mely megbízható kötetért nyúljon, ha ezek a kérdé-
sek érdeklik őt. A szerző rendkívül személyes hangneme elsősorban az első egység 
elején jelenik meg. Az olvasó is pontosan megértheti, hogy miért szívügye annyi-
ra Honti Lászlónak a helyes, pontos nyelvtörténeti kutatásokra alapozott nézetek 
népszerűsítése, és azokhoz való ragaszkodása. Ami a monográfiát igazán magas 
szintre emeli, az a külföldi források, konferenciák és a külföldi irodalom említése. 
Elsősorban az orosz és a finn tudományos életben megjelenő vitákat lehet olvasni a 
kötetben, de a hazánkba eljutó akár amerikai indián – magyar rokonítási kísérlete-
ket is bemutatja a szerző, bírálva azokat.

Honti László tanulmánykötete minden érdeklődő számára segít eligazodni az 
uralisztikában, ezáltal sokszínű érdeklődésű olvasóréteget képes kielégíteni. Bal-
la Péter rektori köszöntőjéből és Fóris Ágota előszavából kitűnik a szerző szakmai 
megbecsültsége. Bár a tanulmánykötetbe még számos munkát be lehetett volna 
emelni, a válogatott művek jól tükrözik a szerző kutatásainak főbb irányvonalait, 
ezáltal az egyetemi hallgatók számára is kiindulási alapot nyújtanak mind az ura-
lisztika, mind a nyelvtörténet kurrens kérdéseinek tanulmányozásához. 


