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A Magyar Tudomány Ünnepe 2013. évi ese-
ményeihez kapcsolódva az MTA Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztálya felkérésére a 
Nyelvtudományi Intézet (NYTI) munkatár-
sai mutatták be, mennyiben „él velünk”, azaz 
mennyire része a mindennapi életnek a nyelv-
tudomány. Összesen nyolc előadás hangzott 
el, melyek közül a jelen összeállítás négyet 
közöl; a továb bi négy előadás egy másik fóru-
mon, a Nyelvtudományi Közlemények című 
folyóiratban jelenik majd meg.

A NYTI alapfeladata hosszú ideig a ma-
gyar és rokon nyelvek kutatása, illetve az 
ezekkel kapcsolatos nagy összefoglaló mun-
kák (leíró és történeti szótárak, nyelvtanok) 
létrehozása volt, a közönség igényeit pedig a 
nyelvműveléssel igyekezett kiszolgálni. Az 
1970-es évek elejétől fogva azonban egyre 
több kaput nyitott a tudomány sáncai felől 
a társadalomra. A folyamat talán a Szépe 
György kezdeményezésére megindult kísér-
lettel kezdődött, amelyben az ő korábbi diák-
jaiból alakult csoport fiatal nyelvészei az isko-
lai anyanyelvi oktatást próbálták megújítani. 
Ugyancsak Szépe György indította el még a 
70-es években a szociolingvisztikai kutatáso-
kat is, melyeknek emblematikus alakja korai 

technológia és szociolingvisztika együttműkö-
dése valósult meg a határon túli nyelvváltoza-
tokat is feldolgozó „Kárpát-korpusz” munká-
lataiban, mivel a 90-es évektől a NYTI-nek 
a hazai kisebbségi nyelvekkel, illetve a magyar 
nyelv külhoni változataival is feladata volt 
foglalkozni. A NYTI Többnyelvűségi Kuta-
tóközpontjának megalapítása azután tovább 
növelte e kutatások hazai és külföldi elismert-
ségét, amit éppen a nemrég elnyert jelentős 
pályázati támogatás is igazol: ennek segítsé-
gével tudjuk a magyarországi siketek jelnyel-
vét leírni és standardizálni, hogy a kétnyelvű 
oktatás számukra is megvalósulhasson.

Az ezredforduló körül újabb irányba 
nyitott a korábban csak gyermeknyelvi jelen-
ségekkel foglalkozó pszicholingvisztikai cso-
port: az afázia, majd később más agyi rend-
ellenességek, így például az Alzheimer-kór 
nyelvi vonatkozásai is a figyelem körébe ke-
rültek, elindultak tehát a neurolingvisztikai 
vizsgálatok, amelyeknek egyrészt a rehabili-
tációban, másrészt a korai – és költséghaté-
kony – diagnosztizálásban lehetnek előnyei.

A jelen összeállítás ezt a sokszínű kínálatot 
árnyalja tovább négy olyan áttekintéssel, ame-
lyek társadalmi igényeket, illetve „megrende-
léseket” elégítenek ki a NYTI megbízható 
alapkutatási tevékenységére támaszkodva.

Hagyományainkban leginkább az a mun-
kálat gyökerezik, amelyről Gerstner Ká roly 
számol be. A magyar nyelv eredete és törté-
nete iránti érdeklődés változatlan intenzitású 
volt az elmúlt évtizedekben; ami növekedést 
e tekintetben az utóbbi években tapasztal-
tunk, az a tudománytalan, sőt tudományelle-
nes nézetek nagyobb nyilvánosságának kö-
szönhető. Ezért is aktuális a feladat, hogy az 
1967–76 között megjelent A magyar nyelv 
történeti-etimológiai szótára helyett egy az el-
múlt évtizedek eredményeit is magába fog-

laló, új tudományos szótárt bocsássunk a 
nagyközönség elé.

A finnugor, illetve uráli nyelvrokonságot 
is számosan megkérdőjelezik a tudományon 
kívüli nyilvánosságban, valamiféle valószínűt-
len Habsburg–bolsevik összeesküvésre hivat-
kozva, aminek a realitását a hívek szerint az 
támasztja alá, hogy mint általában a sikeres 
összeesküvésekre, erre sincsenek bizonyítékok. 
Bakró-Nagy Marianne jelen írásában azon-
ban nem friss adatokat hoz fel a nyelvrokon-
ságra, hanem a nyelvi veszélyeztetettségnek 
e nyelveket is érintő újabb fejleményeit, vala-
mint azokat az eredményes tevékenységeket 
mutatja be, amelyekkel segíteni lehet a kisebb 
finnugor/uráli népeket annak érdekében, 
hogy az internet korában minél hatékonyab-
ban őrizzék meg ősi nyelvüket, sőt éppen az 
internet minél szélesebb körű használatával.

Az emberi hangképzés, a fonetika, illetve 
tágabban a beszéd kutatása is a NYTI hagyo-
mányos területei közé tartozik. De emellett, 
vagy inkább ezen belül sok éve folynak olyan 
vizsgálatok, amelyek a kisgyermekek beszéd-
értésére, beszédfeldolgozására irányulnak, 
kimutatva a tanulási nehézségek egyik forrását 
is bennük, amint ezt Gósy Mária áttekintése 
is igazolja.

Végül Váradi Tamás és Oravecz Csaba 
szá mol be a Magyar Nemzeti Szövegtár fej-
lesztéséről. Ez a munkálat nem közvetlen 
társadalmi igényt szolgál ki: a jelenlegi 187 
millió szövegszóról a több mint másfél mil-
liárdra való bővítés, amely összetételében 
követi a nyelvhasználat változásait, vagyis a 
mennyiségi és minőségi fejlesztés a társtudo-
mányoknak nyújt olyan hátteret, amelyen 
alapulva a gyakorisági, szószerkezeti, kolloká-
ciós (azaz a szavak egymáshoz kapcsolódási 
lehetőségeire utaló) stb. szempontok alapján 
a pszichológia, szociológia és más diszciplínák 

haláláig Réger Zita volt. Ő nemcsak a nyelvi 
hátrány kérdéskörét taglalta, de a magyaror-
szági roma/cigány közösségekben végzett 
résztvevő kutatásaival máig szóló példát mu-
tatott a kiszorított helyzetben lévő kisebbsé-
gek ügyének támogatására.

A következő évtizedben azután egyre 
jobban tágult a társadalmilag fontos nyelvtu-
dományi tevékenységek horizontja. Ez rész-
ben annak volt köszönhető, hogy a nyelvszo-
ciológiai kutatások biztos hátterével érvényes 
megállapításokat lehetett tenni a folyamatban 
lévő nyelvi változásokról is, részben pedig 
annak, hogy további tudományterületekkel 
bővültek az intézeti munkálatok. A nyelvtech-
nológia felé az első lépéseket az akkor még 
kialakulatlan koncepciójú Nagyszótár tette 
szükségessé: a nyomtatott szótári forrásokat 
akkor még kézzel gépelték be a modernnek 
szá mító Commodore gépeken, hogy az ada-
tok komputerizált kezelése lehetővé váljon. A 
korpusznyelvészet e csírájából mára a NYTI 
egyik legterebélyesebb innovációs „fája” nőtt 
ki, „ágain” ma a Magyar Nemzeti Szövegtár-
tól a helyesírást segítő intelligens programon 
át a beszédfeldolgozásig számtalan nemzetkö-
zileg is eredményes fejlesztés található. Nyelv-
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sokkal megbízhatóbb statisztikai alapon szer-
keszthetnek kérdőíveket, illetve tehetnek ál-
lításokat, így szolgálva a társadalmi igényeket.

Mi nyelvészek szeretjük azt gondolni, 
hogy tudományunk olyan szerepet játszik a 
bölcsészet területén, mint a matematika a 
természettudományokban. Ám ha még ez 

túlzás volna is, ebből a kis cikkgyűjteményből 
is kitetszik, hogy társadalmi elkötelezettsége 
és haszna nem csekély. Reméljük, erről az ol-
vasó is meggyőződik majd, mire a végére ér.

Kulcsszavak: nyelvtudomány, alkalmazások, 
szociolingvisztika, nyelvtechnológia, oktatás
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1. Az emberi nyelvnek nevezett kommuni-
kációs eszköz igen lényeges eleme a szó. Fo-
nológiai, morfológiai és szintaktikai jellemzői 
révén a nyelv strukturáltabb területeihez 
tartozik, a minket körülvevő világ leírásában 
pedig kognitív-szemantikai vonásai érvénye-
sülnek. Ez utóbbiakon keresztül nyelven kí-
vüli tényezőkre is ráirányítja a gondolkodó 
és gondolatait közlő ember figyelmét.

A lexikológia, vagyis a nyelvek szókész letét 
alkotó elemek különféle viszonyait, jellemző-
it vizsgáló nyelvészeti tudományterület egyik 
ága az etimológia. A szó magyar szövegkör-
nyezetben, magyar szóként 1580-ban fordul 
elő először, mégpedig egy teológiai vitairatban, 
melyet Telegdi Miklós pécsi püspök adott ki 
Bornemisza Péter ellen (Zsoldos, 1969, 288; 
vö. még: EWUng., 1993–1997). Ennek a latin 
jövevényszónak a végső forrását – mint sok-
sok társáét is – a görögben találjuk meg. A 
gö rög étymos jelentése ’igaz(i), való(ságos)’, az 
ebből alkotott etymología főnév eredeti jelen-
tése ’a szavak valódi jelentését kutató tudo-
mány’. Ez abban a még a középkorban is élő 
felfogásban gyökerezik, hogy a szavak erede-
ti jelentésének ismeretében megérthetjük a 

velük jelölt szavak lényegét (vö.: TESz., 
1967–1976). Az etimológia főnév ma két je-
lentésben használatos: egyrészt a szavak ere-
detével, keletkezési módozataikkal foglalkozó 
tudományágat jelöli általában, másrészt pedig 
egy-egy szó eredetmagyarázatát konkrétan.

Az etimológia az egyik legösszetettebb 
nyelvészeti tevékenységként a szókészleti 
elemek eredetének feltárása és történetének 
bemutatása során a már említett nyelven be-
lüli és kívüli tényezőket egyaránt vizsgálja és 
értékeli. A szorosabban vett nyelvi vonatkozá-
sok között hangtani, helyesírás-történeti, mor-
fológiai, szemantikai és szó faj történeti kérdé-
sek szerepelnek. A szófejtés során a nyelven 
kívüli területek közül messze menően figye-
lembe kell venni a társadalom (pl.: jobbágy, 
me gye, soltész, parlament), a gazdaság (pl.: ugar, 
úrbér, dénár, forint), a különféle tárgyak (pl.: 
gyolcs, korcsolya, ágyú) és általában a művelő-
dés (pl.: mes ter, betű, ír, diák, rádió) változásai-
ra utaló té nyezőket, hiszen ezek lényegesen 
be folyásolják egy-egy adott nyelv szókészleté-
nek alakulását. Természetesen az egyes nyel-
vek közötti viszonyok pontos feltárása is el-
engedhetetlen a helytálló szófejtéshez. (Az eti-
mológia szempontjaihoz vö.: Durkin, 2009).

A magyar nyelv több ezer éves változatos 
története során szerteágazó nyelvi és művelt-

1 A cikk az OTKA 83540-es azonosítószámú pályázatá-
nak keretében jelent meg.




