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Nyelvtan

Nyelvtörténet, a szókincs változásai
A magyar nyelv 700 évvel ezelőtt
Előző tankönyvedben már volt szó a nyelv hihetetlen gazdagságáról (4.5). Minden nyelv élő organizmus (szervezet, rendszer), azaz fejlődik, változik, megismerhető története van. A magyar nyelv ősi állapotára csak következtetni lehet, mert az írásbeliség viszonylag későn alakult ki, ráadásul a korai időszakokból kevés magyar nyelvű szöveg maradt fenn.
Hallgassátok meg a legrégibb fennmaradt magyar vers
mai értelmezését Györgyi Anna előadásában a YouTubeon, és olvassátok el az eredeti szöveget a Szöveggyűjteményben! Miről szól a vers? Mi változott a nyelvben a
13. század óta? Gondoljatok a szókincsre, a hangzásra,
a szavak mondattá fűzésének módjára, valamint a helyesírásra is!
A nyelvújító mozgalom és a fiahordó górugrány
Kazinczy Ferenc (1759–1831) levelezés útján irányította a
népszerűvé vált nyelvújítási mozgalmat, melynek fénykora
1790 és 1820 közé tehető. A nyelvújítók célja azt volt, hogy
a magyar nyelvet gazdagabbá, kifejezőbbé tegyék, hogy
a tudományos és a szépirodalmi művek írására is jobban
megfeleljen. Sok idegen szót magyarítottak. Feledésbe
merült szavakat elevenítettek fel. Tájszavakat emeltek be
a köznyelvbe, és – különösen szóképzéssel – új szavakat is
alkottak. Neves személyiségek, írók, költők, tudósok mellett
a művelt lakosság is részt vett a mozgalomban. Több mint
1000 szóval bővült nyelvünk, bár sok próbálkozás nem
honosodott meg.

Michelangelo: Pieta

Vajon minek a megnevezésére szánták volna a fiahordó
górugrányt?
Nyelvünk azóta is sokat változott. Egy 19. századi diáknak
épp olyan nehézséget okozna egy mai szöveg, mint
amennyire nektek nehéz például Kazinczy megértése. Kazinczynak és feleségének, Török Sophie-nak nyolc gyermeke
született, az első kettőről van szó a következő levélrészletben.
Fogalmazzátok át úgy mai magyar nyelvre, hogy min
den információ megmaradjon! Hasonlítsatok össze néhány megoldást!

A leuveni kódex 134. lapja
az Ómagyar Mária-siralommal

“Gyermekemnek rossz éjjele volt tegnap; most csendesen alszik harmadfél* óra olta, csak a szomjúság által
ébresztetvén fel két ízben. Mely szent érzések ezek az atyaiak; de mint fűzte öszve a természet az örömet a
keserűséggel! Ez a rettegés, ez a gond! - Soha még én mélyebben ható mérget nem ismertem, mint midőn Iphigeniem,
esztendőt s tíz napot élvén, meghala.”
(Kazinczy Berzsenyi Dánielnek szóló egyik leveléből, 1809.)
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Én és az iskola
Miről is szól a Toldi?
A nyelvi és életmódbeli változások megnehezítik
a régi irodalmi alkotások megértését. Idézzétek
fel és mondjátok el együtt fejből Arany János Toldi
című elbeszélő költeményének első két versszakát!
Fejtsétek meg minden aláhúzott szó jelentését!
1. Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;
Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.
Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga
Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga;
Hej, pedig üresen, vagy félig rakottan,
Nagy szénás szekerek álldogálnak ottan.
2. Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel
Mélyen néz a kútba s benne vizet kémel:
Óriás szunyognak képzelné valaki,
Mely az öreg földnek vérit most szíja ki.
Válunál az ökrök szomjasan delelnek,
Bőgölyök hadával háborúra kelnek:
De felült Lackó a béresek nyakára,
Nincs, ki vizet merjen hosszu csatornára.

Eredeti szó,
kifejezés

Mai írásmódja

Jelentése

szík sarja

ua.

szikes, rossz
földön a levágott gabona töve

E tankönyv írásakor készülőben van Pálfi György rendező nagyszabású mozifilmje Toldiról. Ha elkészül, nézzétek meg, de előtte olvassátok újra a művet! Sokan filmen nézik meg a kötelező olvasmányokat. Vajon a film pótolja az olvasmányélményt? Láttatok már olyan filmeket, amelyeknek
könyvben is olvastátok a történetét? Mi az oka, hogy ugyanaz a történet más könyvben és filmen?
Mi legyen a régebbi művek sorsa?
Vannak, akik azt gondolják, hogy a régebbi, nehezebben érthető műveket át kellene írni úgy, hogy
könnyebb legyen megérteni őket. Már ki is adtak néhány regényt egy-kétszáz oldalban, az eredetihez
való minél nagyobb hűségre törekedve. A sorozat címe Klasszikusok újramesélve.
Ti helyesnek tartjátok ezt? Indokoljátok meg a véleményeteket!
Új szavak – ma
Az e-nyelv.hu portál 2010-ben szómagyarító oldalt indított, hogy az internetezőket nyelvújító tevékenységre ösztönözze. Balázs Géza nyelvész így ír erről:
„A közösségi szómagyarító honlap legfontosabb tanulsága, hogy sokakban elevenen él a magyar nyelv folyamatos
figyelésének, megújításának, a szómagyarításnak a vágya. E tevékenység közben mindig születnek tréfás, esetleg
nyelvileg, esztétikailag visszatetszést szülő megoldások is, de a nyelvi játék fejleszti az anyanyelvi tudást, öntudatot.
Ez pedig már önmagában igen hasznos.”

A következő szavak a ti életetek során kerültek be a nyelvbe, vagy ekkor kaptak új jelentést: pendrive,
blog, skype, karrier, király, sirály, zsír, projekt, Wikipédia, Skype, fórumozik, pizzázik, mobilozik,
meghekkel valamit, digitális, füles, fájl, e-mail, tablet, e-book…
Próbáljatok magyarítani ezeket! Nézzétek meg, hogy milyen megoldások születtek a Szómagyarító
honlapon! Gyarapítsátok az új szavak listáját a füzetben! Ki tudja a legtöbb új keletű szót felsorolni?
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