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NYELVÉBEN VÉL A NEMZET... 
Nemzeti öntudat és nemzeti nyelv – a nyelvész szemével 

Nádasdy Ádám 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

 

(1) Nyelv és társadalom? 

magyar:  A   lányom     vett   egy  új  kutyát. Az új kutya    megharapta  a  lányomat. 

szlovák:   Moja dcéra kúpila  nové psa.    Nový pes  pohrýzol       moju dcéru. 

(2) Német – germán – indogermán (= indoeurópai = árja) 

Jacob Grimm (1785-1863): Deutsche Grammatik
2
, 1822 

Ős-indoeurópai d hang mai megfelelői 

ős-

indoeu. 

szan-

szkrit 

perzsa cigány 

(lovári) 

orosz görög latin angol holland német 

*dekm daśa dah desh désja-tj deka decem ten  tien zehn 

*dont- dant- dandán dand –– odont- dent- tooth tand Zahn(d) 

 

 

(3) Szókezdő mássalhangzók: nemgermán (görög) és germán (angol) 

   görög   ~ germ (angol)    görög   ~ germ (angol)  görög    ~ germ (angol) 

   pod-     — foot     (b?)     — (p?)   pher      — bear (’visz’) 

   treis     — three     deka     — ten   thesis     — deed (’tett’) 

   kardia   — heart     genos    — kin (’rokon’)  kholé     — gall (’epe’) 

  Tenuis → Aspirata    Media → Tenuis  Aspirata → Media 

   p,t,k      → f,th,h     b,d,g      → p,t,k   ph,th,kh     → b,d,g, 

(4) Az I. hangeltolódás (= a Grimm-törvény) 

 (Kr.e. 500 körül)       T > A  (treis > three) 

       A > M (thesis > deed) 

                M > T (deka > ten) 

(5) Grimm teóriája: Kreislauf = körforgás 

   [th/θ/ts] A   

      T [t]  Grimm törvénye: az „AMTA-szabály” 

 

 

           M [d]     

(6) II. hangeltolódás: Felnémet (Hochdeutsch) (Kr.u. VIII. sz.) 

  görög   → angol → német 

  treis  three   drei  =  T → A → M (th = [θ]) 

  deka  ten  zehn  =  M → T → A (z = [ts]) 

  thesis  deed  Tat  =  A → M → T (th = [t
h
]) 



Szétfejlődés: hangváltozási szabályok („hangtörvények”) 

(7) A latin és leányai: az újlatin nyelvek (szétválás: Kr.u. 500) 

latin olasz spanyol portugál francia román  

lacte latte leche leite [le] lait lapte tej 

lucta lotta lucha luta [lüt] lutte l  t  harc 

octo otto ocho oito [üit] huit opt nyolc 

factum fatto hecho feito [fe] fait fapt tett 

directum diritto derecho direito [drua] droit drept jog 

 

(8) Finn–magyar hangmegfelelés: az ősi szókezdő k- hang sorsa (szétválás Kr.e. 2000) 

finn kivi keri käsi kala kuu kusi kump- kota 

magy. kő kéreg kéz hal hó húgy hab ház 

 

(9) Az uráli nyelvcsalád 

3000-ig 2000-ig  1000-ig  ma 

uráli ——– szamojéd  ————————————– szamojéd 

  finnugor  ——— finn ág  ————– finn, észt, lapp... 

     ugor ág  ——–—— obi-ugor: vogul, osztják 

        magyar 

 

 

(10) Finn–ugor hangmegfelelés: az ősi szókezdő s- hang sorsa (ugor szétválás Kr.e. 1000) 

finn vogul magyar rekonstr. finnugor  

suoni t   í        

syli täl öl  (fn.) *sile 

sula tol- ol-(va-d) *sula 

sappe t   epe   äppä 

syksy tüks ősz  ’évszak’   ükś  

syö-dä t  e-(sz-ik)    β  

- t  ő   ö 

– t   é   ’véredény’   är  

– tulj ujj  (testrész)   uδje 

säy äs – ő   (halfaj)   äβ ä 

sää  ’időjárás’ – ég  (fn.)   äη  
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