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Egyebek

Balázs géza 

Százötven éves a Magyar Nyelvőr

2022-ben lett 150 éves a Magyar Nyelvőr című folyóirat, a magyar nyelvi kultúra 
nagy hatású tudományos folyóirata. igaz, még csak a 146. évfolyamot zárta, mert 
a második világháború alatt, 1941–1945. között nem jelent meg. egy újságíró kis 
túlzással így ír róla: „A világ egyik legrégebbi eleven folyóirata a világ egyik leg-
régebbi eleven nyelvét – mint neve is mutatja – őrzi.” És 2022-ben zárta második 
évét a Petőfi Kulturális ügynökség Kazinczy Műhelye, melynek több szálon futó 
nyelvstratégiai programjában kiemelt szerepet kap a 150 éves, 2022-ben teljesen 
megújult, nemzetközileg is jegyzett folyóirat.

A 2022 elején kinevezett szerkesztőség (Balázs géza felelős szerkesztő, Minya Ká-
roly és Pölcz ádám szerkesztők, a négy védnök, az ötfős nemzetközi, a 13 fős hazai 
szerkesztőbizottság) 4 számmal, angol nyelvű különszámmal, valamint a Nyelvőr 150 
éves történetét bemutató kötettel mutatkozott be 2022. december 8-án a Fővárosi Sza-
bó ervin Könyvtár Ötpacsirta szalonjában tartott rendezvényen. Balázs géza – akit 
édesapja révén csaknem 50 éves kapcsolat fűz a laphoz – kiemelte, hogy a megújult 
lap a nyelvtudomány és a rokon tudományok teljességét képviseli, a megközelítés-
módok, témák sokféleségét, mindig tekintettel a tudományos elvárásokra, egyszer-
smind az érdeklődő olvasóközönségre. A 2022. évi évfolyamban hangsúlyosabbá 
vált a teljes magyar kultúrára való kitekintés: vagyis az irodalmi, történelmi, műve-
lődéstörténeti, pszichológiai, szociálpszichológiai, antropológiai nyelvészet, stilisz-
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tikai stb. témák megjelenítése. Néhány jellemző téma: a magyar dallamhangsúly, 
az Ómagyar Mária-siralom verselése, gárdonyi egri csillagok című regényének 
szövegváltozatai, a nemzet fogalma, moldvai csángó helynevek, írói nyelvműve-
lés, igehirdetés szórványban, a félreértés nyelvtana, a tudománymetria tudományt 
korlátozó kérdései. A 150. év különlegessége, hogy a „normavilágosság” témáját 
feldolgozó angol nyelvű különszámmal is jelentkeztek, amelyben osztrák és magyar 
vezető jogászok, alkotmánybírók mondják el véleményüket a jogi nyelvhasználattal 
kapcsolatos elvárásokról.

A Magyar Nyelvőr történetének voltak fénykorai (Szarvas gábor, Simonyi zsig-
mond, Lőrincze Lajos szerkesztésében), volt áldozata (Simonyi zsigmond), és vol-
tak bátor nyelvészek, akik, amikor például az MtA lemondott a lapról, vállalták  
a folytatást (Balassa József, Beke Ödön). Tisztelet nekik, illetve annak a 3350 szer-
zőnek, aki a lap „dolgozótársa” volt (listájukat gábor Adrienn gyűjtötte össze a 146 
évfolyamból). 

***

Amikor 1872-ben megindult, már a címe sem tetszett az ellenzőinek. Volf györgy 
kifogásolta, és a szerkesztőre, Szarvas gáborral utalva személyeskedő módon „szar-
vas nyelvhibának” nevezte, szerinte ugyanis germanizmus a Nyelvőr, a helyes cím 
ez lenne: A Magyar Nyelv őre. de a Magyar Nyelvőr megmaradt másfél évszázadon 
át, holott érték akadémiai és politikai támadások, az egyikbe belehalt a szerkesztő, 
Simonyi zsigmond, újabban pedig még a bulvársajtó is nekiugrott. 

A Magyar Nyelvőr 1872-ben egy szép közösségi gondolatot választott jelmon-
datául: „együttesen működve tanítani s tanítva tanulni”. Az alapító Szarvas gábort 
Simonyi zsigmond követte. Kétségtelenül az ő szerkesztői tevékenysége idején 
(1895–1919) érte el a lap az első fénykorát. Simonyi is közösségi személyiség volt: 
„vetett, vetett, vetett, nem azért, hogy ő, hanem, hogy a tudomány és maga a magyar 
nyelv arasson” – írta róla Bárczi géza. Rubinyi Mózes pedig így jellemezte: Nihil 
detestari, neminem laedere, sed intelligere (semmit se ítélj, semmit se sérts, hanem 
érts meg mindenkit!) 

Mégis Simonyi zsigmond idejében történt az első nagy támadás. 1905-ben  
a Magyar tudományos Akadémia megvonta a laptól a támogatást, 1919-ben pedig 
magát Simonyit is kikezdték: „Magyarságát, nemzethűségét vonták kétségbe annak, 
aki egész gazdag aratású életét szentelte a magyar nyelvnek, és a magyar tudomány 
történetében halhatatlan nevet biztosított magának. Halála mélyen megdöbbentette  
a kortársakat, nagyrészt azokat is, akiknek – talán akarva, nem akarva – részük lehe-
tett benne…” – írta Bárczi géza. 

A két világháború között Balassa József tartotta fenn a lapot addig, amíg 1940-ben 
papírhiányra hivatkozva be nem tiltották. Lőrincze Lajos így értékelte: „Balassának 
a Nyelvőr megőrzése, a kevéssel való hűséges sáfárkodás volt tehát a legfőbb szer-
kesztői tiszte…” 1946-ban Beke Ödön indította újra a Nyelvőrt. Kniezsa istván 
szerint: „Az a néhány esztendő (1946–1953), amikor szerkesztő volt, a Nyelvőr 
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újjászületésének és felvirágzásának a korszaka, és kitűnően tanúsítja, hogy Beke 
Ödön nemcsak kiváló tudós, élvezetes cikkek és tanulmányok szerzője, a magyar és 
a finnugor nyelvtudomány elsőrendű búvára és nem utolsósorban a magyar népnyelv 
roppant gazdag kincsestárának tökéletes ismerője és birtokosa, hanem rendkívül te-
vékeny és fáradhatatlan szerkesztő is, aki a folyóirat érdekében – szerkesztői appará-
tus nélkül, egyedül – a kutatók egész táborát mozgósította a folyóirat köré”. 1954-től 
Lőrincze Lajos idejében a lap a magyar nyelvi kultúra, nyelvművelés teljes terüle-
tét átfogó, közönséget is megszólító orgánummá vált. Lőrincze Lajos halála után a 
Nyelvőr 1994–2021 közötti időszakára a nyelvműveléssel, a nagyközönséggel való 
szakítás és a szigorú, akadémiai tudományos normáknak való szolgai megfelelés a 
jellemző. Így a Nyelvőr a többi tudományos és csak nagyon kevesekhez szóló, bel-
terjes nyelvészeti lappá vált. 

illyés gyula 1976-ban így köszöntötte a 100. évfolyamot: „Büszkeségünk lehet, 
hogy a mi legszívósabb nyelv- – azaz ezek szerint eszmevédő, tisztító és tovább-
fejlesztő – és így néptudat-erősítő – üzemünk, a Magyar Nyelvőr, létének második 
évszázadába lép. Nagy pillanat ez nemzetünk életében – ahogy tudnunk illenék –; 
érzek így magam is valami torokköszörülő ünnepiességet, hogy hangot váltsak, 
emelkedőre. de alázatosnak kell lennem, köznapian értéktudónak, ha azokra a férfi-
akra gondolok, akik ezt a küzdelmet megindították és szívósan vívták, gáncsoskodás 
közepette, sőt valóságos elgáncsolás után fölállva a földről; ha nem a sárból. Hisz 
voltak évek, amikor a mozgalomnak ténylegesen is – nyelvét vették; ezt példázza, 
hogy noha a folyóirat 1872-ben született meg, a századik évfolyamának megjelené-
sét csak 1976-ban érte meg. Ötévi sírba tétel után hozta létre hősi feladatvállalás. 
eredményeink ráadásaképp olyan elődökkel hivalkodhatunk, mint Szarvas gábor, 
Simonyi zsigmond, Balassa József, Beke Ödön. ők voltak a szerkesztők, egyaránt 
víva csatát a maradi akadémizmussal, és a nyegle szertelenséggel. de legfőképpen  
a felelőtlen közönnyel. Szerencsére mindenkor európai látókörű és tudású küzdőtár-
sakat nevelve, szervezve maguk mellé. Részleges öndicséret árnyékolná be szava-
mat, ha a mai gárda munkáját méltatnám: a szerkesztő bizottságnak magam is tagja 
vagyok. Fejezhessem hát ki szellemi és irodalmi életünk elismerését és jókívánsága-
it egy kicsit távolabbról – mint az Anyanyelvi Bizottság hálás elnöke!”

***

A Magyar Nyelvőr- és Kazinczy Műhely-est vendége volt Czopf áron eszmetör-
ténész, a Kommentár állandó munkatársa, aki a nyelv filozófiai megközelítéseiről,  
a szavakból épült városról (poliszról), a nyelv formálta társadalomról vázolta felfo-
gását. Pölcz ádám, a kétéves Kazinczy Műhely programigazgatója immár másod-
ízben számolt be a nyelvstratégiai intézmény munkájáról. 2022-ben az anyanyelvek 
napján szinte valamennyi földrészről megszólaltattak magyarokat. A magyar nyelv 
hetén a Nemzeti Színházban a színház nyelvéről értekeztek. Sátoraljaújhelyen meg-
szervezték az Élő magyaróra tábort magyartanároknak, szeptemberben a negyedik 
korrektorversenyt, amelyre a mai magyar sajtó minden szegletéből jelentkeztek 
elkötelezett korrektorok. októberben gárdonyi-konferenciával kapcsolódtak a ha-
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talmas, MVM dome-beli egri csillagok előadáshoz. Novemberben a Nemzeti Szín-
házban Petőfi kontra Kossuth címmel, „tiktokerekkel” felfrissítve megrendezték  
a 23. Kossuth-szónokversenyt. Az Élő magyaróra videófolyóirat számait Terdikné 
Takács Szilvia mutatta be: ezekben szó van a verselemzésről, a téves érvelésről,  
a hungaropesszimizmusról, gárdonyi gézáról, valamint a nyelvjárások mai helyze-
téről (utóbbi hozta eddig a letöltési rekordot).

A Kazinczy Műhely és a Magyar Nyelvőr estjét színesítette Vas istván Hatá-
rozók és kötőszavak, valamint Bencze imre Édes, ékes apanyelvünk című verse 
Marosvölgyi gergely Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó előadásában, valamint 
Pölcz ádám zongorajátéka.

a reformkor tényleg nyomot hagy 

Szónokok vették birtokba november 12-én a Nemzeti Színház Kaszás Attila termét. 
A 23. Kossuth-szónokverseny döntőjében 23 középiskolás és egyetemista fiatal mér-
hette össze szónoki képességét, a legjobbak pedig vitatkozásban is kipróbálhatták 
magukat. 

A szervezők a közösségi média követelményeiben is jártas, „korunk Petőfijeinek” 
megmozgatását tűzték ki az idei, megújult verseny egyik céljául, míg a retorika el-
méletében jártasabb „Kossuthok” kezét sem szerették volna elengedni.

A Kossuth-szónokverseny célja a tapasztalatszerzésen túl az élményszerzés is. 
Ahogyan Rátóti zoltán színművész, a bírálóbizottság elnöke személyes hangú kö-
szöntőjében ki is emelte: egy ilyen rendezvény hatással lehet a fiatalok életében a ké-
sőbbi szakmai pályájukra is, és felidézte, hogy saját elköteleződése a színészi pálya 
mellett szintén egy szónokversenynek volt köszönhető. A köszöntőszavak után az 
előre elkészített kötelező beszédek előadása következett. A versenyzők online elő-
döntő után vehettek részt a jelenléti döntőben, ahol reformkori témákat kellett három 
percben újragondolniuk: belebújhattak akár Széchenyi istván mint podcastszereplő 
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vagy Petőfi Sándor mint napjaink kampányoló képviselőjelöltje, de akár egy mo-
dern kori, az országgyűlésben szónokló Kossuth Lajos bőrébe is, és saját képükre 
formálhatták a reformkor jeles karaktereit. A legjobb hat versenyző részt vehetett a 
mindent eldöntő vitafordulóban is, ahol a szervezők provokatív témákkal igyekeztek 
a fiatalok gondolatait előhívni: mit gondolnak vajon arról (pró és kontra), hogy a ma-
gyar mindig szerencsétlen nép volt; legyen-e megengedett a nőknek ugyanaz, ami  
a férfiaknak; vagy kegyes-e a kegyes hazugság. Az emberpróbáló feladatot a vita-
partnerek jól, egymásra és a kapott kérdésekre is figyelve, példamutatóan oldották 
meg. A versenyzők felkészülésére szánt időben a Színház- és Filmművészeti egye-
tem másodéves hallgatói egy interaktív egyetemi órájukra kalauzolták el a közönsé-
get: az elődöntő témáira improvizáltak hétköznapi és humoros jeleneteket.

A verseny végén nemcsak a végső vitában részt vevők, hanem a döntőbe jutottak 
közül többen is örülhettek a zsűri és a támogató szervezetek értékes különdíjainak. 
A szónokverseny eredménye a következőképpen alakult: 1. helyezett: Búzás Balázs, 
2. helyezett: Nagy Bence, 3. helyezett: Nánia Hanna. A zsűri különdíjasai Farkas 
András, Forgó Levente és Horhi Márta dóra lettek. A Petőfi Kulturális ügynökség 
influenszer-különdíját Farsang Máté kapta. Különdíjat ajánlott fel továbbá a leg-
jobb női szónoknak a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, melyet Molnár Panna 
vihetett haza. A Tinta Könyvkiadó jóvoltából a leggazdagabb szókincsű szónokot is 
jutalmazta a zsűri – Vojth Laura személyében. És hosszú évek óta az is hagyomány 
a Kossuth-szónokversenyen, hogy a legszebb kiejtéssel beszélő versenyzőt is jutal-
mazza a bizottság. A díjat idén a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 
ajánlotta fel, a zsűri döntése alapján pedig Rédler zalán kapta meg.

A versenyzők teljesítményét rangos szakmai zsűri értékelte, amely a díjkiosztón 
kiemelte a fiatalok bátorságát és kreativitását, és biztatta őket arra, hogy a humor és 
az önkifejezés egyéb eszközeivel is bátran merjenek élni. A bizottság elnöke Rátóti 
zoltán Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Színház- és Filmművészeti 
egyetem (SzFe) rektora volt. A zsűri tagjai Aczél Petra nyelvész, egyetemi tanár 
(Moholy-Nagy Művészeti egyetem); Balázs géza nyelvész, néprajzkutató, egye-
temi tanár (SzFe, Partiumi Keresztény egyetem); Kiss Róbert Richard nyelvész, 
Prima Primissima díjas újságíró; Merényi Hajnalka irodalmár, egyetemi adjunktus 
(eLTe Tanító- és Óvóképző Kar), valamint Török ádám tiktoker, a dumaszínház 
standupos fellépője voltak. A zsűri munkáját Lózsi Tamás és Tóth M. zsombor, az 
eLTe TÓK egyetemi adjunktusai segítették. Az online videók értékelésében Koltói 
ádám főiskolai docens (eLTe), dudás Róbert gyula egykori versenyző is részt vett. 
A műsort és a vitát a PKü részéről Juhász Anna és a verseny szervezője, Pölcz ádám 
vezették. Az esemény fővédnöke Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazga-
tója volt.

***

A kossuth-szónokversenyt 1999-ben alapította Adamikné Jászó Anna, az elte ta-
nárképző Főiskolai Karának akkori tanszékvezető főiskolai tanára, aki jelenleg az 
eLTe professor emeritusa. A verseny célja kezdetektől fogva az anyanyelvi kultúra, 



Százötven éves a Magyar Nyelvőr 133

az anyanyelvhasználat színvonalának emelése, a klasszikus és a modern retorika 
hagyományának terjesztése, a jövendő értelmiségi generációk számára történő meg-
ismertetése volt. ehhez újonnan kapcsolták hozzá a szervezők a vitakultúrát, amely 
napjainkban égetőbben kiált támogatásért, mint bármikor. A szónokverseny megren-
dezéséért köszönet a támogató intézményeknek: Petőfi Kulturális ügynökség, Nem-
zeti Színház, Petőfi 200 emlékév, eLTe Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és 
irodalmi Tanszék. A 23. Kossuth-szónokverseny is jól bizonyítja: a reformkor a mai 
generációkban is „nyomot hagy”. A szervezők szándéka szerint a verseny 2023-ban, 
a Petőfi-emlékévben is folytatódik.

Pályázat szó- és szólásmagyarázatokra

A magyar nyelvtudományban korábban kedvelt terület volt az etimológia, de az 
utóbbi évtizedekben szinte teljesen megszűnt ez a műfaj a nyelvészeti lapokban. 
ezért a Magyar Nyelvőr szerkesztősége pályázatot ír ki szó- és szólásmagyaráza-
tokra (szófejtésekre). Lapunk várja elsősorban a magyar, de a magyar kultúrával 
és nyelvvel kapcsolatba hozható idegen szavak, frazeológiai kapcsolatok (beleért-
ve: nevek, névtípusok) lehetséges nyelvtörténeti, jelentéstörténeti magyarázatait; 
értelemszerűen – ahol lehet – a már meglévő etimológiákra támaszkodva, azokat 
továbbfejlesztve, de a szerkesztőség nyitott az új elképzelésekre is. A szó- és szó-
lásmagyarázatok elkészítésében az etimológiai módszertanból kell kiindulni (pl. 
Benkő Loránd – K. Sal Éva szerk.: Az etimológia elmélete és módszere. Az 1974. 
augusztus 22. és 24. között rendezett nemzetközi konferencia előadásai. Nyelv-
tudományi Értekezések 89. Budapest, 1976), de a realitásból kiindulva egyéni 
ötletek is fölvethetők. 

A 3000–10.000 karakternyi írások kövessék a Nyelvőr formai követelményeit 
(amennyiben az etimológia jellege igényli, ábra, fénykép csatolható az íráshoz). 

A pályázatok beadása folyamatos. A szerkesztőség által felkért lektorok által 
javasolt etimológiákat a Magyar Nyelvőr folyamatosan közli, a megjelenésért ho-
noráriumot fizet, és minden év végén ünnepélyes keretek között pénzjutalomban 
részesíti az év legjobb etimológiájának szerzőjét.




