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„... hol nem ígér a beszéd sikert, 
Lehet hallgatni: ám, ha szólni kell, 
Mást nem szabad, mint lelkünknek hitét.” 

(Deák Ferenchez, 1845) 
 
 

A reformkor és a romantika áramában 
 

A reformkor úgy él a köztudatban, mint a magyar történelem és irodalom 
egyik legszebb és legmozgalmasabb időszaka, amely egyenes folytatása és betető-
zése a felvilágosodás korának. Fő törekvése — mint ismeretes — a nemzeti füg-
getlenség kivívása és a polgári átalakulás megindítása volt. Ha az anyanyelv fej-
lesztéséért vívott küzdelmeket megfigyeljük, azonnal szemünkbe tűnik, milyen 
szoros kapcsolatban vannak a társadalom életében végbemenő gazdasági és poli-
tikai változásokkal. a reformkor hajnalán Kazinczy múlhatatlan érdeme annak a 
felismerése, hogy közvetlen politikai cselekvés híján a fejlődés ügyét igen hasz-
nosan szolgálhatja a nyelvújítás, elsősorban a neológia. 

Voltaképpen Kazinczynak az Orthologus és Neologus, nálunk és más nemzeteknél 
című tanulmánya (1819) már jelzi, hogy a nyelvújítás ügye diadalra jutott. Hova 
tovább elcsendesedtek a nyelvről folytatott viták is. A kérdés most már inkább 
úgy fogalmazódott meg, hogy hogyan, milyen eszközökkel és mely utakon tör-
ténjék a nyelv fejlesztése. 

Pest kulturális és irodalmi központtá tétele — Kármán József próbálkozása 
után — elsősorban Kisfaludy Károly érdeme. Ő veszi át Kazinczytól az irodalmi 
vezérséget, almanachja, az Aurora (1821) pedig új irodalmi irányzatnak, a 
romantikának lesz a hirdetője. Az Aurora, melyet 1830 után Bajza szerkesztett to-
vább, a hiányzó szépirodalmi folyóiratot pótolta, és a körülötte kialakuló írócso-
port tagjai változatos műfajokkal (novella, ballada, egyfelvonásos színmű stb.) 
erőteljesen szolgálták az irodalom modernizálását, a nyelvújítás eredményeinek a 
megszilárdítását. 

Ebben az időben születnek meg a legjelentősebb tudományos és kulturális in-
tézmények, így az 1825-ben alapított Magyar Tudós Társaság is, amely majd 
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1830-ban kezdi el működését elsősorban nyelvfejlesztő szándékkal. Első ülésén 
így fogalmazzák meg az intézmény célját: „A Magyar Tudós Társaságnak egyedül 
az van téve céljává, hogy munkálkodása által hazánkban a tudományok és szép-
művészségek honi nyelven műveltessenek.” Folytatva a sort: 1836-ban alakul 
meg a Kisfaludy Társaság (Kisfaludy Károly emlékének és a nemzeti irodalmi 
iránynak az ápolására). 1837-ben nyitják meg a magyar nyelvű színjátszásnak im-
már állandó otthonát, a Pesti Magyar Színházat. Ennek első igazgatója Bajza Jó-
zsef, aki színibírálataival még lemondása után is a színház szellemi irányítója ma-
radt. Az irodalom vezetése a Tudományos Gyűjtemény, az Aurora, majd az 
Athenaeum köré csoportosult írók, Vörösmarty, Bajza és Toldy triásza kezében 
van.  

Új vonása a kornak, hogy az irodalmi és nyelvi viták, csatározások egyre in-
kább a gombamódra szaporodó újságokban, folyóiratokban, divatlapokban (pl. a 
Jelenkorban, a Regélőben, a Pesti Hírlapban stb.), a sajtó közvetítésével és a közvéle-
mény nyilvánossága előtt zajlanak. A reformkori nyelvművelés — Kazinczynak 
és társainak a korábbi, csupáncsak személyes állásfoglalásai után — egyre inkább 
intézményessé válik. Az Akadémia mint országos testület ezután az egység kép-
viselőjeként léphetett fel, összefoghatta, irányíthatta a nyelvápoló tevékenységet 
(így a szaktudományok magyar nyelven való művelését, szak- és műszótárak ösz-
szeállítását, korszerű grammatika megjelentetését és a helyesírás szabályozását). 

A felvilágosodás kori és a reformkori neológia egyben stílusújítás is volt (gon-
doljunk a szentimentalizmus, a rokokó, a klasszicizmus, a biedermeier, a roman-
tika, a kritikai realizmus és a népiesség egymást követő, gyakran együtt élő stílus-
irányzataira). De a szépirodalmi stílus mellett — a sajtótermékek gyarapodásával — 
meg kell említenünk a publicisztikai stílus kifejlődését és gazdagodását, a megye- 
és az országgyűlésnek gyakorlata kapcsán a szónoki stílus megerősödését, a ma-
gyar társalgási nyelv kialakulását, valamint a hivatalos stílus magyarrá tételét. 
Mindezt sajnos a magyar tudományos stílus általánossá válásáról — a szaknyelv 
kellő fejlettsége híján — még nem mondhatjuk el. Ekkor alakul ki és kezd nor-
matív nyelvváltozatként véglegesen szabályozódni a magyar irodalmi nyelv, 
amely 1844-ben (a latin helyett) végre az ország hivatalos nyelvévé válik, de ek-
kor foglalja el a szépirodalom is a maga modern értelmében vett helyét a társa-
dalmi és kulturális életben.  

 
Bajza irodalom- és nyelvfejlesztő tevékenysége 

 

Bajza ízig-vérig a reformkor embere volt, megszállott újító, rendkívül sokol-
dalú egyéniség: költő, kritikus és publicista, az irodalmi élet egyik vezéralakja, 
színházat igazgat, folyóiratokat szerkeszt, esztétikai tanulmányokat, iránymutató 
polémiákat és világtörténelmet ír. Tragédiája éppen az, hogy szétszórta, felap-
rózta magát. Ebből következik, hogy tevékenységének valamennyi területét alig-
ha tudta azonos szinten művelni.  
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A bajzai líra (amellyel akkor iskolát teremtett) ma már a múlté. Ifjabb Bajza 
József (Szücsi József) írja róla (Magyar Nyelvőr, 1908, 15), hogy „költői nyelve úgy 
él az irodalmi köztudatban, mint a csináltság és kicirkalmazottság mintaképe”. 
Nos, ez az az irányzat, amelyet almanachlírának (vagy a stiláris egybeesés miatt 
gyakran biedermeiernek is) nevezünk. Költőnk már első kötetének mottójában 
(A lanthoz) így fogalmazza meg törekvéseit: „Zengj, oh lant húrodon / Igéző 
éneket, / Hangod szelíd legyen, / Olvasszon szíveket.” 

Az előzmény Kazinczy, még inkább Kölcsey németes mintákat követő, lágy 
és finomkodó, szentimentális, ugyanakkor választékos és kimunkált költészete. 
Az irányzat fő képviselője mindenképpen Bajza. Szabó Zoltán szerint az ő lírájá-
ban „a romantika patetikus tónusa mellett egy másik színezet a merengés és ér-
zelgősség, melynek kifejezésmódjára a forma csiszoltsága és tisztasága jellemző”. 
(uő., 1982, 181.) 

Nyelvi szempontból szívesen használja a lágy, a finomkodó szavakat („cser-
mely”, „láng”, „szellő” stb.), a rövidítést („imádt”, „szerelm”, „visszhangzzék” 
stb.), a különlegesebb képzőket („csörgedez”, „fuvall”, „szállong” stb.), a sajátos 
metaforarendszert és jelzős szerkezeteket („édes-kínos alkony”, „könnynevelte 
rózsaszál”, „titkos-fájdalmas kéj” stb.), a szokatlan mondatfűzéseket („az éj ma-
gánya barnultan omlik”, „életfái közt zúg a halál”, „szereti bebojgani a forrás 
tündér partjait” stb.). Néhány szállóigét is köszönhetünk neki (a legismertebb: 
„Sírva vigad a magyar”). 

Formai téren kedveli a gondos technikát, a nyugat-európai versformákat, az 
áttekinthető strófákat, a ritmus dallamosságát és a változatos rímelést. Nyelvesz-
tétikai törekvése az e hangok gyakoriságának csökkentése, az ő-ző változat elfo-
gadása („felesleges-fölösleges”, „tekéletes-tökéletes”, ”temérdek-tömérdek" stb.). 
A formai igényesség és ritmikusság elsősorban kedvelt műfajában, a dalban je-
lentkezik. Lássuk példaként A kedveshez című költeményének egy részletét: 

Jöjj a csendes völgy ölébe, 
Ha leszáll az esti fény, 
Hő szerelmünk édenébe. 
Jöjj a csendes völgy ölébe, 
Szívrepesve várlak én 
Fáim biztos enyhhelyébe. 
Jöjj a csendes völgy ölébe, 
ha leszáll az esti fény! 

Erről a korstílusról ma már más szemlélettel nyilatkozunk, ám akkor igen 
közkedvelt irányzatnak számított, és nagymértékben hatott a kortárs költőkre 
(így Vachott Sándorra, Sárosi Gyulára, Kerényi Frigyesre és másokra), nem utol-
sósorban a nyelvi eszközök, zenei elemek fejlesztésére, és az udvarias társalgási 
stílus kialakítására is. 

A bajzai líra érzelmességét a reformkorban még ritkábban törte át az őszinte 
szenvedély (mint például az Apotheosis-ban), de 1848-49-ben és az elbukás után 
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valóban önmagát adva forradalmi erejű, majd fájdalmas alkotásokban (pl. a Fo-
hászkodásban) vallott akkori élményeiről, lelki állapotáról. 

Bajza-Kölcsey és Gyulai mellé állíthatóan — az egyik legnagyobb magyar kri-
tikus. Az epigramma teóriája című tanulmánya (1828) után országos jelentőségű vi-
tákat folytatott az irodalom polgári szabadságának a védelmében. Móricz Zsig-
mond (Bajza nagy polémiái címmel) részletes ás alapos tanulmányt szánt Bajza kri-
tikai működésének az elemzésére. Ez irányú munkái közül legjelentősebb a 
Conversationslexikoni pör volt (1830), melyben kimondta az egyenlőség elvét az 
irodalomban: „Ott, hol az írói respublika kezdődik, hol a tudományok országába 
léptünk (...) nem érdem, nem születés, nem hivatal többé (...) egyedül ész adnak 
elsőséget.” Egy másik nevezetes vitájában, az Aurora-pör-ben (1834) pedig az írói 
tulajdonjogot világította meg. 

Bajza kritikai munkássága korának igényéből nőtt ki. Az irodalmi életet nyilvá-
nossá, fejlődőképessé és szervezetté tette. Az olvasóközönség figyelmét ráirányí-
totta az irodalomra, az alkotók körében pedig egészséges szellemet, pezsgést 
bontakoztatott ki. Mindig az igazságot tartotta szem előtt, érvekkel, szókimondó 
bátorsággal hadakozott. Írásait demokratikus öntudat, erkölcsi alapállás, éles lo-
gika, ironikus vitastílus jellemezte. Nagy pöreinek fontos fóruma az általa szer-
kesztett Kritikai Lapok (1831–36) volt.  

Mint színházigazgató tevékeny szervező- és színikritikai munkát végzett. Ne-
vezetesebb dramaturgiai tanulmányai: A magyar színészeti bírálókhoz (1836), Drama-
turgiai és logikai leckék a magyar színházbírálók számára (1836), valamint Szózat a Pesti 
Magyar Színház ügyében (1839). 

Különös gondot fordított a szereplők tiszta kiejtésére, hiszen a közönség szá-
mára az ő beszédmódjuk a minta. Ezért nem kívánatos a tájnyelvi ejtés a színpa-
don. Véleménye szerint az iskola és a templom mellett a színház (elsősorban a 
dráma, nem annyira az opera) tehet legtöbbet a nyelvművelés ügyéért. Megköve-
telte a szövegtudást, a választékos dikciót, a természetes színpadi testtartást és 
mozgást. Eredeti színműveket és válogatott fordításokat kívánt, mégpedig szenti-
mentális német drámák helyett inkább francia romantikus darabokat. Esztétikai 
normája a klasszicizmus és a romantika sajátos keveréke volt.  

Bajza kiváló dramaturgnak bizonyult, vezetői munkásságával (a Nemzeti Szín-
ház megalapozásával és működtetésével) pedig maradandó nyomot hagyott szín-
háztörténetünkben. 

 
Veléménye a nyelvművelésről. Nyelvészeti tárgyú munkái 

 

Bajza nyelvészeti tárgyú dolgozatokat is írt. Ilyen a Nyelvünk míveléséről (1843), 
melyben üdvözli a nyelvújítás diadalát, de kifejezi aggodalmát is a túlzások miatt. 
Ilyen túlzásnak minősíti a fordítók pontatlan és magyartalan szóalkotásait, az al-
kotók nyelvhelyességi vétségeit, stilisztikai gondatlanságát. Mint írja: „Most bol-
dog, boldogtalan (...) új szókat kohol, egész bátorsággal, mintha e mesterséghez 
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semmi több nem kellene, csak egy kis akarat. Rohanó sebességgel (...) jő divatba 
minden új faragvány (...) mert mindenki eléggé önhitt nyelvművelő, gazdagító 
szerepet vállalni, szóval amely meggondolatlanul készíttetnek, oly lelkiösmeretlenül el 
is fogadtatnak e korcsok (...). Műszók alkotásához még nyelvszabályok ismerete 
sem elégséges, ahhoz dologismeret is kell.” Bajza maga is mintegy 40 új szóval 
gyarapította szókincsünket (lásd Magyar Nyelvőr, 1903, 159-69, 1906, 468-74), 
mint például alakzat, bohózat, emberiesség, harsona, körirat, munkatárs, párvia-
dal, száműzni, tollcsata, vizsga stb. 

Másik nyelvművelő dolgozata a Nemzetiség és nyelv című iránycikk 1846-ból. 
Eredetileg akadémiai felolvasásnak készült (Az idegen nyelveknek a közéletben hasz-
nálása s a nemzeti erkölcsökre befolyása címmel), s azt fejtegeti, hogy az anyanyelv 
szeretete és az iránta érzett ragaszkodás nélkül nincs nemzeti élet. Hangsúlyozza, 
hogy a magyar nyelv hivatalossá nyilvánítása önmagában még nem minden! A 
felsőbb társadalmi rétegek kizárólagos idegen nyelv-használata pedig számtalan 
veszélyt rejt magában. A felolvasás igen nagy vihart kavart, az indulatokat csak 
Toldi nyugodt, tárgyilagos állásfoglalása tudta levezetni.  

Részt vett két akadémiai kiadványnak a szerkesztésében is. Ezek voltaképpen 
az akadémiai „nagyszótár” előmunkálatai voltak, melyekben a használatban lévő 
szókészleti anyag mellett az életképes nyelvújítási szavakat is összegyűjtötték, s 
ez által hozzájárultak meggyökereztetésükhöz. 

Ugyancsak jelentős vállalkozás volt Kazinczy összes műveinek a kiadásra való 
előkészítése. A szerkesztést Bajza és Toldi együtt végezte. Öt kötete jelent meg 
(1836–1845), majd a kiadás a forradalmi események miatt elakadt. A sorozat 
azonban így is egyike a kor legmegbízhatóbb szövegközléseinek.  

Összefoglalólag megállapíthatjuk: a reformkor heroikus irodalom- és nyelvfej-
lesztő munkájában Bajzának mint alkotónak, mint a haladó eszmék terjesztő-
jének és mint a közvélemény egyik legtevékenyebb irányítójának rendkívül tekin-
télyes szerepe volt. 


