
VELIKY JÁNOS

A politika nyelve –  
politikai nyelvek az 1840-es években

Az 1840-évek politikai vitáiban jelentQs szerepet játszó Kemény Zsigmond „Még egy 
szó a forradalom után” cím_ m_vében – már saját múltjának értelmezQjeként – úgy vé-
lekedett, hogy a XVIII–XIX. század fordulójának nyelvi reformja és a késQbbi politikai-
társadalmi reformok között szoros tartalmi kapcsolat létezett. Tulajdonképpen modern 
nyelvfilozófiai megközelítéseket megelQlegezve jutott arra a következtetésre, hogy akik 
„az eszmék történetével foglalkoznak, már rég átláthatták a szoros kapcsolatot, mely a 
nyelvújítást a politikai változásokkal összef_zi”, hiszen ahol „egy korhadt vagy fejletlen 
nyelvet megrohan a neologizmus […], ott már a politikai haladás vagy tespedés kérdése a 
filológiai forradalom sikerében eldöntve van”.1 Pár évvel késQbb Vörösmartyról írt esszé-
jében az elQbbi gondolatot folytatva a szélesebb értelemben elméleti kultúra jelentQségét 
emelte ki: „Új irányok csak úgy ömlenek a polgárisodásba, ha költészet és bölcselem 
egymást áthatva vezetik az eszméket és törekvéseket”.2 (Kiemelés – V.J.) Úgy gondolta, 
hogy ilyen történeti változás3 idején „a társadalomnak titkos meghasonlásban kell lenni 
a létezQ állapottal, és szokatlan ruganyossággal kell bírnia, ha egy nyelvforradalom elég 
éber és vizsgáló fQt találhat”. A magyarországi változásokat4 (ebben az esetben – miként 
elnevezte – a „polgárisodás”-t) széles kör_ társadalmi átalakulásként fogalmazta meg: az 
„új szavak, szókötések és nyelvszabályok által annyi eszme oltatik a társadalomba […], 
annyi gyarapodást nyer a közszellem, annyi eréjt és éberséget az ítészet, annyi vizsgálódá-
si hajlamot az irodalom, hogy nem sok idQ múlva az egész társadalom fogalmai, kívánatai 
és világnézetei gyökeres reform felé sietnek, és viszont kevés évek múlva a társadalom 
átalakulásának ügyfolyama az állami formák és jogszerkezet átalakulását mellQzhetetle-
nül elQidézi”.5

A nyelvi reform és a politikai reform kapcsolatát kiváló érzékenységgel elemzQ 
Kemény Zsigmond említett esszéiben mindannyiszor megismételte, hogy „Széchenyi elQ-
de Kazinczy volt”.6 Ebben az értelmezési térben központi szerepet tulajdonított a római 
tradícióra visszanyúló fogalomnak, a „filológiai forradalom”-nak, elsQsorban azért, mert 
benne a változások bölcseleti („bölcselmi”) jellege fejezQdött ki. A változások jellegét 
helyesen érzékelte, hiszen Kazinczyék valóban erQs filozófiai-m_vészettörténeti m_velt-
séggel rendelkeztek,7 sQt a magyar nyelvmozgalom kapcsolati hálójában Sipos Pál szemé-
lyében kanti eszméket közvetítQ filozófus-természettudós is felt_nik.8 De ezen túlmenQen 
Kemény a romantika szellemében a költészetnek társadalmi hasznosságot is tulajdonított, 
ilyen értelemben állított fel sorrendet (az esztétikai szempontokat azonban korántsem te-
kintette mellékesnek), mellyel kulturális folytonosságot jelölt meg, ahol a szépirodalom 
kívánatos „bölcselmi” szellemben elQkészíti, megalapozza a korszer_ politikai reformo-
kat: a sorban Kazinczyt Berzsenyi, Kisfaludy Károly, Katona József, Kölcsey követi, 
végül ez a folyamat Vörösmarty munkásságában teljesedik ki.9 

Nem kétséges, hogy a Kemény által megjelölt körben kiemelkedik az összegzQ és átörökítQ 
szerepet játszó Kölcsey munkássága. A „Nemzeti hagyományok” célja kulturális önazonos-
ságkeresés volt, annak a kérdésnek a megfogalmazása, hogy a változásnak mi a természetraj-
za, s intenzitása széttöri-e a helyi közösségeket, ebben a tekintetben Kölcsey az ókori görögség 
m_ködését tekintette példaérték_nek: „az eredetiség színét ott is megtarthatta, hol kölcsönzött 
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vonásokkal ékesült”.10 Kölcsey a XVIII–XIX. század fordulóján megjelenQ politikai nyelvek 
diffúz elemeit11 – gyakran bírálva – összegzi, például republikánus12 szellemben kifogásolja 
az Qsi alkotmányra való folytonos hivatkozást, „Országgy_lési Napló”-jában országgy_lési 
„czifra beszédek”-et emleget, mivel a politikai nyelvek kulcsszavait („nép”, „oppositio”) 
gyakran használóik sem értik. Kemény ehhez hasonlóan, sQt valamivel világosabban bemu-
tatja ezt a gondolkodást, amikor kifejti, hogy a rendi nemesi felfogás „a rendi szabadalmakat 
még egynek tartá az ország szabadságaival, s oly megoldásoktól nem volt áthatva, melyek az 
elQjogok elvesztésével biztosították volna az alkotmányt”.13

Kölcsey ezeken túlmenQen rámutatott a rendies gondolkodás m_veltséghátrányaira 
is, ilyenkor Széchenyi sorsát emlegette: „mi átkoztuk a Hitel íróját, mert ítélete szerint a 
statustudományok és a gazdálkodás mezején még kisebb plánták vagyunk”.14 Végül pe-
dig Kemény véleményéhez hasonlóan Kölcsey is felfedez nyelvfilozófiai szempontokat a 
társadalmi folyamatok mögött: „Óhajtanám, hogy valaki világosan megmagyarázná, hogy 
a nemzeti charakter és a nemzeti nyelv állanak e egymással függésben? Annyi bizonyos, 
hogy a charakter és a nyelv a Poeta m_vére egyforma behatással munkálnak”.15

Ami a ’30-as, ’40-es évek nyelvfelfogását illeti, a kortársak az újítást és a hagyomány-
elv_séget már nem állították olyan élesen szembe egymással, sQt talán Kazinczyéknak 
sem volt mindig ez a céljuk.16 A nyelvészként is egészen kiváló Vörösmarty17 a ’40-es 
években már úgy látta, ha „a divatnak indult új szók helyett minduntalan újabbakkal ál-
lunk elQ. Verba valent usu”.18 A politika nyelvét illetQen viszont egészen más volt a hely-
zet, mértékadó csoportok korántsem voltak elégedettek a társasági életben a nyelvi közlés 
színvonalával. Pulszky leírja, hogy „Széchenyi nemesebb hangot igyekezett adni a társal-
gásnak”.19 Ebben a szellemben sokan bekapcsolódtak a politikai közélet szókészletének 
megújításába: Széchenyi hozta be például a német megszólítás, a „Sie” megfelelQjeként 
az „Ön”-t, ugyancsak Q javasolta – már korántsem olyan nagy egyetértéstQl kísérve – a 
„Klugheit” értelmében az „ildom”-ot. Ha nem volt elég világos a javaslata, akkor saját 
magyarítását és az idegen szót párhuzamosan használja: „e két faj felette itlan – nüchtern 
– mégsem áll olyan magasan, mint az angol faj”.20 Némelykor egészen bonyolult szavakat 
képez („mozgonyár”), máskor viszont egészen érdekes, a romantika nyelvszemléletére 
mutató javaslatot tesz („gyanuszinessé tenni”).21 Széchenyihez sokan csatlakoztak, s a 
javaslatok egyike-másika igazán sikeresnek bizonyult, máskor viszont komoly vita bonta-
kozott ki egy-egy elgondolás körül. A „Tatsache”-t többen szolgai módon „tettdolog”-nak 
fordították, itt Kossuth talpraesett javaslata, a „tény” gyQzött, melyet ma is használunk. 
A szóalkotásokat a m_veltség, az ideológiai-politikai meggyQzQdés is befolyásolta: nem 
meglepQ, hogy az író-filozófus EötvöstQl származik „kétely” szavunk és a republikánus 
Szemere Bertalan pedig „jellem” szavunkat alkotta meg.22

Széchenyi a politikai nyelv reformjának nyelvfilozófiai szempontból is nagyon igé-
nyes irányt szabott, amikor így fogalmazott: „szükséges, hogy minden kifejezésre bármi 
nyelven, magyarban is, létezzék megfelelQ szó, mely annak minden árnyéklatát födözze”. 
(Kiemelés – V.J.) A minél pontosabb kifejezések megtalálása érdekében, rá jellemzQ mó-
don agitációba kezdett, Pulszky jegyzi fel, hogy „az akadémia üléstermében kifüggesz-
tette mindazon szókat, melyekre egyenértéküeket nem talált nyelvünkben, s felszólított 
bennünket, keressük meg e kifejezéseket, melyekre szüksége van”.23 

A reformerek nyelvhasználati kérdésekben gyakran az akadémikusokhoz fordultak taná-
csért. Például Széchenyi 1847-ben a polgár és a haza kapcsolatának minél alkalmasabb kife-
jezése érdekében Toldy Ferencet szólította meg, hogy mondjon véleményt, melyik magyar 
szót tartja megfelelQnek az indigenatus és az incolonatus tartalmának minél pontosabb visz-
szaadására. Az Akadémia végül Vörösmarty elemzését fogadta el, aki az új nemzet-fogalom 
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megfogalmazásakor a rendi tagolódás elutasításából indult ki: „A honos tehát több mint a 
zsellér vagy lakos, mert a’ ki honos, az mindazokkal a jogokkal bír, mellyel a hon fiai bír-
nak.”24 Az akadémiai vita a törvénykezési folyamatot is befolyásolta, egészen az 1847/48-as 
törvényalkotásig hatóan, hiszen a képviselQk az áprilisi törvények alanyát is ebben a szel-
lemben írták körül („honlakos”, „országlakos”).25 A törvényalkotást az a rendi nemzet-foga-
lommal szakító értelmezés hatotta át, melyet Kossuth 1845-ben a következQképpen fogal-
mazott meg: „a népek életében nem egy jelentékeny eszme van, mellynek értelmezése ma 
már nem az, mint ami századokkal elQtt vala. Ez értelmezéseket a kor viszonyai határozzák 
meg. Ilyen eszme e szó is: nemzet. Aki e szót, nemzet a XIX. század exigentiája szerint ér-
telmezni akarja, lehetetlen meg nem gyQzQdnie: hogy azon nemzet ma már csak népfaj […], 
melly a civilisatio önálló emelty_inek nincs birtokában.”26 (Kiemelés – V.J.)

A politika nyelvének megújítása együtt járt a társadalom egyre hitelesebb megisme-
résével, amely természetesen a szükséges változtatásokat is szolgálta. Az új fogalmakon 
túl új témák kerültek be a politikai közbeszédbe. Ezen a téren ugyancsak Széchenyi tett 
nagyon sokat. Már a „Hitel”-ben Adam Smith nyomán arról értekezett, hogy a polgári pi-
ac m_ködési rendjérQl „összehasonlítás által legjózanabb elmélkedni”, ilyen eszközökkel 
magyarázta honfitársainak az „ideális vagyon”, a „tQkepénz” lényegét. Olyan bonyolult 
összefüggéseket is képes volt bemutatni, mint például, hogy a polgári vagyon a tQke 
forgási sebességétQl függ: „pénznek, földnek s minden egyébnek csak úgy van lehetQ 
legnagyobb haszna, ha egyiket s másikat minden pillanatban arra fordíthatom, a mire 
tetszik. Mennél rövidebb idQ alatt cserélhetem az elsQt a másikért s viszont, vagy egyiket 
s másikat egyéb életjavakért, annál többet ér nekem száz vagy millió forintom, tíz vagy 
száz ezer hold földem, s viszont minden becse meg is sz_nhet, mert az érték szorosan a 
pillanathoz van kötve.”27 (Kiemelés – V.J.) SQt azt is bemutatta Jeremy Bentham ironikus 
kritikai szellemének a segítségével, hogy a létezQ hazaival szemben milyen a m_ködQ-
képes (polgári) társadalom erkölcsi rendje és foglalkozási szerkezete: „nem a sok kéz, de 
az ügyes kéz festi az évrajzi képet, készíti az órát, erQm_vet sat. De még kapálni, s kivált 
kaszálni se tud száz ügyetlen kéz annyit s úgy, mint ötven gyakorlott. S ebbül követke-
zik: hogy a munkafelosztás, mint kiki tudja már, emeli az emberfQ tehetségeit a lehetQ 
legmagasb tökéletességre”.28 (Kiemelés – V.J.)

Egy évtizeddel késQbb viszont már a gazdaságpolitika gyakorlati kérdéseirQl vitáztak, 
amely ugyancsak bQvítette a politikai nyelvek körét. A viták jelentQs tényezQje, Kossuth 
számos közgazdasági szakkifejezést vezetett be a magyar nyelvbe (pl. közgazdaság, 
nemzetgazdaság, forgalom, szakember),29 sQt azzal is tisztában volt, hogy az új társadal-
mi-gazdasági jelenségek leírásához annak megfelelQ „grammatica”-ra, „syntaxis”-ra és 
„logica”-ra30 lenne szükség, amely önmagában is figyelemre méltó, ám a hagyományos 
és az újonnan jelentkezQ ellenfelek további, újabb és újabb megközelítések bevezetésére 
is kényszerítették Kossuthot, s ez a politikai nyelvek sajátos mixtúráját eredményezte 
nála. A konzervatív lapok például az iparosodást, a „gyárm_vességet”, mint új és modern 
jelenséget elutasították, „kényszerült természetelleni állapot”-nak31 tartották, ezért velük 
is vitázva Kossuth nagy jelentQséget tulajdonított az elQbb idézett Hetilap bevezetQjében, 
1844-ben annak, hogy „az exact tudományok ismereteit” mindenki terjessze „deákos m_-
veltség_ nemzetünk között”. A kamatláb, a tQke forgási sebessége vagy a kereskedelmi 
mérleg helyes értelmezéséhez a liberális Adam Smith és Jeremy Bentham segítségét csak-
úgy igénybe vette, mint az újabb vitapartnerekkel, a birodalmi kormány modernizációban 
megjelenQ beolvasztó terveivel32 szemben a merkantilista-liberális Friedrich List érveit.33 

Kossuth szemléletét ezekben a közgazdasági vitákban valamiféle társadalmi reformok-
ra orientált34 gyakorlatiasság hatotta át: azt írta, hogy a változásokat elQidézQ reformokat 
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„nem külföldi szobatudósok elméleteihez” kellene igazítani, hanem „a saját hazájuk vi-
szonyainak benyomása alatt szerkesztettekhez kaptázni a közgazdászat rendszerét”, vagy-
is a társadalom igényeinek figyelembe vételével, az ország „gyakorlati helyzeteibQl vonni 
le státusgazdászatunk theoriáját”.35 1843-ban „Viszonyok kapcsolata” cím_ kiemelkedQ 
tanulmányában a közérdek fogalmát a következQképpen fogalmazta meg: „Mint növény-
gyökerek, úgy fonódnak egymásba az emberi társaság viszonyai. S midQn az institutiók 
javításáról van szó, ezen bonyolódás igényeibQl fejlik ki a haladás philosophiája.”36 
(Kiemelés – V.J.) Tehát eléggé egyértelm_, hogy Kossuthtól távol állt az ideológiai dokt-
rinerség, amelyrQl 1842-ben így nyilatkozott: „az ideológia antithesisei következetesen 
keresztül vive egyenlQen képtelen eredményre vezetnek”.37 

Az 1840-es években a politika nyelve alkalmassá vált a közügyek színvonalas meg-
vitatására.38 1843-ban a Pesti Hírlap szerkesztQje öntudatosan állapította meg a politikai 
publicisztikai m_velQirQl, hogy azok kellQ tekintélyre tettek szert, mivel a „journálok 
nálunk is, mint külföldön, elfoglalták az irodalom elQterét […], bizonyára azért, mivel 
legközelebbi érintkezésben állanak az élettel, a jelennel, s nagyobbára politicai tárgyuak 
lévén, közdolgaink legérdekesebb napi rend_ kérdéseit feszegetik, vitatják meg”.39 Utóbb 
irodalomtörténészek is megerQsítik ezt a vélekedést, például Szemere Bertalan politikai 
publicisztikájának bemutatásakor SQtér István azt állapította meg, hogy a „magyar re-
formkor állam- és társadalomtudományi irodalma nagyfokú intellektuális erQt összpon-
tosított, s annak valódi értékérQl, jelentQségérQl fogalmuk sincs azoknak, akik a magyar 
gondolkodás hiányát, s a magyar társadalom általános m_veletlenségét emlegetik”.40

Az évtized elején kirobbanó vitákban a különbözQ politikai nyelvek41 jelentQs mérték-
ben keveredtek egymással. Az ókonzervatívokat figyelmen kívül hagyva, a reformokról 
vitázó két tábor önmagában is igen összetettnek t_nik: a felvilágosult kormányzás foga-
lomvilágában gondolkodó csoportban a birodalmi bürokrácia hívei csakúgy elQfordulnak, 
mint reformkonzervatívok és elitista liberálisok, ahogyan az alkotmányos függetlenség 
táborában is akadnak olyanok, akik a rendi keretek megerQsítését szorgalmazzák, ám ezen 
az oldalon egyre hatékonyabban m_ködik a felelQs kormányzást és a korszer_ képviseleti 
elveken szervezQdQ önkormányzatiságot óhajtók csoportja.42 A két nagy tábor között a po-
litikai nyelvek tekintetében egyre világosabban megmutatkoztak a különbségek, azonban 
jellemzQ, hogy a belsQ viták élessége gyakran felülmúlta a csoportok közöttit, sQt egészen 
bonyolult átfedések is kialakultak. Széchenyi nagyon sok energiát fordított arra, hogy 
a birodalom vezetQit saját reformjavaslatai mellé állítsa, vele együtt Eötvös is küldött 
reformjavaslatokat Metternichnek,43 ezzel párhuzamosan mindketten kritizálták a rendi 
vármegye híveit, amivel viszont Kossuthék táborához közelítettek, bár a kormányzati 
felelQsséget és a helyi önkormányzatok szerepét illetQen megmaradt közöttük a jelentQs 
különbség.44 A birodalmi kormány kezdetben a vármegyék ellen agitált, késQbb viszont 
a rendi szabadság híveit igyekezett magához édesgetni, hogy kiragadja Qket – mint po-
litikai bázist – Kossuthék körébQl.45 Pár év multával általános kiábrándulás46 következett 
be: Eötvös egy idQre visszatért a liberális ellenzék soraiba,47 Kossuth a rendi-vármegyei 
nemesség kétlelk_ségét tapasztalva a reform bázisának kiszélesítését tartotta célszer_nek, 
és a „szociális mozgalmak” irányába fordult.48 Sok gyötrQdés mellett egyedül Széchenyi 
reménykedett a kormányzati reformpolitikában.49

A század elsQ felében a politikai filozófia a kultúra, vagyis ebben az esetben a roman-
tika részét képezte. Ennek megfelelQen a romantika stílusjegyei rendszeresen felt_ntek a 
politikai irodalomban,50 például Széchenyi vélekedése a nyelv funkciójáról51 teljes mér-
tékben egyezik a nagy koráramlat m_vészetfelfogásával, hogy ti. a gondolatokat az alko-
tó nem „ábrázolja”, hanem „kifejezi”52: „A szózat [ti. a nyelv] fQczélja embertársammal 
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mind azt közölhetni, mi […] lelkem leg titkosb rejtekiben etc. létez, -- s pedig olly tisztán, 
olly hatalommal s félre nem érthetQleg, miszerint az , mi úgy szóllván bennem él --- más-
ba tökéletesem folyon át s benne mind azon következményeket szülje, mellyek (mik) saját 
hangulatom, nézeteim, cselekedeteim okai”.53 A társm_vészetek társadalmi funkciójára, a 
nyelv és a zene szerepére való hivatkozás ugyancsak megjelenik a vitairodalomban, „A 
kelet népé”-ben a következQ formában: „Figyelmezz a németnek társasági szellemére, 
figyelmezz zenéjének jellemére, a zenének, mellybül olly valódilag tükrözQdik ki a külön 
nemzetnek legbelsQbb érzelme.”54

A politikai irodalom fogalomkészlete összetett. JelentQs része felvilágosodáskori 
elQzményekre megy vissza, ilyen például Széchenyi kedvelt fogalompárja, a „szív és az 
ész” (mely a „Világ”-ban csakúgy felt_nik, mint „A kelet népé”-ben), viszont már ezek 
is a romantika képletében jelennek meg, nem beszélve olyanokról, mint a „Romisten”, 
mely a kortárs szépirodalomban (Vörösmartynál) párhuzamosan létezett. Jellegzetesen 
az irodalmi romantika ihletésében született Széchenyi legfontosabb politikai kategó-
riája, a józan, a realista politikus jelentéssel felruházott „kiábrándult” kifejezés, mely 
1843-ban „Wesselényi és Kossuth” címmel megjelenQ esszéjében kap értelmezést. 
Jelenkorban megjelent írásában Széchenyi Schiller „Az ideálok” cím_ költeményének reá 
és Wesselényi Miklósra gyakorolt hatását beszéli el, az pedig egészen nyilván való, hogy 
az említett költeményben megjelenQ értelmezés, hogy a józan, alkotó munka feltétele az 
ifjúkori eszmékbQl való kiábrándulás, kétségtelenül Széchenyi politikai fogalmának az 
eredetije lehet.55

A romantikus politikai stílust azonban sokan bírálták, Széchenyi esetében pedig a stí-
lus homályosságát politikailag szándékoltnak érezték. Vörösmarty például kifogásolta „A 
kelet népé”-ben az allegóriákat, a „hasonlításokat”, melyek gyengítik a gondolatok erejét. 
Felt_nQ, hogy egészen kiváló jellemzést adott Széchenyi politikai nyelvérQl, amikor arról 
írt, hogy a gróf rémült egyoldalúsággal adja vissza a modern kor ellentmondásait: „Eddig 
jóból és rosszból, szépbQl, rútból keveset láthattunk, most látjuk a valódi (vagy képzelt) 
nem jót, rútat, és sokaságától megrettenünk […] Ehhez szokni kell, szokni kell vaknak 
a fényhez, hogy tündéres sugáraiban a szép világnak fájdalom nélkül örülhessen”. Talán 
nem véletlen, hogy a költQ érti meg e stílus rejtelmeit is, viszont az felt_nQ, hogy prak-
tikus tanácsot is tud adni Széchenyinek: a gróf az eltérQ alkotmányos politikai normákat 
tekintse a rendszer (a „szép világ”) részének, és azokat ne utasítsa el feltétlenül, hanem 
tanácskozzon felettük.56 

A jobbára sajtónyilvánosságban folyó politikai viták szélesebb körben is kifejtették 
hatásukat, különösen fontos, hogy elindították az új politikai-eszmei szerkezet kialaku-
lásának a folyamatát.57 Széchenyi kiváló ellenfele, Kossuth 1841-ben racionális politikai 
tagolódás megteremtését, vagyis a „politikai filozófia” önálló rendszerként történQ el-
ismerését szorgalmazta, melyhez az angol utilitárius filozófia Széchenyi által is nagy-
ra becsült alakjának, Jeremy Benthamnek a rendszerét ajánlotta: fogadják el Bentham 
„Deontológiá”-jának „politicai criterionát”.58 Kossuth gondolhatott arra, hogy Bentham 
„módszerét” egyik esszéjében 1838-ban J. S. Mill mennyire nagyra becsülte. Jóval ké-
sQbb Michael Oakeshott pedig lényegében megerQsíti Mill véleményét, amikor az „olyan 
gondolkodási módszer feltalálóját” dicséri Bentham személyében, aki „forradalmasította 
az intellektuális kutatás minden területét”, leginkább pedig a „kormányzás tudományá-
nak megteremtQjét” látta benne.59 Kossuth azonban a módszerrQl megfogalmazottakkal 
egy idQben arról is szólt, hogy „bizony [Bentham Deontológiája] igen alkalmas kulcsot 
nyújt a legnagyobb szám lehetQ legnagyobb jóléte rendszeréhez”,60 ezzel viszont fel-
vázolta a liberalizmus elágazásait61 (elitizmus62, demokratizmus63; individuális, illetve 



40 VELIKY JÁNOS: A POLITIKA NYELVE…

közösségelv_ szabadságfelfogás), amely aztán megnyitotta az utat a korszer_ és sajátos 
karakter_ magyar politikai gondolkodás irányában.
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