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Málnási Ferenc 
 

„Mit tett ő a hazáért?” 
 

– tette fel a kérdést Petőfi Sándor 1847-ben, Széphalmon. Válasza: 
  

„ …csak félszázadig 
Tartá vállán, mint Atlasz az eget, 
A nemzetiségnek ügyét.” 
 

Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából, a Magyar 
Nyelv Évében emlékezzünk arra, hogy a széphalmi mester által vezetett nyelv-
újítás is hozzásegítette magyar anyanyelvünket, hogy 1844-ben államnyelvvé 
nyilvánítsák.  

„A magyar nép zivataros századaiban”, a kényszerítő idegen nyelvi hatások 
szorítása ellenére anyanyelvünk nem sorvadt el (pedig Herder ezt jósolta), 
hanem minden tekintetben gazdagodott. Az ősi szókincs, a több mint 1200 
uráli/finnugor eredetű szavunk mellé iráni, török, szláv, latin, német, olasz, 
francia szavakat is kölcsönöztünk. S nemzeti nyelvünk a magyar állam 1526-os 
széthullása után átvette a nemzeti együvé tartozás jelképének a szerepét és képvi-
seletét. A humanizmus, a reformáció, az iskolázás, a könyvnyomtatás nyomán 
Sylvester János, Dévai Bíró Mátyás, Szenczi Molnár Albert, Geleji Katona 
István, majd Károly Gáspár és Káldi György Biblia-fordításai, Szenczi Molnár 
Albert zsoltároskönyve a nyelvi egységesülést mozdították elő. A török kiűzése 
utáni időkben a latin nyelv egyeduralma a megyei és az országos politikai élet-
ben, az oktatásban és a tudományban károsan hatott a magyar nyelv fejlődé-
sére. Ám egyre többen ismerték fel a magyar nyelv méltatlan helyzetét, termé-
szetes fejlődésének megtorpanását. A németesítést megcélzó II. József császár 
rendelete nyomán hosszan tartó küzdelem indult meg anyanyelvi jogainkért, a 
magyar nyelv államnyelvvé válásáért. A felvilágosodás eszméinek szellemében 
Bessenyei György indította el a mozgalommá szerveződő nyelvújítást a 
Magyarság (1770), A magyar néző (1779), A holmi (1779), valamint a Jámbor 
szándék (1781) című röpirataiban, összekapcsolva a nyelv gazdagításának ügyét 
a társadalmunk felemelkedésének reformjával. Bessenyei felismerte, hogy az 
anyanyelvi oktatás és a tudomány eltéphetetlen szálakkal kapcsolódik a 
szélesebb körű művelődéshez, a demokratikus államigazgatáshoz (a kor szavával 
élve „a közboldogsághoz”). Azt hirdette, hogy az országnak modern gazdálko-
dásra lenne szüksége, ennek feltétele a mesterségbeli tudás és a tudományok 
fejlesztése, ezt pedig csak anyanyelven lehet magas szinten megszerezni, 
magyar nyelvűvé kell tenni az oktatást az alapiskolától az egyetemig, ezért kell 
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gazdagítani, csiszolni a magyar nyelvet. „Minden nemzet a maga nyelvén lett 
tudós, idegenen sohasem.” (Magyarság) „Míg az ország törvénye latinul van, míg 
ezen a nyelven perelnek, ítélnek, addig sem idegen, sem magyar nyelven nem 
fog tudni a magyar nemzet.” (A holmi) 

E mozgalom erdélyi hajtása Bod Péter egyház- és irodalomtörténész 
munkássága, aki Apáczai Csere János nyomán „tudós emberekből álló magyar 
társaság” létrehozását sürgeti. Benkő József háromnyelvű (latin–magyar–
román) botanikai szótára Erdély növényzetéről, Fogarasi Papp József termé-
szettudós pályázata, Benkő Ferenc geológus, botanikus és Kovács József 
fizikus nagyenyedi tanárok oktatói munkája, Samuil Micu-Klein, Gheorghe 
Şincai, Petru Maior, Dimitrie Eustatievici tevékenysége, a Supplex Libellus 
Valachorum megszületése, a Bruckenthal-gyűjtemény, a kolozsvári színjátszó 
társaság megalakulása Wesselényi Miklós támogatásával, s nem utolsó sorban 
az 1793-1803 között tevékenykedő Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság, 
Aranka György hathatós közreműködésével. 

Az anyanyelvünkért küzdő mozgalom legeredményesebb, országos érdek-
lődést keltő, sokakat megmozgató szakaszának Kazinczy Ferenc volt a vezér-
alakja. 1808-ban a Thübingiai pályázatra írt művében szenvedélyes igennel felelt 
arra a kérdésre, alkalmas-e a magyar nyelv az államnyelv feladataira. A Tövisek és 
virágok, 1811-ben kiadott epigramma-gyűjteménye, valamint Poétai episztola 
Vitkovics Mihály úrhoz című verse világosan megrajzolták véleményét: 

– minden nyelv – közöttük a magyar is – egész történelme során 
folyamatosan újul, változik, gazdagodik, követve az emberi gondolkodás 
változását; 
– a nyelv megújulása nemcsak új szavak alkotását jelenti, semmiképpen 
sem csak a hibás kifejezések vagy az idegen szavak felcserélését, hanem a 
nyelv egészének csiszolását, hogy a nyelv „energiát, precizitást, kellemet, 
zengét nyerjen”; 
– a nyelv minden változatát ki kell művelni, de különféle módon, mert 
„más a poézis nyelve, más a prózáé (...), s mi templomi beszédben nem 
jó, jó lehet a játékszínben, s megfordítva, és így az élet nyelvében is...”; 
– a nyelvművelő tevékenységgel nemcsak a nyelveket kell pallérozni, 
hanem az ízlést, az irodalom színvonalát is emelni, a közgondolkodást, 
benne a magyarságtudatot is a felvilágosodás eszméihez közelíteni. 
A nyelvújítás módszerei közül emeljük ki azokat, amelyek a maradandó 

eredményeket leginkább megalapozták: 
1. Elavult szavakat újítottak fel: aggastyán, dísz, év, fegyelem, hon, kegy, 

szobor, verseny stb. Régi magyar személyneveket is felújítottak: Ákos, Árpád, 
Béla, Géza, Gyula, Zoltán stb. 



Anyanyelv 
 

 

 

222

2. Tájnyelvi használatú szavakat emeltek be az általános használatba: 
betyár, bucka, csalit, csapat, csupasz, doboz, folyondár, hanyag, hullám, inda, 
kandalló, küllő, permeteg, renyhe, róna, zamat stb. 

3. Az új szavak zömét azonban a szóképzés, szóösszetétel és elvonás 
útján alkották: 

– kedvelt nyelvújítási képzőkkel, például igeképzőkkel: fagyaszt, illeszt, 
mulaszt, törleszt, andalog, érzeleg, hízeleg, társalog stb. 

– névszóból igét alkotó -ít képzővel: alakít, azonosít, lazít, mozgósít, 
tanúsít stb.; 

– névszóképzőkkel:  
– bántalom, értelem, fogalom, győzelem, szánalom; 
– bűvész, építész, erdész, gépész, nyomdász, régész, tengerész; 
– állítmány, élmény, festmény, gyártmány stb. 

Régi képzőket elevenítettek fel:  
– hordár, üzér stb.; 
– engedély, hatály, rejtély, szabály stb. 
A szóösszetétel is kedvelt szóalkotási mód lett: alvajáró, betűszedő, 

folyóirat, gyorsírás, helyesírás, hőmérő, jelenkor, kétéltű, rendőr stb. 
Elvonással – szóvégekről a képzőt vagy a képzőnek vélt elemet leválaszt-

va – alkottak új szavakat: árny (árnyék), csend (csendes), dics (dicsér), eskü 
(esküszik), pír (piros), tan (tanít, tanul), vizsga (vizsgál) stb. 

4. Levágták a csárda, kaloda, Torda stb. szó végéről a -da képzőt, amellyel 
valamilyen helyet jelentő szót lehet alkotni – ma is: bölcsőde, cukrászda, 
dalárda, nyomda, óvoda, sütöde, szálloda, tanoda, távírda, uszoda, zárda stb. 

5. Szóösszerántással keletkezett szavaink: csőr (cső + orr), gyufa (gyújtó 
fácska), higany (híg anyag), zongora (zengő tambura) stb. 

 Neves íróink is alkottak új szavakat. Vörösmarty Mihálynak köszön-
hetjük a Dalma, Csilla, Hajna, Tünde leányneveket. Arany János indította el az 
ősi Attila, Csaba, Ildikó nevek divatját. A nyelvújítás szavait Petőfi Sándor, 
Jókai Mór is azonnal használni kezdték, ezért az olvasóközönség, a fiatalok is 
hamar megszokták, megszerették. 

Harc folyt a helyesírás egységéért is. A Verseghy Ferenc „ypszilonista” 
(adgyak, történnyen), valamint a Révai Miklós „jottista” (adjak, történjen) 
írásformái közül a megalakult Magyar Tudományos Akadémia, amely a magyar 
nyelv művelését tűzte ki legfőbb céljául, a Révai Miklós álláspontját fogadta el 
első helyesírási szabályzatában (1832). Az „északkeleti-keleti” norma, a beszélt 
nyelv erdélyi változata a nyelvújítás reformkori mozgalmában ülte meg diadalát. 
Ebben a folyamatban is nagy szerepe volt Kazinczy Ferenc tekintélyének. 
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Vörösmarty Mihály a romantika ihletett, szenvedélyt és képzeletet tápláló 
stílusújításaival diadalra vitte a megújított nyelvet, melyben szerepet játszott az 
első helyesírási szabályzat, de az akadémia első nyelvtanának kidolgozásában és 
az első szótár megszerkesztésében is (1845). Nagy lendületet vett a nyelvtudo-
mány és az irodalmi élet, és együttesen járultak hozzá az egységes irodalmi 
nyelv végleges kiformálásához. Ennek az egységes irodalmi nyelvnek az alapja a 
keleti-északi norma és ennek erdélyi változata lett. Az egységes beszélt nyelv, 
azaz a köznyelv kialakulása pedig ezt követte. Pest szellemi központtá válásával, 
a tájnyelvi színeket kiegyenlítő, lassan összecsiszolódó nemzeti nyelv alapja 
született meg. 

A kolozsvári Unitárius Kollégiumban Brassai Sámuel igazgató és tanártár-
sai küzdelme nyomán az oktatás nyelve a magyar lett – 1842-ben -, s több mint 
fél évszázados, fokozatos átalakítás után az országgyűlés az 1844:II tc. alapján a 
magyar nyelv használata az államéletben s az oktatásban is általános lett, 
megszületett a magyar államnyelv. 

A Kazinczy Ferenc vezette nyelvújítás, a széphalmi mester tekintélye jelen-
tős szerepet játszott ebben a folyamatban, s amikor ma Rá emlékezünk, el-
mondhatjuk, megtette kötelességét a hazáért, anyanyelvünkért, „nemzetiségünk 
ügyét Atlaszként tartá a vállán.” Ne feledjük el Őt, bennünket is vár a Magyar 
Nyelv Évében megnyílt Magyar Nyelv Múzeuma Széphalmon, a mester hajdani 
kertjében, ahol Ő is örök álmát alussza! 


