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Apáczai – anyanyelv – szaknyelv 

 
 
  A tanulmány művelődéstörténeti környezetben mutatja be Apáczai főművét, a Magyar Encyclopaediat, majd 
elhelyezi a nyelvfejlesztő törekvések között, végül, mai, nyelvművelői, nyelvpolitikai szempontok alapján értékeli 
Apáczai Csere Jánosnak a magyar nyelvért (tudományos, szaknyelvért) végzett munkáját.  
 

Apáczai köszönti az olvasót 
 
  Apáczai Csere János a XVII. század közepén ezzel a jókívánsággal indítja útjára nagy művét, az 
Enciklopédiát, avagy régiesen az Encyclopaediát (de mi most a továbbiakban maradunk a mai, egyszerűbb formánál): 
„Apáczai Csere János a bölcsességszerető olvasónak boldogságot kíván” (Apáczai 1957, 37). Nos mind a filozófia, 
mind pedig a filológia összefügg a szeretettel és kedveléssel, mi magunk is harmadfél évszázad múltán kedvtelve és 
rácsodálkozva olvasgatjuk Apáczait. Csodálatunknak több oka van: csodáljuk a vállalkozás bátorságát, csodáljuk azt, 
hogy összegző tudományos teljesítményre vállalkozik az anyanyelvi, szaknyelvi hiány állapotában, s csodáljuk, hogy 
jószerével ma is értjük, bár – természetesen – nem mai nyelven szól hozzánk a nagy mű, az Enciklopédia.    
 

A magyar filozófiai nyelv 

 
  A magyar filozófiai nyelvvel kapcsolatban többen is szkeptikus álláspontot képviselnek. Így például 
Karácsony Sándor (1985, 235–236), aki már a XX. században ezt írta: „Szofokráciánk nyelve: fordításnyelv… A 
tudományos irodalom, mesterségnyelvek, az ipar és kereskedelem nyelve…, a vasút és a posta, az újságírás nyelve: egytől egyig 
fordításnyelv.” Hol van akkor Apáczai hatása? Hamvas Béla (1985, 128–129) szerint a magyar nyelvnek: „Spirituális 
érzékenysége valószínűleg sohasem volt, vagy igen régen elveszett és ezt retorikával helyettesítették. Ezért mindaz, 
ami szellemi, magyarul egy kicsit szónoki, mintha nem lenne közvetlen és őszinte, hanem mesterkélt és oktató és a 
kelleténél kihívóbb… (A)z európai nyelvek közül egyik sem vált univerzálissá, nyugaton komoly kísérletek történtek, 
hogy a nyelvek szellemérzékenységét növeljék. Ilyen kísérletet nálunk nem tettek. Az egyetlen nyelvújítás volt olyan 
irányú törekvés, amely azonban nem logosérzékenységét növelte, csupán az elszegényedett szókincset akarta 
felfrissíteni. A törekvésbe fölöslegesen sok népnemzeti eszmét vitt úgy, hogy a szótár statisztikailag gazdagabb lett, a 
nyelv azonban sokszorosan hígabb… Pillanatnyilag úgy látszik, hogy a köznyelv és a szellemi nyelv között levő 
távolság egyre növekszik, nem azért, mert a szellemi nyelv a néptől egyre távolodik, hanem mert a köznyelv egyre 
primitívebb lesz, egyre inkább kimerül rövidéletű slangszólamokban, a szókincs ijesztően csökken, néhány obligát 
fordulat, a hang egyre durvább és így a nyelv egésze absztraktabb.”   
  Apáczai már évszázadokkal korábban is láthatta ezt, mert anyanyelvűsítési programja egyértelműen mutatja: 
meg kell teremteni a tudományos nyelvet, az értekező próza magyar nyelvét, egyszersmind ez ne legyen távol a 
magyar népnyelvtől, a maga természetéből szülessék meg.  
 

A korszak nyelvfejlesztő törekvései 
 
  A XVII. század közepéig a magyar tudományos, értekező nyelv és stílus már nagyszerű eredményekkel 
dicsekedhet, például készen van Szenczi Molnár Albert és Pázmány Péter életműve. A XVII. század közepén 
Apáczai nem volt teljesen egyedül, mert kibontakozott egy kisebb fokú nyelvújítás. (A nyelvújítás tágabb jelentése 
szerint minden olyan korszakot jellemez, amelyben tudatosan megkísérlik bővíteni a kifejezés lehetőségeit.) Apáczai 
azonban elődeinél többre vállalkozott, hiszen a kor tudományosságának, elsősorban a természettudományoknak a 
nem létező terminológiáját, szókincsét kívánta megteremteni. (Ebben talán egyaránt kiérdemelné Hamvas dicsére-tét 
és persze kritikáját, már hogy azért, mert csak a szókincset…) E nyelvfejlesztői munkája miatt üdvözölheti az 
orvostudomány, a matematika, a zoológia, a botanika stb. mellett a filozófia és a szemiotika is (vö. Voigt 2003, 120–
125, első megjelenése 1991) első meghonosítójának, pontosabban a kor tudományos gondolatai gondos és kritikus 
(és persze olykor naiv) összegyűjtőjének, magyar terminológiája megteremtőjének. 
  Mint Fábián Pál (1984, 22) megállapítja, a XVII. század nyelvművelői már a későbbi, máig elvezethető 
nyelvművelőtípusokat testesítik meg. Geleji Katona István gyulafehérvári református püspök – aki Apáczait 
Hollandiába küldte tanítani, majd hazahívta – a neológus nyelvművelők előfutára, amennyiben azt vallotta, hogy a 
nyelv tudatosan alakítható. Ebben föltétlenül sokat tanult tőle Apáczai. Medgyesi Pál viszont az ortológus felfogás 

 



követője, aki szerint az élő nyelvszokás a döntő, a nyelv úgy jó, ahogy van, nem szabad kényszeríteni arra, amire 
magától nem hajlik. (Medgyesi szerepéről a későbbiekben még lesz szó. A nyelvművelői eszmék alakulásához lásd: 
Balázs 2001, 107–116) 
  Geleji Katona István nyomán Apáczait neológusnak is tarthatjuk, amennyiben tudatos, erőteljes nyelvújító, 
nyelvgazdagító, sőt őt tarthatjuk az első puristának is, amennyiben jóformán soha nem használ idegen szót. „Apáczai 
következetes nyelv-tisztasága feltűnő és magasrendű nyelvi-logikai fegyelemre vall” – állapítja meg róla Bán Imre 
(1959, 29), de rögtön azt is hozzátehetjük, hogy az idegen szavaktól való teljes ódzkodásával (idegenkedésével) aligha 
érthetünk egyet. Ám azt se lehet Apáczaira fogni, hogy esetleg nyelvtudás híján lett volna az idegen szavak ellenzője.   
 
 
 

Anyanyelvűségi program 

 
  Az anyanyelvűség tehát kiemelt program Apáczainál, olyannyira, hogy magának az anyanyelv szónak a 
megteremtésében is része van. A középlatin materna lingua, illetve a német Muttersprache tükörfordításai között 
elsőként Apáczainál jelenik meg a metaforikus az „anyjok tejével szopott nyelv”, illetve az „anyai nyelv” 
szókapcsolat. Mint írja: „A fő indítóokom ez vala… oly könyvet adnék a magyar ifjúságnak kezébe, melyben az anyai 
nyelvén többire minden szép és hasznos tudományokat olvashatna” (Apáczai 1959, 43). P. Balázs János (1960, 467–
471) szerint az anyanyelv kifejezés Apáczai nyomán hamarosan általánossá válik. Az Enciklopédia tizedik részében hitet 
tesz az anyanyelvű elemi oktatás mellett (ma nyelvpolitikai státusztervezésnek neveznénk javaslatait): „A schola azért 
vagy anyai vagy idegen nyelven való. Az anyai scholának helye a várasokon imitt-amott a váras utcáiban lehet 
legjobban, a falukon penig ugyan a scholamesternél is meglehet, csakhogy ne abban a házban, amelyben a deákul 
tanulók vannak.” (Apáczai 1959, 366. Kiemelés tőlem: B. G.) Ez idézet egyébként azt is mutatja, hogy a schola és a 
scholamester szót nem kívánta magyarítani Apáczai, vagyis talán mégsem volt annyira purista. Sőt eredeti, latinos 
formában írta le, pedig a tör-téneti-etimológiai szótár szerint már a XVI. században egymás mellett élt a latinos scola 
és a magyaros iskola forma (TESZ. II. 237.).  
 

A nyelvgazdagítás módjai 
 
  Nyelvgazdagításának két fontos forrása van: (a) a népnyelvből való átvétel (csakúgy mint a későbbi 
nyelvújítóknál), valamint (b) a tudatos szóalkotás (leginkább fordítások nyomán).  
  Apáczai Enciklopédiájának 11 részében magyarul adja közre a kor tudományosságának kivonatát. A 12-nek 
tervezett magyar retorikát nem írta meg, talán azért, mert az egészet valószínűleg neki kellett volna megalkotnia (Bán 
1959, 20). Egyébként a korszakban – a már emlegetett – Medgyesi Pálnak köszönhetjük az első, angol min-tára 
született egyházi retorikát, amely 1650-ben Bártfán jelent meg. A prédikáció-készítés szabályait táblázatokba foglalva, 
„szép módos rend”-ben teszi közzé (Adamikné Jászó 2004, 168, 213).  
  Példaként kövezzenek a tudományok nevének magyarításai Apáczainál (1959, 45–46): 

metafizika – köztekintményiek 
logika – okoskodási mesterség 
aritmetika – számvetés 
geometria – földmérés 
fizika – természetvizsgálás 
asztronómia – égforgási tudomány 
geográfia – földleírás 
muzsika – éneklési mesterség 
antropológia – emberismertetés 
medicina – orvosi tudomány 
zoológia – élő állatok leírása 
botanika – füvészi tudomány 
mechanika – termelési mesterség 
etika – erkölcsi tudomány 
ökonómia – gazdasági tudomány 
politika – polgárigazgatási tudomány 
juridika – törvényi tudomány 
teológia – istenes tudomány 
grammatika – közönséges nyelvezés 



retorika – ékesen szólási mesterség 
  Megállapíthatjuk, hogy a tudományelnevezések többnyire jelzős szerkezetek, s a későbbiekben több közülük 
átalakult. Például összevonódott összetett szóvá: pl. orvosi tudomány → orvostudomány, gazdasági tudomány → 
gazdaságtudomány, vagy rövidült: füvészi tudomány → füvésztan, erkölcsi tudomány → erkölcstan. Minden újítás ellenére 
azonban több eredeti, idegen formájában vált a magyar nyelv részévé: logika, fizika (bár még a XX. század első 
felében is élt a természetvizsgálat), asztronómia, botanika, etika, ökonómia, politika, teológia, grammatika, retorika. 
Különösen figyelemreméltó az antropológia felbukkanása (persze mint emberismertetés), amelyet mai terminoló-giával 
leginkább fizikai antropológiának mondhatunk, de egyes leírásokban bizony tetten érhetjük akár a kulturális 
antropológia jellemzőit is.  
  Néhány további különlegesség Apáczai szóalkotásaiból: elszéllyesztő kötőszócska (Apáczai 1959, 73), mégpedig 
a következők: penig, de azonközbe, sőt, jóllehet, vagyis a mai ellentétes kötőszó; ellentette való (oppositio), azonság 
(identitás), egymértékűség (symmetria), egynemű (homogeneus), középpont (punctum medium), megmáslódás (alteratio), 
különköze-pű (excentrikus), vágaték (segmentum). (Szily nyomán közli Gazda 2003, 10) Termé-szetesen a legfontosabb 
Apáczai-szóújításokat A magyar nyelvújítás szótára (Szily 1902) is fölsorolja. Pl. középpont (Szily 1902, 192): a centrum 
nála köllő-közép vagy középpont. 
  Bőven használ Apáczai tájnyelvi szavakat, illetve szavak tájnyelvi változatait is. Csak néhány ezek közül: üdő 
(Apáczai 1959, 63), küsebb (89), elhanyotlás (141), küvül (191), innya (209), fölöstökömöt (210), meggyakdostatása (221), 
körtvélyfa (253), mondolafa (255), mü (287).  
 

Szövegtani jellemzők 

 
  Szép és logikus ismétlődő szövegtani sajátosság figyelhető meg az Enciklo-pédia egyes fejezeteinek az élén: 
egy vissza- és előreutaló (ma azt mondanánk egy ana- és egy kataforikus utalás), amely a tudományos prózájának 
stilisztikai sajátja: „Ekkédig a legnagyobb kerületekről, következnek a küsebbek…” (Apáczai 1959, 140. Kiemelés 
tőlem: B. G.), „Ekkédig az égi dolgokról a mü földünk örvényében lévő holddal egyetemben, következik a föld” 
(161). Föltétlenül meg kell említeni kommunikációs-karakterológiai megfigyeléseit.  
 

Pragmatikai megfigyelések 
 
  Apáczai az egyes embertípusokhoz kommunikációs jegyeket társít, sőt bizonyos karakterológiai 
megjegyzéseket tesz: „Akik melegre hanyotolnak, a haragra készebbek, nagyobb, gyakrabb érszökésik s lélegzésik 
vagynak. Gyermekkorokba hamarébb fogok nő, hamarébb nevekednek és magyarán (nyersen) szólnak.” (Apáczai 
1959, 206) „Ha a belső állapat a melegre és a szárazra hanyotol, a test mozgása töké-letes (ép), értelmekben 
tétovázók, gyorsmozgásúak… elméjek serény, vakmerőségek merész, a nőszésre hajlandók, mellyel mindazonáltal 
hamar megelégednek. Szavak tiszta és darabos.” (Apáczai 1959, 206) És természetesen ő is könyörtelen volt a 
káromkodással szemben: „Halállal büntettetnek meg s mégpenig nehézzel, tudniillik vagy megköveztetéssel vagy 
egyéb ilyennel… Akik az Isten nevével káromkodnak.” (Apáczai 1959, 360.)  
 

Apáczai (szakmai) nyelvezete 
 
  Apáczait csodálattal és élvezettel olvassuk, hiszen olyan fontos tanácsokkal is szolgál, mint a mindennapi, 
gyakorlati élet: „Ekkédig az egészségről, a rá való gond-viselés következik, mely semmi nem egyéb, hanem e világi 
életre szükséges dolgokkal jól és egészségre élni. Ezek a levegőég, étel, ital, alvás s vigyázás, mozgás s állás, ki-adottak 
s bennmaradtak és az elmének indulati, továbbá a ruházat, ház és ágy. Melyekben a testek külömbsége szerént való 
középszer-megtartás legbátorságosabb.” (Apáczai 1959, 207) A szellemi élvezet mellett azonban azt is tapasztaljuk, 
hogy Apáczai nyelve nehézkes. Különösen így van ez a természettudományi, filozófiai fejezeteiben. Meglehetősen 
követhetetlen a logikai szaknyelve, amely fölfogható az erőszakolt magyarításnak is: „Az ellenbevettetett 
tekintetekben mindenkor meg kell tartani ama törvénynek, hogy azonnak, azon szerént, azonra és azon üdőben 
vettes-senek egymás ellenébe, mert egyébként voltaképpen az ellenbevettetés meg nem lehet.” (Apáczai 1959, 63) 
Vagy az érzékszervek – egyébként szemiotikai szempontú – leírásában is tapasztalhatjuk a nehézkességet: „A 
kóstolható minéműség az íz, mely az érezhetetlen részeknek oly állapatja, kiből ilyen vagy amolyan ízűnek 
kóstoltatik.” (Apáczai 1959, 175) 
  A természettudós és nyelvész, Szily Kálmán, a Természettudományi Közlöny és a Magyar Nyelv szerkesztője máig 
érvényes módon fogalmazta meg a szaknyelvi munkát, vagyis a szakmai nyelvek használatának jellemzőit.  
Következetes elveinek Apáczai működése aligha felel meg. Ekként bírálja: „Nem követte Calepinus magyarjainak 
eredeti módszerét, kik az idegen műszóval úgy bántak el, mint ahogyan a nép az idegen szóval általában bánni 



szokott; nem is élt ő Molnár Albert módszerével, ki a műszókat hosszú körülírásokkal fejezte ki… Apáczai minden 
egyes latin műszót egy-egy magyar szóval akart kifejezni, éspedig többnyire olyan közszóval, amely már más, 
közönséges értelemben a nyelvtől le van foglalva. Nem gondolta meg, hogy a mű-nyelvi szabatosságnak és 
határozottságnak semmi sincs nagyobb kárára, mint a műszók kétértelműsége. Nála a causa efficiens is tevő, meg az 
algebrai factor is tevő… nála a genus is, a ratio is, species is nem, s gyakran ugyanabban az egy mondatban majd az 
egyik, majd a másik értelemben… Az ilyen műnyelvi tétovának természetesen nem igen akadhattak követői… Az 
állat néha substantia, néha essentia. Olvasása közben folyvást vigyázni kell, hogy a szót közönséges értelmében, vagy 
műszói több értelműsége szerint kell-e vennünk. Az ilyen műnyelvi tétovának természetesen nem igen akadhattak 
követői. […] Az utókor inkább csak bámulta Apáczai nagy eruditióját, mintsem méltányolta; büszkék voltak arra, 
hogy a magyar irodalomban ilyen, mindenre kiterjedő munka is van, mint az Encyclopaedia, de nem olvasták, mert 
nem értették, s nem is érthették. Apáczait a lángoló hazaszeretet oly vállalatra ragadta, amelyhez, ha befejezte, nem 
volt elegendő ereje. A próbának balul kellett kiütnie.” (Szilyt idézi Gazda 2003, 10) Szily Kálmán véleményét osztja 
Bán Imre is, bár jóval árnyaltabban fogalmaz, és Apáczai történelmi szerepét hangsúlyozza: „Apáczai nagy 
küzdelmet vív a magyar tudományos szókincs megteremtéséért, s bár ebben a küzdelemben nem-egyszer alul marad, 
s a modern olvasó számára ez a példák nélkül szűkölködő logika a legnehezebb olvasmányok közé tartozik, mégis 
elismeréssel kell adóznunk ezért a hősi erőfeszítésért, amely színvonalas tudományos szövegben először szólaltatta 
meg magyarul a gondolkozás tudományát.” (Bán 1959, 22) 
  Apáczait valóban áthatotta a lángoló hazaszeretet, hiszen a földrajzi tájak le-írásába belecsempészett egy 
magántermészetű mondatot (akárcsak Ráskai Lea kódex-másoló az egyik kódex szélére): „…Erdély (szegény hazám 
vajon mikor látlak!) Dacia…” (Apáczai 1959, 164) Jóleső őszinteség, kedvesség, érzelem.  
 

Vissza az elejére! 
 
  Mint írtam: Apáczait csodáljuk, bizonyos értelemben meghaladottnak tekinthetjük, de írásom végén mégis 
inkább munkásságának tanulságait szeretném hangsúlyozni. Apáczai Csere János mintát és példát adott (igaz egy 
mintát és egy példát) arra, hogy lehet magyarul beszélni a tudományról, akkor is ha az olykor akadozik, döcög, ha 
egyedül maradunk a törekvéseinkkel – csak bátorság és elkötelezettség kell hozzá. Munkálkodása azt is bizonyítja, 
hogy a purizmus nem a leginkább célravezető út. Ugyancsak nem szerencsés, ha ilyen munkához egyetlen ember lát 
hozzá.  
A nyelvújításban és az eredmények terjesztésében közösségre van szükség.  
  Apáczai munkásságának időszerűsége abban van, hogy a magyar szaknyelvek (köztük éppen szeretett hazája, 
Erdély, illetve általában a határon kívüli szaknyelvek) ismét nyelvi hiányban szenvednek, a nyelvi szétrétegződés, sőt 
sok helyen az anya-nyelvűség elvesztését mutatják. Továbbá egyes magyarországi szaknyelvek elangolosodnak, a 
szakszövegek – még ha magyarul is vannak – érthetetlen makaróni nyelven, fordításnyelven születnek. Ha pedig a 
szaknyelvek nem anyanyelvűek, akkor előbb-utóbb az egész anyanyelvűség veszélybe kerül. Megállapíthatjuk, hogy a 
„szaknyelv az adott nyelv kicsinyben”. Előbb éri erózió a szaknyelveket, azután következik a köz-nyelv egésze.  
  Apáczai tehát nem túlzó, hanem inkább egy kicsit idealista volt, de eredményei beépültek a későbbi korok 
nyelvújításaiba, amelyek új nyelvi minőséget, új szaknyelveket és a nyelv tudatos alakításának, bővítésének a tudatát 
hozták magukkal, s ültették el mélyen a magyar nyelven beszélőkben. Ebben van Apáczai nagy jelentősége.  
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