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Málnási Ferenc 

 

Kazinczy Ferenc és a nyelvújítás 
 

„Van három szavunk, amely meghatározza létezésünk teljességét. Az első az 
anyaöl, a második az anyaföld, a harmadik pedig az anyanyelv. Az első az életet 
adó, az életre nevelő, a második létezésünk, sorsunk, munkánk, sikereink és kurdar-
caink színtere, s majdani nyugvóhelyünk is. És ami a kettőt egybefogja, – a harmadik 
–, ez az anyanyelv. Hogy nyelvünk, létezésünk hármas egységét az anya szavunkkal 
kapcsolta egybe, az nemcsak azt jelenti, hogy e három milyen mértékben meghatáro-
zója életünknek, de egyúttal a nyelv, a magyar nyelv sűrítő erejét és képességét is föl-
ragyogtatja.” (Gál Sándor) 

S a prózai szöveg mellé egy lírai vallomás, Gömöri György: Naponta című költe-
ményéből: 

 

„Naponta nyelvet – álarcot cserélek. 
Néha úgy érzem: arcom már ez álarc, 
néha meg: hiába vergődik a lélek, 
megváltásra csak önnyelvén találhat, 
mert leírhatom angolul az élet 
minden rejtelmét, le a mindenséget, 
de anyám nyelvén tudom csak kidadogni 
a naplementét alkotó igéket.” 
 

A nyelv, így anyanyelvünk is felhalmozott tudás, az emberi kommunikáció kö-
zege, tudatos társas cselekvés. A nyelv, anyanyelvünk is használatában létezik, s a 
használat folyamán változik, mert a világ is változik, az ember életkörülményei, 
műveltsége, gondolkodásmódja. Ezeket a nyelvi változásokat először a szókészletben, 
a lexikában s a hozzájuk kapcsolódó szókapcsolatokban vesszük észre. E változási 
folyamatból most a felvilágosodás korának egyik legfontosabb eseményét, a nyelv-
újítást vizsgáljuk meg. Bessenyei György fellépésével mozgalommá erősödik az iro-
dalmi műveltség terjesztése s a magyar nyelv fejlesztésének ügye is. Bessenyei szerint 
a nyelv tökéletesítése az előrehaladás feltétele, ezért szembeszállt a latin uralmával, és 
sürgette az Akadémia felállítását a magyar nyelvi műveltség gondozására és terjesz-
tésére. 

Magyar anyanyelvünk életében a nyelvújítás az 1700-as évektől mintegy 100 
éven át zajlott. Két tábor, a nyelvújítás-pártiak, a neológusok, és a nyelvújítás-ellen-
zők, az ortológusok között vita alakult ki. 1813-ban az ortológusok név nélkül Veszp-
rémben egy gúnyiratot jelentettek meg, Mondolat címen, amelyben a nyelvújítással 
élcelődtek. Erre válaszoltak 1815-ben Kazinczy Ferenc és barátai, Kölcsey Ferenc, 
Szemere Pál, megírták a Felelet a Mondolatra című ellenröpiratukat. 
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A nyelvújítás vezéralakja Kazinczy Ferenc (1759–1837), akinek éppen az idén 
ünnepeljük születésének 250. évfordulóját. Elévülhetetlen érdeme, hogy korának 
minden írójával kapcsolatot teremtett hatalmas levelezésével, az egész ország szellemi 
erejét mozgósította a magyar irodalom, stílus és anyanyelvünk megújítására. Működé-
sével a politikai cselekvés lehetetlenné válása idején – gondoljunk a reformkori küz-
delmekre, arra, hogy Kossuth Lajos és mások börtönbe kerültek, s magát Kazinczyt 
sem tántorította el, hogy 2387 napon Munkács és Kufstein celláiban raboskodott, nos 
Kazinczy éles vitákat kezdeményezett, harcolt a szélsőségek ellen, nemzeti üggyé tette 
a nyelvújítást. 

A nyelvújítási mozgalom kb. tízezer szót alkotott. A nyelvújítók éltek a szókész-
let bővítésének sokféle módjával, ezeket vesszük sorba egy játék segítségével! 

Lapokat osztok ki… 

Ezekre a lapokra azért van szükség, mert én kérdéseket teszek fel, amelyekre a 
válaszok az Önök lapján találhatók – négy-négy mezőben. Természetesen nem sor-
ban, hanem összevissza. Ezek a válaszok most sokszor még értelmetlennek tűnnek, 
de remélem, hogy a kérdés elhangzása után, a játék során helyükre kerülnek. Amikor 
felteszem a kérdést, ennek elhangzása után jelentkeznie kell annak a játékosnak – de 
csak annak!–, aki a saját lapján felfedezte, felismerte a feltett kérdésre a választ. Ha a 
válasz helyes, megkapja a kérdésnek megfelelő, megszámozott cédulát, ezt ráhelyezi a 
lapja megfelelő mezejére. A cédulákon is a válaszok találhatók, ezeket a játékvezető 
magánál tartja). Ha a kérdés elhangzása után 10–15 másodpercig nem érkezik válasz, 
a kérdést bárki megválaszolhatja, esetleg a szomszédja lapjáról ellesheti, de a cédulát a 
tulajdonosa már nem kaphatja meg. A játék végén esetleg vigaszdíjként! Az nyer, aki a 
lapjának mind a négy mezejére megkapja a cédulát.  Kezdhetjük? 

 
I. A nyelvújítók a magyar szókészlet gazdagításának, bővítésének többféle 

módjával éltek, például tájszavakat újítottak fel: 
 

1. A nyelvújítók tájszavakat vettek át a köznyelvbe: betyár, bozontos, bucka, 
burgonya. 
2. A nyelvújítók tájszavakat vettek át a köznyelvbe: csalit, csapat, doboz, érdes. 
3. A nyelvújítók tájszavakat vettek át a köznyelvbe: 
folyondár, kandalló, küllő, lenge, róna, zamat. 
 
II. A nyelvújítók régi magyaros neveket is felújítottak: 
 

4. Régi magyar neveket tettek közkinccsé: Ákos, Árpád. 
5. Régi magyar neveket tettek közkinccsé: Béla, Gyula. 
6. Néha tévesen olvasták a neveket, így született: Gyejsa « Géza, Szoltán « 
Zoltán. 
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III. Íróink is alkottak új-régi neveket: 
 

7. Dugonics András alkotta meg a jóleányka « Jolán lánynevet. 
8. Vörösmarty Mihály alkotta meg a Hajna, Csilla szavakat. 
9. Vörösmarty Mihály alkotta meg a Tünde, Dalma szavakat. 
10. Arany János pedig a Gyöngyvér, Attila, Csaba, Ildikó szavakat. 
 
IV. Nyelvújítóink elavult, régi szavakat is felújítottak: 
 

11. Elavult szavakat emeltek a köznyelvbe: aggastyán, áradat, bakó. 
12. Elavult szavakat emeltek a köznyelvbe: dísz, fegyelem, hon. 
13. Elavult szavakat emeltek a köznyelvbe: iker, verseny. 
 
V. Néha a szó jelentését félreértették, és új jelentésben kezdték használni: 
 

14. Az eredeti jelentést félreértették: agy – régi jelentése ’koponya’. 
15. Az eredeti jelentést félreértették: börtön – régi jelentése ’hóhér’. 
16. Az eredeti jelentést félreértették: hős – régi jelentése ’legény, fiatal’. 
17. Az eredeti jelentést félreértették:  váz – régi jelentése ’madárijesztő’. 
18. Az eredeti jelentést félreértették: érték – régi jelentése ’vagyon’. 
19. Az eredeti jelentést félreértették: dagály – régi jelentése ’indulat, gőg’. 
 
VI. Éltek a tükörfordítással is:  
 

20. Tükörfordítással született a latin materia szóból az anyag szó. 
21. Tükörfordítással született a német Keller szóból a pincér szó. 
22. Tükörfordítással született a német Stadtpunkt szóból az álláspont. 
 
VII. Szavakból neveket vontak el, elhagyták például a szó végét: 
 

23. Szóelvonással: ármányos « ármány; árnyék « árny; dicsér « dics. 
24. Szóelvonással született: emlékezik « emlék; esküszik « eskü; gépely « gép. 
25. Szóelvonással született: iparkodik « ipar ; mezítelen « mez; piros « pír. 
26. Szóelvonással született: percenet « perc; tanít « tan; vizsgál « vizsga. 
 
VIII. A nyelvújítók szavakat rántottak össze: 
 

27. Szóösszevonással: cső + orr « csőr. 
28. Szóösszevonással: híg + anyag « higany. 
29. Szóösszevonással: könnyű + elméjű « könnyelmű. 
30. Szóösszevonással: levegő + ég « lég. 
31. Szóösszevonással: legelöl + ülnök « elnök. 
32. Szóösszevonással: rovátkolt + barom « rovar. 
33. Szóösszevonással: tanítás + árasztó « tanár. 
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IX. A magyar nyelv gazdag képzői közül is sokat felhasználtak: 
 

34. Szóképzéssel születtek: -szt – fagyaszt, – fogyaszt, – mulaszt, – törleszt. 
35. Szóképzéssel születtek: -sít – fiúsít, – mozgósít, – tanúsít. 
36. Szóképzéssel születtek:  -alom, -elem – bántalom, – értelem, – 
érzelem,fogalom, győzelem. 
37. Szóképzéssel születtek: -nc – fegyenc, – lelenc, – kegyenc. 
38. Szóképzéssel születtek: -mány, -mény – állítmány, – élmény – gyártmány, 
festmény. 
39. Szóképzéssel születtek: -at, -et – füzet, – javas(o)lat, – káprázat, – körzet. 
40. Régi képzőket is felújítottak: -ár, -ér – hordár, – tüzér. 
 
X. Érdekes módon levágták a csárda, kaloda, Torda szavak végéről a -da 

végződést, képzőnek vélték, s helyet jelentő szavakat alkottak és alkotunk ma is! 
 

41. áruda, bölcsőde 
42. csónakda, dalárda 
43. fagylalda, iroda 
44. járda, lovarda 
45. nyomda, óvoda 
46. öntöde, pénzverde 
47. szálloda, tanoda 
48. tébolyda, tőzsde 
49. uszoda, zárda 
 
XI. Szintén szórövidítéssel születtek olyan szavak, amelyek közül kettőt említek: 
 

50. cukrász « cukorsüteményes 
51. sebész « seborvos 
 
XII. Sok összetett szó is született: 
 

52. Összetett szavak: alkonypír, fogorvos. 
53. Összetett szavak: folyóirat, gyorsírás. 
54. Összetett szavak: helyesírás, hőmérő. 
55. Összetett szavak: jelenkor, kétéltű. 
56. Összetett szavak: pénztár, rendőr. 
57. Összetett szavak: szemüveg, vérszegény. 
 
XIII. Természetes, torzszülöttekről is beszámolhatunk. 12 szót sorolok fel, 

Barczafalvi Szabó Dávidnak, ma már humorosnak tűnő magyar neveit. Mai elneve-
zésük? 

58. zúzoros, enyhenes – január, február 
59. olyanos, nyílonos – március, április 
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60. zöldönös, termenes – május, június 
61. halászonos, hévenes – július, augusztus 
62. gyümölcsönös, mustonos – szeptember, október 
63. gémberes, fagyláros – november, december 
 
XIV. Ma is játszhatunk anyanyelvünkkel, befejezésül ezekből idézzünk, főleg 

diáknyelvi szavakat, bizonyítva, hogy a nyelvújítás ma is zajlik. 
 
Hogy hívják a magas embert?  64. magas ember – zsiráfgondozó 
Mi a lovas kocsi?   65. lovas kocsi – zabmotoros 
Ki a jótanuló?   66. jótanuló – vitrinbébi 
Mi a cipő?   67. – cipő – lábfejtok 
Ki szereti az üdítőitalt?  68. üdítőitalt – a tevenyálat 
Mire szolgál a fésű?  69. fésű – tetűpuska 
Mi a neve a tanári szobának? 70. tanári szoba – olümposz 
Ki a falusi?   71. falusi – lelefloare 
Mi a nyakkendő?   72. nyakkendő – kultúrmadzag 
Ki a fáraó, a csatamami?  73. történelemtanár/történelem-tanárnő 
És a kémiatanárnő?  74. kémiatanárnő – klóranyó – ciántyúk 
Milyen az énekóra?  75. énekóra – zajászat 
S a számtanóra?   76. számtanóra – szorzóra 
Ki a buta?   77. buta – agyilag bokazokni 
Ki a sovány?   78. sovány – csonthuszár   
Mire jó a csengő?  79. csengő – diákőrangyal 
S végül az iskola neve.  80. iskola – suli, sutyesz, börtön 
 
Befejezésül Kazinczy Ferenc véleményét idézem, tanácsát szép magyar 

anyanyelvünk használatára: 
 

„Jót s jól!  Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted, 
Szánts és vess, és hadd másnak az áldozatot”. 

 
Köszönöm a játékot! 
 
 


