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A magyar nyelv helyzete, szerepe a magyarországi 
kultúrában az államalapítástól a nyelvújításig

(Összefoglaló áttekintés)

1. Bevezetés

Tapasztalatok szerint a magyarul tanuló és a magyar nyelvtörténet, kultúra 
iránt fogékony diákok mindenekelőtt három kérdéskörbe szeretnének napi szintű 
tájékozottságuknál, a lexikonok nyújtotta ismereteknél mélyebben belelátni: a ma-
gyar nyelv eredetének és rokonságának témájába, a korai nyelvemlékek születési 
körülményeinek kérdéseibe, valamint a nyelvújítás mibenlétének tisztázásába. A 
jelen áttekintésben – amely kilenc évszázad igen vázlatos, a lényegi mozzanatokat 
mégis felsorakoztató összefoglalása kíván lenni – a második és a harmadik kérdés-
kört összekapcsolva teszek javaslatot az alapozó jellegű tájékoztatás anyagára. (A 
két téma összekapcsolását már csak az olyasfajta kérdésfeltevések is indokolják, 
hogy mire volt alkalmas a magyar nyelv – létezett-e egyáltalán számottevő írás-
belisége – a 18. század előtt.)1 

2. A magyar nyelvű írásbeliség kezdetei

A középkorban a magyarországi kultúra meghatározó nyelve a latin volt, ezt 
használták mind az állami életben, a hivatalos iratok lejegyzésekor és az egyház li-
turgiájában is. Ugyanakkor az államalapítást és a kereszténység felvételét követően 
(Kr. u. 1000) az állami és egyházi élet megteremtette az írásos magyar nyelvűség 
igényét is. 

A hivatalos iratok lejegyzője akkor tért át a latinról a magyarra, ha bizonyos 
nyelvi elemeket nem akart vagy nem tudott lefordítani; magyar tulajdonnevek és 
olykor köznevek, sőt szókapcsolatok kerültek így az egyre nagyobb számban íródó 
latin nyelvű oklevelekbe. A legkorábbra közülük az 1002 előtt keletkezett Veszprém-
völgyi apácák adománylevele tehető, ez azonban csak egy kb. száz évvel későbbi 

1 Az anyag összeállításában elsősorban két korábbi munkámra támaszkodtam: l. az irodalomban. (További 
szakirodalmak ezek függelékében találhatók.)
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másolatban maradt fenn; az első eredetiben megőrződött magyarországi nyelvemlék 
a Tihanyi alapítólevél 1055-ből. (Ezeknél is korábban megörökítettek azonban né-
hány magyar szót egyes arab, perzsa, görög és latin nyelvű külhoni szövegek.) 

Az egyháznak a liturgikus eseményekhez magyar nyelvű szövegekre volt szük-
sége a latinul nem tudók számára. Kezdetben e téren a szóbeliség volt a meghatározó, 
idővel azonban elkezdték lejegyezni a magyar nyelvű beszédeket, prédikációvázla-
tokat. A 12. század vége és a 14. század közepe közötti időszakból maradtak fenn 
az első, rövid terjedelmű magyar nyelvű szövegemlékek; a legkorábbi közülük a 
Halotti beszéd 1195 körüli lejegyzésben. Mivel a szövegek latinból való fordítások 
és átdolgozások, hamarosan szükség lett latin–magyar szójegyzékek (később: szó-
tárak) összeállítására is. 

A 15. század elejéről már nemcsak egyházi, hanem néhány soros világi nyelv-
emlékek is fennmaradtak magyarul, többnyire latin nyelvű könyvek üresen maradt 
helyeire beírva. Később magánlevelek és hivatalos iratok is egyre nagyobb számban 
íródtak részben vagy egészben magyar nyelven.

3. A kéziratosság virágkora

A kéziratosság legtermékenyebb korszakát a 15. század közepe és a 16. század 
első harmada közötti évtizedek jelentik. Csaknem félszáz magyar nyelvű kódex (kéz-
zel írott vallási tárgyú könyv) maradt fenn ebből az időszakból; a legkorábbiak között 
vannak az első bibliafordítások másolati példányai is. (Korábbi bibliafordítások is 
léteztek, ezek azonban elvesztek.) A magyar nyelvű kódexek többsége a ferences és 
a domonkos rendhez kötődik, amelyek fontos hivatásuknak tekintették a hívek lelki 
gondozását, ami magával hozta az anyanyelven való prédikálás szükségességét. A 
latinul nem tudó apácák számára pedig hozzáférhetővé kellett tenni a rendi reformok 
szellemét tükröző olvasmányokat is. 

A kódexirodalom alkotásai továbbra is meghatározóan latin szövegekből készült 
fordítások, illetve átdolgozások, amelyek szinte kivétel nélkül másolati példányok-
ban maradtak fenn. A szövegek fordítás volta a nyelvhasználatukban tetten érhető 
latinizmusokban is megmutatkozik; mindazonáltal ebben a korszakban a magyar 
nyelv hatalmas utat járt be attól kezdve, hogy leírták az első fennmaradt kódex, a 
Jókai-kódex nehézkes, a latin nélkül sokszor alig érthető szövegét (amely 1370 után 
keletkezett, és 1448 körüli másolatban maradt fenn). A szókincsbeli gazdagodáson 
túl – a latin, német, szláv jövevényszavakat is beleértve – kiemelkedő fontosságú a 
mondatszerkesztés csiszolódása is a latin mintákon. 
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4. A könyvnyomtatás kezdeti korszaka

A 16. századtól a humanizmus és a reformáció szelleme inspirálta az anya-
nyelvű kultúra kibontakozását. Ezen áramlatok képviselői mindenekelőtt azért 
hangsúlyozták az anyanyelv jelentőségét, hogy a Bibliát és a reformációs tanokat 
minél szélesebb néprétegek körében terjeszthessék el. Nagymérvű fordításirodalom 
bontakozott ki, amelynek alkotásai a század első harmadától kezdődően nyomtatás-
ban láttak napvilágot. 

Mátyás király Magyarországa a XV. század második felében az ötödik volt 
Európában, ahol Gutenberg Németországa után a könyvnyomtatás megjelent. Az 
első két magyarországi műhely azonban csak latin nyelvű nyomtatványokat állított 
elő. Megszűnésük után fél évszázadig nem létesült újabb nyomda, részben anyagi, 
részben kulturális okokból. Az első magyar nyelvű könyveket ezenközben külföl-
dön: Krakkóban és Bécsben adták ki. A legelső magyar nyelvű nyomtatott könyv 
Komjáthy Benedek fordítása: A Szent Pál levelei (Krakkó, 1533). 

A török uralom alatt három részre szakadt országban az Erdélyi Fejedelemség 
területén, Kolozsváron jött létre a század legnagyobb hatású könyvkiadó műhelye, 
amelynek meghatározó személyisége volt a sokoldalú reneszánsz alkotó: Heltai 
Gáspár (1490(?)–1574). További jelentős műhelyek működtek Debrecenben, Bras-
sóban, Bártfán és Nagyszombatban; az utóbbi az ellenreformáció fellegváraként 
vált szellemi központtá. 1541-ben Sárvár–Újszigeten megjelent az első nyomtatott 
bibliafordítás, Sylvester János Újszövetsége. A kor a magyar nyelvű vallási és vi-
lági irodalom hatalmas mértékű műfaji-stiláris gazdagodását hozta, és a szótár- és 
grammatikaírás kibontakozását is eredményezte, mivel a művek nagy része továbbra 
is fordításon és átdolgozáson alapult.

A magyar nyelvű kultúra közvetítői e korszakban az iskolázott világiak lettek, 
miután Buda elesett (1541), és a királyi kancellária megszűnt, a kolostorok pedig el-
pusztultak. A hivatalos nyelv továbbra is a latin volt, a bécsi udvar politikája az elnéme-
tesítés veszélyével járt. Ebben a helyzetben különösen nagy jelentőségű volt a döntés, 
hogy a protestáns iskolákban helyet kapott az anyanyelvű írás-olvasás tanítása. 

5. A sztenderdizáció útján

A könyvnyomtatás kezdeti évtizedeinek nyelvi állapota a hasonlóan tarka 
képet tükröz, mint amilyen a kéziratos kort jellemezte, és ugyanez vonatkozik a 
hangjelölésre, helyesírásra is. A 16. század utolsó harmadától kezdve azonban már 
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megfi gyelhető, hogy aki választékosabb stílusban fogalmaz, többnyire valamelyest 
kerülni igyekszik a számára provinciálisnak tűnő formákat. A nyomdászoknak is 
érdekében állhatott a kirívó nyelvjárásiasság kiiktatása, hogy a könyvek az egész 
nyelvközösség területén vásárlóra találjanak. Ugyanakkor viszont a magyar nyelv-
járások nem álltak nagyon távol egymástól, s a korabeli olvasó sem lehetett túl 
érzékeny a sokféleségre. 

Károli Gáspár teljes bibliafordítása (1590) – nagy példányszámából kifolyólag, 
majd számos későbbi kiadása révén – igen jelentékeny befolyással volt az irodalmi 
nyelv formálódására. Hatása mind a szó- és szóláskincsben megnyilvánult, mind 
hangtani kérdésekben érvényesült. Az ellenreformáció és vezéralakja, Pázmány Péter 
(1570–1637) szintén mintát teremtett a követőknek, mindenekelőtt nyelvi-esztétikai 
szigorral felépített mondatszerkezeteivel; akárcsak a későbbi katolikus bibliaki-
adások számára Káldi György munkája (1626), aki a latin szöveghez való kivételes 
nyelvi hűséggel szólaltatta meg az Ó- és Újszövetséget.

A 17. századra két területi nyelvváltozat emelkedett jelentős rangra: a nyugati 
és az északkeleti; a kettő közül – többféle, az írásbeliséget meghatározó tényező 
hatására – az utóbbi vált dominánssá (ehhez tartozott a fentebb említett Károli-féle 
biblia is). Ugyanerről a területről származott a 18. század legnagyobb hatású írója és 
nyelvésze, Kazinczy Ferenc is (1759–1831), aki ha elméletben nem is, de a gyakor-
latban állást foglalt a meghatározóvá erősödő északkeleti nyelvváltozat mellett. 

6. A nyelvújítás korszaka

A felvilágosodás eszméinek beáramlását követő nyelvújítás vezéralakja az előbb 
említett Kazinczy Ferenc volt. A nyelvújító mozgalmak hátterében az a felismerés 
állt, hogy a szellemi élet csak a mindenki számára érthető anyanyelven művelve 
lendülhet fel. A közoktatásban 1792-ben kötelező tárgyként bevezették a magyart, 
világos volt azonban, hogy a korabeli nyelv egyelőre nem elég „felkészült” ahhoz, 
hogy a tudományok, a politika, a művészetek anyanyelve lehessen, és hogy a hiva-
talos latin vagy a mellette használatos német helyébe léphessen. 

Az értelmiség eltöprengett a német fi lozófus, Herder jóslatán, amely szerint a 
magyar nyelv száz év múlva el fog tűnni az európai palettáról. Írók, költők, nyel-
vészek, fordítók tárgyalták elméleti írásokban és vitákban a magyar nyelv tudatos 
gazdagításának kívánatos módjait, érveltek nem egyszer szenvedélyesen az új szavak 
tömeges megalkotásának szükségessége mellett, illetve ellen. Megindult a magyar 
nyelvű hírlapirodalom, megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, tömegével je-
lentek meg az egy- és többnyelvű szótárak, majd 1831-ben a helyesírási szabályzat. 
1844-ben az országgyűlés hivatalos nyelvvé tette a magyart, amely immár elég erős 
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volt ahhoz is, hogy hosszú távon ellene álljon a lakosságot 1848 után ért határozott 
elnémetesítési szándéknak. 

A nyelvújítás valójában a nyelvnek minden rétegét érintette, leglátványosabb 
eredménye azonban az óriási szó- és kifejezéskészletbeli bővülés. Az új szavak fő 
alkotásmódjai a következők voltak: szóképzés (új képzőket is teremtve); szóalak-
elvonás (új szótöveket teremtve); szóösszetétel (részben német minták nyomán); 
elavult szavak felújítása; nyelvjárási szavak közkinccsé tétele; idegen szavak, szó-
szerkezetek tükörfordítása stb. A sok-sokezernyi új szó a nyelvhasználatban meg-
rostálódott; egyesek el sem terjedtek, mások rövid életűnek bizonyultak, megint 
mások viszont stabil elemeivé váltak a magyar szókincsnek, amelyek nélkül nehe-
zen elképzelhető, hogy ma, legalábbis művelten, meg lehetne szólalni magyarul. 
Ugyanakkor azt is fontos látni, hogy az alkotóknak, fordítóknak minden korszakban 
hasonló feladatokkal kellett szembenézniük a legelső szövegemlékek lejegyzésétől 
kezdve; a kódexek korát szokás is mint az első nyelvújítás korszakát emlegetni. A 
18–19. században azonban felfokozottabb, koncentráltabb lett mindez, és közüggyé 
tudott válni; közvetlen hatását erősen éreztetve még a 20. század elejének nyelvvel 
kapcsolatos állásfoglalásaiban is. 
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Dömötör, Adrienne
Situation and role of the Hungarian language in Hungary from the Establishment 
of the Hungarian Kingdom (1000) until the Language Reform (18th–19th centuries)

As a teacher of Hungarian as a second/foreign language, one is frequently asked questions about the 
different periods of the Hungarian language and of the country’s cultural history. This paper aims at giv-
ing a comprehensive survey of how the latter aspect has contributed to the changes that the Hungarian 
language has seen over a period of 900 years. The paper looks at the period from the very fi rst Hungar-
ian words documented in writing, through the early phase of standardization, until the great Language 
Reform, which fundamentally reshaped Hungarian, and resulted in the language we speak today. 
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