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Szarvas Gábor neve egybeforrt az ú j ortológiával, azzal a 
nyelvművelő mozgalommal, mely a múlt század végén a nyelv régi 
elemeit védelmezte, és út já t kívánta állni az új , de elfogadhatat-
lan elemek terjedésének és meggyökerezésének. 

Ha Szarvas Gábor korának nyelvét összehasonlítjuk az 1848 
előtti nyelvvel, visszaesést, romlást tapasztalunk. A magyar nyelvbe 
sok idegen, főleg német szó özönlött, s terjedtek a németes kifeje-
zések is. Az idegen szerkezeteket szó szerint fordították, ezek elá-
rasztották a hivatalok és hírlapok nyelvét, az irodalmi nyelvbe is 
betolakodtak, nemcsak az értekező stílusba, hanem a szépiroda-
lomba is. 

Az idegen nyelvi hatással szembeni ellenállás egyik formája 
az ú j erőre kapó nyelvújítás volt. A németesítő törekvés ellen a 
nyelv védelmével léptek fel. Az idegen szavakat magyar szavakkal 
akarták helyettesíteni, de keveset törődtek azzal, hogy az újonnan 
alkotott szó megfelel-e a magyar nyelv hagyományos szerkezeté-
nek. A létrehozott szavak között persze százával voltak pompás 
szavak, de elterjedtek rosszak is. A túlzások ellen az 1860-as évek-
ben sokan felemelik szavukat. Toldy Ferenc, Brassai Sámuel. Bal-
lagi Mór, Arany János a nyelvi újítások határairól, a mondatszer-
kezetek szabálytalanságairól és idegenszerűségeiről, ferdeségeiről 
értekeznek. 

Nem hiányzott tehát az érdeklődés a nyelv ügye iránt, egye-
lőre azonban nem volt olyan erő, mely megindította volna a terv-
szerű munkát és megakadályozta volna a nyelv további romlását. 

Ilyen előzmények után jelent meg 1867-ben Szarvas Gábor 
értekezése, a Magyartalanságok.1 Annak ellenére, hogy nem ú j kér-
désekkel foglalkozott, munkájá t kedvezően fogadták. Balassa József 
szerint ez az írás azért okozott olyan nagy hatást, mert minden 
sorából érezhető volt a meggyőzés ereje, a nyelv szellemének meg-
értése és ehhez járult még szellemes előadásmódja. 

1 A pozsonyi főgimnázium Értesítőjében; újra: Nyr. 24. évf. (1895) 
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12 LANCZ IRÉN 

Szarvas értekezésében a helytelenségeket, idegen szerkezeteket, 
s főleg a latin nyelv szolgai utánzásából kifejlődött és meghonosult 
vagy meghonosuló szófűzéseket sorolja fel. Ezáltal kíván hozzá-
járulni ahhoz, hogy a buján tenyésző gyomot kiirtsák a magyar 
nyelvből. A rossz használatokat, a nyelvparazitákat két osztályba 
sorolta. Szószörnyekkel és mondatszörnyekkel foglalkozik. A szó-
szörnyeket — írja — a helytelen szóhasználat, a hibás ragozás 
vagy a szabályellenes képzés hozzák létre, a mondatszörnyek 
pedig az idegen szófűzés utánzása következtében támadnak. A gya-
koribb ferdeségeket sorra vizsgálja. Nyelvünkben nincs hímnem és 
nőnem, de a fordítók erre rá se hederintenek, minduntalan így for-
dítanak: a történelem az életnek mesternője, a tunyaság a tudatlan-
ság nővére. A számnevek után jelentkező többes számmal is foglal-
kozik, kifogásolja a méltóztassanak nagyságaitok, tessenek méltósá-
gaitok kifejezéseket; rossz képzésűeknek tart ja a -rai, -rei, -bani, 
-beni, -hozi, -hezi alakokat. A latinos mondatszerkezeteket tár-
gyalva a fordítás kérdéseire is kitér. Az igemódok, mondatfajták, a 
kötőszóhasználat is helyet kap munkájában. ,.A régiek megmutatták 
az utat, amelyen járnunk kell, hogy meg ne botoljunk" — írja. Már 
első tanulmányában a régi nyelvet és a népnyelvet tekinti követendő 
példának, s a további munkássága során sem tér el ettől. 

Ebben a nagy tanulmányában tűnik fel a „nyelvőrség" gon-
dolata. 

Amikor az Akadémia őt bízta meg a Magyar Nyelvőr szerkesz-
tésével, gazdag és határozott programot állított össze. A folyóirat 
első számában Mit akarunk? címmel közölte tervét:2 

„Akarjuk ott, ahol az ingadozó alapra fektetett s rögtönözve 
létesített nyelvújítás szabályellenes szóalkotásokat hozott forgalom-
ba, a helyesség visszaállítását; ahol az idegen nyelvekkel való érint-
kezés korcs kifejezéseket teremtett, a tisztaság elémozdítását; akar-
juk a következményeknek teljesen megfelelő tudományos magyar 
nyelvtannak összeállítását megkönnyíteni s részben elékészíteni az 
által, hogy anyagot gyűj tünk s a függőben lévő kérdéseket tüzetes 
megvizsgálás által tisztázzuk; mind ezt pedig a magyar nyelv éle-
téből merített eszközök segítségével akar juk megvalósítani." Teen-
dőik között szerepelt a régi magyar nyelv, a népnyelv, és a kora-
beli irodalom tanulmányozása. A régi magyar nyelvből adatokat 
gyűjtöttek, hogy az ingadozó alakokat megállapíthassák, felkutat-
ták a nyelvkincset, hogy a célszerűeknek tartott elemeit ajánlják. 
Tájszókat gyűjtöttek, hogy ezeket is terjesszék, népdalokat, népi 
játékokat, közmondásokat, népmeséket közöltek, földrajzi neveket 
gyűjtöttek. A korabeli irodalmi nyelvben vizsgálták az idegensze-
rűségeket, bírálták a nyelv törvényeinek mellőzésével alkotott sza-
vakat stb. Mindezekről a területekről gazdag anyagot közölt a 
folyóirat, tartalma változatos volt, s ezzel elütött a tudományos 

2 Mit akarunk? Nyr. 1:1 
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folyóiratok tarlalmától. Szarvas jó szervezőnek bizonyult, korának 
valamennyi ismert tudósát ott találjuk munkatársai között. 

Szarvas a folyóirat megindulásától kezdve programjukkal össz-
hangban különböző kérdésekkel foglalkozott. 

Kifejt i nézeteit az ú j szavakról is, azt ti. hogy nem ellensége 
az ú j szavaknak, maga is hangsúlyozza, hogy ha nincs megfelelő 
kifejezésünk valamely fogalomra, hát csináljunk. Az ú j fogalmak 
megjelölésére szükséges szavak alkotásakor néhány elv szem előtt 
tartását tekinti fontosnak: a szó magyar legyen, és ne idegen vagy 
korcs. Korcs szavakról beszélve a magyar nyelv törvényeinek mel-
lőzésével készült szavakra gondol. Fontos szempontja az is, hogy 
a szó forrásának tisztának, eredetinek kell lennie. A régi irodalom-
ban és a népnyelvben látja a nyelv gazdagításának igazi forrását. 
Nem ellenzi tehát a nyelvnek ú j szavakkal való gazdagítását, csak 
a rosszul alkotott szavak ellen emeli fel szavát. A rosszul alkotott 
szavak viszont már járatosak voltak a magyar nyelvben. Szarvas 
saját feladatát abban látta, hogy ezeket elpusztítsa. Véleménye az, 
hogy ebben a kérdésben nem lehet habozni, a rossz szavak jókká 
nem válnak, a fonákságok szentesítésére pedig nem vállalkozha-
tott. Azt is hangsúlyozza, hogy a megrovások olyan szavakat értek, 
melyek szükségtelenek, egészen feleslegesek. 

Szarvas a nyelv tisztaságának visszaállítását, a nyelvjavítás 
ügyét intézményesen kívánta megoldani. Tanácskozásokat szerve-
zett, s az ott elhangzott eredményeket a folyóirat Hibás szók és 
szólások javítása rovatban közölte. Meghatározták, mely szavakat 
tekintik helyteleneknek, s ezek helyet újakat, a nyelv hagyomá-
nyainak tiszteletben tartásával készült szavakat javasoltak. 1875 és 
1877 között kb. 130 szót javasoltak a 70 hibás helyébe. 

Az elvtelen szógyártással szemben Szarvas szigorú elvekkel 
lépett fel, s ezekhez makacsul ragaszkodott. Helytelennek tartotta 
az igetős összetételeket, a holt képzőkkel képzett szavakat, s min-
den olyan szót, „amelynek megvolta akár jelentés, akár alak tekin-
tetében, egészére vagy csak egyik tagjára nézve is magából a 
nyelvből világosan nem igazolható".3 

A helytelen, vagy ahogy ő nevezte, a korcs szavak nagy része 
azonban már általánosan ismert volt, a nyelvközösség befogadta, a 
nyelvszokás szentesítette őket. Szarvas ezeket a szavakat sem 
kímélte. A már mindenki által használt szavakat azonban, szeren-
csére, nem sikerült kiirtania, ezek ma is nélkülözhetetlenek, ma 
már nem érezzük bennük a szokatlant, a szabálytalant. 

Szarvas nem ismerte el a nyelvszokás hatalmát^ azt, hogy min-
den kor számára a saját nyelvszokása a nyelvi helyesség, az irány-
adó nyelvi norma alapja. Korának nyelvét romlottnak tart ja, s úgy 
véli, nem egy kor ingadozó szokásaiból kell a nyelv törvényeit 
levonni, hanem a nyelv múltjából. 

J Hibás szók és szólások javítása, Nyr. 4:49 
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14 LANCZ IRÉN 

Már egy korábbi munkájában, A magyar igeidőkben is szem-
elől téveszti az élő nyelvet, s a régi nyelv gazdag igeidőrendsze-
rét akarja visszaállítani. 

Kutatásakor jó volt a kiindulópontja, korának nyelvét, Eötvös, 
Jókai, Vörösmarty, Arany és Petőfi műveit és a népnyelvet vizs-
gálta. Mivel a korabeli nyelvhasználatban sok ingadozást talált, a 
történeti nyelvhez fordult, és a nyelvemlékekben kereste és találta 
meg a megoldást. Nem korának nyelvi törvényeiből állapította meg 
a szabályokat, nem a kortársi nyelvszokásból vonta le a következ-
tetéseket. A régi nyelv normaszerepét hangsúlyozva elhanyagolta 
az élő nyelvszokást. Az élő nyelvet kívülről akarta szabályozni, nem 
gondolva arra, hogy a későbbi állapotból nem lehet visszatérni a 
korábbira. Tévedése a nyelvről vallott felfogásából következik, 
abból ugyanis, hogy az ősi, romlatlan nyelv a régiségekben és a 
népnyelvben őrződött meg, s ehhez viszonyította a későbbi nyelv-
állapotot. Minthogy a jelen esetben a népnyelvben nem találta meg 
a jó mintát, a régi irodalom adataiból vonta le a nyelv törvényeit. 
A régi szokás visszaállítása azonban ugyanolyan erőszakos beavat-
kozás lett volna a nyelv életébe, mint ami ellen ő maga is küzdött. 

Az ikes igék esetében a helyes úton jár, a korabeli nyelvhasz-
nálatot tar t ja helyesnek: a fejlődés olyan irányt mutat, hogy nem 
kell ragaszkodnunk az ikes ragozáshoz. „A régibb s a természetes 
úton fejlődött ú jabb használat küzdelmében mindig az utóbbié a 
győzelem"4 — írja, vagyis jól látta, hogy az ikes ragozásban bekö-
vetkezett változás nem nyelvromlás, hanem a nyelv természetes fej-
leménye. 

Az ú j szók kíméletlen üldözése természetesen ellenállást vál-
tott ki. Konfliktus adódott abból is, hogy Szarvas és társai, bár 
kárhoztatnak bizonyos szavakat, maguk is élnek velük. Ezért kény-
telen mindjár t a polémiák kezdetén így nyilatkozni: „Vannak hely-
telen szók, ezt mi is elismerjük, amelyeket egy vagy más vagy több 
nyomós okból a kiküszöbölendők sorába iktatni nem lehet."r' De a 
szavak megtartását nem teszi függővé az egyéni ízléstől. 

A nyelvszokás és az egyéni ízlés mellett a nyelvérzékről is 
viták folynak. Az ellentábor szerint a nyelvérzéknek fontos szerepe 
van a szóképzésben, s a nyelvérzék elveti a rossz szavakat, a rossz 
is lehet helyes, ha tetszik a nyelvérzéknek. Szarvas felfedezi az 
ellentmondást az ilyen állításokban. Felteszi a kérdést, hogy lehet 
a rossz helyes, hogy élhetnek a rossz szavak a nyelvben, ha azokat 
a nyelvérzék magától elbuktatja. Mikor vitatársai az irodalom 
nyelvérzékét hívják segítségül, Szarvas azt bizonygatja, hogy a 
nyelvromlás korában felnőtt irodalom nyelvérzéke szavahihető tanú-
nak nem fogadható el. 

A helytelenségek kiirtását és a nyelv törvényes állapotának 
visszaállítását úgy tar t ja lehetségesnek, ha a nyelvben uralkodó tör-
4 Az ikes ragozás kérdése, Nyr. 3:538 
5 Hibás szók és szólások javítása, Nyr. 4:195 
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vények alapján kimutatják, mi a helyes és mi a visszás használat. 
A nyelv törvényeinek meghatározását, a jelenségek megfigyelését, 
osztályozását a nyelvtudomány fontos teendői között említi. De a 
nyelvi törvényeket véleménye szerint annak a kornak a jelenségei-
ből határozhatják csak meg, melyek a természetes, szabályszerű 
lefolyás feltételeit egyesítik magukban. Ennél fogva a törvényes-
ség tanúinak sorából kizárja a korabeli irodalom nyelvét. 

A neológia hívei azzal vádolták, hogy elvitatja az irodalomtól 
a nyelvművelés jogát, és hadat üzen a nyelv gazdagításának. Az 
ilyen vádakra felelve hangsúlyozza, hogy nem a nyelvművelés jogát, 
hanem a nyelvrontás jogát vitatták el, és a törvénytelenségeknek 
üzentek hadat és nem a szükséges, hanem a rossz szavakat akarja 
kiirtani. 

Szarvas szemléletének fő sajátsága, hogy a nyelvi törvényt 
adottnak, változatlannak tekinti, mely független az embertől és a 
társadalomtól, mint a természet törvényei. Csak részben jut el addig 
a gondolatig, hogy a nyelv a társadalomban születik, a társadalmi 
használatban alakul át, s a használat során ú j nyelvi törvények 
jöhetnek létre. Csak egyetlen alkalommal villan fel ez a gondolat: 
„A nyelv is, mint minden egyéb, valamíg él, folytonos változásnak 
van alávetve. Idők folyamán alak és jelentés kisebb-nagyobb mér-
tékben újabb meg újabb módosuláson megy keresztül; a szó- és 
mondatkapcsolatban uralkodó törvény, mely hosszú ideig paran-
csoló volt, egyszerre csak bomlani kezd, helyébe ú j szokás lép, 
s idővel törvénnyé válik. Szóval, ami még tegnap rendellenesség 
volt, egyszer szabállyá válik, s megfordítva."0 

Mindezt azonban nem veszi tekintetbe az ú j szók esetében. A 
80-as évek elején viszont engedményt tesz, s bár továbbra is hang-
súlyozza, hogy nincsenek pótolhatatlan szavak, elismeri, jogos az 
a követelés, hogy a neologizmusok egy részét, mint meghonosodotta-
kat, megtartsák. 

Szarvas a nyelv tisztaságának védelmében állandóan figyelem-
mel kíséri a magyar nyelv használatát különböző területeken: az 
újságok, a törvények nyelvét, a hivatalos nyelvet, a természettudo-
mányok nyelvét stb. Bíráló cikkeinek az a célja, hogy ismételten 
felhívja a figyelmet a szinte naponta ismétlődő hibás szó- és mon-
da thasználatra. 

A nyelvhelyesség kérdései vezették a nyelvtudomány két más 
ágához: a nyelvtörténethez és a népnyelv tanulmányozásához. 

Annak tudatában, hogy a korabeli nyelv nem tanulmányozható 
a régi nyelv ismerete nélkül, szorgalmazta a nyelvemlékek kiadását. 
A Nyelvemléktár sorozatban az addig még kiadatlan nyelvemlékek 
is megjelentek. Szarvas és a köréje csoportosult nyelvészek azzal 
is tisztában voltak, hogy a nyelvtörténeti vizsgálódás elképzelhetet-
len, ha nem áll rendelkezésükre a nyelvemlékek anyagának szótári 
feldolgozása. Ezért már 1873-ban, a Nyelvőr második évfolyamában 

(i Irodalom. Hadüzenet az ikes ragozásnak, Nyr. 16:115 
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a nyelvtudomány halaszthatatlan teendői közt említik a nyelvtör-
téneti szótár elkészítését. Szarvas csaknem húsz évig végezte a 
szótári munkálatokat, részt vett az adatgyűjtésben is, de a szer-
kesztés egy része is az ő feladata volt. A Magyar nyelvtörténeti 
szótár három nagy kötete 1890 és 1893 között jelent meg. A munka 
számos hibája ellenére a nyelvtörténeti kutatások nélkülözhetetlen 
segédeszköze, még akkor is, ha ma már rendelkezésünkre áll A 
magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. 

A nyelvtörténeti tanulmányok vitték Szarvast munkásságának 
egyik érdekes ágához, a szófejtéshez. Szófejtő írásai élvezetes olvas-
mányok, bár nagy részüket ma már nem fogadják el, mivel az 
újabb kutatások gyakran más eredményre jutottak. 

A népnyelv kérdései is foglalkoztatták. Három ízben volt gyűj-
tőúton, Göcsejben, a moldvai csángáknál gyűjtött, de járt Szlavónia 
magyarlakta falvaiban is. E nyelvjárásokról szóló ismertetései korá-
nak színvonalán állottak. Munkatársaival együtt csak a köznyelvi 
alakoktól eltérő jelenségeket jegyezte fel, s egy-egy jelenségre kevés 
példát sorol fel. 

Munkásságának fontos részét képezik azok a vizsgálatok, melyek 
a szókincs két rétegének, az eredeti és a jövevényszavak megvilá-
gítását kísérelték meg. Tervszerűen végezte ezt a munkát, a Nyelvőr 
majd minden számában közölt jövevényszavakkal kapcsolatos mun-
kákat. Közli például Miklosich alapvető munkáját , A magyar nyelv-
beli szláv szókat, Körösi Sándornak az olasz nyelvből átvett szavak-
kal, Schuchard Hugónak a román elemekkel foglalkozó munkáját , 
Melich János dolgozatát, a Német jövevényszók címűt. 

Különösen fontosnak tartotta a szláv elemek és a magyar—török 
egyezések feldolgozását. 

Sokaknak nem tetszettek azok az eredmények, melyeket az ide-
gen elemek kimutatásában a Nyelvőr munkatársai elértek. A nem-
tetszés okát Szarvas a nemzeti hiúságban és tájékozatlanságban 
látja. Olyan nézet uralkodott ugyanis, hogy páratlan nemzet a 
magyar, és a nyelv is ,,ős eredeti, tiszta szűz magyar nyelv", és sokan 
azt tartották, szégyen volna bevallani, hogy a magyarok olyan sok 
szót kölcsönöztek a szláv nyelvekből, mondván, hogy ez nyílt beval-
lása volna annak, hogy a magyarok műveletlenebbek voltak a szlá-
voknál. 

Szarvas megvetette a hazafiaskodást a tudományban, s elítélte 
a tudományos igazság nacionalista eredetű meghamisítását. Ezt ír ja 
többek között: „A tudomány célja, hogy földerítse, mi a való, mi 
az igazság: s e cél elérésében egyedüli kalauza, vezére az értelem 
és okszerűség, a szív és érzelem a tanácsadók sorából ki van zárva, 
s e munkálkodásban egyáltalán nem vehet részt."7 

Egyik utolsó munkájában a német jövevényszavakkal foglalko-
zott. Ez a munka a hagyatékából került elő, s Melich János megjegy-
zéseivel közölte a Nyelvőr. 
7 Keressétek az igazságot, Nyr. 22:447 
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O DELATNOSTI GABORA SARVAŠA 

Ime Gabora Sarvaša spojilo se sa pojmom nove ortologije, sa pokre-
tom negovanja jezika na kraju XIX veka koji je branio stare elemente jezika 
i sprečavao širenje i ukorenjenje novih, ali neprihvatljivih elemenata. 

Razni uslovi, kao što su bili širenje nemačkih reči, izraza, stranih 
konstrukcija, a na drugoj strani preterivanja u veštačkom stvaranju reči 
dovodili su do toga da je pretila opasnost da će se književni jezik izolo-
vati od govornog jezika. O žalosnom stanju jezika u ovo doba mnogi su 
pisali, ukazavši na razne greške. Na Akademiji se javio odjek protiv prete-
rivanja. U takvim okolnostima se pojavljuje prva rasprava Gabora Sarvaša iz 
oblasti negovanja jezika: Magyartalanságok (Barbarizmi u mađarskom jeziku) 
U ovom radu je Sarvaš pisao o raznim nepravilnostima, o stranim izrazima 
koji su se širili u mađarskom jeziku. Njegova rasprava je izazvala veliko 
interesovanje, i to ne samo zbog teme. Iz svakog njegovog reda se oseća 
snaga ubeđenja, shvatanje duha jezika i tome pridolazi još i duhovit stil 
pisanja. 

Kad mu je Akademija poverila uređivanje časopisa „Magyar Nyelvőr", 
izradio je raznovrstan i bogat program. Sa ostvarivanjem tog programa Sar-
vaš je počeo sistematsko negovanje jezika. Beskompromisno se borio protiv 
novih reči koje nisu bile stvorene po zakonitostima mađarskog jezika. On je 
smatrao da je potrebno stvaranje novih reči, ali samo u okviru poštovanja 
istorijski utemeljenih zakonitosti jezika. Svaku reč i konstrukciju koje su for-
mirane u suprotnosti sa tim zakonitostima, proglasio je nepravilnim i zahtevao 
je da se one zamene pravilnima. Njegova pogreška je pri tom bila u tome 
da je hteo istrebiti iz jezika i već prihvaćene, opštepoznate i nezamenljive reči. 

Skoro četvrt veka je branio svoje principe negovanja jezika. Ti principi 
0 normama, zakonitostima i običaju jezika, odnosno o jezičkoj intuiciji dali 
su priliku za polemisanje. 

Predmeti njegovih ideala bili su stari mađarski jezik i živi narodni jezik. 
1 sam se bavio pitanjima iz tih oblasti. 

Njegovo veliko delo Magyar Nyelvtörténeti Szótár (Rečnik istorije mađar-
skog jezika) je i danas važan izvor istraživanja istorije mađarskog jezika. 

Sarvaš je permanentno kritikovao upotrebu jezika na raznim područjima, 
npr. jezik publicistike, službeni jezik. 

ON THE WORK OF GABOR SZARVAS 
The name of Gábor Szarvas is linked to the concept of the new ortho-

logy and to the movement at the end of the 19th century for the purification 
of the Hungarian language. This movement was dedicated both to protecting 
the old elements of the language and to preventing the proliferation and 
establishment of new but unacceptable elements. 

Various factors, such as, on the one hand, the spread of German 
words and expressions and of foreign constructions, and, on the other hand, 
excesses in the artificial creation of new words gave rise to a situation 
in which the literary language threatened to become isolated from the 
spoken language. During this period, much was written on the deplorable 
state of the language, for which various errors were held to blame. At 
the Academy there emerged a counter-reaction to the excesses in the inno-
vation of new words. It was in this contentious climate that Gábor Szar-
vas's first polemical work on preserving the purity of the mother tongue 
was published: Magyartalanságok, or „Non-Hungarian expressions". In this 
work, Szarvas turned his attention to various irregularities and to the 
foreign expressions which were becoming widespread in Hungarian. His 
commentary aroused great interest, not only because of the subject-matter 

7 



18 LÁNCZ IRÉN 

itself but also because every line he wrote was imbued with powerful con-
viction and with a true appreciation of the spirit of the language, all of 
which is reinforced by the liveliness of his own style. 

After being entrusted by the Academy with the task of editing the 
review Magyar Nyelvőr, Szarvas embarked upon a rich and varied program-
me of study. Having established his project, Szarvas set to work on the 
systematic preservation and improvement of the language. He fought reso-
lutely against new words which were not formed in accordance with the 
innate, natural principles of the Hungarian language. Although he accepted 
the need for the creiation of new words, such innovations, in his opinion, 
could be valid only if they respected the historically determined rules and 
principles of the language. His attitude was that words or constructions 
formed in defiance of these principles should be condemned as irregulari-
ties, and he insisted that they be replaced by regular derivations. His one 
error was to have attempted to cleanse the language of already accepted, 
familiar and irreplacable words. 

For almost quarter of a century, he defended his principles of language 
conservation and improvement. These principles, relating to the norms, inhe-
rent laws and customs of the language, i.e. language intuition, were the 
source of considerable debate. 

The focal-points of his ideals were the old Hungarian language and 
everyday popular speech, and it was to issues in these fields that he devoted 
his attention. 

His magnum opus, Magyar Nyelvtörténeti Szótár (Historical Dictionary 
of the Hungarian Language) remains today an important source for research 
into the history of the Hungarian language. 

Szarvas was constantly critical of the use of language in various 
fields, notably journalism and advertising, administration, and science. 
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