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„Add meg nekünk a mindennapi újságunkat!" — idézi fel Szar-
vas Gábor kora emberének profán fohászát,1 ez az ember pedig 
kérelmében oly közeli hozzánk, és a múló idő mechanikus messze-
ségén túl kortársunk Szarvas Gábor is, mert már akkor ráérzett a 
publicisztika, a tájékoztatás döntő fontosságára a társadalomban élő 
ember formálásában, közösséggé kovácsolódásában. Közel áll hoz-
zánk igazi, elszánt, kemény nyelvvédő harcaiban, nyelvművelő írá-
sainak kristálytiszta érvelésében, ragyogó stílusában, amelyeken mit 
sem tompított az elmúlt száz esztendő. 

A javító toll hajlékonysága, érzékenysége, illetve keménysége 
váltakozó erősséggel ugyan, de elválaszthatatlanul ötvöződött egybe 
a Szarvas Gábor-i nyelvművelésben, így a napilapok, folyóiratok 
nyelvének kritikájában is, amelyek több okból is messze elmarad-
tak a Szarvas Gábor által megfogalmazott, és a Magyar Nyelvőrben 
közzétett nyelvi eszménytől. 

Az egyik okot a korabeli publicisztika nyelvének állapotában, 
nem pedig tudatos törekvéseiben kell keresnünk. A Bach-korszak 
lidércnyomása után felocsúdó magyar közélet a hatvanas, hetvenes 
években tucatszámra hívta életre a fővárosi és vidéki napilapokat, 
hetilapokat, folyóiratokat, a gombamódra szaporodó sajtótermékek 
a társadalmi és a tudományos élet akkora területét fogták át, ame-
lyet a szerény örökségre visszatekintő magyar publicisztika nyelve-
zetében nem tudott követni. Mint Bárczi Géza megállapította,2 a 
magyar nyelv is éppen hogy megszabadult az intézményes nyomás 
alól, a kiegyezés révén. A német nyelv hosszú uralmának nyomai 
azonban csak igen lassan enyésztek el. A napisajtó a külföldi hírek 
és a világpolitikai szemlélet szempontjából még nagyon sokáig a 
bécsi újságok függvénye, s a németből hevenyészve fordított cik-

1 Szarvas Gábor: Hírlapjaink magyarsága, 1889. 
2 Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza, Bp. 1963.; Szarvas Gáborék pub-

licisztikai nyelvművelésével ezen kívül még egy tanulmány foglalkozik: 
Dénes Szilárd: Szarvas Gábor, in. Iskolai nyelvművelő, Bp. 1959. 
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kek, hírek, táviratok (mai szóhasználattal tudósításoknak neveznénk 
őket) egy furcsa magyarságot képviseltek, azaz idegen nyelvi logi-
kát, gondolkodásmódot árasztottak. Hallgatólagos álláspontokban 
ugyan, de már akkor kiéleződött egy máig is elevenen ható kérdés, 
hogy a mindenkori sajtó csak tükrözni, apró mozzanatokban csiszolni 
képes-e egy adott közéleti nyelvállapotot, vagy vállakozhat formá-
lására, egy adott közösség életéből még hiányzó nyelvi kifejezesék 
tartós érvényű, elfogadható megteremtésére is. 

A Nyeíuőr-korabeli magyar publicisztika azonban nemcsak szín-
vonalában, hanem a nyelvről, a nyelvi normáról vallott nézeteiben 
is eltért Szarvas Gábor eszményeitől. Már a kezdődő magyar hír-
lapirodalom a nyelvújítás, a neológia szolgálatába állt a XVIII. szá-
zad végén és annak lett hathatós szószólója, az 1800-as években 
pedig a sajtó lett a buján tenyésző szóképződmények alkalmazási, 
kísérletezési területe. Ez érthető is, hiszen a híradás, a tudományos 
eredményekről való tájékoztatás szintjén sokmindent a sajtónak 
kellett és kell ma is megfogalmaznia, másrészt azonban épp a vezető 
fővárosi lapok kezén ez a mozgalom puszta szódivattá, szógyártássá 
silányult, amelynek régen halott teremtményei, a hadügyér, pénz-
ügyét, a légeny, kéneny ma már még csak nem is kísértenek. 

Ez a nem csak a sajtóra jellemző, csak abban is tükröződő nyelv-
állapot és felfogás hozta létre a Nyelvőrt és jelentett kihívást Szar-
vas Gábor induló nyelvvédő munkásságának, amely az ú j képződ-
mények ingoványos állagában a nyelvújítás előtti nyelv és a nép-
nyelv elvei szerint kívánt rendet teremteni. A publicisztikai nyelv 
véletlen és tendenciából eredő hibái ellen Szarvas Gábor a korábbi 
nyelvvédő irodalomhoz képest meglepően érett és következetes prog-
rammal lépett fel, és egy év alatt a sajtó nyelvét figyelő munka-
társak egész körét nyerte meg folyóiratának, Simonyi Zsigmondtól, 
a filozófiával is foglalkozó Bánóczi Józseftől kezdve a ma már tel-
jesen ismeretlenségbe süllyedt Tóth Józsefig és Komáromy Lajosig, 
sőt ő maga írta a legkiválóbb, ma is elevenséget lehelő nyelvkriti-
kákat. A Nyelvőr szerkesztőségi életéről nem sokat tudunk, de fel-
tehető, hogy maga Szarvas Gábor döntötte el, melyik lap vagy 
folyóirat kerüljön terítékre, mivel az érintettek reagálására mindig 
ő válaszolt. 

A Nyelvőr sajtónyelv-művelése, amint az előzményekből kide-
rült, az ortológiának, a nyelv hagyományos eszköztárából, belső tör-
vényei alapján történő megújulása mellett kötelezte el magát. Ezért 
a fellelhető hibák közül, amelyekből, mint Szarvas Gábor meg-
jegyzi, annyi volt, hogy folyóiratuk naponta is megjelenhetett volna 
tíz ívnyi terjedelemben, csak bizonyos faj tákra összpontosították 
figyelmüket, a következetlen helyesírásra, a német, a latin eredetű 
idegenszerűségekre, tükörfordításokra, és mindenekelőtt az új szóal-
kotásokra. Azt is mondhatnánk tehát, hogy jelenségközpontú nyelv-
művelést folytattak. A következőkben kíséreljük meg feltárni ennek 
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a nyelvi kritikának a természetét, stratégiáját és módszereit. 
A nyelvi elemzések a fellelt vétségek természetétől és az érin-

tettek reagálásától függően maradtak meg csupán a Nyelvőr hasáb-
jain, vagy csaptak át több fordulós vitaként, éles szóparbajként más 
napilapokra, sőt a magyar publicisztika egészére is, amihez hason-
lót — legalábbis nyelvi ügyekben — sajnos korunk sajtójában sem 
tapasztalhatunk. 

Szarvas Gábor, illetve munkatársai publicisztikai nyelvművelő 
cikkei között jelentős volt a színvonalbeli különbség, ezért érdemes 
őket külön-külön vizsgálni. 

A folyóirat munkatársai ugyan általában jó érzékkel tapintot-
tak rá a nyelvi vétségekre, a hibás szavakra, mint a bizottmány, a 
Jókai által az állam bukására ajánlott államtönk, a Természettudo-
mányi Közlönyben előforduló, igen kétértelmű lótermények, a Hon-
ban előforduló hadügyér, tanoda, ápolda, a magyartalan szerkeze-
tekre, mint az ezek a juhoktól nyerettek, Piátóban már minden 
benne foglaltatik, de cikkeik leltárszerűek, adatközpontúak és nem 
olvasmányosak, mint 1884-ben maga Szarvas Gábor is megjegyzi, 
fegyvertársai nem mindig találták el a kellő hangot, a rövidre sza-
bott száraz elméletiség nem tudta a kellő érdeklődést felkelteni. 
Észrevételeikre a későbbi nyelvfejlődés többször rácáfolt. Például 
az indok helyett az inditó okot, a történész helyett csak a történe-
lemtudóst, a hátsó gondolat helyett az utógondolatot sőt a tartalék-
gondolatot és a vezetékszándékot, hátgondolatot, a raktár és a rak-
part helyett a tárházat és a kőpartot ajánlották. Vitáikra viszate-
kintve azt mondhaj tuk tehát, hogy nagyon sok csatát vesztettek, 
a Nyelvőr mégis megnyerte a sajtó túlkapásai ellen indított harcát, 
és az elsősorban Szarvas Gábor személyes érdeme, akinek nyelvi 
írásaiban is, válaszcikkeiben is egyszerre látszanak — hogy úgy 
mondjuk — a fák és az erdő. Minden észrevétele általános elvekből 
indul ki, és oda hat vissza. 

Egyik ilyen következetes állásfoglalása volt, hogy a korabeli 
sajtó nyelvileg nem tudja betölteni rendeltetését, sőt visszaél az ol-
vasók sokaságára gyakorolt befolyásával, nyelvvédő lehetőségeivel. 
Korát messze megelőzve fogalmazza meg a sajtó szerepét: „A hír-
lapok napi szükséggé váltak, olvassa minden ember, aki csak ért 
az olvasáshoz", és nyelvi hatását: „A nyomtatott írás tekintélye és 
a hozzá függesztett nagy név varázsa lefegyverzi az átlagos ember 
kétkedését" — írja egyik cikkében,4 majd olyan gondolatokkal foly-
tatja, amelyeknek igazságát a nyelvtudomány csak mostanában kezdi 
latolgatni: „Az olvasó eltanulja újságjának kedvelt szavait, utánozza 
szófűzéseit . . . úgy ír, azon a nyelven perorál aminővel újságjai igye-
keznek lekenyerezni őt." Ebből kiindulva fogalmazza meg a publi-
cisztika pozitív, vagy ami gyakoribb, a negatív hatását: „A sajtó a 

3 Hírlapjaink magyarsága, 1883. évfolyam 
4 Az 1889. évfolyamnak az 1. számú jegyzetben idézett tanulmányáról van 

szó. 
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nyelvnek is ékesen szóló, hathatós szavú mestere, mindennapi ala-
kítója", illetve: „Valamint eddig is, úgy a jövőben is elengedhetetlen 
köteleségünknek tar t juk a napi sajtót kiválló figyelemben részesí-
teni, mert benne lát juk a bajnak fő forrását, a naponként ú j ra meg 
újra ismételt használat pedig, ha kezdetben még oly fonáknak tet-
szik is, idővel megszokottá, jártassá válik". 

Szarvas Gábor nyelvművelő írásainak kemény hangvételéről, 
ragyogó stílusáról általánosságban már ejtettünk szót, most lássuk 
konkrét vonatkozásait is! Sajtónyelvi kri t ikájának élességétől már 
nagyon elszokott a mai fül (az újságolvasóké is, de főleg az újság-
íróké), mivel a magyar nyelvművelés az elmúlt száz év alatt több-
ször módosított, szelídített etikai magatartásán, stratégiáján. Az 
egykori kemény odamondogatás máig a nyelv törvényeinek magya-
rázatával átszőtt humoros, szellemes javítgatássá változott. Egyben 
viszont nem módosultak nyelvművelésünk legszebb hagyományai, 
amiről Szarvas Gábor óta beszélhetünk: abban a követelményben, 
hogy a nyelvvel foglalkozó írás ne csak nyelvészetileg legyen hite-
les és tudományos, hanem nyelvezetében, stílusában is példamutató, 
ragyogó, vonzó olvasmány, (s amit később csak Kosztolányi Dezső 
és Halász Gyula vagy a mi Kossá Jánosunk tudott beteljesíteni). 

Lássuk ennek a könnyed-éles kritikának néhány ragyogó pél-
dájá t : „Vezércikkeinek nyelve könnyen folyó és elég gördülékeny" 
— írja az Egyetértés c. lapról, de akit ez a dicséret elandalított, csak 
a továbbiakon hökken meg: „az eredeti magyarság magasabb za-
mat ja nélkül. Az a nyelv ez, amely nem sért, nem bánt, de nem is 
ragad el". Más helyen a Magyar Hírlap nyelvét és hatásfokát tűzi 
tollhegyre: ,„A Magyar Hírlap kiválóan (elsősorban) a nép alsóbb osz-
tályai számára szerkesztett újság. Hogy olvasóink szája íze szerint 
főz-e, az más kérdés. Egyik fazékában főz (a vezércikkekben) a töb-
biekben (más cikkekben) rendszerint kotyvaszt". Voltak lapok, folyó-
iratok, amelyek mint a Pesti Napló is, a Nyelvőr fő ellenzékének 
számítottak, ezért Szarvas megkülönböztetett figyelemmel kísérte 
őket: „A Pesti Napló fordítóját pedig nem tudjuk eléggé a szerkesztő 
úr figyelmébe ajánlani. A f iúnak aranyozni való keze van. Már ko-
rábban is voltak olyan remek fordításai, mint a megkeményített 
birodalmi tannács (helyesen: a teljes), a tizenegyek tánca (német 
eredetije az elfentanz, ami tündérek táncát jelenti). Most a kincstár-
gazdagító fordítások száma tovább gyarapodott, az alpes nyomással 
(német eredetije, az alpdrücken lidércnyomást jelent)".7 

Megkapta a magáét egy másik lap is: „A Magyar Űjság is há-
lára kötelezne bennünket, ha megnevezné azt a grammatikát, amely-
nek utasítására a következő két mondatot készítette: »Nem pótol-
hatná, ha minden rovatot betöltendette volna-«".8 A Baja című 

5 L. az 1. jegyzetet! 
6 Sz. G.: Magyar nyelv a hírlapokban, 1877. évfolyam 
7 Sz. G.: Hírlapirodalmi böngészet, 1872. évfolyam 
8 L. a 7. számú jegyzetet! 
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hetilapnak már maga ajánl néhány kézikönyvet: „Ha a tisztelt 
szerkesztőség elfogad tőlünk egy jó tanácsot, minden egyéb előtt azt 
tanácsoljuk neki, ha magasabb aspirációi nincsenek, vegyen magának 
egy nyelvtant és sti l isztikát. . . higyje el, nagyon kamatozó befektetés 
lesz . . . mert akkor nem fordulnak elő a »sanyargattatva tévtanok 
által oktattattak«, vagy »az utóbbi szavazás jóízűen megkacag tátott^, 
illetve az »itt nem donyányoztatik« féle mondatok".9 

A nyelvi kritika gyújtópontjába került lapok szerkesztőségeinek 
természetesen nem volt ínyükre a „megméretés", és éles hangú 
levelekben vagy saját hasábjaikon válaszolták meg a vétségeiket 
felhánytorgató cikkeket. (Ma már ez is ritkaság.) Szarvas Gábor 
érvelése, iróniája azonban még csak ettől kapott igazán szárnyakat, 
így pl. a Fővárosi Lapok esetében10, amely a bűnhődés szónak bűn-
beesés jelentést tulajdonított, és e szó „szőnyegre hozását" ajánlja 
a Nyelvőr figyelmébe. „Talán áruba bocsássuk? — színleli a tana-
kodást Szarvas Gábor — de hisz a magyar eddig gyékényen árult. 
Szőnyegre valamit a francia és a német (ans tapet bringen) hoz.11 

Tehát azt akarta a szerkesztő, hogy szóljunk hozzá, beszéljük meg 
a szót." 

A többfordulós, ide-oda csapó viták legjelesebbjei nagyobb 
hatósugarú összegzésekre ihlették a Nyelvőr szerkesztőjét. Ilyen 
polémia gyűrűzött az Egyetértés c. politikai napilap, és a később a 
Pesti Naplóba beolvadó Reform körül. Ez utóbbinak a szerkesztője, 
a magyar irodalmi köztudatban nem túl jó érzéseket keltő Rákosi 
Jenő levélben fordult Szarvas Gáborhoz Tóth Józsefnek a lapról írt 
cikke kapcsán. Ez a levél érveiben szinte szó szerint megegyezett 
a kortárs sajtó egészének védekezésével, a nyelvi vétségeket iga-
zolni akaró válaszcikkeivel, néhány gondolatát pedig még ma is 
viszontlátjuk letisztázatlan problémáként. Idézzünk hát ebből a levél-
ből tételesen:12 

„1. Egy napilap nem lehet Vörösmarty vagy Arany nyelvén 
írva. Hogy a legjobb magyar sajátságtól lapjaink nyelve igen távol 
van, az is bizonyos. Még akkor sem lesz hibátlan, mikor esetleg 
minden akadémikus jól fog magyarul tudni, mely esettől még na-
gyon távol vagyunk. 

A magyar újságírónak nagy akadálya van abban, hogy jól 
tudjon magyarul í r n i . . . még az is, aki egészen ép nyelvet vitt 

9 Magyar nyelv a hírlapokban, 1874. évfolyam 419. 1. 
10 Sz. G.: A Fővárosi Lapok, a logika és a nyelvészet, 1879. évfolyam, 128. 1. 
11 Szarvas Gábor és XIX. század végi nyelvművelők többsége kifogásolta a 

szőnyeggel alkotott ilyen értelmű szólásokat, a későbbi nyelvfejlődés vagy 
korunk néhány hangadó nyelvésze azonban nem nekik adott igazat. így 
O. Nagy Gábor Mi fán terem? című művébe is bekerült. 

12 Rákosi Jenő levelének idézett részleteit Szarvas Gábor a Nyelvőr 1873. 
évfolyamában (123. 1.) megjelent, A Nyelvőr a sajtó ítélőszéke előtt című 
tanulmányába építette bele, és mindjárt válaszolt is az ott felsorakoztatott 
érvekre. 
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magával valamely szerkesztőségbe, hamar fölcserélte a maga tisz-
taságát a mi bábeli zavarunkkal". 

Rákosi Jenő ennek okát a következőkben látta: 
1. A nyelv küszködő állapotában, mint mondja, a Nyelvőr 

sincs sok dologgal tisztában, s tőlük, hírlapíróktól vár ja el, hogy 
tudják, mi a helyes; 

2. Az újságíróknak gyorsan kell végezniük munkájukat . (Ezt 
hangoztatta a Magyar Hírlap is más helyen: ,,A sebtében dolgozó 
zsurnalisztának, bármennyire akarná is, nincs arra ideje, hogy sür-
gős munkája közben még szókon is törje a fejét".13 Másokat maga 
Szarvas idéz: „Abba a formába öntjük a gondolatokat, amelyik 
éppen kezünk ügyébe esik; ha az rossz, nem a mi hibánk, mi örök-
ségül vet tük át a múltból".14) 

3. Rákosi harmadik érve az idegen forrásokra hivatkozott: a 
lapnak jórészét németből, egy kicsit franciából, egy kicsit angolból 
fordítják. Legkiválóbb munkásaink mind töltöttek több-kevesebb 
időt külső o r szágban . . . állandóan kénytelenek külföldi politikai 
munkákat olvasni. Hogy ne tompulna el a gyengébb nyelvérzék, 
különösen a szórend iránt. Egyes munkások a Bach-korszakban ide-
gen nevelésben részesültek, és most tanulják új ra anyanyelvüket. 

4. Ma is sokszor elhangzik Rákosi negyedik érve: „Minden 
újabb jelenség, ú j felfedezés a hírlapokból terjed el, a hírlapírók 
veszik idegen forrásból, s gyárt ják jól-rosszul az ú j elnevezést az 
eredeti befolyása alatt. Mindezen munkára a rövid huszonnégy órá-
nak néhány órája áll rendelkezésünkre." 

5. Még elgondolkodtatóbb a következő gondolatsora: „ . . . ha 
még csak az lenne a rossz, ami idegen forrásokból a sajtó napi 
munkássai által készül. De méltóztassék az eredetit olvasni! Vegye 
apróra honatyáink beszédeit, akadémikusaink fölolvasásait, akiknek 
módjában áll jól meghányni, napokig csiszolgatni, amit közre akar-
nak bocsájtani. Nem ugyanaz a bábeli zagyvalék-e az is". 

A Reform szerkesztője csak azután tért rá levelének konkrét 
okára: a Tóth József által bírált hibák java része egy kitűnő aka-
démikus művéből került a cikkébe. Érheti-e gáncs a lapot azért, 
mert egy akadémikus nyelvét nem ellenőrizte? A másik kifogásolt 
mondat pedig egy hitközség nyilatkozatából vett idézet, annak 
nyelvéért is a lapot terheli a felelősség? A Nyelvőr pedig arra kéri, 
ne esetlegességeket bántalmazzon, hanem igyekezzék generalizálni 
a hibákat és felismerni forrásukat. „Vannak szók, vannak egész 
frázisok, melyeket szívesen odaadnánk a jókért, csak kapjunk." 

Szarvas Gábor a gyakran hallott mentségek, kifogások java 
részének hamar felfedi a fonákját . A Nyelvőr nem is írt olyan 
hibáról, amelyben nem volt biztos. Arra nem lehet tekintettel, hogy 

13 A Magyar Hírlap véleményét Szarvas Gábor a folyóirat 1877. évfolyamá-
ban idézi, A magyar nyelv a hírlapirodalomban c. írásában. 

14 A gyors munkával kapcsolatos érvekre a Nyelvőr 1883. évfolyamának A 
magyar nyelv a napisajtóban c, írásában tér vissza Szarvas Gábor, 
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egy hiba véletlen-e, vagy gyakori, mint ahogy az orvos sem néz 
arra, hog véletlenül, vagy meglökés következtében tört-e el a láb, 
csak az orvoslás a célja. 

Az újságírók gyors munkáját sem fogadta el mentségül: „Néz-
zük meg az angol, francia, a német lapokat, úgy hisszük, azok is 
csak gyorsan dolgoznak, mégis nagyobbrészt hibátlanok." Ellenér-
veire későbbi cikkeiben is visszatér:15 „A hírlapírónak nem is kell 
azt símítgatni, ami nélkülözhetetlen alapföltétele az írásnak", majd 
pedig: „Nem találunk Európa művelt népei között egyet sem, amely 
első és elengedhetetlen feltétel gyanánt meg ne követelné, hogy ki 
tollat vesz kezébe, úgy tudjon vele bánni, hogy amit mond és ír, 
abban a legkövetelőbb olvasó sem találjon semmi kivetnivalót". 

Azt is megengedi, hogy a szóba hozott hibák csakugyan akadé-
mikustól erednek, de máshol (külföldön) ilyen hibával telt cikket 
vagy nem közölnek, vagy ha közlik, kijavítják. (Valljuk meg, azért 
Szarvas Gábornak ez az elve ma sem olyan egyszerű a gyakor-
latban.) 

A szőrszálhasogató gáncsoskodás vádját is visszautasítja. Ismét-
lődő jelenségekről van szó, írja, többször megrótt, világosan kimu-
tatott hibákról, melyeket évek óta ostoroz a Nyelvőr, de épp oly 
divatosak, mintha minden leírt betű, mely kiirtásukat vette célba, 
kitartásra, állhatatosságra buzdítaná az illetőket. 

A kemény, határozott válasz ellenére is az látszik valószínűnek, 
hogy a sajtó érzékeny, széles körű reagálása hatással volt Szarvas 
Gáborra. Bár az idézett elveket, érveket többször cáfolja későbbi 
cikkeiben, így 1877-ben: „Mikor megneveztük a hibákat, azzal 
álltak elő, hogy a rámutatásnak nincs semmi értéke, ha jót nem 
tudunk a helyére állítani. Megtettük kívánságukat, erre ismét serege 
támadt a kifogásoknak",16 más helyen pedig: „a már szájra járó 
sablonokká vált korcs frázisok egész seregét használják, . . . mintha 
Bugát (a hírhedt szócsintan megalkotója) tűz lelke szállott volna 
beléjük". A Nyelvőr hírlapirodalmi rovata több évben betöltetlenül 
maradt, pedig ekkor, az 1890-es években maguk a napilapok, folyó-
iratok hiányolták, mert az ortológia merevségei ellenére már ma-
radandóan átvitte a köztudatba, hogy a nyelvnek fejlődésében is 
hűnek kell lennie önmagához. 

Ugyanakkor Szarvas Gábor is módosított szigorú elvein. A for-
dulatot 1883 hozta meg: „Ha ítéletünkben igazságosak akarunk 
lenni, a napi sajtó nyelvét nem mérhetjük ugyanazzal a mértékkel, 
mint az irodalomét, de nem a gyorsaság miatt, hanem mert nyel-
vünk teljes forrongásban van. A javítás, útmutatás nagyobbára csak 
általánosságban mozog, csupán osztályokat érint, a kivitelt, az elvek 
alkalmazását az irodalomra bízza. A keresés időt igényel, a válasz-
tásnak megfontolásra van szüksége. Gyorsaság és fontolgatás pedig 

15 Az 1. számú jegyzetben idézett tanulmányában. 
16 Az 1877. évfolyam 260. lapjától. 
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örökös harcban élő elemek. Az igazságosság ú t ján haladni akaró 
bírálatnak ezt számba kell vennie".17 

Szarvas Gábort sokszor vádolták dogmás merevséggel, de ez 
a mozzanat ellene mond ennek az állításnak, hiszen épp célja meg-
valósulásának közelében képes volt nézeteinek helyesbítésére, s ez 
mit se von le nyelvművelésének következetességéből, amelynek 
máig ható üzenete a keménységgel párosuló elkötelezettség a nyelv 
dolgaiban. 

r e z i m e 

KRITIKA JEZIKA MAĐARSKE PUBLICISTIKE U ČASOPISU „MAGYAR 
NYELVŐR" I U ČLANCIMA GABORA SARVAŠA 

Gabor Sarvaš je napisao više članaka i radova o jeziku, jezičkim i stil-
skim greškama mađarske publicistike 70-ih i 80-ih godina XIX veka, a kao 
redaktor časopisa „Magyar Nyelvőr" okupio je oko sebe 10—15 saradnika 
koji su stalno pratili mađarske dnevne listove, stručne i popularne časopise 
i napisali kratke kritike ili studije o jezičkom nivou i greškama istih. Glavni 
urednici i saradnici listova i časopisa su i reagovali na te dosta oštre kri-
tike, naročito oni koji su bili protivnici koncepcije Gabora Sarvaša o nego-
vanju mađarskog jezika. 

Cilj ovog rada je da prikaže kratak istorijat, metode i rezultate te 
borbe oko načela negovanja jezika i obnove stila mađarske publicistike. 

Rad se sastoji iz sledečih elemenata: 
1. Članci i radovi Gabora Sarvaša o jeziku publicistike; načela i metode 

negovanja jezika u ovim radovima; 
2. Mišljenje Gabora Sarvaša o ulozi dnevnih listova i časopisa u nego-

vanju mađarskog jezika; 
3. Koncepcija časopisa „Magyar Nyelvőr" o kritici jezika publicistike, 

članci i radovi ostalih saradnika časopisa; 
4. Greške koje su našli saradnici časopisa u jeziku i stilu tih časopisa 

i listova (germanizmi, kalkovi, druge strane reči i konstrukcije itd.); 
5. Reagovanje listova i časopisa na jezičku kritiku časopisa „Magyar 

Nyelvőr"; 
6. Rezultati aktivnosti Gabora Sarvaša i njegovog časopisa u pobolj-

šanju jezika i stila mađarske publicistike. 

A CRITICAL SURVEY OF THE LANGUAGE OF HUNGARIAN 
JOURNALISM IN „MAGYAR NYELVŐR" AND IN THE 

ARTICLES OF GÁBOR SZARVAS 
Gábor Szarvas wrote numerous articles and studies on the language, 

and the linguistic and stylistic errors of Hungarian journalism in the 70's 
and 80's of the 19th century. As editor of the journal Nyelvőr, he gathered 
round him some 10—15 collaborators who regularly scrutinised the Hunga-
rian daily papers and the technical, scientific and popular journals, and 
wrote short critical reviews or studies on their language level and the 
errors they contained. The chief editors and journalists of these publica-
tions, particularly those who opposed Szarvas's conception of preserving 
the purity of Hungarian, reacted forcibly to the often trenchant criticism. 

The aim of this paper is to provide a short historical review, delineating 
the course and outcome of the battle over the principles of the conserva-

17 A magyar nyelv a napisajtóban, 1883. évfolyam 217. 1. 
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tion of the language and the need for improvement in the style of Hun-
garian journalism. 

The paper deals with the following: 
1. Szarvas's articles and studies on the language of journalism; the 

principles and methods of preserving the purity of the language, as revealed 
in these works. 

2. Szarvas's opinion of the role of daily papers and journals in con-
serving and improving the language; 

3. The critical approach of the journal Nyelvőr towards the language 
of journalism; the articles and works of other collaborators on the journal; 

4. The errors detected by the contributors to Nyelvőr in the various 
Hungarian newspapers and journals (these errors include Germanisms, neo-
logisms, caiques or loan-words, and other foreign words and constructions); 

5. The reactions of the newspapers and journals to the criticism by 
Nyelvőr; 

6. The effect of Gábor Szarvas's work and of his journal on the impro-
vement of the language and style of Hungarian journalism. 
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