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2.3: Nyelvtörténeti korszakok  

 

A magyar nyelvtörténet korszakolásához nyelvünk diakrón (történeti) szemléletű 

vizsgálata szükséges. A kijelölt korszakhatárok nem teljesen szilárdak, mégis 

egyértelműen elkülöníthetőek egymástól az egymást váltó nyelvi rendszerek. Az egyes 

korszakok kijelölésében a nyelvészek történettudományi tényekre is támaszkodnak, 

hogy segítsék a tájékozódásunkat.  

A magyar nyelv történetének fő korszakai: 

ősmagyar kor: az ugor nyelvközösség felbomlásától a honfoglalásig (859-896) 

 nincsenek írásos emlékeink ebből a korból, a későbbi nyelvemlékek és a rokon 

nyelvek vizsgálata segíti a kutatásokat ← nyelvemléktelen kor 

 változások a hangrendszerben:  

 a magas és mély hangrendű szavak mellett kialakultak a vegyes hangrendű 

szavak is 

 ebben a korszakban minden szótő magánhangzóra végződött (pl. harmu → 

három, nogyu → nagy) 

 az uráli alapnyelv öröksége, hogy szavaink többsége alsó vagy középső 

nyelvállású rövid magánhangzóra végződött, majd az ősmagyar korban a 

tővégi magánhangzók zártabbá váltak (pl. dzsindzsü [tör.] → ’gyöngy’) 

 a hosszú magánhangzók kialakulása ebben a korszakban kezdődhetett meg 

(pl. á, é, í) 

 a mássalhangzó-rendszerben megjelentek a zöngétlen p, t, k hangok zöngés 

párjai: b, d, g    

 a finnugor alapnyelv szókezdő p hangja általában f hanggá változott (pl. fa, 

fű, fészek)  

 a j-s utótagú kettőshangzók (diftongus) í-vé vagy é-vé alakultak át 

 az alapnyelvi szavaink kialakulása az uráli, finnugor és ugor együttélés korára 

tehető; ezek a szavak a mindennapi élet elemi tényezőit nevezik meg, így 

testrészeket (pl. szem, száj, fej), rokoni viszonyokat (pl. ős, nő, apa), természeti 

jelenségeket (pl. ősz, világ, ég) és alapvető cselekvéseket (pl. szül, él, hal); 

kimutathatóan mintegy 700 szavunk tartozik ide, de ennél sokkal többet őrizhet 

nyelvünk  

 változások a szókincsünkben (lexika): a honfoglalást megelőző időkben sok 

néppel érintkeztük, és ennek során olyan szavak kerültek át a nyelvünkbe, 

melyek az új környezet valóságelemeit nevezték meg (pl. állattartás, 

földművelés, társadalmi élet stb.), és amelyekre nem volt saját szavaink, így 
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iráni (pl. kard, tíz, tej), szláv (pl. csuka, pagony, cseresznye), de leginkább török 

(pl. tyúk, sajt, oroszlán, turul, tenger) szavakkal bővült a szókincsünk 

 változások a nyelvtani rendszerben: a toldalékok rendszere az igei 

személyragokkal, az igei módjelekkel, a birtokos személyjelekkel, a középfok 

jelével, a tárgyraggal és viszonyragokkal bővült 

 változások a mondattanban: a mondatok felépítése (szintaxis) összetettebbé 

válik, létrejönnek a mellékmondatok alapvető típusai  

 

ómagyar kor: a honfoglalástól a mohácsi csatáig (1526) 

 az államalapítás, a kereszténység felvétele − a társadalmi (szociológiai) és 

gazdasági változások mellett − magával hozta a latin betűs írásbeliséget is, mely 

a türk eredetű rovásírást váltotta fel 

 az ómagyar korból már fennmaradtak írásos emlékek ← nyelvemlékes kor 

 az írásbeliség megjelenési formája elsősorban a kódexirodalom (kézzel írott 

könyvek) volt ← kódexek kora (pl. Jókai-, Bécsi-, Müncheni-, Birk-kódex) 

 

A Leuveni kódex (13. század második fele) az Ómagyar Mária-siralommal  

 a korszak végére az egyházi, vallásos emlékek mellett megjelentek a világi 

(profán) tematikájú magyar nyelvű szövegek is 

 ebben a korszakban a magyar nyelv alapvetően különböző nyelvjárásokban 

(dialektus) létezett 

 az ómagyar korszakban keletkeztek a legfontosabb szórvány- és kéziratos 

szövegemlékek (pl. Tihanyi alapítólevél, Ómagyar Mária-siralom stb.) 

 a mindennapi beszédben még nem létezett a magázódás, a tegeződés volt az 

általános 
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 változások a hangrendszerben:  

 változáson mentek keresztül a mássalhangzók, a zárhangok egy része 

réshanggá alakult át (pl. szókezdő k > h – kolme [finn] → három)  

 a mássalhangzó-rendszerben még nincs meg a c, zs, dz, dzs, v és ty hang, a 

jövevényszavaink ilyen hangjait más meglévő hangok pótolták 

 folytatódik az ősmagyar korban elkezdődött tendencia: a tővégi 

magánhangzók zártabbá válnak (pl. hodu → ’had’, utu → ’út’ – Tihanyi 

alapítólevél) 

 a szavak végéről lekoptak a magánhangzók (pl. hotulm → ’hatalom’, úr → 

’úr’ – Halotti beszéd), kivéve azokat a szavakat, melyeket rag zárt le (pl. 

nopun → ’napon’ – Halotti beszéd) 

 kiteljesedett a kettőshangzó-rendszer: pl. iü, iu, ou stb., de a korszak végére 

el is tűntek 

 a kettőshangzók egyszerűsödése hozta magával a hosszú magánhangzó-

rendszerünk végleges kialakulását, – a tendencia feltételezhetően már az 

ősmagyar korban elindult – és ezáltal létrejöhettek a rövid-hosszú 

hangpárok pl. o-ó, ö-ő stb. 

 a magánhangzók nyíltabbá váltak: a felső nyelvállású magánhangzók 

középső vagy alsó nyelvállásúvá alakultak át pl. u > o – pukul → ’pokol’ 

(Halotti beszéd) vagy o > a – munorau → ’mogyoró’ (Tihanyi alapítólevél) 

 a magánhangzók egy része ajakkerekítésessé vált: i > ü, ë > ö stb. 

 megnyúltak a rövid magánhangzók: pl. vizü → ’víz’, ami összefüggésben 

lehet a szóvégi magánhangzók lekopásával, ugyanis a megnyúlás pótolta a 

lekopott hang által okozott időtartambeli veszteséget 

 változások a szókincsünkben: újabb szláv (pl. kereszt, pap, szent), latin, 

elsősorban egyházi és az oktatással összefüggő kifejezések (pl. legenda, apostol, 

professzor) és német (pl. polgár, cégér, soltész) eredetű szavak kerültek a 

nyelvünkbe 

 a névelők kialakulása: a mutató névmásból kezdetben a határozott névelő, 

később a határozatlan névelő jött létre 

 

középmagyar kor: a mohácsi csatától (1526) a felvilágosodásig (1772) 

 a korszak történelmi eseményei – pl. három részre szakadt ország, török 

hódoltság, tizenöt éves háború, Rákóczi-szabadságharc – erősen hatottak 

nyelvünk életére is 
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 a kultúra területén segítette a fejlődést a reformáció és a könyvnyomtatás, ami 

meghatározta a nyelv fejlődését is, pl. magyar nyelvű nyomtatott hitviták, 

Károli Gáspár (1590) és Káldi György (1626) Biblia-fordítása 

 

Vizsolyi (Károli) Biblia (1590) 

 a vallásos tematikájú szövegek mellett – már az ómagyar kor végén – újabb 

műfajú emlékek születnek pl. emlékiratok, bírósági iratok, naplók, útirajzok stb. 

 bár a hivatalos és a társalgási nyelv a latin volt, a magyar nyelv egységesülése, a 

szótárak és nyelvtanok megjelenése, a magázódó formula kialakulása az 

anyanyelv erősödését jelezték 

 hangtani, lexikai és nyelvtani szempontból a korábbiakhoz képest kevésbé 

jelentős változások mentek végbe  

 

újmagyar kor: a felvilágosodástól (1772) napjainkig 

 nyelvünk fejlődésére a legnagyobb hatást a felvilágosodás, a nyelvújítás és a 

reformkor fejtette ki 

 bővült és jellegében is megújult a magyar nyelv szókincse 

 létrejött a magyar nyelvi egység és kialakult az irodalmi nyelv 

 1832-ben Vörösmarty Mihály irányításával megjelent az első magyar helyesírási 

szabályzat 

 1844-ben az országgyűlés államnyelvvé nyilvánította a magyar nyelvet 

 

 

 Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézikönyvek  
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A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (TESZ) 

 

A szótár 1967 és 1976 között jelent meg Benkő Loránd szerkesztésében. Formailag 

három kötetből áll, mely 1984-ben egy mutatóval bővült ki. A TESZ a magyar nyelv 

leírásának, történetének alapvető kiadványa és kutatási forrása. Tartalmilag a magyar 

szókészlet köznévi elemeit dolgozza fel, hozzávetőlegesen 12.000 szócikket foglal 

magába. A magyar szavak eredetét kutatva a mai napig ez a legmegbízhatóbb forrás 

a kutatók és a laikus érdeklődők számára egyaránt. 

 

Történeti szótárak: 

o Magyar Nyelvtörténeti Szótár. A legrégibb nyelvemlékektől a 

nyelvújításig I-III. Bp., 1890-1893 (NySz)  

o Magyar Oklevélszótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló 

magyar szók gyűjteménye. Bp., 1902-1906. (OklSz) 

o A Magyar Nyelvújítás Szótára. A legkedveltebb képzők és képzésmódok 

jegyzékével. Bp., 1902-1908 (NyÚSz) 

o Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, Bukarest, Bp., Kolozsvár, 1975-től 

 

Értelmező szótárak: 

o Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára, I-VI. Pest, 

1862-1874. (CzF) 

o Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára, I-II. Pest, 1867-1873. (Ball) 

o Balassa József: A magyar nyelv szótára I-II. Bp., 1940. (Balassa) 

o A magyar nyelv értelmező szótára I-VII. Bp., 1959-1962 (ÉrtSz) 

o Magyar Értelmező Kéziszótár I-II. Bp., 1972 (ÉKSz) 

o A Magyar Nyelv Nagyszótára, Bp. 2006- (Nszt) 

 

Nyelvtörténeti összefoglalók: 

o Bárczi Géza, Benkő Loránd, Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Bp. 

1967. 

o Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp. 1998. 

o Magyar nyelvtörténet. Szerk. Kiss Jenő, Pusztai Ferenc. Bp., 2003. 

 

Grammatikai összefoglalók: 
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o A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan 1-2. Bp., 1961-1962. 

(MMNyR) 

o Magyar Grammatika. Bp., 2000. 

o É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter: Új Magyar Nyelvtan. Bp. 

1998. 

o Strukturális Magyar Nyelvtan. 1-3. szerk. Kiefer Ferenc. Bp. 2000. 

 

Nyelvtudományi kézikönyvek: 

o Magyar dialektológia. szerk. Kiss Jenő. Bp. 2001. 

o Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya. Bp. 2004. 

o Aczél Petra - Adamik Tamás - Adamikné Jászó Anna: Retorika. Bp. 

2005. 

o Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana. Bp. 2001. 

 

 

 

 

 

 

A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek  

 

 nyelvemlék: a nyelv egy korábbi állapotát tükröző és a későbbi korokig 

fennmaradt írásbeli megnyilatkozás 

 a történeti (diakrón) vizsgálat a nyelvemlékek segítségével kutatja a nyelvünk 

változásait a hangállománytól a szövegformákig 

 az uráli eredetű nyelvek közül a magyar nyelvemlékek a legkorábbiak 

 a magyar írásbeliség elsősorban a nyugati nyelvekkel és kultúrákkal való 

érintkezés, az államalapítás és a kereszténység felvételétől számítható 

 ezek eleinte nem magyarul, hanem idegen nyelven (pl. latinul) születtek, később 

néhány magyar szó is szerepel a fennmaradt szövegekben, majd a nyelvemlékek 

teljes terjedelmükben magyarul íródtak  

Nyelvemléktípusok 

Szórványemlékek: 

A szöveg idegen nyelven íródott, de szerepelnek benne elszórtan magyar 

kifejezések (általában földrajzi vagy személynevek)  

Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzásáról (950-951) 

https://moly.hu/alkotok/kiss-jeno
https://moly.hu/alkotok/gosy-maria
https://www.libri.hu/szerzok/aczel_petra.html
https://www.libri.hu/szerzok/adamik_tamas.html
https://www.libri.hu/szerzok/adamikne_jaszo_anna.html
https://bookline.hu/szerzo/tolcsvai-nagy-gabor/32786
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Bíborbanszületett Konstantin egy aranypénzen 

 külföldi szórványemlék 

 a bizánci császár a fiának írta görögül 

 közel 50 magyar szó található benne: pl. Álmos, Árpád, Etelköz, Tisza, Maros 

A veszprémi apácák adománylevele (Szent István korában, 1000 körül) 

 

Az adománylevél 

 az eredeti oklevél nem maradt fenn, egy másolata ismert 1109-ből 

 latin és görög nyelven íródott oklevél, mely az apácák javait rögzíti 

 dunántúli magyar helynevek szerepelnek benne: pl. Kenese, Csittény, 

Gerencsér 

A tihanyi apátság alapítólevele (1055) 
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Az alapítólevél kezdősorai 

 I. András király által íratott latin nyelvű birtokösszeírás 

 az 58 benne található magyar szó zömmel tulajdon- és köznév pl. Balatin → 

Balaton, Tichon → Tihany, monoreu bokorea → mogyoróbokorra, de ebben a 

szórványemlékben maradt ránk az első ismert magyar nyelvű mondattöredék 

is: feheruuaru rea meneh hodu utu rea → Fehérvárra menő hadi útra 

 

Anonymus: Gesta Hungarorum (1200 körül) 

 

A geszta (latin szó jelentése: tettek, viselt dolgok) első oldala 

 az ismeretlen szerző (Anonymus → névtelen) a szórványemléket P. mester 

néven jegyzi és valószínűleg III. Béla király jegyzője volt  

 a krónika (történeti írás) a magyarok történetét írja meg a szkíta őshazából 

való kivonulástól Szent István uralkodásáig 

 a számos személynév mellett helyneveket is találunk a nyelvemlékben, pl. 

saruuar → Sárvár, satmar → Szatmár, matra → Mátra 



9 

 

Kézírásos/kéziratos nyelvemlékek: 

Szövegemlék: olyan nyelvemlékek, melyek (a szórványemlékekkel szemben) 

már teljes egészében magyarul íródtak, formailag ezek a szövegek rövidebb 

vagy hosszabb terjedelműek, kézírásosak vagy nyomtatottak, tartalmilag 

pedig vallásos vagy világi tematikájúak 

Halotti beszéd és könyörgés (1192-1195) 

 

A Halotti beszéd és könyörgés kezdősorai a Pray-kódexben 

 az első összefüggő magyar nyelvű (és általában finnugor) szövegemlék 

 a latin nyelvű Pray-kódexben maradt fenn; Pray György 1770-ben fedezte fel 

és ismertette a szöveget 

 temetési beszéd, feltételezhetően a pap a koporsó leengedése után mondta el 

 két részből áll, egy 26 soros beszédből (retorikai elemekkel pl. a hallgatóság 

megszólítása) és egy 6 soros könyörgésből 

 a beszéd tematikus felépítése: 

 a halál eredete 

 a kiűzetés 

 ok: a bűnbeesés 

 következmény: az emberi szenvedés 

 általános emberi halandóság 

 könyörgés: az élők kérik Istent, hogy a halott üdvözülhessen 

 a Halotti beszéd nyelvi sajátosságai: 
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 az értelmezést elősegítheti, ha az eredeti szöveg mellett az egykori olvasatot 

és az értelmezést is tanulmányozzuk 

 a hangok szintjén: 

 csak rövid magánhangzók pl. latiatuc → ’látjátok’ 

 a zártabb magánhangzók később nyíltabbá váltak: u > o, o > a; pl. 

pukulnak → ’pokolnak’, homu → ’hamu’, holsz → ’halsz’ 

 nincs teljes hasonulás pl. hadlava → ’hallotta’ 

 nincs következetes hiátustöltés pl. halalaal → ’halálával’ 

 a g hang később gy hanggá változik pl. vogmuc → ’vagyunk’ 

 később kikopnak az itt még meglévő diftongusok pl. homou → ’hamu’ 

 az i hang jele az y pl. feleym → ’felebarátaim’ 

 nem érvényesül a hangrenden alapuló illeszkedés törvénye pl. fajánek, 

halálnek 

 a szóelemek szintjén: 

 a toldalékok a szótőhöz tapadnak, de: gimilce tul → ’gyümölcstől’ 

 a szavak szintjén: 

 két szó kikopott a szókészletünkből, de a szövegkörnyezet (kontextus) 

alapján ki tudjuk következtetni a jelentésüket: isa → ’bizony, íme’, heon 

→ ’csupán, csak’ 

 a grammatika szintjén: 

 szerepel benne elbeszélő múlt -á/-é pl. teremtevé → ’teremtette’, engedé 

→ ’engedte’ 

 a régmúlt (összetett múlt) is megtalálható a szövegben pl. odutta valá → 

’adta volt/adta’ 

 nincs központozva a szöveg (írásjelhasználat), kivéve a mondatzáró pont 

használata 

Ómagyar Mária-siralom (1300 körül) 
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Az Ómagyar Mária-siralom 

 feltételezhetően Észak-Itáliában írták, szerzője ismeretlen 

 1922-ben fedezték fel a Leuveni-kódexben 

 vélhetően a prédikáció előtt mondogatták vagy énekelték 

 egy latin vers (vagy több költemény részletének) művészi fordítása 

 az első ismert magyar költemény 

 alaptémája: Mária siratja a keresztre feszített fiát 

 költői eszközök a szövegben:  

 rímek pl. urudom/fiodum 

 figura etymologica (szótőismétlés) pl. Világ világa,/Virágnak virága 

 alliteráció (betűrím) pl. Sirolmol sepedik 

Königsbergi töredék és szalagjai (12-13. század) 

 töredékes nyelvemlék, az eredetileg terjedelmes szöveget tartalmazó 

lapokat felszabdalták és kódexek kötéséhez használták fel 

 helyesírása a Halotti beszédre emlékeztet 

 latin sorok közé vagy mellé írt magyar nyelvű jegyzetek; alapvetően a 

fogalomkörök szerint csoportosított latin kifejezések magyar megfelelői ← 

glossza 

Gyulafehérvári sorok (13. század második fele) 
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 latin prédikációvázlatok margóján talált magyar nyelvű rímes sorok 

Jókai-kódex (14. század második fele) 

 

A magyar kultúrtörténet első könyve: a Jókai-kódex 

 nagy terjedelmű, kézzel írott könyv 

 az eredeti elveszett, az ismert másolat keletkezése a 15. század közepére 

tehető 

 a legrégibb magyar nyelvű könyv 

 Assisi Szent Ferenc életét és legendáit mutatja be  

Huszita Biblia (15. század) 

 az első magyar nyelvű (majdnem teljes) Biblia-fordítás 

 részleteit a Müncheni-, a Bécsi- és az Apor-kódexben fedezték fel 

Margit-legenda (1510) 

 a nyelvemlék Ráskay Lea domonkos apáca másolatában maradt ránk, 

Árpád-házi Szent Margit életét mutatja be  

Nyomtatott nyelvemlékek: 

Az első magyar nyelvű nyomtatvány a 16. században jelent meg, bár az első 

nyomdát 1471-ben alapította Hess András Budán. Tehát a nyomtatott 

nyelvemlékeink a mohácsi csatát követő időszakban kerültek ki a nyomdákból. 

A legelső nyomtatványok bibliafordítások voltak, ezeket követték a 

nyelvtankönyvek, a szótárak és az első magyar helyesírási szabályzat. 
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Sylvester János: Új Testamentum (1541), Magyar-latin nyelvtan (Grammatica 

Hungarolatina) 

Károli Gáspár: Szent Biblia (Vizsoly, 1590) 

Szenczi Molnár Albert, latin-magyar, magyar-latin szótár (1604)  

Geleji Katona István: Magyar grammatikátska 

Dévai Bíró Mátyás: Magyar helyesírás (Ortographiy Ungarica) 

Szabács viadala (15. század):  

 a 150 verssorból álló krónikás szövegtöredék a magyar világi költészet 

legelső fennmaradt emléke, mely Mátyás király egyik haditettét, a 

szabácsi vár bevételét meséli el 

 

 

 Néhány szöveg nyelvi szempontú bemutatása a régi magyar irodalom köréből 

 

 A 16. századig nem alakulhatott ki egységes magyar irodalmi nyelv, mivel addig 

a szerzők a saját nyelvjárásukban alkottak.  

 Az egységes nyelvi norma kialakulását egyrészt a kódexek és oklevelek 

elterjedése, másrészt a királyi udvar országos szintű adminisztrációja indította 

meg. 

 A nyelvi egységesülés igazi úttörői a humanisták, akik a vallási tanokat 

anyanyelven kívánták eljuttatni a hívekhez. 

 Újabb lendületet kapott az egységesülő írott nyelvünk azáltal, hogy a reformáció 

során magyar nyelvű biblia- és zsoltárfordítások születtek, és terjedt az 

anyanyelvi oktatás is. 

 Megkezdődött a nyelvi jelenségek és a helyesírás tudományos vizsgálata. 

 Nyomdákat alapítottak országszerte. 

 Később, az ellenreformáció alatt, Pázmány Péter vezetésével újabb jelentős 

előrelépések születtek az egységes anyanyelv és irodalmi nyelv kialakulásának 

irányába, melyet a megszülető nyelvtani leírások, szabályzatok is elősegítettek. 

 Az ellenreformáció idejének uralkodó művészeti-irodalmi korstílusa a barokk, 

mely a 17. század végén alakult ki. 

 A barokk irodalmi stílus nyelvi jellemzői közé tartozik: 
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 a monumentalitás  

 a mozgalmasság 

 a gazdag díszítettség 

 a képzettársításon alapuló szóképek használata  

 a hasonlatok, ellentétek és rokon jelentésű szavak (szinonima) halmozása 

 a bonyolult rímképlet 

 a szónokias (patetikus) hangnem 

 a legismertebb magyarországi barokk szerzők Pázmány Péter és Zrínyi 

Miklós 

 a művészien szerkesztett többszörösen összetett mondatok (körmondat) 

használata, gyakran közmondásokkal díszítve  

 

„Azért tegyünk törvényt magunkra, vétkesítsük magunkat, 

sirassuk most bűneinket, hogy akkor ne sírjunk, mikor a világ 

előtt bűneink kitudódnak, mikor az utolsó sentencia kiadatik: 

hanem az igazakkal örüljünk és vigadjunk örökkön-örökké.” 
(Pázmány Péter: Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl) 

 

„Mert igaz mondás, hogy az ag lóból nehéz poroszkát csinálni, 

ag fából nehéz gúst tekerni, horgas tőkét igenesíteni, a fejér 

gyapjat, ha egyszer fekete festékbe mártod, ki nem tisztul, az új 

fazékről nehéz lemosni az először belé-vett szagot... így nehezen 

hadgya vétkét, aki ahhoz szokott és abban nevelkedett.”  
(Pázmány Péter: Prédikáció) 

 

„Ez a rettenetes sárkány, a török, Váradot, Jenőt tűlünk elvette, 

sok ezer lelket rabságra vitt, sokat a kardnak élivel emésztett 

meg; Erdélyt, koronánk egyik legszebbik boglárát felprédálta, 

zavarta, fejedelmét eltiporta, gázolja nemzetünket, országunkat, 

mint egy erdei kan a szépen plántált szőlőt... De ha az oktalan 

állatok a magok barlangjoknak bántódásáért, a magok 

kölyköknek elviteléért készek a halált szenvedni: mennyivel 

minékünk inkább, kik dicsőséges magyar vérnek maradéki 

vagyunk, az mi atyánkfiaiért, atyáinkért, anyáinkért, 

feleségünkért, gyermekünkért, hazánkért meg kell indulnunk, 

halálra is, ha kévántatik, mennünk, mégis legalább bosszút ezen 

a dühödt eben állanunk.” 
(Zríny Miklós : Az török áfium ellen való orvosság) 

 

„Minek utánna pedig az nevezett pállyán a Bölcsességnek 

céllyát illy dücsöségessen elérte, és már az Arany Almán Páris 

előtt pőrlekedő Isten Asszonyok törvényében-is méltán Itélő 



15 

 

Bíró lehetett volna Nagyságod; azok pedig az akkor legszebb 

zsengéjében levő Nagyságod ifjúságának-is kedves virágán, 

mint valamelly drága arany Almán nagy vágyakozással 

kapdosnának, és ki-ki, kiváltképpen Venus az szerelmes Isten 

Asszony sok édesgetésekkel hitegetné magához...”  
(Gyöngyösi István: A Rózsakoszorú ajánló leveléből) 

 

 Mikes Kelemen a „túlérett” barokk, a rokokó stílusirányzat kiemelkedő 

alakja, legismertebb műve a Törökországi levelek című levélgyűjtemény, 

melynek főbb stiláris jellemzői a következők: 

 alliteráció pl. rettentő halogatás, holnap, holnap, az a holnap hat 

holnapra halad 

 játékos, sajátos hangulatú jelzős szerkezetek pl. haragos koplalás; 

veszett restség; maradok kéd köteles, láncos, madzagos, spárgás és 

zsinóros szolgája 

 paradoxonok pl. a jó tűz mellett a szakácsok reszketve főznek 

 érzelmileg telített jelzők pl. keserves processió; szívbéli zokogás 

 humoros szinonimák pl. bóbitás foglyok; verdigályos nyulak → 
’asszonyok’ 

  Bár nyelvünk a 18. század elejére a helyesírás, a hangtan és az alaktan 

tekintetében egységessé vált, de ezzel párhuzamosan a szókészlet bővülése nem 

történt még meg.  

 

A nyelvújítás 

 A nyelvművelés a nyelvészek tudatos beavatkozása a nyelv életébe, így a 

nyelvtudomány évszázadok óta kíséri figyelemmel nyelvünk életét. 

 A nyelvújítás a magyar nyelvtörténet egy konkrét szakasza, mely 

hozzávetőlegesen 1790-1820 között zajlott le. 

 A 18. század elején a latinnal és a némettel szemben háttérbe szorult 

anyanyelvünk. 

 Az egységes nemzeti nyelv a nemzeti függetlenséget is jelentette, ezért a 

nyelvújítás a nyelvtudományi kérdéseken túl hazánk önálló társadalmi fejlődését 

is elősegítette. 

 A nyelvújítás szükségességére Bessenyei György Magyarság (1778) című 

röpiratában hívta fel a figyelmet. 



16 

 

  

Bessenyei, a nyelvújítás elindítója, és Kazinczy, a „harc” vezére 

 A nyelvújítási „harcot” Kazinczy Ferenc Tövisek és virágok (1811) című 

epigrammagyűjteménye robbantotta ki, melyben a nyelv önálló fejlődését és a 

tudatos beavatkozást pártolók két, egymással vitázó csoport alkottak 

(ortológusok és neológusok). A nyelvi vitát végül a neológusok nyerték. 

Győzelmüket bizonyítja, hogy az új, romantikus költők (pl. Vörösmarty Mihály, 

Petőfi Sándor) már a nyelvújításban keletkezett szavainkat is használták. 

 A nyelvújítás célja:  

 a magyar szókincs bővítése  

 az irodalmi stílus és szóhasználat javítása a fejlettebb nyelvek 

szépirodalmi műveinek magyarra való átültetésével 

 az idegen szavak helyettesítése magyar kifejezésekkel 

 a tudományos és kulturális eredmények, jelenségek egységes nemzeti 

nyelven való megszólaltatása 

 A nyelvújítás módszerei:  

 elavult, kikopott szavak felújítása pl. dísz, fegyelem, hon, aggastyán, 

Árpád, Gyula 

 nyelvjárási szavak beemelése a közhasználatba pl. betyár, barangol, róna 

 elvonással – a szóvégi képző leválasztása pl. árny ← árnyék, mez ← 

mezítelen, tan ← tanít 

 szóösszetétel pl. folyóirat, helyesírás, gyógyszer, hőmérő 

 szóösszerántás (szócsonkításos összetétel) pl. elnök ← elöl + ülnök, lég ← 

levegő + ég, könnyelmű ← könnyű + elméjű 
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 szóképzés – ez volt a leggyakoribb eljárás  

 igéből igét pl. illeszt, fagyaszt 

 névszóból igét pl. azonosít, mozgósít 

 igéből névszót pl. bántalom, érzelem, állítmány 

 gyakorító képző pl. andalog, érzeleg 

 műveltető képző pl. fejleszt 

 idegen szavak tükörfordítása pl. álláspont ← [ném.] Standpunkt, befolyás 

← [ném.] Einfluss 

 idegen szavak magyarítása pl. pillér ← [fra.] pilier, gúla ← guglia [olasz] 

 A szókincsbővítés során nagyságrendre 10000 új szó született.  

 Anyanyelvünket 1844-ben fogadták el államnyelvként. 

 

 

 A nyelvújítás története: az ortológus-neológus vita  

 

 

NYELVSZEMLÉLET 

 

  

 

DÁTUM 

ORTOLÓGUSOK 

féltik a nyelv régi állapotát, 

álláspontjuk szerint nem 

szabad beavatkozni a nyelv 

életébe 

NEOLÓGUSOK 

a nemzet kulturális 

fejlődése érdekében be 

kell avatkozni a nyelv 

életébe, elsősorban a 

szókészlet 

gyarapításával  

 

1778 

 Bessenyei György: 

Magyarság 

 

megfogalmazza a 

szókészlet 

megújításának igényét 

  Kazinczy Ferenc: 
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1811 Tövisek és virágok  

erős kritika az 

ortológusokkal szemben 

 

1813 

Mondolat 

 

gúnyirat Kazinczy és a 

neológusok ellen 

 

 

1815 

 Szemere Pál – Kölcsey 

Ferenc: Felelet a 

Mondolatra 

a neológusok válasza a 

gúnyos Mondolatra 

 

 

1819 

 Kazinczy Ferenc: 

Ortológus és neológus 

nálunk és más 

nemzeteknél 

Kazinczy ebben 

összefoglalja és lezárja 

a nyelvújítási vitát 

 

 A  magyar mint államnyelv kialakulása a vonatkozó korabeli törvénycikkek 

tükrében 

TÖRVÉNYCIKK TARTLAMI KIVONAT 

1791./16. A gimnáziumokban és egyetemeken magyar nyelvi tanszék 

szervezése. 

1792./7. A magyar nyelv tantárgy a magyarországi iskolákban. 

1825./11. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) megalapítása. 
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1830./8. A Helytartótanács és a bíróságok nyelve magyar; a 

hivatalnoki és az ügyvédi pálya – háromévi haladékkal – a 

magyar nyelv tudásához kötött. 

1836./1. A törvényeket magyarul fogalmazzák; ahol a prédikáció 

nyelve magyar, ott az anyakönyveket is magyarul 

vezethetik. 

1840./6. Az országgyűlés feliratai, a megyék nyelve magyar; 

háromévi határidővel minden anyakönyv magyar; plébános 

csak az lehet, aki tud magyarul. 

1844./2. A magyar államnyelv elfogadása. 

 

 

 A magyar nyelv sztenderdizációja  

 A 18. század elejére formailag létrejött a magyar irodalmi nyelv, vagyis 

helyesírási, hangtani és alaktani szempontból egységesült (pl. a korábbi 

nyelvjárásokkal szemben). 

 A nyelvújítás érdeme, hogy különböző módszerek segítségével nagymértékben 

gyarapították nyelvünk szókincsét, ezáltal megnyílt az út a kultúrjavak magyar 

nyelvű megfogalmazása előtt. 

 A magyar nyelv tényleges sztenderdizációja a 19. század közepén, vagyis a 

reformkorban fejeződött be. A nyelvi norma kialakítását segítette a Tudós 

Társaság helyesírási szabályzata – A magyar helyesírás és szóragozás főbb 

szabályai (1832) – és A magyar nyelv rendszere (1846) című kiadványa.  

 

 

 

Feladatok 

1. Milyen nyelvi változások mentek végbe az ómagyar korban? 

2. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? 

 diakrón nyelvszemlélet 
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 nyelvemlékes kor 

 szórványemlék 

 kódex 

 glossza 

3. Állítsa időrendbe a következő nyelvemlékeket! Lehetőleg a keletkezési időt is 

tüntesse fel! 

 Jókai-kódex  

 A tihanyi apátság alapítólevele 

 Pray-kódex  

 Königsbergi töredék és szalagjai 

 Huszita Biblia 

 Ómagyar Mária-siralom 

4. Mutasson be legalább három szórványemléket! 

5. Vázolja fel a Halotti beszéd és könyörgés nyelvi sajátosságait példákon 

keresztül! 

6. Reflektáljon Szerb Antal megállapítására! 

Mikes leveleinek értékét, szépségét az adja meg, hogy az ember, aki a 

sorok mögül ránk néz, egyike a legvonzóbb, legszeretetreméltóbb 

magyar embereknek. Talán a nyájas stílus szuggerálja ezt...lehet, de a 

„stílus az ember”.  

(Szerb Antal: A magyar irodalom története) 

 

7. Mutasson be legalább öt módszert (példákon keresztül), melynek segítségével a 

nyelvújítók a magyar nyelv szókincsét gyarapították!  

 

8. Vázolja fel az ortológus-neológus vitát! 

 

 

Megoldások 

 

1. Milyen nyelvi változások mentek végbe az ómagyar korban? 

 ideje: a honfoglalástól a mohácsi csatáig (1526) 
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 az államalapítás, a kereszténység felvétele − a társadalmi (szociológiai) és 

gazdasági változások mellett − magával hozta a latin betűs írásbeliséget is, 

mely a türk eredetű rovásírást váltotta fel 

 az ómagyar korból már fennmaradtak írásos emlékek ← nyelvemlékes kor 

 az írásbeliség megjelenési formája elsősorban a kódexirodalom (kézzel írott 

könyvek) volt ← kódexek kora (pl. Jókai-, Bécsi-, Müncheni-, Birk-kódex) 

 a korszak végére az egyházi, vallásos emlékek mellett megjelentek a világi 

(profán) tematikájú magyar nyelvű szövegek is 

 ebben a korszakban a magyar nyelv alapvetően különböző nyelvjárásokban 

(dialektus) létezett 

 az ómagyar korszakban keletkeztek a legfontosabb szórvány- és kéziratos 

szövegemlékek (pl. Tihanyi alapítólevél, Ómagyar Mária-siralom stb.) 

 a mindennapi beszédben még nem létezett a magázódás, a tegeződés volt az 

általános 

 változáson mentek keresztül a mássalhangzók, a zárhangok egy része 

réshanggá alakult át (pl. szókezdő k > h – kolme [finn] → három)  

 a mássalhangzó-rendszerben még nincs meg a c, zs, dz, dzs, v és ty hang, a 

jövevényszavaink ilyen hangjait más meglévő hangok pótolták 

 folytatódik az ősmagyar korban elkezdődött tendencia: a tővégi 

magánhangzók zártabbá válnak (pl. hodu → ’had’, utu → ’út’ – Tihanyi 

alapítólevél) 

 a szavak végéről lekoptak a magánhangzók (pl. hotulm → ’hatalom’, úr → 

’úr’ – Halotti beszéd), kivéve azokat a szavakat, melyeket rag zárt le (pl. 

nopun → ’napon’ – Halotti beszéd) 

 kiteljesedett a kettőshangzó-rendszer: pl. iü, iu, ou stb., de a korszak végére 

el is tűntek 

 a kettőshangzók egyszerűsödése hozta magával a hosszú magánhangzó-

rendszerünk végleges kialakulását, – a tendencia feltételezhetően már az 

ősmagyar korban elindult – és ezáltal létrejöhettek a rövid-hosszú hangpárok 

pl. o-ó, ö-ő stb. 

 a magánhangzók nyíltabbá váltak: a felső nyelvállású magánhangzók 

középső vagy alsó nyelvállásúvá alakultak át pl. u > o – pukul → ’pokol’ 

(Halotti beszéd) vagy o > a – munorau → ’mogyoró’ (Tihanyi alapítólevél) 

 a magánhangzók egy része ajakkerekítésessé vált: i > ü, ë > ö stb. 
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 megnyúltak a rövid magánhangzók: pl. vizü → ’víz’, ami összefüggésben 

lehet a szóvégi magánhangzók lekopásával, ugyanis a megnyúlás pótolta a 

lekopott hang által okozott időtartambeli veszteséget 

 változások a szókincsünkben: újabb szláv (pl. kereszt, pap, szent), latin, 

elsősorban egyházi és az oktatással összefüggő kifejezések (pl. legenda, 

apostol, professzor) és német (pl. polgár, cégér, soltész) eredetű szavak 

kerültek a nyelvünkbe 

 a névelők kialakulása: a mutató névmásból kezdetben a határozott névelő, 

később a határozatlan névelő jött létre 

 

2. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? 

 diakrón nyelvszemlélet: a nyelv történeti vizsgálata  

 nyelvemlékes kor: a magyar nyelvtörténet korszakai közül az első ilyen 

kor az ómagyar, melyből már fennmaradtak írásos emlékek 

 szórványemlék: a szöveg idegen nyelven íródott, de szerepelnek benne 

elszórtan magyar kifejezések  

 kódex: az ómagyar korból fennmaradt, kézzel írt könyv 

 glossza: magyar nyelvű megjegyzés, értelmezés, jegyzet az idegen nyelvű 

nyelvemlék margóján (pl. a Königsbergi töredék és szalagjai) 

 

3. Állítsa időrendbe a következő nyelvemlékeket! Lehetőleg a keletkezési időt is 

tüntesse fel! 

 A tihanyi apátság alapítólevele: 1055 

 Pray-kódex: 1192-1195 

 Königsbergi töredék és szalagjai: 12-13. század 

 Ómagyar Mária-siralom: 1300 körül 

 Jókai-kódex: 14. század második fele 

 Huszita Biblia: 15. század 

 

4. Mutasson be legalább három szórványemléket! 
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Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzásáról (950-951) 

 külföldi szórványemlék 

 a bizánci császár a fiának írta görögül 

 közel 50 magyar szó található benne: pl. Álmos, Árpád, Etelköz, Tisza, Maros 

A veszprémi apácák adománylevele (Szent István korában, 1000 körül) 

 az eredeti oklevél nem maradt fenn, egy másolata ismert 1109-ből 

 latin és görög nyelven íródott oklevél, mely az apácák javait rögzíti 

 dunántúli magyar helynevek szerepelnek benne: pl. Kenese, Csittény, 

Gerencsér 

A tihanyi apátság alapítólevele (1055) 

 I. András király által íratott latin nyelvű birtokösszeírás 

 az 58 benne található magyar szó zömmel tulajdon- és köznév pl. Balatin → 

Balaton, Tichon → Tihany, monoreu bokorea → mogyoróbokorra, de ebben a 

szórványemlékben maradt ránk az első ismert magyar nyelvű mondattöredék 

is: feheruuaru rea meneh hodu utu rea → Fehérvárra menő hadi útra 

 

5. Vázolja fel a Halotti beszéd és könyörgés nyelvi sajátosságait példákon 

keresztül! 

 Halotti beszéd és könyörgés (1192-1195) 

 csak rövid magánhangzók pl. latiatuc → ’látjátok’ 

 a zártabb magánhangzók később nyíltabbá váltak: u > o, o > a; pl. pukulnak 

→ ’pokolnak’, homu → ’hamu’, holsz → ’halsz’ 

 nincs teljes hasonulás pl. hadlava → ’hallotta’ 

 nincs következetes hiátustöltés pl. halalaal → ’halálával’ 

 a g hang később gy hanggá változik pl. vogmuc → ’vagyunk’ 

 később kikopnak az itt még meglévő diftongusok pl. homou → ’hamu’ 

 az i hang jele az y pl. feleym → ’felebarátaim’ 

 nem érvényesül a hangrenden alapuló illeszkedés törvénye pl. fajánek, 

halálnek 
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 a toldalékok a szótőhöz tapadnak, de: gimilce tul → ’gyümölcstől’ 

 két szó kikopott a szókészletünkből, de a szövegkörnyezet (kontextus) 

alapján ki tudjuk következtetni a jelentésüket: isa → ’bizony, íme’, heon → 

’csupán, csak’ 

 szerepel benne elbeszélő múlt -á/-é pl. teremtevé → ’teremtette’, engedé → 

’engedte’ 

 a régmúlt (összetett múlt) is megtalálható a szövegben pl. odutta valá → 

’adta volt/adta’ 

 nincs központozva a szöveg (írásjelhasználat), kivéve a mondatzáró pont 

használata 

 

6. Reflektáljon Szerb Antal megállapítására! 

A következő stiláris jellemzőket említhetjük Mikes Kelemen esetében: 

 alliteráció pl. rettentő halogatás, holnap, holnap, az a holnap hat holnapra 

halad 

 játékos, sajátos hangulatú jelzős szerkezetek pl. haragos koplalás; veszett 

restség; maradok kéd köteles, láncos, madzagos, spárgás és zsinóros 

szolgája 

 paradoxonok pl. a jó tűz mellett a szakácsok reszketve főznek 

 érzelmileg telített jelzők pl. keserves processió; szívbéli zokogás 

 humoros szinonimák pl. bóbitás foglyok; verdigályos nyulak → ’asszonyok’ 

 

7. Mutasson be legalább öt módszert (példákon keresztül), melynek segítségével a 

nyelvújítók a magyar nyelv szókincsét gyarapították!  

 elavult, kikopott szavak felújítása pl. dísz, fegyelem, hon, aggastyán, Árpád, 

Gyula 

 nyelvjárási szavak beemelése a közhasználatba pl. betyár, barangol, róna 

 elvonással – a szóvégi képző leválasztása pl. árny ← árnyék, mez ← 

mezítelen, tan ← tanít 

 szóösszetétel pl. folyóirat, helyesírás, gyógyszer, hőmérő 
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 szóösszerántás (szócsonkításos összetétel) pl. elnök ← elöl + ülnök, lég ← 

levegő + ég, könnyelmű ← könnyű + elméjű 

 szóképzés – ez volt a leggyakoribb eljárás  

 igéből igét pl. illeszt, fagyaszt 

 névszóból igét pl. azonosít, mozgósít 

 igéből névszót pl. bántalom, érzelem, állítmány 

 gyakorító képző pl. andalog, érzeleg 

 műveltető képző pl. fejleszt 

 idegen szavak tükörfordítása pl. álláspont ← [ném.] Standpunkt, befolyás 

← [ném.] Einfluss 

 idegen szavak magyarítása pl. pillér ← [fra.] pilier, gúla ← guglia [olasz] 

 

8. Vázolja fel az ortológus-neológus vitát! 

A nyelvújítási „harcot” Kazinczy Ferenc Tövisek és virágok (1811) című 

epigrammagyűjteménye robbantotta ki, melyben a nyelv önálló fejlődését és a 

tudatos beavatkozást pártolók két, egymással vitázó csoport alkottak 

(ortológusok és neológusok). A nyelvi vitát végül a neológusok nyerték. 

Győzelmüket bizonyítja, hogy az új, romantikus költők (pl. Vörösmarty 

Mihály, Petőfi Sándor) már a nyelvújításban keletkezett szavainkat is 

használták. 

 

 


