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REFORMKORI VITÁK A MAGYAR NYELVŰ HÓNAPNEVEKRŐL* 

 

FAZEKAS CSABA 

 

 

A magyar nyelvújításnak sajátos, „második hulláma” bontakozott ki az 1830–1840-es 

években, melynek egyik érdekes vonulatát a hónapok elnevezésének magyar megfelelők-

kel való felváltására irányuló vita képezte. A nyelvújítási törekvéseknek sajátos értelme-

zési keretet adott, hogy a magyar nyelv ügye egyre szélesebb dimenziókat kapott a szép-

irodalom, a sajtó megváltozott szerepe mellett a politika világában is. (Tekintettel a ma-

gyar államnyelvért folytatott politikai küzdelmekre.) Alábbiakban ennek egyik kérdéskö-

rével, a hónapok elnevezéseivel kapcsolatos vitákkal foglalkozunk. 

 

1. A hónapnevek magyarosítására irányuló törekvések 

A magyar nyelvtörténeti, illetve nyelvújítás-történeti szakirodalom alaposan bemutatta már, 

hogyan alakultak általában a hónapok elnevezései,1 alábbiakban a teljesség igénye nélkül 

csak a főbb tendenciák megrajzolására vállalkozhatunk. Az év 12 hónapra való felosztásá-

nak elvét, a hónapok hosszúságát és magukat a hónap-elnevezéseket is a középkori Európa 

változatlan formában vette át a rómaiaktól, és ugyanígy hagyományozta a későbbi évszáza-

dokra.2 (Érdekességként megjegyezzük, ennek egyébként a 19. században a kortársak is 

tudatában voltak, a magyar püspöki kar megbízásából Rómában tartózkodó Lonovics Jó-

zsef csanádi püspök például így írt: „Minden itteni különösségek közt legnehezebben szo-

kok az óra számláláshoz, s épen ma tevém egy kardinális előtt azon észrevételt, hogy miu-

tán mi a Gregorianum Calendarium bévétele által elfogadtuk a rómaiaktól az esztendő for-

gását, ők is elfogadhatnák tőlünk legalább az óra járását.”3) 

A Julius Caesar-féle naptárreformtól állandósult a hónapok elnevezése is, melynek for-

rásai vagy római istenségek (Janus – Januarius, január, Juno – Junius, június), vagy termé-

szetre utaló latin kifejezések (februare – megtisztulni, aperire – megnyílni), vagy pedig a 

hetedik hónaptól sorszámnevek (septilis – szeptember stb.) voltak, a beékelődött két – Juli-

us Caesarról elnevezett július, illetve Augustusról elnevezett augusztus – hónappal együtt. 

A mára a magyar nyelvben kizárólagosnak tekinthető, továbbiakban „latinosnak” nevezett 

hónapnevek elterjedtek egész Európában, használatuk szívós hagyománynak bizonyult, 

ellenállt a legtöbb nemzeti nyelven való megújítási kísérletnek. Néhány szláv nyelvben 

(ukrán, lengyel, cseh, horvát, szlovén) a nemzeti nyelvekhez illeszkedő, természeti és időjá-

 
*  A tanulmányban ismertetett kutatómunka az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 jelű Fiatalodó és Megújuló 

Egyetem – Innovatív Tudásváros – a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi 

fejlesztése projekt részeként – a Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
1  Lásd összefoglaló jelleggel, későbbi hivatkozások nélkül: SIMAI 1910; ERDŐDI 1977. 
2  KNAUZ 1876, 16–17; SZENTPÉTERY 1985, 16–17. 
3  Lonovics József levele Majláth György kancellárhoz, Róma, 1840. december 2. – OSzKKt. Fol. 

Lat. 4065, II, 47v. 
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rási elemekből való fordítások tudták csak kiszorítani a „latinos” hónapneveket,4 nem is 

mindenütt teljes sikerrel. 

Sylvester János (1514 k. – 1551 k.) magyar nyelvtanában vetette fel először a hónapne-

vek magyarosításának kérdését. (Lásd Függelék. 1–3.) Különböző javaslatai a későbbi 

nyelvújítás-próbálkozások főbb irányait is megmutatták, például a hónapoknak egyszerű 

sorszámokkal, természeti vagy időjárási elemekkel való jelölését, illetve az évszakokhoz 

való társítását.5 Javaslatai nem terjedtek el, a 16–17. században azonban már biztos, hogy 

erőteljesen jelen volt nyelvünkben a hónapok megjelölésére egy katolikus egyházhoz kötő-

dő, „régi, magyaros” elnevezés-sorozat, mely széles körben használatossá vált: Boldogasz-

szony hava (január), Böjtelő hava (február), Böjtmás hava (március), Szent György hava 

(április), Pünkösd hava (május), Szent Iván hava (június), Szent Jakab hava (július), Kis-

asszony hava (augusztus), Szent Mihály hava (szeptember), Mindszent hava (október), 

Szent András hava (november), Karácsony hava (december).6 A 18. században és a 19. 

század első felében ennek elterjedését nyilván elősegítette, hogy – különösen katolikus 

többségű vidékeken – az egyházi év eseményeihez kötődő hónapelnevezések jobban meg-

jegyezhetőek voltak. 

Mindazonáltal a „latinos” hónapnevek, különösen az értelmiségi körökben erős latin 

nyelvhasználat miatt elterjedtek maradtak, így nem meglepő, hogy a 18. század második 

felében kibontakozó nyelvújítás igénye elérte a latin hónapelnevezéseket is. Barczafalvi 

Szabó Dávid (1752–1828) egyrészt a minden latin kifejezést magyarral felváltani akaró 

nyelvújítás, másrészt a II. József-féle germanizáló törekvések ellensúlyozása jegyében „a 

honfi-fájdalom oroszlánjaként rohant neki a magyar nyelvnek”.7 Jónéhány sikeres és jóné-

hány méltán feledésbe merült szóalkotása mellett felkeltették a figyelmet a latinos hónap-

nevek magyar megfelelőire tett javaslatai, melyekben természeti-időjárási elemekből pró-

bált az egyes hónapokra jellemző elnevezést kialakítani. (Lásd Függelék. 4., hasonló ötletre 

ekkoriban: 6.) Kőszegi Rájnis József (1741–1812) Vergilius-fordításához fűzött kommen-

tárjában elvetette a hónapnevek új szócsinálmányokkal való felváltásának ötletét, és inkább 

az amúgy is ismert égövi jegyek (vízöntő hava, kos hava stb.) alapján akarta a hónapokat 

átneveztetni. Több egykorú kommentár egyetértett azzal, hogy ezzel az eljárással valóban 

megfelelő magyar hónapneveket lehetne kialakítani,8 a Debreceni grammatika néven is-

mertté vált egyik első magyar rendszeres nyelvtan szerzői azonban ellenkező véleményen 

voltak.9 A horoszkópból kialakított hónapneveket azért vetették el, mert az égövi jegyek és 

a hónapok nem esnek egybe (előbbiek minden hónap 21-én kezdődnek), de a „régi, magya-

ros” hónapnevek alkalmazását is indokolatlannak tartották, mondván, a legtöbb egyházi 

eredetű elnevezés sem fedi az azokkal jelölt hónapot. (Például az egyházi ünnepkörben 

Kisasszony napnak nevezett Mária-ünnep szeptember 8-án, nem pedig augusztusban volt és 

van, az októbert megjelölő Mindenszentek ünnepe is november 1-jén stb.) A nyelvújítás 

 
4  KRISTÓ 1986, 82–83. 
5  SYLVESTER 1539, 23–29. Sylvester hónap (és nem holnap!) elnevezéseiről lásd még: BALÁZS 

1958, 229–230; BARTÓK 2002. 
6  Ezek a hónapelnevezések már egy 15. századi naptárban is szerepelnek, úgyhogy eredetük egészen 

biztos, hogy a magyar keresztény egyház korai szakaszára nyúlnak vissza. Vö. pl. MÁTRAY 1853, 28. 
7  SZERB 1935, 190; Vö. TARNAI 1965, 78. 
8  Lásd pl. FÖLDI János: [Cím nélk.] Mindenes Gyűjtemény 2/24. 1789, 369–372; KŐSZEGI 

FÁBCHICH János: T.Földi János Úrnak az hónapok nevezeteikről tett Jegyzéseihez való Tóldalék. 

Mindenes Gyűjtemény 3/8. 1790, 117–119. Vö. még: A’ Hónapokról, ‘s Esztendőkről. Mindenes 

Gyűjtemény 4/16. 1790, 245–248. 
9  BENEDEK–DOMOKOS 1795, 327–332. 



 Reformkori viták a magyar nyelvű hónapnevekről 125 
 

 

 

hullámai ellenére úgy vélték, a hónapnevek használatában nem kell erőltetni a január, feb-

ruár stb. elnevezések magyar kifejezéssel való cseréjét: „Jobb hát a hónapok régi [vagyis 

„latinos”] neveit megtartani, mert a név magábann semmi sem, mint lám a napok pogány 

neveibenn […] nem akadékoskodunk. A hónapok és napok neve nem valami különös jó-

szága és tulajdona valamelly nemzetnek, hogy annak kéntelen vólna tulajdon nyelvénn 

való nevet adni, sőt köz ez minden nemzetekkel, a kik között azon egy kalendariom va-

gyon.” A „latinos” hónapnevek „nemzetközi” jellegétől sem kell megijedni – vallották, 

hiszen azok egyrészt más nyelvekbe is beépültek, másrészt az időszámításnak más elemeit 

is értelmetlen volna mindenáron nemzeti jellegűvé alakítani. (Példaként azt hozták fel, hogy 

az évszámítás Magyarországon is Krisztus születését veszi alapul, mint minden más európai 

országban, semmi értelme nem volna eltérni ettől a nemzetközi trendtől, és például csak 

Magyarország esetében a honfoglalástól számítani az esztendőket.) 

A reformkorban a magyar nyelvért folytatott politikai küzdelem hozta felszínre azt a 

második nyelvújítási hullámot, mely az 1830-as években a hónapnevek magyarosítását 

célozta.10 Újabb és újabb ötletek láttak napvilágot, hogyan és milyen elvek szerint kellene 

magyar hangzású hónapneveket kialakítani, de ezek legtöbbször megmaradtak kitalálóik 

fantáziájának szintjén, a gyakorlatba egyáltalán nem mentek át. (Ezeket összefoglalóan lásd 

Függelék. 7–19.) A sajtóban egymással is polemizáló hónapnévjavaslatok jelentős része 

ezúttal is az egyes hónapokra jellemző természeti jelenségeket vette alapul (például a janu-

árt a hideget, havat, fagyot, a tavaszi hónapokat virágnyílást, a nyáriakat a forróságot meg-

jelenítő kifejezésekkel társították), vagy ezzel összefüggésben a mezőgazdasági idénymun-

kákat kifejező hónapnevet készítettek (nyári hónapokban az aratás, ősszel a szüret stb. alap-

ján). (Függelék. 7–8., 12–14., 16., 19.) Változatos nyelvtani szerkezetekkel is kísérleteztek 

a magyarításra, például volt, aki birtokviszony kifejezését érezte nyelvünkhöz közelebb 

állónak (pl. „jég hava”, „szél hava” stb. típus), mások egyszerűen a természeti jelenség után 

ragasztották volna a „hó” kifejezést (pl. „szélhó”, „ködhó” stb.), vagy éppen melléknevet 

akartak szerkeszteni az időjárási vagy gazdálkodási kifejezésből. Utóbbiak között voltak 

rövidebbek és jobban érthetők („szeles”, „sarlós”, „gyümölcsös” stb.), illetve új – Barcza-

falvi Szabó törekvéseire emlékeztető – szóalkotás-kísérletek, melyek a magyaros hangzás 

mellett teljesen új kifejezést akartak divatba hozni. (Például „kecstönös”, „fagytonos” stb.) 

De megfogalmazódott az egyszerűségre való törekedés jegyében, hogy sorszámozni 

kellene a hónapokat.11 (Függelék. 10.) Logikailag alátámasztott, de a valóságtól igencsak 

elrugaszkodott javaslatok irányultak a hónapnevek személynevekkel való felváltására. 

(Függelék. 9., 17–18.) Például arra, hogy egy, a hónapra jellemző magyar keresztnévvel 

jelöljék a hónapokat, vagy arra, hogy jelentős magyar történelmi személyiségekről (feje-

delmekről, uralkodókról, hősökről), esetleg az emberiség kultúrtörténetében jelentős figu-

rákról (feltalálókról, írókról, művészekről) nevezzék el a hónapokat. Utóbbit azzal indokol-

ták, hogy tekintettel az időegységek gyakori használatára, a jelentős személyek tettei jobban 

beépülnének a köztudatba.12 Megfogalmazódott továbbá a hónapnevek évszakokból kiala-

 
10  Lásd erről általában: KOVALOVSZKY 1955. 
11  Megjegyezzük, hogy a „latinos” hónapnevek mellett ez a sorszámneves hónapnév-meghatározás 

megmaradt a 20. századra, sőt szerepe az utóbbi időszakban erősödött is, ami a megnövekedett 

hivatali ügyintézéssel, ezáltal a gyakoribb (rövidítendő és minél egyszerűbben kifejezendő) 

dátumhasználattal, valamint a személyes adatok – például születésnap – numerikus adatokkal való 

kifejezésének terjedésével függ össze. 
12  Ami pedig az előbbit, a jelentős magyar személyiségekről (Árpád, Mátyás, István stb.) való 

hónapnévjavaslatot illeti, a vélhetően Klestinszky Lászlótól (1809–1889) származó, Hasznos 
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kított egyszerű elnevezésének alternatívája, valamint a fentiek sajátos kombinációja is. 

(Függelék, 15. illetve 11.) Érezhetően nehézséget okozott a hónapnevek megújításán töp-

rengő egykori nyelvészeknek, hogy hogyan lehet kifejező, ugyanakkor az időegységeket 

gyakran megjelölő, közbeszédre és hivatalos használatra egyaránt alkalmas elnevezéseket 

alkotni. Bár ennek ebben a formában aligha voltak tudatában, a fő problémát a hónapnevek 

szófaji sajátosságai is okozták, vagyis, hogy tulajdonnévi jellemzőket is magukon viselő 

köznévi formákról van szó.13 

A nyelvhasználatban egyáltalán nem, vagy alig megjelenő nyelvújítási hónapnév-

javaslatok motivációja volt a közéletben és a művészetekben egyaránt elemi erővel meg-

jelenő magyarosodási igény. A hozzászólók nagyon is elégtelennek és a modernizálódó 

magyar nyelvhasználat igényeihez méltatlannak érezték a hónapnév-használatban fennál-

ló állapotokat. Utóbbiakat egyébként három változat párhuzamos együttéléseként is jel-

lemezhetjük: 

1. „Latinos” hónapnevek. (Régiesebb és latinosabb formaként: Januarius, Februarius 

stb. és magyar nyelvhasználathoz igazodott január, február stb. alakokban egyaránt.) 

2. „Régi, magyaros” hónapnevek. (Boldogasszony, Böjtelő, Böjtmás stb.) 

3. Az évtized folyamán érezhetően megjelent, és az erőltetett szóalkotásokhoz képest 

el is terjedt az „évszakokból képzett, magyaros” hónapnevek használata, mely egy-

szerűen a négy évszak nevéből, valamint az azokhoz társított „-elő”, „-hó” és „-utó” 

szavakból állt össze. (Január: télhó, február: télutó, március: tavaszelő, április: ta-

vaszhó, május: tavaszutó, június: nyárelő, július: nyárhó, augusztus: nyárutó, szept-

ember: őszelő, október: őszhó, november: őszutó, december: télelő.) 

 

A hónapnevek nemzeti fejlődési szintnek nem megfelelő használata miatti elégedetlenség-

nek adott hangot például Terelmes Mihály Bars megyei református lelkész: „Hála az egek-

nek, rázzuk már, és jó formán le is ráztuk nyakunkról a nyelvünk kifejlődését hátráltató 

római nyelvet! Számos hazafiúsággal megajándékoztatott szavaink vagynak már, mellyek 

ez előtt csak két tizeddel is idegen nyelven hangzottak. Mind a törvényi, mind az orvosi, 

mind a bölcselkedési, mind a történetírási, mind a természet-tudományi osztályokban vagy-

nak ollyan műszavaink, mellyeket nem kell többé a latin, vagy görög szótárokban keres-

nünk. Még csak hóldnapjainknak vagynak idegen neveik!” – írta, és a hónapnevek magya-

rosítását illető vita aktualitása, égető szüksége mellett érvelt.14 Meg is tette javaslatait, és a 

hónapnévkérdésnek általános társadalmi és politikai jelentőséget tulajdonított: „Ne csak 

öszvedugott kezekkel óhajtsuk a magyarosodást, hanem cselekedettel is mutassa meg min-

denki, amennyiben a nemzet sorsa ő rajta is áll.” Kevésbé szenvedélyes szavakkal, de ha-

sonlóképpen foglalt állást Holéczy Mihály (1795–1838) evangélikus lelkész is, amikor 

arról elmélkedett, hogy minden időegységnek megvan már nyelvünkben a kialakult és szé-

les körben elterjedt magyar elnevezése, amely vagy kiszorította, vagy ki fogja szorítani a 

 
Mulatságokban megjelent javaslat vitriolos kritikát váltott ki az Athenaeum névtelen cikkírójából, 

aki az egészet az értelmetlen nyelvújítási–magyarítási láz félresikerült ötletének nevezte, még a 

hónapnevek ügyében legelszántabban harcoló Waltherr Lászlónak (lásd alább) is odaszúrt egy 

epés megjegyzést úgy vélve, hogy a nyelv természetes fejlődése során képes integrálni az idegen 

eredetű (például hónapneveket jelölő) szavakat is. Neologismusok. Athenaeum, 1841. március 25. 

571–573. 
13  J. SOLTÉSZ 1959, 469–470. 
14  TERELMES 1833/b, 70–72. 
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latin elnevezéseket – kivéve a hónapokat, ahol a „latinos” használat szívósan tartja magát.15 

(Ez egyébként tényleg így van, az év, esztendő, nap, hét, hónap, óra, perc stb. szavaink 

felváltották a vonatkozó latin kifejezéseket, a hét napjaival – hétfő, kedd, szerda stb. – 

együtt.) Holéczy a magyar nyelvhasználat előtt álló egyik utolsó bástyaként tekintett a 

hónapnevek megfelelő kifejezésekkel való felváltásának feladatára. Elégedetlen volt a „ré-

gi, magyaros” hónapnevekkel, de a „latinos” névhasználattal is, a kettő küzdelmét pedig 

elítélte. Mint írta, nem tudhatjuk, mikor jöttek divatba a Boldogasszony hava, Böjtmás hava 

stb. kezdetű névhasználatok, de nagy bajt okoztak, mert egészségtelen irányba magyarosító 

tendenciát valósítottak meg: „E merénytől nem borzadtak el őseink, e nevek nem tsak a 

tanultaknál, közéletben is divatoztak, s korunkig keletben vagynak a kalendáriomokban, 

ámbár a hónapoknak még mindég idegen latán neveikkel együtt, a miket tudniillik egészen 

el nem nyomhattak.”16 Teljesen új hónapnévstruktúrát sürgetett, melyek alkalmasak arra, 

hogy a nyelvhasználók széles körei számára elfogadhatóak legyenek („legyen az ne nagyon 

hitvány, de mégis köznépi szellemű”).17 A „régi, magyaros” hónapnevek elutasításában 

persze a protestánsok érzékenységét is felfedezhetjük, hiszen számukra a katolikus szentek 

kultuszát is kifejező hónapnevek (Boldogasszony, Kisasszony, Szent György stb.) vallási 

szempontból is elfogadhatatlanok voltak.18 

 

2. A Vajda–Waltherr-vita a hónapnevekről 

Ahhoz, hogy a hónapnévvita 1841-ben a politika szintjén is megjelenjen, alighanem két 

nyelvészettel is foglalkozó értelmiségi 1830-as évek végén kibontakozott vitája vezetett. 

Kettőjük közül a nevesebb, a szépirodalom és (nyelvtana révén) a nyelvtudományban is 

ismertebb Vajda Péter (1808–1846) 1834-ben foglalt állást a hónapnevek kérdésében.19 

Inkább kedélyesen elmélkedő, mint szaktudományosnak szánt esszéjében úgy vélte, való-

ban szükség van az időegységek leírásakor nyelvi egységre a különböző, pláne idegen kife-

jezések használata helyett. Ezt azonban a természetes nyelvfejlődésre akarta bízni, s abban 

orientáló szerepet a minél egyszerűbb magyar kifejezések köztudatba hozásának szánt. 

Ezért legjobb megoldásnak az „évszakokból képzett, magyaros” hónapneveket (télhó, tél-

utó, tavaszelő stb.) tartotta, melyek könnyen megjegyezhetőek, évszakokhoz való társításuk 

révén a köztudatba is könnyen átvezethetőek. Ezeket a hónapneveket Vajda nyilván nem 

teljesen magától találta ki, de ő öntötte egységes és indokolt formába, vonatkozó gondolat-

menete és állásfoglalása komoly szerepet játszott abban, hogy az 1830-as évek végén java-

solt hónapnevei „közforgalomba mentek”,20 a latinos hónapnevek magyar felváltására al-

kalmasnak látszottak. Vajda barátja, Kunoss Endre (1811–1844) nyelvészeti munkájában a 

latinos hónapneveket a magyarban „meghonosodott idegen származású korcs szavak” közé 

sorolta, ezért Vajdához hasonlóan az „évszakokból képzett, magyaros” hónapnevek haszná-

latát szorgalmazta.21 (Vajda esetében érdemes megjegyezni, hogy bár az 1830-as évek ele-

jén még a többnyelvűség mellett érvelt, később a nemzeti felemelkedés ügyét a magyar 

 
15  HOLÉCZY 1833, 23–50. 
16  HOLÉCZY 1833, 31. 
17  HOLÉCZY 1833, 37. 
18  A protestánsok Gergely-naptárral szembeni ellenérzését táplálta az a meggyőződés, hogy a reform 

mögött a jezsuita rendet gyanították. KNAUZ 1876, 31–32. 
19  VAJDA Péter: Új hónapnevek. In: VAJDA 1835, 46–53. 
20  SZÉCHY 1892, 77–79. 
21  KUNOSS 1835, V. 
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nyelvi egység gondolatával kapcsolta össze,22 és bár a francia forradalmat – annak egyik 

hagyatékával, vagyis az időszámítás nyelvezetének nemzeti irányú, radikális felváltásá-

nak igényével együtt – elutasította, a latin szavak megfelelő magyar kifejezésekkel való 

kiváltását szükségesnek tartotta. Például így írt: „Meghaltatok már szép szavak, virágai a 

hellén műveltségnek, aranyai Róma tanúltságának, sok évi gyümölcsei szomszédaink 

ráhatásának.”23) 

Az „évszakokból képzett, magyaros” hónapnevekkel kapcsolatos álláspontja állásfogla-

lásra késztette a Károlyi család tisztviselőjét és levéltárosát, Waltherr László Imrét (1788–

1865), aki több – önmagát is gyakran ismétlő, illetve újraközölt – tanulmányban, szenvedé-

lyesen kelt ki a nyelvújítás egészségtelennek vélt fordulata ellen, a hónapnevek ügyének 

egyik legelszántabb publicistájává vált.24 Már 1838-ban összefoglalta a magyar hónapnév-

történelmet, a korábbiakban megszólalókat olykor igencsak erős kifejezésekkel illette 

(Barczafalvi Szabó és mások szóalakjait például „francziás hajdani barmoktól kölcsönzött 

neveknek” minősítette25), de igazán akkor háborodott fel, amikor a Vajda által javasolt 

„évszakokból képzett, magyaros” hónapnevek megjelentek a magyar gazdálkodók számára 

készített kalendáriumban is.26 Cikkeiben és önálló röpiratban is felszólalt az „évszakokból 

képzett, magyaros” hónapnevek (télhó, télutó stb.) ellen, nyelvészeti, történeti, társadalom-

politikai, nemzeti és vallási ideológiai, valamint egyszerű logikai érveket próbált felsora-

koztatni a „régi, magyaros” hónapnevek (Boldogasszony hava, Böjtelő hava stb.) mellett.27 

Waltherr érzékelte a problémát, miszerint: „Mennyi zavarokon ment keresztül a kalen-

dáriom ügye? Minemű meghasonlásokra szolgáltatott alkalmat még az egy felekezetűek 

között is?”28 Ezért egységes, a latin kifejezéseket célszerű magyar elnevezésekkel helyette-

sítő eljárást szorgalmazott, melyet a „régi, magyaros” hónapnevekben tudott kimutatni. 

Indokolatlannak tartotta utóbbiaknak a katolikus elfogultságot sugalló, felekezeti irányú 

kritikáját (mondván, a protestánsok, ha késve is, de elfogadták és használják is a Gergely-

naptárt, a szentek neveit tartalmazó hónapneveket szintén), továbbá úgy vélte, hogy a 18. 

századi nyelvújítók ötletelései komoly károkat okoztak a kívánt cél elérése (egységes és 

magyaros hónapnevek elterjesztése) szempontjából, de Vajda Péter és a Mezei naptár szer-

kesztőinek tevékenységét még azokénál is károsabbnak nevezte. A „régi, magyaros” hó-

napnevek iránti érveket új, méghozzá vallási elemmel is bővítette, mondván, értékként kell 

tekinteni arra, hogy a Boldogasszony, Böjtelő stb. hónapnevek használatával a magyar 

nyelv lenne az egyetlen, mely a nemzeti nyelvű hónapneveinek használatával az egyetemes 

kereszténység értékeit is hordozni és megjeleníteni képes.29 

Waltherr ezt a – nemzeti, nyelvi és vallási – elemeket tartalmazó érvelését más írásaiban 

is újrafogalmazta, és a kor hangulatának megfelelően mindezt a haladás, a modernizáció 

 
22  FENYŐ 1971, 37–38. 
23  VAJDA 1835, 87. 
24  WALTHERR 1838, 275–294. 
25  WALTHERR 1838, 292. 
26  KACSKOVICS 1840. 
27  Vonatkozó cikkei: WALTHERR László: Némelly észrevételek a’ Mezei Naptárra. Figyelmező, 

1840. október 13. 668–672; október 27. 699–702; november 3. 711–713; november 10. 729–735; 

november 24. 759–762. Ugyanez: Tudományos Gyűjtemény 11. 1840. 36–67; illetve önálló 

röpiratként: WALTHERR 1840. 
28  WALTHERR 1840. 13–14. 
29  WALTHERR 1840, 19. 
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gondolatával próbálta összekapcsolni.30 Úgy vélte, mind a „latinos” hónapnevek híveinek, 

mind a különböző nyelvújítóknak volt még egy közös, titkolt motivációja, vagyis a felvilá-

gosult valláskritika megjelenítése a „régi, magyaros” hónapnevek elutasításakor: „Sokan 

fárasztották már elméjüket a hónapok magyar nevei koholásában, […] s koholmányaikat 

csaknem együl–egyig úgy lehet tekinteni, mint a fellengős képzeteknek időtlen31 szülemé-

nyét. Mindannyi koholók arra törekedtek, hogy a hónapoknak ünnepektől, szentektől, vallá-

sos szertartásoktól kölcsönözött magyar keresztényi neveiket kiküszöböljék, és a társaságot 

egyedül boldogító vallásos kegyességnek még emlékezetét is kitörüljék az élők szívéből.” 

Ezzel szemben úgy vélte, hogy az egyházi ünnepekkel jelölt hónapok az év minden szaka-

szában óhatatlanul emlékeztetik az embereket a kereszténységre, annak erkölcsi tartalmára. 

Igyekezett minden ellenérvet aprólékosan elhárítani. Például – írta – e hónapnevek haszná-

lata kellőképpen a magyar történeti múltban gyökerező hazafiasságot sugallja, hiszen jóval 

a nyelvújítás előtt, a kora újkorban már bizonyosan megjelentek a „latinos” hónapnevek 

kiváltására; továbbá: az „évszakokból képzett, magyaros” hónapnevek logikátlanok, mert 

az esztendő kezdete nem esik egybe új évszak kezdetével (december: télelő, január: télhó, 

február: télutó); és azt is igyekezett elhárítani, hogy a „régi, magyaros” hónapnevek hosz-

szúak és nehézkesek volnának az „évszakokból képzett” elnevezésekkel szemben. (Mint 

írta, ezek is rövidíthetőek, például Boldogasszony hava „B.A.”-ként, vagy a szent szó elha-

gyásával „Iván hava”, „Jakab hava” stb.) A Vajda Péter-féle hónapnévjavaslatok elutasítása 

mellett hasonlóan éles szavakkal ítélte el a „latinos” hónapneveket is, mondván, azok hasz-

nálata a „nyelv tisztaságának” elvét sérti, és kifogásolta, hogy még a magyarosítók is hasz-

nálják a január, február, március stb. hónapneveket. Mindezt el kell kerülni – vélekedett –, 

mert a „latinos” hónapnevek „a magyar ember szájában gyakran nevetséges fordulatot 

vesznek, anyanyelvünk Róma nyelvének bilincseiben senyvedésére emlékeztetnek”, továb-

bá logikátlanok is, tekintettel arra, hogy a hetes szám latin nevéből képzett szeptember hó 

az évben a 9. hónap, a nyolcasból képzett október a 10. stb. Ugyanakkor alighanem jól 

érzékelte, hogy a logikátlanság vádja felhozható a „régi, magyaros” hónapnevekkel szem-

ben is, ezért részletesen próbálta azokat elhárítani. Hangsúlyozta, hogy azoknál az egyházi 

ünnepeknél nem hozható fel kifogás, amelyek minden évben az adott hónapba esnek (Szent 

György napja áprilisban, Szent Jakab napja júliusban, Karácsony mindig decemberben van 

stb.), a – húsvéti ünnepkörrel összefüggő – mozgó ünnepeknél azonban már bonyolultabb a 

helyzet, hiszen a böjt kezdete nem mindig februárra, pünkösd pedig nem mindig májusra 

esik. Waltherr ebből úgy próbálta kimagyarázni magát, hogy aprólékosan kiszámolta: a 

Kr. u. 300-tól 2000-ig terjedő 1701 esztendőben a böjt kezdete 1272 esetben februárra, 

pünkösd pedig 1107 alkalommal májusra esett, vagyis többségben jogosnak minősítette a 

hónapnévhasználatot ezekben az esetekben is. Kisasszony és Mindszent (augusztus és ok-

tóber) esetében viszont már csak azzal tudott érvelni, hogy bár ezek egyházi ünnepei való-

ban nem az adott hónapokra esnek, de nagyon közel vannak azokhoz, továbbá igaz, hogy 

Kisasszony napja szeptember 8., de a szintén Mária-kultuszhoz kötődő Nagyboldogasszony 

napja augusztus 15-én van.32 Waltherr végül szenvedélyesen zárta sorait: „bátran merem 

 
30  WALTHERR László: Hónapok magyar nevezeteiről. Literariai Csarnok, 1840. április 9. 5–7. 

Ugyanez: Honművész 28. 1840, 28. 223–225; 29. 231–232; 30. 238–240. 
31  Itt valószínűleg „idétlen” értelemben. 
32  Kitérőként megjegyezzük, hogy a logikátlanság vádját mindkét „magyaros” hónapnévsorozat hívei 

egymás szemére vethették. Az „évszakokból képzett” hónapok esetében például valóban ilyennek 

tűnt augusztusnak nyárutóként való említése (nagyon is nyári hónap), vagy az, hogy télhónak, 

nyárhónak stb. csak egy-egy hónapot neveztek, amikor télelő és télutó is téli hónapok stb. 
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nemzetemet felszólítni a hónapok díszes magyar régi neveinek megtartására”, kérte, hogy 

csak ezeket használják, mert ebből lesz a kívánatos nyelvi-nemzeti egység, és ezek gyakori 

használatától megszűnnek az egészségtelen „újítási vágyak” is. 

Vajda Péter nem reflektált közvetlenül Waltherr vádjaira, de az ekkor általa szerkesztett 

Világ hasábjain rövid véleménycikkben megismételte korábbi álláspontját.33 „Egyre na-

gyobb elfogadást nyernek” a télhó, télutó stb. hónapnevek – írta, és ez jogos is, tekintettel 

arra, hogy „igen könnyű megtanulni, mert egység elve uralkodik bennük”. „Minden évszak 

első havát azon hónap teszi, melyben azon évszak kezdődik […] az évszak közepét az év-

szak nevével fejezzük ki, hó főnevet ragasztva hozzá”, mindez könnyen és érthetően rövi-

díthető (th.: télhó, tv.e.: tavaszelő stb.) – fejtegette, és próbálta elhárítani a rendszerével 

kapcsolatos ellenvetést is, mondván: „ha a kalendáriom annyira meg fog javíttatni, hogy az 

év évszakkal kezdődendik, ezen hónapnevek a dolog lényegével tökéletesen összhangzatba 

fognak jőni”. Utóbbi már kicsit erőltetett érvelés volt, de úgy tűnik, Vajda nem igazán tu-

lajdonított a hónapneveknek központi jelentőséget, javaslatait valóban javaslatoknak szánta, 

és csak remélte, hogy azok az egyre gyakoribb köznyelvi használat során kifejlesztik a 

kívánatos nyelvi egységet. 

Waltherr László azonban egy inkább hittérítőre jellemző vehemenciával csapott le ismét 

a témára, és terjedelmes cikkben foglalt állást nemcsak Vajda ellen, hanem a „régi, magya-

ros” hónapnevek védelmében.34 Lényegét tekintve újat nem mondott korábbi fejtegetései-

hez képest, csak hosszabb, részletesebb formában megismételte, miért tartotta Vajda Péter 

és Kunoss Endre „évszakokból képzett, magyaros” elnevezéseit „természetellenes hónap-

neveknek”, aprólékosan érvelt azokkal szemben, igyekezett újabb érveket is megszólaltatni, 

például azt, hogy az évszakos hónapnév-elnevezés azért sem szerencsés, mert a tél, tavasz, 

nyár, ősz mást jelentenek az északi féltekén és a mérsékelt éghajlati övben, mint a Föld más 

részein. Emellett kifogásolta Vajdának a Világban olvasható szerkesztői gyakorlatát. Utóbbi 

ismét röviden, egy-egy sajtócikkben reagált,35 inkább kedélyes, mint kioktató vagy tudo-

mányoskodó stílusban. Például arról írt, hogy Waltherr legutóbbi cikkei a Hasznos Mulat-

ságokban „már nem annyira érdekességek, mint furfangságok”, illetve, hogy vitapartnere 

„annyit beszél az évszakos hónapnevekről, hogy utóbb, akarata ellenére megtanulják tőle az 

olvasók. Még tíz ilyen ellenséget e neveknek, s egy év alatt közönségesekké lesznek.” Vaj-

da röviden megvédte hónapnévjavaslatait, csupán annyit fűzött hozzá, hogy nem a Sylves-

ter Jánosnál már olvasható ötletet vette át, hanem maga igyekezett egy logikusnak vélt 

hónapnév-rendszer mellett érvelni, és visszautasította, hogy Waltherr a lapszerkesztői eljá-

rását és stílusát kifogásolja. Kicsit később már gúnyosabb hangot is megütött, amikor arról 

írt, hogy Waltherr bizonyára örült 1841-ben a március eleji éjszakai fagyoknak, mert a 

télies időjárás egy tavaszról elnevezhető hónapban érveket szolgáltathat számára az „évsza-

kokból képzett, magyaros” hónapnevekkel szemben.36 

Ezek a kommentárok valósággal felbőszítették Waltherrt, mert pár héttel később újabb, 

a hónapnevek ügyének szentelt, a korábbiaknál is alaposabb összefoglaló tanulmányában 

 
33  [VAJDA Péter:] Figyelmeztetés az új hónapnevekre. Világ, 1841. január 9. 10. Érdekességként és a 

különböző hónapnévrendszerek párhuzamos együttélésének bizonyítékaként említjük, hogy 

fejléceiben a Világ is a „latinos” hónapneveket tüntette fel, miközben szerkesztője egyébként 

elkötelezte magát az „évszakokból vett, magyaros” elnevezések mellett. 
34  WALTHERR László: A hónapok ősköri [sic!] magyar nevének folytatott védelme. 1–2. Hasznos 

Mulatságok, 1841. február 13. 49–52; február 17. 53–56. 
35  [VAJDA Péter:] Viszonyfejtegetés egy pár hírlap ellenében. Világ, 1841. február 27. 67–68. 
36  [VAJDA Péter:] Hazai tájképek. Világ, 1841. március 10. 77. 
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már kifejezetten személyeskedő stílusban támadta Vajdát.37 (Különösen nehezményezte, 

hogy Vajda „furfangosnak” nevezte őt, a szóhasználatot durva sértegetésnek tekintette.) 

Waltherr Vajda fejére olvasta továbbá, hogy milyen következetlenek a Világ tudósításai is a 

hónapnevek használatában, pedig a nyelvi egység kérdése – amit Vajda szerinte félvállról 

vett – nagyon fontos, példának hozta fel az 1840. évi 29. (zsidókról szóló) törvénycikket, 

mely állandó vezetéknevek használatáról rendelkezett, majd így folytatta: „Fontos dolog a 

hónapok neveinek állandósítása is, és sokkal fontosabb a történetekkel és azok kútfőivel, az 

idő vezetéssel, és a kor meghatározásával foglalatoskodó osztály embere előtt, mintsem 

hogy azoknak ingatagokká lételét egykedvűleg vehesse.” Az utókor majd megbüntet ben-

nünket, ha úgy állunk a kérdéshez, mint Vajda – írta, az „utódok átkozni fogják a mívelődés 

századában kór [kor?] szülte konok apáikat a határozatlan hónevek használása, pártolása, 

hogy ne mondjam, a közéletbe tolása miatt”.38 A kérdésnek valóban kivételes fontosságot, a 

nemzet jövője szempontjából alapvető jelentőséget tulajdonított, mint mondta, „a hónapne-

vek nem egy-két szófaragó tulajdonai, de nemzeti vagyon, mellyről csak országul [= orszá-

gosan, országos kiterjedésben] intézkedhetik maga a nemzet”.39 Vajda megjegyzéseit 

Waltherr veszélyes támadásokként értékelte, és személyeskedéstől sem mentes stílusban, 

a hónapnevek kiemelt fontosságába vetett hittel foglalta össze ismét, még részletezőbb 

formában a témában korábban készült tanulmányaiban írottakat. Vajda minderre már nem 

válaszolt, bár egy álneves olvasói reflexió szerzője kiállt mellette, elítélve Waltherr „érdek-

telen, zavart” írásának terjengősségét és személyeskedő stílusát.40 (Egyébként megjelent 

olyan jellemző vélemény is, amely már értelmetlenül soknak tartotta ezt a vitát, pl. „Nem 

elég, hogy a hónapok új elkeresztelésével összezavarták kalendáriomunkat, hogy egymást 

is alig értjük már.”41) 

 

3. Hónapnévhasználati szokások a reformkorban 

Érdemes röviden – ha csak becslések szintjén is – áttekinteni, hogy az 1830–40-es években 

hogyan jellemezhetjük általában a hónapnevek használatát, megbecsülni, hogy milyen is 

volt a három legfontosabb eljárás, vagyis a „latinos”, a „régi, magyaros” és az „évszakok-

ból képzett, magyaros” hónapnevek elterjedtsége. Bár pontos statisztikai felmérés az 1830–

1840-es évek hónapnévhasználatáról nem áll rendelkezésünkre (például levelek dátumozá-

sakor, sajtóhírek keltezésekor stb.), de elég szembetűnő, hogy kialakult, egységes és általá-

nosan elterjedt gyakorlatról nem beszélhetünk. A hónapneveknél egyaránt, párhuzamosan 

van jelen, hasonló változatossággal a „régi, magyaros” és a ma is használt „latinos” elneve-

zések használata, az „évszakokból képzett” magyar változatok (télelő, télhó stb.) is rendsze-

resen feltűnnek, de az előzőeknél ritkábban. Becslésünk szerint ez utóbbiak a hónapnevek 

használatában talán 10% körülinek mondhatók, a másik két forma egyaránt 45-45%-ot tehet 

ki, a többi forma esetlegesnek, marginálisnak tűnik.42 (Hangsúlyozzuk, ezek csak a korszak 

 
37  WALTHERR 1841. 
38  WALTHERR 1841, 214. 
39  Álláspontját érdemes összevetni a Debreceni grammatika 18. század végi szerzőinek – ezzel 

pontosan ellentétes – gondolataival, lásd 9. sz. jegyz. 
40  [PUNCTUM Andor:] Mindent a maga helyén. Waltherr úrhoz. Hasznos Mulatságok, 1841. július 

28. 239–240. 
41  [Egy parragi ember:] Kalendáriomi reform. Athenaeum, 1841. július 6. 46–47. 
42  Előfordult például egyházi ünnepnapokkal való datálás, Esztergom vármegye közgyűléséről szóló 

beszámoló „1841. aprószentek napján” (vagyis december 28-án) kelt: Hírnök, 1842. január 3. 1. 

p. vagy sorszámból képzett hónapnév egy szarvasi tudósítás végén, amelyben a „negyedhó” 
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sajtójának, hivatalos és magánlevelezésének olvasásakor kialakult becslések.) Minden bi-

zonnyal együtt élő és nem feltétlenül egymással versengő, hanem alternatív hónapnévhasz-

nálati szokásokat állapíthatunk meg a kor Magyarországán. Jellemző lehet, ha például – 

ismét a teljesség igénye nélkül – egy pillantást vetünk a korban felértékelődő szerepű sajtó-

ra. Kossuth Lajos Pesti Hírlapja 1841 januárjában az „évszakokból képzett, magyaros” 

hónapnevekkel indult, azonban fél év után a nyárelő (vagyis június) 30-i, 52. lapszámot a 

„július 3-i” 53. követte, vagyis átálltak a „latinos” hónapnevek használatára. A lapok túl-

nyomó többsége szintén a „latinos” formát használta, kizárólagos jelleggel (például: Buda-

Pesti Híradó, Világ, Jelenkor, Buda-Pesti Rajzolatok, Életképek, Nemzeti Társalkodó, Er-

délyi Híradó, Honművész, de a római katolikus Religio és Nevelés, valamint a Protestáns 

Egyházi és Iskolai Lapok egyaránt stb.), akkor is, ha a tudósításaik szövegében nagyon 

sűrűn feltűnnek a „régi, magyaros” vagy az „évszakokból képzett, magyaros” hónapnevek, 

nyilván a szerzők egyéni íráshasználatának és szokásainak megfelelően. Úgy tűnik, a szer-

kesztők nem nagyon foglalkoztak ezzel, a különböző hónapneveket egymás mellett élő, 

egyenértékű struktúrákként tekintették, nem írták át a különböző rendszereket használó 

tudósítások szövegét. A „régi, magyaros” hónapneveket tüntette fel fejlécében a Hasznos 

Mulatságok, illetve a Hazai s Külföldi Tudósítások is 1806-os indulásától 1838 június végé-

ig. 1838. júliustól a lap „latinos” hónapneveket használt, s a szokás „túlélte” a névváltozta-

tást, mert az 1840 januárjától Nemzeti Újságként megjelenő orgánum egészen 1841 február 

közepéig így jelent meg. Ekkor váratlanul váltottak, a február 10-i 12. lapszám még „febru-

ár”, a február 13-i 13. lapszám már „Böjtelő” hónapnévvel jelent meg. Ezt tartották 1844 

augusztusáig, amikor ismét „menet közben” váltottak. Az augusztus 17-i lapszám még a 

„régi, magyaros” szokást követve Kisasszony havát tüntette fel, az augusztus 20-i már au-

gusztust, vagyis ismét visszaálltak a „latinos” hónapnevek használatára. (A következetlen-

ségre utaló további adalék, hogy a hónap első lapszámában a logikus, de nagyon egyedi 

szóhasználatként augusztust „Szent István havának” nevezték, utána újra „Kisasszony ha-

vának”.) A Regélő (majd Regélő Pesti Divatlap) 1844. június végéig „latinos”, majd ezt 

követően a Garay Jánost felváltó Vachot Imre szerkesztésében megjelenő Pesti Divatlap 

„évszakokból képzett, magyaros” dátumozással jelent meg 1846 végéig, 1847 januártól 

pedig visszaváltott a „latinos” hónapneveket tartalmazó fejlécekre. 

Összességében úgy tűnik, hogy bármennyire párhuzamosan együtt élő, olykor egymást 

váltó hónapnévrendszerekről beszélhetünk, a „latinos” névhasználat már az 1840-es évek-

ben is egyre elfogadottabbá és jellemzőbbé vált mindkét magyaros forma rovására,43 bár 

utóbbiak még meghatározó módon jelen voltak a hétköznapi és a hivatalos beszédben. 

Szintén csak az illusztráció szándékával fellapoztunk néhány korabeli kalendáriumot is, 

hogy megnézzük, hogyan tüntették fel a hónapneveket. Már a 18. század végi kalendáriu-

mokban is a szövegben „latinos” formával, a naptároldalakon pedig a szinonimaként kezelt 

többféle hónapnévváltozattal találkozunk, például: „Augustus. Kisasszony hava. Égi jegy: 

oroszlán.”44 A tendencia az 1840-es években hasonló: „I. Boldog Asszony hava (Januari-

 
kifejezést használta áprilisra, jóllehet a következőt (májust) már „tavaszutóként” jelölte meg: 

Világ, 1841. július 9. 182. Ugyanez korábban Aradról „harmadhó [március] 25-én” kelt 

beszámoló kapcsán: Világ, 1841. április 10. 114. 
43  Ennek illusztrálására megemlíthetjük, hogy Edvi Illés Pál (1793–1871) először 1837-ben kiadott, 

iskolai oktatásra szánt időszámítás-tanában magától értetődő természetességgel csak a latinos 

hónapnevek elnevezéseit említette, ami arra utalhat, hogy számára már nem volt fontos, hogy az 

abból tanuló gyerekek ne januárnak nevezzék az év első hónapját stb. EDVI ILLÉS, 1838, 74. 
44  Magyar Almanak, 1794. 



 Reformkori viták a magyar nyelvű hónapnevekről 133 
 

 

 

us)”,45 vagy éppen a fordított szórend utal az alternatív változatok együttélésére: „Januari-

us. Nagyboldogasszony vagy Télhó”46 (megjegyezzük, ebbe bekerült egyenrangúként az 

„évszakokból képzett, magyaros” formula is!), még az 1840-es évek végén is: „Január – 

Boldog Asszony”.47 A korban használatos latin nyelvű egyházi naptárakban értelemszerűen 

csak a latin hónapneveket tüntették fel.48 A magyar nyelv használatával kapcsolatosan szü-

letett törvények (a magyar államnyelvről szóló 1844. évi 2. tc. előtt például az 1840. évi 6. 

tc.) értelmezése kapcsán megjelent nyelvi segédletek szóhasználata szintén arra utal, hogy 

egyformán elismert és használt volt a „latinos” illetve a „régi, magyaros” hónapnévrend-

szer, jellemzően: „Aprilis = április vagy Szent György hava.”49 Megjegyezzük ugyanakkor, 

hogy nem minden, a témával foglalkozó összesítés foglalkozott az eltérő hónapnevekkel, 

vagyis nem tartalmazott „magyaros” hónapneveket.50 

 

4. Összegzés 

A különböző „magyaros” hónapnévötletek ellenére a „latinos” hónapnevek használata 

olyan szívósan beépült a magyar nyelvhasználatba, hogy a 19. század közepétől egyre  

inkább kizárólagosnak volt tekinthető. Nemcsak az elvetélt nyelvújítási próbálkozások, 

hanem a sokáig használatban volt „magyaros” elnevezések is kiszorultak, használatuk 

archaikusnak, kuriózumszerűnek tűnt. A kronológia történetével foglalkozó Jakab Elek 

az 1880-as években már nosztalgikus stílusban, mintegy „elszalasztott lehetőségként” te-

kintett vissza a magyar hónapnevekkel kapcsolatos nyelvészeti és közéleti küzdelmekre és a 

„latinos” hónapnevek kizárólagossá válására: „A protestánsok idegenkednek az elsőtől 

[vagyis a »régi, magyaros« hónapnevektől] dogmatikai szempontból, a r.[ómai] katholiku-

sok a másiktól [vagyis az »évszakokból képzett, magyaros« változattól] szokatlanságáért és 

radicalis jellegéért, a nagyobb rész helyes indokok nélkül használja a mi nemzeti életünk-

kel, történetünkkel és irodalmunkkal semmi egybeköttetésben nem levő római januarius, 

februarius stb. hónapneveket, amik helyett teljes joggal lehetne is, kellene is elfogadni az 

1835–1840 körül tekintélyes íróktól s a közönség nagy száma által helyeselt és használt 

elnevezést, ami a dolgot elég jól kifejezi s más népek utánzása vádjától megmentene.”51 

Ugyanakkor az időszámítás-történet művelőjének is el kellett ismernie, hogy a más népek 

által is elfogadott, a legtöbb európai (latin és szláv) nyelvbe szervesen beépültek a „latinos” 

hónapelnevezések, akkor is, ha emögött a nyelvtörténeti folyamat mögött nem álltak „he-

lyes indokok”, vagyis vallási vagy politikai természetű beavatkozási kísérletek – „csupán” a 

nyelv természetes, önálló fejlődése, a társadalmi közösség ízlésformáló szerepe.52 

 

 
45  Közhasznú és mulattató Nemzeti vagy Hazai Kalendáriom, 1844. 
46  Naptár 1846-dik közévre, 1846. 
47  BUCSÁNSZKY 1849. 
48  Annus communis nativitate salvatoris nostri Jesu Christi, [1847.] 
49  Egyházi Anyakönyvek’ és belőlük teendő kivonatok’, 1843. (Az 1840. évi 6. tc. 7. §-a előírta, hogy 

a nem-magyar ajkú egyházközségekben vezetett egyházi anyakönyveket három éven belül 

magyarul kell vezetni, ennek megkönnyítésére született a több nyelvű szójegyzék.) 
50  Lásd pl. KISS 1844. 
51  JAKAB 1881, 16. 
52  Megjegyzés: a témával kapcsolatosan általánosságban használtuk és tekintettük irányadónak 

Gyáni Gábor későbbi korszakra vonatkozó, a nyelvfejlődést történeti dimenzióban értelmező 

tanulmányát: GYÁNI 2017. 
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Függelék 
 

Nyelvújítók javaslatai a magyar nyelvű hónapnevekre a 16–19. században53 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

január télelő első hó fő v. erőshó zúzoros v. 

zúzos hó 

vízöntő hava jég hava v. 

jeges 

február télmás másod hó fagyhó v. 

aszúhó 

enyheges v. 

enyhes hó 

hal hava köd hava v. 

ködös 

március télharmad harmad hó fűhegy olvanos v. 

olvasztó hó 

kos hava sár hava v. 

sáros 

április tavaszelő negyed hó kinyílóhó nyilonos v. 

nyíló hó 

bika hava eső hava v. 

esős  

(bimbós) 

május tavaszmás ötöd hó elő- 

gyümölcsű-hó 

zöldönös v. 

zöld hó 

iker hava kedv hava v. 

kedves (virá-

gos) 

június tavasz-

harmad 

hatod hó kaszálóhó termenes v. 

termő hó 

rák hava nyár hava v. 

nyári 

július nyárelő heted hó hév v. aratóhó kalászonos v. 

kalászos hó 

oroszlán 

hava 

kenyér hava 

v. kenyeres 

augusztus nyárhó nyolcad hó szőlőérlelő hó hévenes v. 

heves hó 

szűz hava gyümölcs 

hava v. gyü-

mölcsös 

szeptem-

ber 

nyár- 

harmad 

kilenced 

hó 

szőlőszedő hó gyümölcsö-

nös v. gyü-

mölcsös hó 

mérték hava ősz hava v. 

őszi 

október őszelő tized hó borvető hó mustonos v. 

mustos hó 

skorpió hava bor hava v. 

boros 

november őszhó tizen-

egyed hó 

borlátogató hó gémberes v. 

gémbes hó 

nyilas hava szél hava v. 

szeles 

december ősz- 

harmad 

tizen-

ketted hó 

víganlakó v. 

víganlátóhó 

fagyláros v. 

fagyos hó 

bak hava tél hava v. téli 

 

 

 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

január fő v. víghó jeges Árpád téli I. hó újhó fő- vagy 

hideghó 

február síkhó erős Mátyás téli II. hó télhó olvasztóhó 

március enyhó langyos József téli III. hó tavaszhó fű- vagy 

bimbóhó 

április gőzhó vegyes Béla tavaszi IV. hó virághó kinyíló- v. 

csírázóhó 

május zöldhó v. 

remény-hó 

szellős Ferdinánd tavaszi V. hó fördő v. 

mulatóhó 

virág- v. 

gyöngyöshó 

június kapahó harmatos László tavaszi VI. hó szénás v. 

nyárhó 

kaszáló- v. 

szénahó 

 
53  A táblázatban foglalt változatok többségét közölte: WALTHERR, 1841. Adatait az eredeti közlemények 

alapján (valamint a 19. számúval) kiegészítettük. 
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július sarlóhó poros Lajos nyári VII. hó aratóshó hév- v. arató-

hó 

augusztus cséphó, 

asztaghó, 

kazalhó v. 

csűrhó 

heves István nyári VIII. hó kepéshó szőlőérlelő-hó 

szeptem-

ber 

maghó deres Teréza nyári IX. hó őszhó gyümölcs- v. 

őszhó 

október borhó ködös Ferenc őszi X. hó sajtós v. 

csírahó 

borhó 

november ködhó v. 

makkhó 

fagyos András őszi XI. hó fonnyasztó-

hó 

ködhó 

dec. véghó havas Leopold őszi XII. hó karácsonhó havashó 

 

 

 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

január főhó dérdúr télelő jégtönös Beethoven Árpád előhó 

február szánhó enyhes télmás zúzmorós Casanova Mátyás másodhó 

március böjthó olvasztó télvég olvános v. 

tavaszhó 

Franklin József gergelyhó 

április lanyhás-hó nyitó zöldelő szikkonos Foulton György kikelethó 

május kecshó füves v. 

zöldi 

zöldmás kecstönös Gutenberg János virághó 

június szénás szénás v. 

termesztő 

zöldvég kaszálnos v. 

nyárhó 

Jenner László kaszáláshó 

v. kaszáshó 

július sarlós sarlós v. 

kepés 

nyárelő sarlónos Kant Mária aratáshó v. 

sarlóshó 

augusztus tarlós 

(csürnök) 

tikkasztó nyármás csűrtönös Newton István takaráshó 

szeptem-

ber 

sajtós gyümöl-

csös 

nyárvég vetőnös v. 

őszhó 

Raphael Mihály vetéshó 

október maghós mustos őszelő sotolnos Shakes-

peare 

Kálmán szürethó 

november őszhó gémbes őszmás dúdoros Washing-

ton 

András enyészethó 

december véghó fagyhó őszvég fagytonos v. 

télhó 

Watt Miklós véghó 

 

 

Források és magyarázat: 

1–3. Sylvester János javaslatai. (SYLVESTER 1539.) 

4. Barczafalvi Szabó Dávid javaslatai. (BARCZAFALVI SZABÓ 1787.) 

5. Rájnis József javaslatai. (RÁJNIS 1789.) 

6. Sándor István javaslatai. (SÁNDOR 1795.) 

7. „S. József” Jászberényből. (Újabb vélemény, 1833.) 

8–9. Holéczy Mihály javaslatai. (HOLÉCZY 1833.) 
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10–11. Terelmes Mihály javaslatai. (TERELMES 1833/a–b.) 

12. Rumy Károly javaslatai. (RUMY 1833.) 

13. Dömötör Pál javaslatai. (Magyar hazai vándor, 1834. Idézi: WALTHERR 1841, 220.) 

14. Sztrokay Antal javaslatai. (WALTHERR 1841, 220.) 

15. „M–ki” javaslatai. (Magyar hazai vándor, 1834. Idézi: WALTHERR 1841, 221.) 

16. Varjú Sándor javaslatai. (WALTHERR 1841, 221.) 

17. Ismeretlen szerző javaslatai. (Hungarica, 1841.) 

18. [KLESTINSZKY] 1841. 

19. CSÍK 1841. 
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