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A magyar irodalmi nyelv kialakulása* 

1. Mindnyájan tudjuk, hogy minden magas műveltséggel rendelkező nép 
nyelve több rétegre oszlik. Hogy e rétegek közül csak a legfontosabbakat emel
jük ki, a legfelsőbb réteg, a legpallérozottabb nyelvváltozat az irodalmi nyelv, 
amely az egész nép számára közös, tehát a nyelvi egység legmagasabb fokát való
sítja meg, s egyben a leggazdagabb, legszínesebb, legszilárdabban szabályozott 
nyelvi változat. Egy másik réteg, mely az előbbihez közel áll, a beszélt köz
nyelv; nagyjában még ez is egységesnek mondható, de már vidékenként, főleg 
kiejtésben és szóhasználatban többé-kevésbé érezhető eltéréseket mutat. A har
madik főréteg az, amelyet,,népnyelv" műszóval is szoktak nevezni. Ez terüle
tileg erősen differenciált, azért semmiképpen sem nevezhető egyetlen változat
nak, hanem a változatok egész sora, az úgynevezett nyelvjárások összessége. 
Bár az egyes rétegek között nem lehet éles határokat vonni, mert az átmenetek 
végtelen sorában olvadnak egymásba, de meg az egyes rétegek között nyel
venként is igen eltérőek lehetnek a különbségek, mégis mindnyájunk számára 
érezhetők ezek anyanyelvünkben is, ahol pedig a szélső sarkok — az irodalmi 
nyelv és a nyelvjárások — viszonylag sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint 
pl. a franciában, a németben, az olaszban, a spanyolban stb. E különbségek 
kiterjednek a kiejtésre, a szókincsre és a szóláskészletre, a nyelvtani formákra, 
röviden a nyelv egész területére. Irodalmi művekben olvasunk, esetleg ma
gunk is leírunk ilyen szavakat, mint &fWef, Myojzoíya, azenWe/e/M, aze/e/ice, 
far̂ o/y stb., de a társalgás nyelvében nem használjuk őket, ki beszélne pl. 
& f W f ö W%ff-ról, ki számolna be egy kirándulásról a himnusz szavaival: 6ercrf 
Mgfwfzk j w%y6e jz<#wM&. Másrészt esetleg meg sem értünk ilyen nyelvjárási 
szavakat, mint A w f y W 'venyige', fze/e/zce 'orgona', fz#%yvere7M 'pince', azo-
(yo/a 'napraforgó' és rengeteg mást. — Választékos nyelvünk a feltételes m ó d 
tárgyas többes első személyben a W m o & , &ár»ő&r alakot kívánja az élő beszéd
ben túlnyomó w&7%&z&, &6?záM& helyett, de társalgási nyelvünk is visszautasítja 
a W W W r , e/oMza-féle jelentő m ó d ú ragozást, sőt a nyelvjárási vdrwk, Wrwk 

* Előadásként elhangzott Debrecenben, a Magyar Művelődési Tanfolyamon, 1965. július 21-én. 
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alakokat teljesen idegennek érezzük. Hangtani szempontból mindnyájan tud
juk, hogy az irodalmi nyelv jelentős mértékben egységes, így kötelező benne pl. 
a zö&f Wf-féle írás és ejtés, de már a pongyolább köznyelvben elég sűrűn hall
juk a z&f vof változatot is, nyelvjárásainkban pedig ezeken kívül z m W vowf, 
zeöíf voor, zwö^ vwof típusok élnek más-más területen. 

2. N e m volt ez mindig így. A nyelv ilyen függőleges rétegeződése, egy felső 
szintű irodalmi nyelv keletkezése és uralomra jutása a nyelvek teljes történetét 
tekintve csak viszonylag egészen rövid szakaszt alkot. A z egyik nyelvben lehet 
több ezer éves (pl. a görögben), egy másikban (pl. a finnben) alig 100 éves, 
arról n e m is beszélve, hogy sok olyan nyelv van, amelynek nincs m a sem ilyen 
változata. D e még egy több ezer éves irodalmi nyelv is a nyelv egész történe
tének sok sok 10 000 évéhez viszonyítva aránylag rövid periódus. A z egységre 
törekvő irodalmi és köznyelv kialakulása előtt az egyes nyelvek csak nyelv
járások szövevényéből állottak, anélkül, hogy e nyelvjárások fölött lett volna 
bárminő, az eltéréseket áthidaló nyelvváltozat. M é g az osztálytársadalmak ki
alakulása után is az egyes osztályok között oly csekély volt a műveltség-különb
ség, hogy a társadalmi rétegeződés n e m támasztott lényegesebb nyelvi igénye
ket és különbségeket. így volt ez a korai feudalizmusban, mely a politikai ta
goltsággal a nyelv vízszintes rétegeződését elősegítette, tehát a nyelvi egységet 
bontogatta, nemhogy elősegítette volna. Persze irodalom ekkor is volt, élőszó
ban terjedő és szájhagyománytól fenntartott irodalom. Ez az irodalom azon
ban szűkebb közösséghez szólt, annak a helyi nyelvjárásában jelentkezett, és 
ha más nyelvjárások területére átjutott, nyelve hozzáalkalmazkodott az új kö
zösséghez, mintegy lefordították más nyelvjárásra. A m i közös lehetett ebben a 
régi folklóré irodalomban, az inkább stilisztikai jellegű volt, állandó szóképek, 
jelzők, hasonlatok használata. M é g az írott irodalom is eleinte csak szűkebb 
közösséghez szólt, egy kolostor lakóihoz, egy egyházmegye papjaihoz, legföl
jebb egy város vagy egy vidék hívőihez. Ezért megszólalhatott helyi nyelvjárás
ban, s ha esetleg más közösség számára készült róla másolat, akkor a másoló 
a szöveget a másik nyelvjáráshoz igazíthatta. 

Rendszerint politikai és művelődési föltételek közösen teremtik meg egy 
irodalmi és köznyelv keletkezésének szükségét és föltételeit. Á m az irodalmi 
nyelv kialakulása nyelvenként, országonként más-más körülmények között, 
különféleképpen megy végbe. Franciaországban pl. a királyi hatalom megszi
lárdulása, a királyi udvar kifejlődése és kulturális szerepe, másrészt a híres pá
rizsi iskolák tekintélye Párizsnak és környékének a nyelvjárását emelte iro
dalmi szintre a XII. században és terjesztette el fokozatosan Franciaország 
többi nyelvjárása fölé. Spanyolországban ugyancsak a kasztíliai udvar növekvő 
tekintélye és kulturális szerepe avatja a kasztíliai nyelvjárást irodalmi, majd 
nemzeti nyelvvé. Olaszországban, bár a politikai egység csak a legjobbak álma 
volt, a nagy firenzei írók — Dante, Petrarca, Boccaccio — tekintélye emelte a 
firenzei nyelvjárást mint olasz nyelvet a számos helyi nyelvjárás fölé, akárcsak 
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Luther bibliafordítása, melyet az egységes német irodalmi nyelv megteremtőjé
nek tekintenek. Nálunk azonban, mint látni fogjuk, lényegesen más körülmé
nyek között, más úton-módon alakult ki a nyelvjárás fölötti nyelvváltozat. 

3. A magyar nyelv írásbelisége — az irodalmi nyelv kialakulásának ez a 
legelső föltétele — nálunk gyakorlatilag a kereszténység fölvételével kezdődik 
(a régebbi rovásírást terjedelmesebb, összefüggő szövegek följegyzésére aligha 
használták, legalábbis ilyesmiről nem tudunk). Á m de, minthogy az írástudók, 
azaz az egyház, a papoktól vezetett kancellária és hiteles helyek nyelve a latin 
volt, a magyar nyelvű írásbeliség meglehetősen szűk körre szorítkozott, bár 
jóval nagyobb lehetett, mint ránk maradt nyelvemlékeink csekély számából 
következtetni lehetne. Halotti Beszéd, Ómagyar Mária-Siralom, Gyulafehér
vári Sorok, Königsbergi Töredék az első három és félszázad szövegmaradvá
nya nagyon szegényes. Ennél azért nyilván jóval nagyobb mértékben használ
ták a magyar nyelvet írásban is, mint erről helyesírásunknak a XI. századtól 
kialakult hagyománya, töretlen fejlődése tanúskodik, több azonban nem ma
radt ránk, elpusztultak az idők viharaiban, esetleg még lappanganak valahol, 
idegen kolostorok, könyvtárak, levéltárak zugaiban. Csupán a XIV. század má
sodik felében — Jókai-kódexszel — indul meg illetőleg maradt ránk jelen
tősebb magyar nyelvű kódex-irodalom, magyar nyelvi kézírásos könyvek. Ezek 
legnagyobb része a mohácsi vészt megelőző évtizedekben készült (XVI. század
nál régebbi kódexünk mindössze 7 van), akkor írták vagy nagyobbrészt akkor 
másolták őket. Kódexeink azonban rendkívül tarka nyelvi képet tárnak elénk, 
szinte ahány, annyi nyelvjárási változat, egyesek az o-zés különféle fokát mu
tatják, mások f-zők, egyesek e-zők, általában a nyelvi, hangtani egységnek nyo
mát sem találni bennük. 

M i ennek az oka? A kódexek mind vallásos szövegek, és mint említettük, 
rendesen egy szűkebb közösség, egy-egy kolostor latinul nem tudó apácái, eset
leg valamely előkelő hölgy számára készültek, mint épületes olvasmányok, rit
kán imádságos könyvek. M é g az úgynevezett huszita biblia sem az egész or
szág népének, hanem a hivők egy viszonylag kisebb csoportjának, illetőleg pon
tosabban e csoport papjainak szólt. Van azonban egy másik, igen fontos ok is. 
A magyar nyelvjárások akkor is, akárcsak most, igen közel voltak egymáshoz, 
eltéréseik a kölcsönös megértést egyáltalán nem zavarták. A nemesség, a fő
urak a X V . század második feléig nemigen tudtak latinul, a tanácskozások te
hát magyarul folytak, ámde a vitákat a nyelvjárási eltérések egyáltalában nem 
zavarták, mindenki kifogástalanul megértette bármely más nyelvjárást beszélő 
szavát. Ezért állapíthatja meg Galeotti, Mátyás olasz történetírója, hogy M a 
gyarországon az urak és a nép ugyanúgy beszélnek és egymást tökéletesen meg
értik (nem mint a sok nyelvjárású Olaszországban). Míg például Franciaország
ban egy anjoui vagy ile-de-france-i a vallon nyelvjárás hallatára azt sem érzé
keli, hogy ez francia nyelvjárás, egy szász a svájci németet éppúgy nem érti, 
mintha az kínaiul beszélne, és hasonló óriási különbségek vannak és voltak 
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olasz és spanyol nyelvjárások között, nálunk ilyesmiről sem ma, sem a régiség
ben szó sem lehetett. M é g a legkülönösebb, régóta kiszakadt moldvai csángót 
is minden magyar ember egészen jól megérti, és a régiségben nyelvjárásaink, ha 
lehet, még közelebb voltak egymáshoz. Ezért mint parancsoló gyakorlati szük
ség nálunk nem lépett föl az egységes nyelv igénye. 

4. Ennek ellenére, a nyelvi egységesülés, bár igen szűk korlátok között, 
mintha megindulna már a magyar középkorban. Hangtani szempontból, úgy 
látszik, nem: a kódexek, az oklevelek magyar szórványainak nyelvi tarkasága 
legalábbis semmi alapot nem ad az ellenkező feltevésre. Nyelvtani formák 
szempontjából sem mutattak ki ugyan eddig lényeges különbséget (igaz, hogy 
nem is nagyon vizsgálták e kérdést, aminthogy a szókincs terén sem kutatták 
az egységesülés esetleges nyomait, illetőleg ezzel szemben az élesebb nyelvjárási 
elkülönülést sem konkretizálták). Van azonban egy terület, melyen szinte meg
lepő egyöntetűséget találunk, mégpedig a szintaxisban, pontosabban az ige
idők és módok használatában. Kódexeinkben általában, mondhatni norma-
szerűen, ilyen igealakhasználatot találunk: BécsiK.: „Parancsola ő seregeinek 
hogy /g/m#W/2eÁ; Betulia ellen...", „hogy viadalba menés nélkül gyozW/zeW 
meg őket, .. .vess őrizőket a forrásokra." Ezek nyilvánvaló latinizmusok, de 
nem ez a fontos, hanem hogy minden kódexünkben általánosak. — Vagy: 
,,midőn az őrizet húsz napokban fe//y&Weff W/ia be, megfogyatkozának a 
csatornák..." „És mikor ezeket w%Wfd& W / m , lőn nagy siralom." Ez ugyan
csak a latin szolgai követése, á m az írott nyelvben az ilyen szintaxis kötelező, 
s ha a magyar nyelvérzék olykor kivételesen áttöri a normát, az nyilván pon
gyolaságnak, póriasnak hatott. Számos más ilyen jelenség vált az írott nyelv
ben kötelezővé, mely a beszélt nyelvet nem vagy alig érintette. — D e külön 
írott nyelvi normák meglétére mutat az is, hogy más esetekben a konzervatív 
írott nyelv olyan régi szabályokhoz ragaszkodott, melyek a beszélt nyelvben 
ekkor már alig érvényesültek. így kódexeink egészen pontosan megkülönböz
tetik az elbeszélő múlt használatát a befejezett múltétól, tehát a w W , &árg ala
kokét a vorfa, Wrfe alakokétól, a kettőt nem lehet összezavarni, egyiket a má
sik helyett használni. A w W , Wre történeti múlt, múlt események mozzanatait 
beszéli el, a vdrf, &árf a beszélőhöz közel álló, a jelenbe átható szubjektívabb 
múlt. Lássunk egy példát: „ A fene bestye feje lehajtván e»geűk és... magát 
földre 6oc%%d; /Mo/zdb neki Szt. Ferenc: fráter farkas, te... igen sok gonoszt 
fó'ffe/, mert embereket is 7Me#yza#gaffa<f, megmarfW, fMe#o&#öW... D e atyám
fia farkas, én tudom azt, hogy valami gonoszt föffe/, azt mind a te éhségednek 
szükségeért föfW... És az farkas azt mwfafd és azt ybgWá, hogy valamit 
akarna, mind megteszi." A beszélt nyelvben azonban ez az éles különbség már 
elmosódott, például a Szabács Viadalában állandóan keveredik a két igeidő 
(itt a latin közvetlenül nem hatott, ez nem fordítás): 

„De, mint a hajókat ye/vo/zfaM, 
Sok felől Sabác falát & W a M , 
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Vizárokból viadalt es farfoffak, 
Ezzel Sabácnak ingyen sem drf/w^oA:." 

Sőt a XVI. szazadban a folyamatos múlt (Wr va/a, W r va/aj is kezdi sajátos 
külön funkcióját elveszteni, s a másik két múlt idővel elkeveredve velük azonos 
funkcióban szerepelni. A z írott nyelv azonban sokáig ragaszkodik a hagyomá
nyokhoz. Ugyanígy elmosódott a beszélt nyelvben a különféle jövő idők külön
böző funkciója (WraW, wfr, wfr/vz/bg,), az írott nyelv azonban szigorúan szét
választja használatukat. Mindezek a normák, melyek tehát az írott nyelvet már 
elválasztják a szabadon mozgó, fejlődő beszélt nyelvtől, föltétlenül annak a je
lei, hogy valami nyelvi eszmény, a beszélt nyelvtől függetlenülni kezdő írott 
nyelvváltozat kialakulása küszöbön van. A z egységesülés azonban nem terjed 
ki még hangtani térre, azért a normák ellenére az írott nyelv képe még nagyon 
egyenetlen, tarka. 

5. A korszak végére, a mohácsi vészt megelőző évtizedekben azonban 
mintha több nyomát látnók annak, hogy az írott nyelv egyszersmind hangtani 
téren is közeledik az egységhez. Egymástól függetlenül az irodalmi nyelv két 
ilyen csíráját látjuk formálódni. A z egyiket éppen a kolostori irodalmak nyelvé
ben. Láttuk, hogy ez, főleg hangtani téren rendkívül tarka képet mutat. Van 
azonban e képben egy meggondolkodtató tény is, s ez az ö-ző kódexek arány
talanul nagy száma, kódexeink többsége különféle fokú ö-zést mutat, holott 
éppen az ö-ző terület került török uralom alá, ott pusztultak a legnagyobb 
mértékben a kódexek. Ügy látszik tehát, hogy a kolostorok másoló kamráiban 
az ö-ző nyelvváltozat kezdett terjedni, mint választékosabb nyelvtípus. El nem 
terjedt azonban, sőt különféle fokokon maradt meg. — Másrészt a királyi ud
varban és a királyi kancelláriában kezdett kialakulni egy bizonyos nyelvválto
zat, melynek számos vonása közül egyet, egy negatívot emelek ki, az f-zés tuda
tos kerülését. Bizonyíték például Drágfry János végrendelete. Ebben eleinte 
nincs semmi f-zés (ünnepélyes szöveg, ünnepélyes alkalom), majd az író bele
fárad a tőle idegen nyelvváltozatba, s a közepétől növekvő számmal vegyülnek 
f-ző alakok a szövegbe. 

6. Ezeknek a kezdeményeknek, melyek bármelyike egy magyar irodalmi 
nyelv csírájává válhatott volna, véget vetett a mohácsi vész. Ismeretesek e ka
tasztrófa súlyos következményei. A z ország több részre szakadt, a török befész
kelődött. A kolostorok nagy részének csak üszkös hamvai maradtak, amelyek 
meg a töröktől érintetlen területen nem pusztultak el, azokat a gyorsan kibon
takozó protestantizmus tette tönkre, s ezek jövedelmeiktől megfosztva elnép
telenedtek. A kolostori könyvtárak nagyrészt elpusztultak, esetleg külföldre me
nekítették őket, hol a magyar könyvnek semmi becsülete nem volt, nagy részük 
el is kallódott. A magyar barátok könyvmásoló cellái bezárultak, a pulpitusok 
elárvultak, a kolostori nyelv esetleges további alakulásának szála elszakadt. — 
A másik kezdeményezés sorsa sem kedvezőbb. A budai—visegrádi udvar és a 
kancellária Bécsbe került, és hosszú ideig alig volt befolyása a magyar művelő-
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désre, s amikor újra lett, nem volt benne köszönet. A z ebben a környezetben 
csírázó lehetőségek szintén megszűntek tehát. A kancelláriában kialakult ma
gyar nyelvi és helyesírási gyakorlat egyetlen író műveiben él csak tovább: Pesti 
Miser Gáboréiban (Ezópus fabulái, 1536., Nomenclatura, 1541.). Ekkor azon
ban ez csak egy változat a kor szövegemlékeinek nagy tarkaságában. Persze 
lehet, hogy szerzőjük — aki a magyar nyelv művelésének öntudatos híve volt — 
ezekkel egységes magyar irodalmi nyelvet akart volna teremteni, mint ahogy 
például Sylvester ugyanakkor az f-ző nyelvváltozatot szerette volna az irodalmi 
megnyilatkozás eszközévé tenni. Hogy az egységes nyelvre való törekvés ekkor 
már olykor tudatos gondolattá érlelődve ott szunnyadt a magyar értelmiség ja
vának lelkében, arra igen szép példa Dévai Bíró Mátyás helyesírás-szabályzata. 
Tudvalevő, hogy a magyar nyelvjárások közt a legfontosabb hangtani eltéré
sek a magánhangzókban tapasztalhatók, s ez még fokozottabb mértékben így 
volt a X V . században. Dévai Bíró Mátyás olyan helyesírást szerkesztett, mely 
a kritikus magánhangzók alternatív olvasását teszi lehetővé. Például ha az w 
hang o-val váltakozik, Dévai Bíró Mátyás 6-nak írja, pl. M olvasható: /w és M, 
ha az w ö-vel változik, betűje d, tehát M ; olv. M v. &#, ha ellenben z-vel, jelö
lése w, pl. í&fvózó/, olv. %/vgze/ vagy m W z ó Y ; az g (g) f vagy e értékű lehet, pl. 
0gp. Persze e rendszer szinte lemond a kiejtés egységéről, s megelégszik az írott 
kép egységével, e korban ez is óriási haladás lett volna, s az idők erre sem voltak 
még érettek. — M e g kell azonban jegyezni, hogy a középkor írott nyelvében 
kialakult egységes szintaktikai tények (idő- és módhasználat stb., stb.) érvény
ben maradtak, hiszen az új korszak emberei a mohácsi vész előtt szerezték isko
lázottságukat és így az írás normáit is, majd ezt adták tovább a következő nem
zedékeknek, úgyhogy ami e normákban idegenszerű volt, csak lassú fejlődés 
során fokozatosan szűrődött ki a nyelvből. 

7. A XVI. század utolsó harmadában azonban gyorsan szaporodó nyomait 
látjuk annak, hogy tollforgatóink kerülnek bizonyos nyelvjárási vonásokat ak
kor is, ha ezek anyanyelvjárásukhoz tartoznak. Például erősen f-ző területről 
való emberek sajátkezű írásában alig akad f-ző alak, és minél gondosabb, minél 
választékosabb nyelvű levélről, hivatalos iratról van szó, annál kevésbé. Pél
dául Telegdi Pál és János leveleiben bizony még elég sok az f-zés (kfrem, f/ef, 
egfyzj%D, de már náluk sem ritka a nyelvjárásuktól idegen g-zés fjz#6j^g, 
egeazj^r, &6T6%). Érzik, hogy így kellene írni, de mint közéleti vezető emberek, 
megengedhetik maguknak, hogy eltérjenek e szabálytól. Húguknak, az iro
dalmi hajlandóságú Katának a leveleiben az arány fordított, itt-ott előfordul
nak f-ző alakok f&frf, egfaza^, de az általános az e-zés (efef, vef, azep, r^f, 
&ár stb.). Ugyancsak nála <?, M,/o alakok uralkodnak, míg bátyjainál #, M,/w. 
(A nő az új divatot szorgosabban követi.) Báthori István magántermészetű le
veleiben még itt-ott kicsúszik egy-egy f-zés (az előző nemzedékben Báthori And
rás levelei teljesen f-zők), de hivatalos jellegűekben soha. E példákat nagyon 
sok egyébbel lehetne támogatni, főleg íródeákok levelei kínálnak igen sok ada-
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tot. — Nyugaton az fe kettőshangzó (mely a X V . század óta megvan) csak igen 
esetlen, műveletlen írásokban fordul elő nagyon ritkán, a vele párhuzamos wo, 
wö soha. Mindez és egyéb hasonló jellegű tények világosan arra mutatnak, hogy 
vannak már szép számmal nyelvi normák, melyeket az írástudóknak, ha nem 
is kötelező, de illik megtartaniuk, mert megszegésük műveletlenség jele. Ennek 
megfelelően megjelennek a nyelvtanok, így Molnár Albert nyelvtana. Ezek ek
kor elsősorban normatívok, nem tényregisztrálók, hanem szabályokat írnak 
elő, mint azt maguk a nyelvtanírók is kifejtik, hangoztatva hogy céljuk a helyes 
nyelvhasználatot tanítani honfitársaiknak is. Geleji Katona Grammatikátskája 
meg éppen nyelvhelyességi kis káté. S az így kialakult normák a nyelvjárások 
fölé rétegeződnek, összetételükben egyik nyelvjárással sem azonosak és a leg
határozottabban a nyelvi egységesülés felé mutatnak. Ez rendkívül fontos tény, 
s vele párhuzamosan ugyancsak döntő fontosságú mozzanat, hogy e normák 
a legnagyobbrészt azonosak mai irodaimi nyelvünk szabályaival (noha ez 
utóbbiak számosabbak és szigorúbbak). Ez ugyanis perdöntőén bizonyítja 
minden kétségen felül, hogy a XVI. század utolsó harmadában kialakult nyelv
járás fölötti írott nyelvváltozat mai irodalmi nyelvünknek őse, tőle a mai iro
dalmi nyelvhez töretlen fejlődésvonal vezet. Irodalmi nyelvünk töiténete tehát 
a XVI. század utolsó harmadától indul el s tart mind máig. 

8. Hogyan történt ez a csoda, hogyan alakult ki aránylag gyorsan, alig 
néhány évtized alatt ez a, művelődésünk, sőt nemzeti létünk szempontjából 
döntő fontosságú nyelvváltozat. Mert e nyelvváltozat óriási jelentőségéhez szó 
sem férhet. Neki köszönhető nemcsak nemzeti műveltségünk egysége, színes
sége és gazdagsága, de nemzeti létünk és ennek egysége is. Ugyanis az egységes 
irodalmi nyelv, majd a melléje rétegeződő beszélt köznyelv hathatósan akadá
lyozza a nyelvjárási elkülönülést, szétszakadozást, mely végső esetben a nem
zeti egység megszűnésére, egészségtelen partikularizmusra vezetne. A z egysé
ges irodalmi nyelvből lesz a nemzeti nyelv, s ennek egysége biztosítja a magyar
ság töretlen egységét. 

Nyelvünk történetének ez az — ismétlem — elhatározó fontosságú, sors
döntő eseménye, mint minden nyelvi esemény, összefüggésben van népünk sor
sával, gazdasági és társadalmi helyzetével, politikai történetével, valamint e 
tényezőktől függő művelődésével. 

9. Láttuk, hogy a mohácsi vész következményeképpen a nyelvi egységnek 
a körépkorban alakulgatni kezdő csírái elhaltak: a kolostorok megszűntek mű
velődési tényezők lenni, a királyi udvarnak a magyarsághoz mind kevesebb köze 
lett. A kirabolt és földúlt ország tökéletes elesettsége, az általános nyomor, az 
életbiztonság fokozódó hiánya, az anarchia, melyben a kiskirályok önkénye 
tobzódhatott, az örökös végvári harcok, melyekben mindig a magyarság pusz
tult, megdöbbentően sivár képet festenek e korról. Voltak azonban oly ténye
zők is, amelyek közvetve vagy közvetlenül a magyar nyelv ügyét is szolgálták. 

A z a mag, melyet Mátyás ragyogó évtizedei hintettek el, nem pusztult ki 
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az embertelen körülmények között sem. M á r a mohácsi vész előtt felnőtt egy 
magyar értelmiség, melyet a humanizmus szelleme hatott át, s e szellem tovább 
élt a nagy összeomlás után is, sőt néhány európai hirű nagy humanistát adott 
a század folyamán (Sylvester, Dudich, Sambucus, Verancsics stb.). A humaniz
mus a minden iránt való érdeklődést és a szabad vizsgálatot jelenti. Bár a 
latin—görög műveltségen alapszik, attól van átitatva, friss érdeklődéssel for
dul az anyanyelv felé is, és számos kiváló humanistánk ki is mondja, hogy az 
anyanyelv művelése, fejlesztése minden hazafinak szent kötelessége. Sőt egyes 
kiemelkedő humanisták a magyar nyelv kiváló tulajdonságairól, tömörségéről, 
dallamosságáról, változatosságáról tesznek áradozó vallomást. A magyar nyelv 
tehát már nem éppen megvetett, tudós emberhez méltatlan valami kezdett lenni, 
hanem művelésre, használatra érdemes. 

A reformáció, mely a tömegekhez is szólt, kénytelen volt az anyanyelvhez 
folyamodni, ha megértést remélt. Reformátoraink széltében használják a ma
gyar nyelvet, bibliai történeteket beszélnek el terjengős és lapos magyar versek
ben, mások drámákba élik ki vitázó kedvüket, a vallásos líra új ágakat hajt. 
D e az anyanyelvhez kénytelen fordulni az ellenreformáció is, s e században 
már megindulnak a heves hitviták, melyek szintén hozzájárultak nyelvünk fej
lesztéséhez. 

A könyvnyomtatás szerepe szembeszökő. A rendkívül drága kézírásos 
könyvet a nyomtatás hozzáférhetővé teszi a szerényebb erszények számára is, 
egy-egy munka több száz példányban jelenik meg és egy egész országrészhez, 
nem ritkán az egész Magyarországhoz szól, tehát meg kell keresnie azt a nyelv
változatot, amely az egész magyarság nyelvéhez aránylag legközelebb van, ide
gen nyelvjárások komikusan ható vonásait lehetőleg kirekeszti. A könyvnyom
tatás azonban immár nemcsak a vallásos irodalmat terjeszti országszerte az 
anyanyelven, hanem világi jellegű, oktató, buzdító, majd végül merőben szó
rakoztató olvasmánnyal igyekszik közönséget, vevőket teremteni magának. 
Nagy emberek élete, fontos történelmi események a históriás énekekben, aktuá
lis propaganda elsősorban Tinódi rigmusaiban, de más szerzők műveiként is, 
regényes szerelmi történetek a széphistóriákban, mind az anyanyelven szólal
nak meg, sőt irodalmilag értékes drámák (Elektra, Credulus és Júlia) keletkez
nek, és igen jelentős prózaírók, kiváló stílusművészek is (Heltai, Bornemisza) 
írnak magyarul. Mindez nemcsak a magyar nyelv kifejező skáláját szélesíti, 
hanem egyszersmind a nyelv méltóságát, tekintélyét növeli. S ez egyáltalában 
nem elhanyagolható tényező, mert amilyen mértékben közeledik tekintélyben 
a magyar a latinhoz, olyan mértékben válik kívánatossá, hogy miként a latin 
egységes, szigorú szabályokhoz kötött nyelv, s ennek köszönheti kiválóságát, 
akként az írásban mind gyakrabban és mind változatosabb célokra használt 
magyar nyelv is egységes szabályokba rendeződjék. 

10. Mindezek a tényezők — és más kevésbé fontosak — megteremtették 
az irodalmi nyelv kialakulásának lehetőségét és immár szinte a szükségét is 
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változatos magyar nyelvi írott szövegek bőséges termelésével. D e még ezek
nél is nagyobb mértékben érvényesült az ország politikai helyzete. A politikai 
egység megszűnt, az ország három darabra szakadt: királyi Magyarországra, 
Erdélyre és a hódoltságra. Eszétszakadtság azonban nemhogy széthúzó erőként 
működött volna, ellenkezőleg tudatossá tette a magyarság összetartozását, egy
ségét és ez egységet fenyegető veszedelmet (erről sokszor megható nyilatkoza
tokat hallunk, pl. Tolna tanácsa, Jahja Jazich—János deák). Többé-kevésbé 
világosan tudatosodott vagy legalább földerengett a tanultabb fejekben, hogy 
az adott politikai viszonyok között ennek az egységnek egyetlen záloga, a ma
gyarságot egybefűző egyetlen kapocs a nyelv. S ezzel kapcsolatban döntő fon
tosságú, hogy kialakult egy olyan társadalmi réteg, melyben a magyarság egy
sége így tudatosulhatott, sőt talán már a nemzetté válás vágya is fölködlött, s 
amelynek módjában is volt ezt az egységet a nyelvi egység megteremtése által 
biztosítani, a nemzetté válást ezzel mintegy jó korán már előkészíteni. Ez a tár
sadalmi réteg a diákok, latin szóval literátusok, azaz az iskolázott emberek ré
tege volt, a hivatásos magyar értelmiség. 

Ezek az íródeákok jobbára szürke kisemberek voltak. Származásuk sze
rény: kisbirtokú nemesi, mezővárosbeli iparos vagy falusi paraszt családokból 
emelkednek ki tehetségük, sokan csak szorgalmuk, igyekezetük által. Helyhez 
alig kötötte őket valami, tehát a török elől menekülve kisebb részben Erdély
ben, nagyobb részt a királyi Magyarország nyugati, de főleg északi megyéiben 
zsúfolódnak össze, s lelnek megélhetést, mint nagy urak familiárisai: íródeák
jai, tiszttartói, mint városi tisztviselők, tanítók, végvári tisztek, kereskedők, 
tőzsérek. Egymással már csak hivataluknál fogva is sűrűn érintkeznek, s ennek 
következményeképpen nyelvjárásaik között bizonyos kiegyenlítődés áll be, s 
ebben a környezet tájnyelvének is hatása van. Saját nyelvjárásuknak komiku
san ható formáit kerülni igyekeznek, s ezáltal nyelvük közelebb kerül egymás
hoz. D e a nyelvjárás fölötti nyelvváltozat kialakulásában ennek az önkéntelen 
kiegyenlítődésnek kétségtelenül kisebb szerepe van, mint annak a legtöbbször 
nem is tudatos törekvésnek, hogy a magyar nyelv, mely immár hivatalos iratok
ban is egyre gyakrabban foglalja el a latin helyét, változatos és nagyobb igényű 
kifejező eszközzé, sőt irodalom hordozójává lett, e magasabb rendű feladatok
hoz méltóan szabályokba rendeződjék. így elsősorban a köz íródeákok tolla 
alól kikerülő hivatalos és magániratokban látjuk a XVI. század harmadik har
madában a nyelvi egységre törekvés, a nyelvjárások fölé emelkedés kétségbe 
vonhatatlan nyomát. (Lehet hogy ebben része van bizonyos írástudói öntudat
nak is, mely a köznéptől meg akarja magát különböztetni.) A z urak írása eb
ből a szempontból hanyagabb, de az általános divat fokozatosan minden toll
forgatóra kiterjed és természetesen jelentkezik a nyomtatott munkákban is. 
Minél igényesebb egy írásmű, írója annál inkább igyekszik a kialakuló nyelv
járás fölötti normákhoz igazodni. Például Szegedi Lőrinc magánleveleiben, 
szegedi nyelvjárásának megfelelően erősen ö-ző, nyomtatásban megjelent 
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Theophaniá-jában azonban az ö-zésnek csak gyér, nyilván véletlenül kicsúszott 
nyomai vannak. 

11. N e m szabad azonban valamiről megfeledkeznünk: súlyos hiba volna, 
ha az akkori írott nyelvi egységet mai mértékkel mérnők. A z irodalmi nyelv mai, 
gyakorlatilag tökéletesnek mondható egységével szemben a XVI. század végi 
íródeák gyakran csak törekszik — de szemmel láthatólag törekszik — egy 
ilyen, a nyelvjárásoktól függetlenülő írott nyelv használatára, ezt azonban ta-
nultságához, intelligenciájához, nyelvi öntudatához, önfegyelméhez mérten 
csak többé-kevésbé tudja megvalósítani. A z írott nyelvi normák mellett, vál
tozatos mennyiségben föl-fölbukkannak a szövegekben a norma-ellenes, nyelv
járási alakok is. így van ez még a kor írásmüveinek többségében, de az írott 
nyelv külön szabályai gyorsan fokozódó mértékben érvényesülnek, s a hibá
nak érzett nyelvjárásiasságok a század végére erősen háttérbe szorulnak. 

Egy másik különbség a mai helyzettel szemben az, hogy a normák száma 
jóval csekélyebb, mint ma, azaz sokkal több esetben enged meg az írott nyelv 
kettős alakokat. Ilyen kettős alakok m a is vannak irodalmi nyelvünkben — pl. 
_/&/%/% <%f~<W, M/&gf~jf&:ef(MefMa^, vorcü~ver&? stb. — , de persze ritkák, 
akkor sokkal több volt ilyen pl. a W / ~ W , m/-rwf, fő/~fw/ változatok hasz
nálatában minden kombináció lehetséges, de a fejlődés már ekkor a mai sza
bály felé mutat, noha ez voltaképpen csak a X X században állapodott meg 
végleg. 

Végül a XVI. században még nem egyetlen nyelvjárás fölötti változat ala
kult ki, hanem több. Igaz, ezek sem voltak nagyon távol egymástól, de mégis 
világosan különböztek több jelenségben. Részben más normák szabályozták 
az északkeleti—keleti, majd ehhez csatlakozván az északi, mások a nyugati 
írott nyelvet, s a hódoltság területén ismét más nyelvtípust találunk. 

12. N e m lehet itt célunk, hogy részletezzük az ebben a korban kétségte
lenül felismerhető normákat, csak példaképpen említünk egyet-kettőt közülük. 
A z északkeleti—keleti norma — az itt uralkodó nyelvjárások jelentékeny részé
vel szemben — elhárította az f-zést, tehát azgp, r̂ gf, fep&y W z , egá?zj^g, ezerf 
stb. alakokat kíván, ugyanakkor azonban megtartja az f-zést az -ff képzőben 
ffomf, epff és nem fo/zgf, epgfj, valamint az -fg ragban (WWfg, #&#g és nem 
wműfeg, g(&%J, s ez is meggyőzően mutatja, mennyire nem egyetlen nyelvjárás 
irodalmivá emeléséről van itt szó, de több nyelvjárás kiegyenlítődéséről. A nor
m a a /o, M , o, /<%%, fő/%; 7o stb. alakokat teszi általánossá, ugyancsak a helyi 
nyelvjárások egy részével ellentétben, viszont a többtagúak végén gyzW, Mevw 
W6onÁ &#w típusúakat fogadja be, ugyanekkor azonban az -w, -# képzővel azo
nos eredetű -d, -ő igenévképzőben — M M , %gző — a nyíltabb változat az 
egyetlen lehetséges alak. A z %rw»&~wro/z&, &ezün&~&ező»& változatok közül 
az -WM&, -#z&-ös válik törvényessé stb., stb. — Ugyanekkor a nyugati norma az 
-ff képző helyett -ef változatot használ (megWzwryef, W e f , fanef stb.), számos 
egyes szóban ö-ző változatot általánosít, pl. ázom, c%W&sz, TMóyroff, s hangsúly-
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talán szótagban valamivel több ó'-t nyújt. — A hódoltság területe íródeákjai
nak nyelve viszont igen erős ö-zést mutat: W M M g & , /o/vaszőm, m W o % , m/Aöz 
stb. 

13. Itt csak hangtani egységesülésről beszélünk, holott éppoly fontos a 
nyelvtani, azaz ragozásbeli, valamint a szókincsbeli egységesülés. Hogy ezen 
a téren voltak-e normák és ezek területileg különböztek-e még egymástól, az 
kétségtelenül éppoly fontos kérdés, mint a hangtani egységesülés kérdése. 
Nyilván voltak. Egyet-mást már ezen a téren is tudunk, pl. a keleti—északkeleti 
országrészeken az ikes ragozást szigorúan megkülönböztették (eltérések a mai 
normától legföljebb egyes igékben voltak), nyugaton azonban ingadozás, anar
chia mutatkozik e téren, körülbelül úgy, mint mai beszélt nyelvünkben, sőt saj
nos mondhatjuk, már írott nyelvünkben is. D e az egységesülés történetét alak
tani, mondattani, szókincstani téren eddig módszeresen nem vizsgálták, ezért 
erről sokkal kevesebb megbízható ismeretünk van, mint a hangtanra nézve. 

14. Mint láttuk tehát, ha lazább normákkal és gyakorlatilag még sok fo
gyatékossággal megvalósulva, a XVI. század végére kialakulnak olyan írott 
nyelvváltozatok, melyek egyetlen nyelvjárással sem azonosak, egymáshoz is 
már igen közel vannak. Egyikükből, az északkeletiből töretlen fejlődéssel ala
kul majd ki mai irodalmi nyelvünk. Ez az északkeleti—keleti írott nyelv legkö
zelebb az északkeleti nyelvjárásokhoz van, de azokkal sem azonos, hanem több 
nyelvjárás kiegyenlítődése. 

A XVI. század végi állapotot összevetve mai irodalmi nyelvünk állapotá
val, a fejlődés szükségszerű útjának főbb vonásai máris kirajzolódnak előttünk: 
1. a már kialakult normák megszilárdulása (kivételes esetben elhullása, más 
terület normáinak beszűrődése következtében); 2. új, szűkebb normák kelet
kezése; 3. a táji normák kiegyenlítődése, illetőleg ezek egyikének uralomra ju
tása. 

15. A XVII. és részben a XVIII. században különös, látszólag ellentmondó 
jelenségeknek vagyunk a tanúi. Egyrészt a fejlődés egészségesen, egyenes irány
ban halad a nagyobb fokú egységesülés felé. A hódoltsági nyelvváltozat — az 
ó'-zés — megszűnik mint írott nyelvi norma, és teljesen nyelvjárási szintre süly-
lyed. A nyugati és az északkeleti írott nyelv pedig közeledik egymáshoz. A gram
matikai irodalom is megszaporodik, és számos jelentékeny terjedelmű és érté
kes nyelvtani, helyesírási, sőt nyelvhelyességi m ű építi és szilárdítja a már kiala
kult normákat. Ez a fejlődés pozitív iránya, és ez vezet irodalmi nyelvünk vég
leges és teljes kialakulásának küszöbéig. — N e m szabad azonban elhallgat
nunk azt sem, hogy ellentétes tények is megfigyelhetők. A XVII—XVIII. szá
zad folyamán igen jelentékeny mértékben megsokasodó kézírásos hivatalos és 
magán szövegek (levelek, egyezségek, tanúkihallgatások s egyéb jegyzőköny
vek stb., stb.) jelentékeny részében a nyelvjárásiasság mondhatni fölülmúlja 
azt, amit a XVI. század végén tapasztaltunk, tehát az írott nyelv egysége, mi
nőségi szintje mintegy alább szállni látszik. E kétségtelen ténynek oka sajátos 
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művelődési viszonyainkban kereshető. A mondott századokban az iskolázás 
szélesebb rétegekre terjedt, s az írni-olvasni tudók száma megszaporodott. 
A fejlődés ez irányban nyilván gyorsabb volt, mint amit a már előbb meglevő 
értelmiség száma alapján várni lehetett. A z ilyen fejlődés eleinte nem mélység
ben, csupán szélességben szokott jelentkezni, s rendszerint, legalább átmeneti
leg, a műveltség elsekélyesedésére vezet, hiányosan képzett embereket állitva 
tudásuknak meg nem felelő helyre. (Ezért van az, hogy a műveltségnek a mai 
középiskoláktól közvetített alapjai — a reformok ellenére, vagy olykor éppen 
miattuk — sokkal ingatagabbak, fölszínesebbek, mint azok, amelyeket a régi 
középiskola épített. A z egyetemi fölvételi vizsgák világosan ezt mutatják.) 
A szélesebb körben terjedő iskolázás tehát a XVII—XVIII. században semmi
képpen sem jelentett egyszersmind mélyebb, általánosabb műveltséget, s ezzel 
összefüggően szilárdabb nyelvi tudatot. Viszont az írásbeliség terjedésével sok
kal több írástudóra volt szükség, mint azelőtt, s így tollhoz és íróasztalhoz jutot
tak igen hiányos iskolázottságú emberek. A kortársak is panaszolják, hogy 
nagyon gyenge képzettségű egyéneket kénytelenek fontos írásbeli munkákra 
alkalmazni. Nyilván ez magyarázza e kor szövegeinek megnövekedett nyelvjá-
rásiasságát. N e m arról van szó, hogy az írott nyelv immár kialakult normái 
hatályukat vesztették volna, hogy ismét a nyelvjárások tarkasága vette volna 
át az egyszer már viszonylagos egységre eljutott nyelvjárás fölötti nyelvváltoza
tok szerepét. Erről szó sincs. A nyelvi eszmény, a helyes, szép, szabályos ma
gyarság követelménye továbbra is fennáll, mindenki, aki tollat vesz kezébe, 
igyekszik ennek megfelelni, azonban a hiányosabb műveltség, a normák lazább 
ismerete miatt a szövegekbe sok normaellenes, nyelvjárási alak is vegyül. N e m 
szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy ekkor is van az értelmiségnek 
felsőbb rétege, műveltségben n e m alább való a megelőző századénál, e réteg 
számszerűen is növekszik és hatásával emeli a közműveltséget is. Ez a felsőbb 
réteg gyakorlatával, sőt — a nyelvtanírók — elméleti fejtegetésekkel is ápolja, 
fejleszti az írott nyelvnek még zsenge palántáját, állandóan hat ez irányban is 
az egész magyar értelmiségre, noha ennek alacsonyabb nyelvi öntudatú, de na
gyobb tömegű rétege is visszahat rá. — M e g kell azt is mondanunk, hogy a 
XVII—XVIII. század nyelvtörténetét s benne az írott nyelv történetét részle
teiben jóval kevésbé ismerjük, mint más korokét, mert e két századdal nyelv
tudományunk eddig aránylag keveset foglalkozott. Annyi azonban kétségte
len, hogy eljutva a felvilágosodás küszöbéig, írott nyelvünk a maga egészé
ben — a látszólag ellentmondó jelenségek ellenére, nemcsak hogy n e m fejlő
dött vissza, hanem ellenkezőleg, határozottan közeledett a teljes egységes és 
szilárd irodalmi nyelv eszményének megvalósításához. 

16. Mindeddig, talán túlzott óvatossággal, inkább írott nyelvről, mint iro
dalmi nyelvről beszéltünk. A kettőt persze nem lehet élesen elválasztani egy
mástól, hiszen az írott nyelv irodalmi célokat is szolgál, az irodalmi nyelv pe
dig nemcsak a szépirodalom nyelve. D e az irodalmi nyelv mégis általában véve 
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szerves és sokrétű irodalmi és tudományos életet tesz föl, melyben nemcsak a 
szépirodalom, hanem a kritika, az irodalmi viták hathatósan szót kapnak, s 
a tudományos élet is változatos művekben nyilatkozik meg. Ugyanis csak ilyen 
irodalomnak, ilyen tudományos igényeknek egyrészt föltétele, másrészt ered
ménye, folyománya a szilárd egységű, minden művelt emberre kötelező nyelv
használat. Irodalmunk persze volt a felvilágosodás kora előtt is, sőt nagy íróink, 
kiváló stilisztáink is voltak (Bornemisza, Balassa, Zrínyi, Bethlen Miklós, 
Mikes, Faludi), sőt itt-ott a tudománynépszerűsítés is — különféle fokon — 
szóhoz jutott (Apáczai Csere J., Lippai János, Miskolczi G , Maróthi stb), iro
dalmi élet azonban nem volt vagy éppen csak bontakozott, a nagy írói egyéni
ségek egymástól elszigetelve alkottak. Az, az íródeákoktól a XVI. században 
megteremtett nyelv, mely ennek az irodalomnak is nyersanyaga volt, nem jutha
tott még el olyan fokú egységre, a nyelvjárásoktól való olyan teljesnek mond
ható függetlenülésre, mint amit mai nap megszoktunk, s ami a végleg kikris
tályosodott irodalmi nyelvekre jellemző. Mégis óriási haladást jelentett és meg
felelő alapot teremtett ahhoz, hogy a föllendülő irodalmi életben, a pezsgő, har
cos vitákban kiépülhessen belőle a mai magyar irodalmi nyelv. Igaz, hogy iro
dalmi nyelvünk m a nem teljesen azonos azzal, ami a reformkorban, akár an
nak a végén, például Petőfi idejében volt. Ez természetes, hiszen bár lényegesen 
lassabban, a hagyományoktól erősen fékezve, de irodalmi nyelvünk is módosul, 
mint minden más irodalmi nyelv, hiszen a megállás az elkopással, az elcsene-
vészesedéssel volna egyenlő. Á m a reformkor végére már gyakorlatilag kifogás
talan egységben, minden művelt magyar emberre kötelezően készen áll, gazdag
ságban, színességben, hajlékonyságban messze kiemelkedően a legtökéletesebb 
magyar nyelvváltozat, mely a szellemi tevékenység minden területén, minden 
igénynek meg tud felelni. Sőt ekkor már hozzá rétegeződik a beszélt köznyelv, 
mely az irodalmi nyelv állandó hatása alatt áll, semmi akadálya sincs tehát töb
bé annak, hogy a nyelvjárás fölötti nyelvváltozat a szó szoros értelmében nem
zeti nyelvvé, minden magyar közös kincsévé válhassék. 

17. 1772-től, Bessenyei föllépésétől szokták számítani a felvilágosodás ko
rát, amely egybeesik a magyar irodalmi szókincs fejlesztésére irányuló nagysza
bású mozgalom, a nyelvújítás kibontakozásával, és ezzel párhuzamosan a ma
gyar irodalmi nyelv és a helyesírás végleges egységesítésére irányuló törekvé
sekkel. Mindezek a kérdések ugyanis a legszorosabban összefüggnek. A mű
velődés igénye és fejlődése teszi szükségessé a nyelvi fejlődést, azonban ehhez 
kell a szókincs megfelelő fejlettsége is, anélkül az irodalmi nyelv nem tud meg
felelni minden igénynek, tehát nem bontakozhatik ki teljes egysége sem. 

A felvilágosodás korának a kezdetekor az előző évszázadok fejlődésének 
eredményeképpen már csak két írott nyelvváltozat élt, a keleti vagy akkori szó-
valtiszai, mely a XVI. században kialakult északkeleti—keleti, majd északra is 
átterjedt normának a folytatása, és a nyugati vagy egykori terminussal dunai, 
mely a régi nyugat-dunántúli (Zala—Vas—Sopron—Győr—Veszprém) írott 
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nyelv leszármazottja. Ekkor azonban nemcsak a hódoltsági diákok nyelve tűnt 
el, de a fennmaradt két változat is egészen közel került egymáshoz. Ezeken kí
vül legföljebb még az erdélyi nyelvnek volt néhány, nem jelentékeny külön sa
játsága. A XVIII. század 70-es évéiben a nyugati írott nyelv leginkább az d 
utáni o-zással (&#o, ( W W stb.), az -íf képző -ef alakjával (fwzef, A/zo/ĵ ef stb.), 
a hosszú í, w, w rövidítésével (̂ Wz, ke^erw, Ao^jzwj vált el a keletitől, ámde már 
ezekben a sajátságokban is meglehetősen ingadozott, viszont a keleti kedvelte 
a fzw&fj, W a s , ̂ wkor, ZzímW, ví(/e7:-féle nyújtásokat. M á s vonásokban szintén 
küzdenek, olykor mindkét változatban többé-kevésbé azonos mértékben eltérő 
alakváltozatok, így/e//f~ye/e7, kezf^kezeV, 7%#/a~Md/a, er6^e66^erőjfef
félékben stb. 

18. Mindezen kérdések, de egyéb, a nyelv egységére vonatkozó, a szóhasz
nálat, ikes ragozás stb.-vel kapcsolatos problémák körül már a felvilágosodás 
korában, majd a reformkorban igen jelentékeny és magas színvonalú elméleti 
irodalom is kifejlődik. Főleg két felfogás áll egymással szemben. A z egyik a 
vitás kérdésekben a régi nyelvet, a legkiválóbb régi szerzőket hívja döntő bírá-
nak, a másik az élő nyelvhasználat, sőt a népnyelv tanulmányozásának tanul
ságait akarja érvényesíteni. Persze egyik alap sem egészen szilárd, hiszen a régi 
nyelv sem volt egységes (főleg hangtani téren), még legkiválóbb használóinak 
írásaiban sem, az élő nyelv sokfélesége, főleg a nyelvjárásokat figyelembe véve, 
meg éppen szembeszökő. A z egymás ellen érvelő felek nem is annyira a hang
tan szempontjából hivatkoztak egyik vagy másik nyelvváltozat tekintélyére, ha
nem nyelvtani kérdésekben. E viták során mégis sok minden tisztázódott, és a 
két írott nyelvváltozat fokozatosan kiegyenlítődött. Általában a tiszai, azaz az 
északkeleti norma érvényesült, néhány ponton azonban ez is módosult eset
leg a nyugati változat javára. így az északkeleti norma szerint a X V I — X V I I . 
században általános föff, /öff, voff-fele formákkal szemben már korábban a 
nyugati norma feff, /eff, veff-féle változatai kerekedtek felül, de a keleties az#-
ref, v&Mk-féle nyúlások is normán kívül kerültek, s az ilyenféle szavakban, a 
dunántúli minta szerint a rövid változat vált irodalmivá. Megállapodott a 
használat annyiban is, hogy a fő//e, Wo/ma%M7/?-féle kettőzések, a WzWz/z, 
/rydrowz, .sze/?eM»-fele nyúlások eltűnnek, a /e/eV, kezef típusú változatok bizo
nyos engedményekkel szabályosakká avatódtak. A harc azonban, mint emlí
tettem, már nemcsak a hangtani egységesítés érdekében folyt, sőt már szinte 
nem is elsősorban, hanem tudatossá váltak az igeragozásban fellelhető különb
ségek, így főleg az ikes ragozású igék számos alakjának kérdése körül folyt vita. 
Itt szemben álltak egymással az (én) ew?em~(én) e/me%, (ő) efmek~(ő) ewze, 
(én) egyem ~ (én) egyek, (ő) egyek ~(ő) egyezz típusú változatok, de az ikes igék 
egyéb alakjai körül is ellentétes vélemények harcoltak. Ugyanígy a tárgyas ige
ragozásban szemben álltak a vamok és W m o M k többes 1. személyű alakok. Eb
ben a tekintetben Révai álláspontja győzött, azaz a régi nyelvhasználat alapján 
lépett újra jogaiba a hagyományos ragozás Verseghy nézeteivel szemben, aki 
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az élő nyelvre hivatkozva a Révaitól tanított alakokat nemcsak elavultaknak, 
hanem — ami persze teljesen helytelen volt — magyartalanoknak minősítette. 
Mindenesetre a hagyományos alakok az irodalmi nyelvben kötelezővé váltak, 
noha ellenük elkövetett vétségek a reformkor végén még nagy íróinknál is elő
fordulnak. Igazában azonban csak a X X . században inogtak meg ezek a hagyo
mányos ragozási formák, s keletkezett ismét ingadozó ragozásmód, mely egye
bek között mai nyelvhasználatunkra is jellemző, illetőleg gondosabb változat
ban irodalmi nyelvünk még pontosan megkülönbözteti az ikes alakokat stb., 
beszélt nyelvünkből ezek már-már kiavultak és igen sokszor a szépirodalom 
sem tartja tiszteletben őket. 

19. A z irodalom nyelve, főleg a szépirodalom legtöbb műfajáé azonban 
elsősorban látható nyelv, melyet nem fülünkkel, hanem szemünkkel érzékelünk. 
Végleges egységről tehát addig alig beszélhetünk, míg a külső, írott forma, azaz 
a helyesírás nem egységesül. Ez a kérdés sokkal fontosabb, mint általában gon
dolják, hiszen a fokozott írásbeliség korát éljük, és az írott nyelvnek a helyes
írás biztosítja egységes képét, sőt tekintélyénél fogva állandóan visszahat a be
szélt nyelvre is, és annak egyébként gátlástalanná válható módosulását erősen 
fékezi. A felvilágosodás korában és a reformkorban a helyesírás is hosszú elmé
leti viták és gyakorlati ingadozások után szintén szabályokba foglalódott. A 
Magyar Tudományos Akadémia első fontos munkája a helyesírás rögzítése, az 
első magyar helyesírási szabályzat elkészítése volt (1832.). Ez Vörösmarty mű
ve. Persze, mint maga a nyelv, a helyesírás is fog még lassan fejlődni, mind pon
tosabbá, szabályozottabbá válni. D e az első akadémiai helyesírás-szabályzattól 
kezdve a magyar irodalom írott nyelvének képe lényegében egyöntetű. A magyar 
nyelv egységéhez, a legfelsőbb nyelvszint kialakulásához immár semmi kétsé
gem férhet. 

20. A magyar irodalmi nyelv kialakulása kapcsán okvetlenül szólnunk kell 
néhány szót a nyelvújításról. Ismételten hangsúlyoztuk, hogy az irodalmi nyelv 
nemcsak a szépirodalom nyelve, hanem minden szellemi tevékenység kifejező 
eszköze. Egy irodalmi nyelv tehát akkor felel meg hivatásának, ha minden té
ren a gondolatok és érzelmek megfelelő kifejezője tud lenni, tehát a közéle-
szükségleteinek, valamennyi tudományág követelményeinek meg tud felelni 
éppúgy, mint a szépirodalom, a költészet vagy akár a választékos, szellemes, 
színes társalgás legváltozatosabb igényeit is kielégítheti. A mai ember fogalmi 
kincse azonban többszöröse nemcsak a középkor, hanem a Renaissance em
bere fogalmi kincsének. E fogalmi kincs kifejezésére megfelelő hatalmas, ahol 
kell szabatos, ahol ez kívánatos, színes, sőt sejtelmesen bizonytalan lelki tartal
mat kifejező szókincs szükséges. A felvilágosodás korának kezdetén a magyar 
nyelv ilyen, a kor tudományos és esztétikai igényeinek szintjén álló szókincs
csel még nem rendelkezett. 

Ez az állítás a régi magyar irodalom ismeretében első pillanatra meglepő
nek látszik. Hiszen már Heltai Gáspár elevenen és színesen tudott írni magya-
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rul, Bornemisza Péter kiváló kifejezőképességű stiliszta volt. Zrínyi prózája erő
től duzzad, színes, gördülékeny és pallérozott, Mikes a könnyedség és a ked
ves báj megfelelő hangjait is megtalálja. Ez mind igaz, de mindez csak arról ta
núskodik, hogy a magyar nyelv a legembertelenebb századok alatt is megőrizte 
hajlékony rugalmasságát, árnyaltságát, nyelvtani szerkezetének köszönhető tö
mörségét, s e tulajdonságainál fogva nagy tehetségek engedelmes eszköze tudott 
lenni. Á m d e a nyugati világ műveltsége ez alatt az idő alatt óriási lépésekkel ha
ladt előre: új tudományok születtek, az emberi szellem látóhatára soha nem sej
tett távlatokba bővült. S e hatalmas fellendülésről a magyarság mindjobban le
maradt. Lemaradt áldatlan körülményei folytán, két ellenség ellen kétfelé véde
kezve, darabokra szaggatva, idegen hódítók sarka alatt majd idegen telepesek
től szorongatva, vérezve, pusztulva, szakadatlan háborúk miatt gazdasági erő
forrásaiban meggyöngülve, idejét múlt feudális társadalmi nyomástól megbé
nítva. Műveltsége fokozatosan elprovincializálódott, korszerűtlenné vált, ver
senyképessége megszűnt. Apáczai Csere János, aki a tudományokat magyar 
nyelven óhajtotta népszerűsíteni, kénytelen volt szinte új, számunkra is, de kor
társai számára is nehezen érthető nyelvet — szókincset — kovácsolni, de e szó
készlet nem élte őt túl. A magyar felvilágosodás apostolainak a gondolatme
nete a következő volt: Elpusztul népünk, ha föl nem zárkózik a nyugati mű
veltséghez, tudományokhoz, mesterségekhez, irodalomhoz, társadalmi beren
dezéshez. Ehhez azonban rengeteg újat kell tanulnia. Á m egy nemzet a sok új 
ismeretet csak anyanyelvén tudja magáévá tenni, úgy hogy az ne csak egy-két 
kiváltságos tulajdona legyen. A magyar nyelvnek azonban tömérdek új foga
lomra nincsen szava. H a nem akarjuk nyelvünket eltorzítani, idegen szavakkal 
megtömni, melyek megtanulása is nehéz, új szavakat kell alkotnunk, a nyelv 
szellemének és a kor igényeinek egyaránt megfelelőket. Ezzel a meggondolás
sal, ezzel a céllal indult a nyelvújítás. 

21. Szavak tudatos alkotása olyan régi, mint a nyelvnek irodalmi, fordí
tási célokra való használata. Amikor a huszita biblia a ayíMp/zoma szót Wzgoj-
&zf-nak fordítja, vagy az ismeretlen kódexíró a cofzjcfefzfM-t szabadon /g/&f-
ümzeref-nek magyarítja, az, amit csinál nyelvújítás. Ilyen tudatos szóalkotás 
sohasem szünetelt, m a sem szünetel. Mint láttuk, Apáczai Csere János százá
val teremtett új műkifejezéseket, s a szerényebb igényű iskolai számtan írója, 
Maróthi is szép számmal alkot új terminusokat (nem egy közülük m a is él), 
Geleji Katona (XVII. sz.) meg éppen a tudatos szóalkotás szükségességét és 
módjait fejtegeti. Mégis nyelvújításról csak akkor beszélünk, amikor a szó
kincs bővítése hatalmas, országos mozgalommá válik, mely az egész író és 
olvasó közönséget megbolygatja, éles viták tárgyává lesz, és végül sok ezer szó
val gazdagítja maradandóan nyelvünket, megszólaltatva a legváltozatosabb 
tudományokat és a költészet meg a széppróza minden műfaját. 

Tudjuk, hogy e mozgalom nem folyt le simán, erős ellenkezés nélkül, s 
valljuk be, hogy eredményessége a mi szemünkben csodával határos, szinte ért-
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hetetlennek tűnik föl. Képzeljük el, hogy m a íróink elkezdenének egyszerre tíz
ezrével soha eddig nem hallott szavakat, terminusokat gyártani, használni, sza
vakat, amelyek gyakran komikusan hatnának. Tudjuk, hogy m a egy-egy, kü
lönben teljesen hibátlan alkotású szó, mint meg/w'M.sW/& vagy járvány hírlapi 
tiltakozást vált ki, nehéz tehát elképzelni, hogyan fogadták be ezeket a töme
ges újításokat. (Persze akkor szükség volt ilyesmire, és ezt jobbjaink érezték, 
m a már nincsen tömeges szógyártásra szükség.) D e a konzervatív ellenzék akkor 
is harcolt a Kazinczyék vezetése alatt küzdő nyelvújítók ellen. A viadal a M o n -
dolat (1813.) megjelenésében csúcsosodott ki. Ez az új szavak halmozásával al
kotott pamflet persze tartalmával gúnyos, formájában, érthetetlen nyelvében 
gyilkosan komikus. (Pl. „engedd, hogy beszédem tiszta és bökkenős hangja, 
nem valamely hináros heverőhöz, hanem a tsiklándlágyságot nyaló, vadontz 
lotsmoj tajtékot m a m m o l ó tiszta folyam öllyedékjéhez hasonlítson.") A M o n -
dolatra Felelet következett, de e csatározások során a küzdelem voltaképpen 
már eldőlt a nyelvújítók javára. Bár az újítók sok-sok ezer szava nem bizonyult 
életképesnek és nyomtalanul kihullt a nyelvből (nem beszélünk m a g W y , M-
ge/zy, /z/o/wzv stb.-ről, faZ%rász-ról és mwvoWe/em-ről stb. stb.), tízezernél több az, 
ami megmaradt, ami nélkül m a nyelvünket el sem tudjuk képzelni, ami nélkül 
beszélni sem tudnánk. Ki furcsállana m a ilyen szavakat, mint /a&yaszf, aor-
vaszf, Mrja/og, /zfze/eg, Mzo/zg, dere/zg, óWe/zg, a/a&ff, /MozgáMf, /Moz#a/o/M, ár-
ze/e#z, e%%fász, erdész, vagy éppen a különben kifogásolható alkotású %ye», 
memók, w/o/zc, 6o/%fc,/brr<%WWr, cw&raWű, rovar stb.-t. A Mondolatban ki
gúnyolt szavaknak kb. 25 %-a m a is él és közkeletű, s ez tekinthető általában 
is a nyelvújítás arányszámának. Nagy költőink és íróink, Berzsenyi, Kölcsey, 
Csokonai stb. mind hívei voltak a nyelvújításnak, mely a reformkor végére oly 
diadalt arat, hogy életképes szavai már teljesen elvegyülnek a beszélt nyelvben. 
A mesterkéletlen, természetes nyelven író Petőfi szinte 1200 nyelvújítási szót 
használ, ezekről tehát már akkor egyáltalán nem érezték, hogy mesterséges al
kotások. 

22. A nyelvújítás során minden tudomány megteremtette a maga magyar 
szakszókészletét. A z általános magyarító szótárakon kívül jelentékeny sora 
jelent meg a szakszótáraknak, melyek az idegen eredetű műszavak helyett ad
nak magyar megfelelőt, úgy hogy a reformkor vége felé már bármely tudomány 
megszólalhatott magyar nyelven. Szinte nehezebb volt a magyar társalgási nyelv 
megteremtése. Persze magyar nyelvű társalgás folyt mióta magyar van e föld
tekén, sőt a XVII—XVIII. században kialakult egy barokk típusú, cikornyás, 
nehézkes udvarias nyelvezet is, mely bizonyos bárdolatlan nyerseséggel is pá
rosulhatott (akárcsak a hitvitázók kacskaringós, barokkos stílusa). Á m d e a 
XIX. században a közízlés ezt már elavultnak, használhatatlannak érezte, azon
felül ez, mint még a beszélt nyelv általában, tele volt provincializmusokkal, meg 
sem közelítette tehát az írott nyelv egységét és ízlését. Sokáig természetesnek 
tartották, hogy szalonban magyarul beszélni nem lehet, mert erre a magyar 
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nyelv nem alkalmas. M é g Széchenyi István is hiánylotta „a szép társasági szó
zatot". A reformkor nyelv- és stílusújító törekvései között alakult azután ki az 
almanach-líra sajátos nyelve, ez a mesterkélt, finomkodó stílusú és hamarosan 
teljesen üres szóvirághalmazból álló nyelv és stílus (a kettő egy), mely vég nél
kül tetszelgett a /dng&eW é s ^ g & e W , az eM/íyg^ r^zjapd/ya, a c»//ag/%zár, a 
y&fggrze/M^M); és Ao6dügdíy, 66f//d/zc és <#cs&oro%a, a &&z#%%a/&k és c%#fe# 
6ec? emlegetésében. E kelléktár hamarosan arra szolgált, hogy gondolat és 
érzelem ürességét, hiányát leplezze. D e egyszersmind mint könnyen megtanul
ható formulák, e hamis virágok lehetővé tették a legfeszesebb, a leglégiesebb, 
bár tartalmatlan szaloncsevegést, s belőlük kitermelődött minden erőfeszítés 
nélkül az udvariasság nyelvében nélkülözhetetlen körülírások, eufémizmusok, 
bókok sora. A z illemszabályok enyhülésével e túlzó divat persze nevetségessé 
vált, de általa a nyelv megtanult rugalmasan hozzáilleszkedni a mindenkori 
társalgási nyelvnek nemcsak egyszerűbb, de legkényesebb szintjéhez. Minthogy 
e bájködös nyelv ellen már a 40-es években erős ellenhatás alakul ki, mely nem
csak Petőfi, Erdélyi János, Jókai stb. természetes nyelvhasználatában tükröző
dik, de nyílt támadásban is hibáztatja e sekélyes divatot, már a reformkor végére 
az átmeneti túlzások enyhülnek, a magyar nyelv viszont e téren is jogaiba lép. 

23. N e m követjük tovább irodalmi nyelvünk történetét. Célunk csak a ki
alakulás vázlatos ismertetése volt. E folyamat megkezdődik, sőt jelentékenyen 
előre halad a XVI. század utolsó harmadában. Innen a fejlődés meglassul, de 
nem szakad meg. A z eredetileg több írott nyelvváltozat száma kettőre csökken, 
s ezek is közelednek egymáshoz, újabb nyelvjárási jelenség pedig már egyálta
lában nem tud behatolni az írott nyelvbe. A z írott nyelv végleges egysége és en
nek az egységnek teljes megszilárdulása a felvilágosodás korának és a reform
kornak hatalmas, forrongó mozgalmában valósul meg, s e mozgalom egyszer
smind pótolja a századok kényszerű lemaradását, tehát a magyar nyelvet nem
csak jogaiba iktatja, hanem képessé teszi e jogainak magas szinten való gyakor
lására is. A nyelv immár egészen elsőrendű művészi anyag, már nemcsak nagy 
klasszikusaink zsenijének engedelmeskedik (erre azelőtt is képes volt), hanem 
minden pallérozott fő számára könnyed és kifogástalan kifejező eszköz. M a 
már nem kell írónak lenni ahhoz, hogy valaki helyes és fegyelmezett nyelven 
korrektül, esetleg színesen megírjon egy levelet, számot adjon egy élményről. 
Nemcsak a szépirodalom szólalhat meg általa a színek végtelen skáláján, de a 
tudományok számára is szabatos és világos, amellett könnyed közlést tesz lehe
tővé. Ezzel betetőződött a csoda. A z a csoda, hogy nyelvünk annyi évezred 
után, melyet teljesen idegen népek tengerébe zárva töltött, annyi viszontagság 
között fennmaradt, de nemcsak fennmaradt, hanem az emberi gondolatoknak 
és érzelmeknek bármely kulturált nyelvvel egyenrangú tolmácsolója tudott len
ni. E csoda méltó büszkeségünk. Nyelvünk valóban legnagyobb kincsünk, a 
magyarság egységének záloga, múltjának, jelenének letéteményese, életrevaló
ságának legnagyobb bizonyítéka. BÁRCZi GÉZA 
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La formádon de la langue littéraire hongroise 

C o m m e on sait, la langue littéraire est un langage supradialectal, identique 
pour toute la nation. A u moyen áge hongrois, un langage pareil n'existait pas 
encore. La littérature manuscrite de ces siécles refíéte la variété des parlers 
locaux. C'est que ces textes s'adressaient á un public limité (un couvent, une 
ville etc), d'autre part les dialectes hongrois n'accusaient jamais assez de dif-
férences pour compromettre la compréhension mutuelle. Néanmoins on décéle 
dans les codex une tendance unificatrice, du moins en ce qui conceme la syntaxe. 
A u début du X V P siécle, on observe mérne une vague tendance a créer un 
langage écrit unifié, d'une part dans la cour et la chancellerie royales, d'autre 
part dans les couvents. Ces timides ébauches ont été anéanties par la catastrophe 
de Mohács (1526). Ce n'est que vers la fin du X V P siécle que les bases durables 
d'un langage écrit supradialectal furent jetées. Ce fut Toeuvre des clercs laíques 
qui formaient déjá á cetté époque une catégorie sociale assez nombreuse. 
Voyant leur pays déchiré en trois parties (celle assujettie aux Turcs, puis la 
Hongrie royale et la Transylvanie) et conscients de Tünké de la nation malgré 
les frontiéres qui la divisaient, ils comprirent que cetté unité ne pouvait étre 
assurée que par Tunité de la langue. Refoulés péle-méle dans les comitats de la 
Hongrie royale leurs parlers s'égalisaient aussi dans une certaine mesure. A la 
fin du siécle, un assez grand nombre de traits patoisants sönt exclus du langage 
écrit, leur emploi est considéré c o m m e manque de goüt. Toutefois, on trouve 
encore a cetté époque, selon les régions, plusieurs types de langages supradia-
lectaux. A u cours des XVII-XVIIF* siécles le nombre se ces langages écrits 
se réduit a deux qui du resté sönt déjá trés rapprochés. A Tépoque des lumiéres 
(1772-1825) et des Réformes (1825-1849) de langage littéraire acquiert sa forme 
moderné. L'unification de la langue et de Torthographe est parachevée et le 
mouvement dit de Rénovation Linguistique déclenché en 1772 dote la langue 
de plusieurs milliers de vocables nouveaux la rendant par la apte a exprimer 
toutes les nuances de la pensée et des sentiments. 

G. BÁRCzi 
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