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SORSKÉRDÉSEK

 A magyar nyelv jelene és jövője*1

Gondolatok a magyar nyelvről
Kazinczy szellemének a megidézésével, néhány gondolatkör kiemelésével szólok a magyar 
nyelvvel összefüggő néhány témakörről. Nemcsak a hely (Széphalom) szelleme, a „szent 
ember” (Kazinczy: Petőfi  szerint) néhai otthonának sugalmazó hatása, s nem is a Magyar 
Nyelv Múzeumának jubileuma miatt, hanem mert a „szent ember”, Kazinczy jóval több 
volt, mint sokan gondolják. Benne ugyanis nem csak a magyar nyelv jeles tudósát, műve-
lőjét, fejlesztőjét és újítóját (a füzet, gyönyör, kedvenc, könnyelmű, magány, szellem, szerény 
szavakat például az ő nevéhez kötik) tisztelhetjük. Hanem azt a művelődéspolitikust is, aki 
tevékenységével, páratlan szervezőmunkájával, a magyar nyelvújításban vállalt szerepével 
összességében nemzetpolitikai jelentőségű tettet hajtott végre.

Ami a nyelvet illeti: tőle származik az a találó metafora, egyszersmind lírai vallomásnak 
is tekinthető jellemzés, hogy „[a] nyelv olyan, mint az ég íve a maga egymásba futó színeinek 
gyönyörű játékával”. Nyilván elsősorban anyanyelvi élményei, tapasztalatai alapján fogal-
mazott így. „Defi níció”-ja a nyelv változatosságának és sokszínűségének a költői szárnyalá-
sú dicsérete. Igen, a nyelvi változatosság ismerete számára már csak azért is adva volt, mert 
az ő idejében a magyar nyelvnek még nem volt kodifi kált írott köznyelve (ezt az alakuló 
nyelvváltozatot ő még német szóval nevezte meg: „Schrift sprache”), viszont a sokféle nyelv-
járás szinte zavartalanul élte a maga életét. 

Magyar szemmel nézve sem XVIII. század végi és a XIX. század eleji általános politikai, 
gazdasági, művelődési helyzet, sem a magyar nyelv akkori állapota nem adott okot opti-
mizmusra. Igaz, a nemzetté válás folyamatában az anyanyelveknek kiemelt jelentősége volt, 
a nyelv politikummá vált a Kárpát-medencében (is). Azonban igaz az is, hogy igen sajátos 
és bonyolult volt a nyelvi helyzet az akkori Magyar Királyságban: a hivatalos nyelv a la-
tin volt, az ország lakosságának mintegy 60 százaléka nem tudott magyarul, az uralkodó 
anyanyelve évszázadok óta a német, székhelye pedig egy másik ország fővárosa (Bécs) volt 
(Bíró Ferenc: Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből. Bp., 2005. 590.). 
Kazinczy és társai meg voltak győződve arról, hogy az anyanyelv ügye és a társadalom 
korszerűsítésének a törekvése a legszorosabb összefüggésben áll egymással. Patriotizmus, 
a hazáért való tettrekészség jellemezte őket. 1808-ban ezt írta Kazinczy: „Bennünk haza-
szeretet lobog, melynek része a nyelv szeretete.” (Benkő Loránd: Kazinczy Ferenc és kora a 
magyar nyelvtudomány történetében. Nyelvtudományi Értekezések 113. sz. Bp., 1982. 21.) 
A széphalmi mester már 1793-ban látleletet készített a magyar nyelvről: „Készületlen min-
den: Lexikonunk szűk, szegény; Grammaticánk habzó, hiányos; Stylisticánk feszes, ügyetlen, 

’s ’ami mindennél bajosabb: mi magunk, Irók és Olvasók készületlenek vagyunk, ’s egészen 
készületlenek.” (Benkő Loránd i. m. 1982. 21.) Ez bizony őszinte, kritikus látlelet volt. Ka-
zinczynak volt összehasonlítási alapja: a német és a francia állt követendő mintaként előtte.

* Az e cím alatt közölt előadások a Széphalmon 2018. április 23-án a Magyar Nyelv Múzeuma megalapításának 
10. évfordulója alkalmából megrendezett jubileumi konferencián hangzottak el. A szerk.
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Kazinczyék idejekorán jött felismerése az volt, hogy fejlett, versenyképes nyelv nélkül 
nincs versenyképes társadalom. A nyelvújítás ennek megfelelően a magyar nyelv fejlesz-
tésének a programja, tehát az volt, hogy a magyar nyelv versenyképessé fejlesztésével al-
kalmassá legyen a polgárosodás és a nemzetté válás elősegítésére. Az a – mai kifejezéssel 
szólva – nyelvtervezési cselekvéssor, amit e célból elvégeztek, feltétlenül méltó a kései utó-
dok elismerésére. Ennek a folyamatnak igen fontos tényezője volt a Magyar Tudományos 
Akadémia létrehozása, illetőleg tevékenysége (1825; akkor még Magyar Tudós Társaságnak 
hívták). Az Akadémiának kitüntetett fontosságú feladata volt a tudományok magyar nyel-
vűségének a kiterjesztése, illetőleg megteremtése. Az anyanyelvű tudományosság nélkül 
ugyanis hiányzott volna a magas kultúrás nyelvváltozatok azon tartománya, amely elemi 
feltétele annak, hogy egy nyelv magas fokon teljesítőképes nyelv legyen. Kazinczy ismertsé-
gét és elismertségét jól mutatja, hogy az Akadémia az első menetben s azonnal rendes tag-
jává választotta (a levelező tagsági fokozat átugrásával). Ki lehetett akkor akadémiai rendes 
tag? „[A]kinek ismeretes tudománya, ’s különösen magyar nyelven már ki is adott érdemes 
munkája mellett ezután is korához és tüzéhez képest folyást buzgó munkálkodást várhatni.” 
(Kiss Jenő: Kazinczy, az Akadémia és a magyar nyelv ügye. Magyar Nyelv 2009/3. 260.) Ka-
zinczy mindegyik feltételnek tökéletesen megfelelt. Székfoglaló előadását 1831-re tűzték ki. 
A magyar tudomány és akadémiatörténet nagy kárára ez az előadás nem hangzott el soha. 
Kazinczyt ugyanis ebben az évben vitte el a kolerajárvány.

Vessünk egy-egy pillantást azokra a magyar nyelvvel kapcsolatos közösségi, de leg-
alábbis értelmiségi szintű vélekedésekre, amelyeknek részese volt Kazinczy is! Nyilvánva-
ló, hogy ő is hamar találkozhatott a nyelvi veszélytudattal. Jegyezzük meg, hogy a nyelvi 
veszélytudat nem nyelvi okokra megy vissza, mert mindig a népi veszélytudatnak nyelvi 
síkra való áttevődéséről van szó. Ami a magyart illeti: a török uralom idején a pozsonyi 
rendek körében fogalmazódott meg már 1593-ban, hogy „[m]érhetetlen fájdalom tölt el 
bennünket, mert közeledni látjuk azt az időt, amikor végkép elveszünk”. (Idézi Keresz-
tury Dezső. In Szekfű Gyula szerk.: Mi a magyar? Bp., 1939. 145–146.) Minden olyan nép, 
amelyet megérintett történelme folyamán a pusztulás szele, táplált, táplál ilyen érzéseket. 
A nemzeti kálvária elhúzódó küzdelmekre kényszeríti a közösséget, s e küzdelem megte-
remti a maga mítoszait, amelyeknek hagyományéltető szerepe közismert. A társadalmi, 
politikai okok mellé a magyar esetében is csak később csatlakoznak az immáron a nyelv-
vel közvetlenül összefüggő okok. A nemzeti felbuzdulás idején, a XVIII. század végén 
induló nyelvpolitikai küzdelmek a magyar nyelvre mint politikai eszközre irányítják a 
politizáló magyar értelmiség fi gyelmét. Egy akkor elhíresült „nyelvi” bomba 1791-ben 
robbant. Ugyanis akkor jelent meg s terjedt el gyorsan Herder „jóslata” – a szlovák Kollár 
Ádám 1763-as véleménye alapján (Dümmerth Dezső: Herder jóslata és forrásai. Filológi-
ai Közlöny 1963. 182.). Így hangzik, Dümmerth közvetítésével: „A mások közé ékelt, kis- 
számú magyaroknak századok múltán talán majd a nyelvét sem lehet fölfedezni.” Herder 
szavai riadalmat keltettek a magyar értelmiség körében, de az önvédelmi refl exet is mű-
ködésbe hozták. A magyar nyelvről másutt, elsősorban német nyelvterületen megjelent 
pamfl etek nagyrészt leszóló irományok voltak.  A némettel, franciával való egybevetés 
alapján persze nem minden ok nélkül szóltak kritikusan. Ezen írások nyelvpolitikai célja 
azonban egyértelmű volt: rossz színben feltüntetni a magyart. Ne feledjük, az erősödő 
pánszlávizmus hatékonyan működött már akkor! Az egyik ellenérv a magyarral szem-
ben az volt, amit a pozsonyi diétán a horvát küldöttek részéről lehetett hallani: a magyar 
nem kultúrnyelv, ugyanis csak más nyelvekből való fordítások születtek ezen a nyelven, 
önállóak nem.  
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A magyarok körében a nyelvi veszélytudatot erősítette a nyelvi társtalanság tudata is. Bár 
a fi nnugor nyelvrokonság gondolata, illetőleg akkori szintű igazolása tudományos igényű 
munkákban fölmerült már, a rátarti magyar nemesség számára a „halzsíros atyafi ság” 
gondolata elfogadhatatlan volt (Barcsay Sámuel sorai jól tükrözik ezt: „Sajnovics jármától 
óvjuk nemzetünket, ki Lappóniából hurcolja nyelvünket.”) A magyarokkal együtt élő és 
szomszédos népek nyelvi rokonsága más népekkel nyilvánvaló volt, ezért vélték úgy, hogy 
a magyar nyelv társtalan. A nyelvrokonság a népi tudatot erősítő tudat volt. Klasszikus 
példa lehet a fi nn nyelvésznek, Castrénnak a hozzáállása. Ő Szibériában végzett kutatáso-
kat, s így fogalmazott: „Egy dolog fontos előttem, a többi mind mellékes. Be kell, be fogom 
bizonyítani népemnek, hogy mi sem vagyunk fattyú néptöredékecske a világ nagy népcsalád-
jai között, hanem a föld lakosságának 1/6 részével rokonok vagyunk.” (Idézi Zsirai Miklós: 
Finnugor rokonságunk. Bp., 1937. 511.) Kazinczy is rokontalannak vélte a magyart, mert így 
fogalmazott: „A mi nyelvünk anya, leány és ismert rokon nélkül úgy áll a többi nyelv között, 
mint a főnix az ég madarainak számában” (idézi Zsirai Miklós i. m. 505.). Ebben a tekin-
tetben Széchenyi sem vallott mást 1835-ben sem: a magyar „e nagy világ terén egyedül áll, s 
bár éljen, bár vesszen, örömet vele rokonvér nem oszt, könyüket [könnyeket] rokonvér nem 
hullat” (idézi Benkő Loránd 1992. 19.). Akkor még a rokonság nyelvi és vérségi (antropoló-
giai) rokonságot egyaránt jelentett. (Ahogy persze jelent ma is – tévesen – sokak számára. 
Ezzel magyarázható, hogy annyi ellenzője van napjainkban is a magyar nyelv fi nnugor 
rokonságának.)

Kazinczy a magyar nyelv társtalanságában páratlanságának a bizonyítékát látja. S úgy 
véli, hogy a magyarság azért nem pusztul el, mert egyedülálló nyelve nem veszhet el, ezért 
pedig megmarad a magyar nép is (= e mögött pedig a nép és anyanyelv szoros összefüg-
gésének a feltételezése áll; vö. a sokat idézett szólást: „Nyelvében él a nemzet”. Megjegy-
zendő: ez az esetek elsöprő többségében igaz a Kárpát-medencében, de vannak kivételek.) 
Kazinczy szerint „minthogy Európának dolgait philosophusi szellem igazgatja, a Magyar 
nép csak azért nem enyész el, mert vele együtt egy sehol másutt nem található originális és 
szép nyelv veszne el”. Abból indult tehát ki, hogy a magyar mint unikális originális nyelv 
feltétlenül megőrzendő egyetemes emberi érték. Visszatérve a magyar nyelv páratlanságá-
hoz: Kazinczy odavág Herdernek: „kaczagom, ’amit Herder valahol a magyar nyelv és nép 
elenyészése felől jövendöl. Herder hamis próféta. A magyar nyelv és nép elenyészni nem fog 
soha, míg philosophiai lélek fogja kormányozni Európának dolgait, mint most kormányoz-
za” (Kazinczy Ferenc levelezése. Sajtó alá rendezte Harsányi István. Bp., 1927. XXII. 256.) 
De talán sejthette Kazinczy, hogy Európa dolgait nem fogja mindig „philosophiai szellem” 
irányítani (bármit is értett rajta)…

1751-től adatolható az első vélemény arról, hogy a magyar nyelv megtanulása más nyel-
vűeknek (értsd: felnőtteknek) nem megy. Ribiny János latin nyelvű, a soproni Líceumban 
tartott tanévnyitó beszédében azt mondta: „Alkalmasabb módon, mint római nyelven, nem 
tudtak őseink a szomszéd népekkel tárgyalni, minthogy a többi nép a magyarok nyelvét – 
mely sokban különbözik a többi európaitól – nem tudta megtanulni; a magyarok pedig annyi 
különböző nép különböző beszédmódját nem akarták kitanulni.” (Ribinyi János: Beszéd a 
magyar nyelv műveléséről. In Líceumi Füzetek 1. Ford. Kis Erika és Grüll Tibor. Sopron, 
1992) Ribinyi hungarus tudatú volt, nem a rosszindulat beszélt belőle. Azt a tapasztalatot 
fogalmazta meg, hogy a magyar nyelv a más típusú nyelveket beszélők számára bizony 
nehéz, szemben például a szláv nyelveket beszélőkkel, akik egymás nyelvét valóban köny-
nyen elsajátíthatják. Persze Makó olyan messze van Jeruzsálemtől, mint fordítva: a ma-
gyaroknak sem könnyű elsajátítani a szláv nyelvek bármelyikét.  Magyarul is meg lehet 


