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1. I. A magyar nyelv története
A változó nyelv

a)  Mit jelent a szinkrón nyelvszemlélet és a diak-
rón nyelvszemlélet? Írj példákat is!

a)  Mit jelent a szinkrón nyelvszemlélet és a szinkrón nyelvszemlélet és a szinkrón nyelvszemlélet diak-
rón nyelvszemlélet? Írj példákat is!rón nyelvszemlélet? Írj példákat is!rón nyelvszemlélet?

a)  Beszéljétek meg, miért a szókincs a nyelv leg-
gyorsabban változó eleme! Megállapításaito-
kat foglaljátok össze röviden!

a)  Beszéljétek meg, miért a szókincs a nyelv leg-
gyorsabban változó eleme! Megállapításaito-
kat foglaljátok össze röviden!

Igazoljátok a következő állítást nyelvi példákkal 
(pl. szókészlet, nyelvtani szerkezet, idegen sza-
vak átvétele)! Gondoljatok például arra, hogy a 
számítógép, mobiltelefon használata során mi-
lyen új szavak, nyelvi és kommunikációs elemek 
jelentek meg nyelvünkben, de választhatjátok a 
sport vagy étkezés témakörét is!

Igazoljátok a következő állítást nyelvi példákkal 
(pl. szókészlet, nyelvtani szerkezet, idegen sza-
vak átvétele)! Gondoljatok például arra, hogy a 
számítógép, mobiltelefon használata során mi-
lyen új szavak, nyelvi és kommunikációs elemek 
jelentek meg nyelvünkben, de választhatjátok a 
sport vagy étkezés témakörét is!

a)  Keressetek olyan témákat, amelyek szókészlete 
nem, vagy alig változott nagyszüleitek diákkora 
óta! Írjátok le a példáitokat!

a)  Keressetek olyan témákat, amelyek szókészlete 
nem, vagy alig változott nagyszüleitek diákkora 
óta! Írjátok le a példáitokat!

1.

2.

3.

4.

Egy adott nyelvet beszélő nép történelme, társa-
dalmi, gazdasági élete, művelődési szokásai hatás-
sal vannak a nyelv állapotára, fejlődésére, vagyis a 
nyelv az életmód tükre is.

b) Mi volt Saussure felfogása a két fogalomról?

c)  Mit köszönhet a nyelv történeti szemlélete Wil-
helm von Humboldtnak? Nézz utána az interneten!

c)  Milyen témakörökből származnak a fenti pél-
dáitok? Miért ezekben változott a szókincs?

b)  Írjatok példákat egészen újkeletű, divatos sza-
vakra!
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"Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. y⌜a pur 
e⌜ chomuv uogmuc. Menyi milo⌜tben terumteve 
eleve miv i⌜emucut adamut. e⌜ odutta vola neki 
paradi⌜umut hazoa."

(Halotti beszéd és könyörgés, részlet)

„A neten gyűjtsetek anyagot, mentsétek egy fájlba, 
azután pendrájvra. Ha szükség lesz rá, kiprinteljük!” 

b)  Magyarázzátok meg, ezekben a témakörök-
ben (életterületeken) miért nem következett 
be szókincsváltozás!

c) Válassz ki egy művet, és ötperces kiselőadásban mutasd be osztálytársaidnak!

Lehet-e ezt a mondatot diakrón módon vizsgálni? 
Ha nem, miért?
Lehet-e ezt a mondatot diakrón módon vizsgálni? 
Ha nem, miért?

Írj vitairatot arról, szerinted romlik-e nyelvünk, vagy 
a változások természetes velejárói életformánk 
megváltozásának! Válaszd ki az egyik nézőpontot, 
és a füzetedben leírt fogalmazásban érvelj mellette!

Írj vitairatot arról, szerinted romlik-e nyelvünk, vagy 
a változások természetes velejárói életformánk 
megváltozásának! Válaszd ki az egyik nézőpontot, 
és a füzetedben leírt fogalmazásban érvelj mellette!

a) Keresd a párját! Melyik névhez melyik mű tartozik? Ha nem tudod, nézz utána az interneten!
b) Írd mindegyik mellé, hogy mikor, milyen nyelve(ke)n, hol adták ki!
a) Keresd a párját! Melyik névhez melyik mű tartozik? Ha nem tudod, nézz utána az interneten!
b) Írd mindegyik mellé, hogy mikor, milyen nyelve(ke)n, hol adták ki!

5.

6.

7.

A szerző neve A mű címe A megjelenés éve 
(és helye) A mű nyelve(i)

a) 

b) 

Szerzők
Szenczi Molnár Albert
Geleji Katona István

Sylvester János
Komáromi Csipkés György

Dévai Bíró Mátyás

Művek
Orthographia Ungarica
Novae Gramma�cae
Hungaria Illustrata

Gramma�ca Hungarola�na
Magyar Gramma�katska

Szerzők
Szenczi Molnár Albert
Geleji Katona István

Sylvester János
Komáromi Csipkés György

Dévai Bíró Mátyás

Művek
Orthographia Ungarica
Novae Gramma�cae
Hungaria Illustrata

Gramma�ca Hungarola�na
Magyar Gramma�katska
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2. 2.Nyelvrokonság: 
módszer és elmélet

b)  Gyűjtsd össze, milyen bizonyítékai lehetnek a 
nyelvrokonságnak!

Az alábbi kifejezések használatával magyarázd 
meg a nyelvcsalád fogalmát!
Az alábbi kifejezések használatával magyarázd 
meg a nyelvcsalád fogalmát!nyelvcsalád fogalmát!nyelvcsalád

Magyarázd meg és illusztráld példákkal az alábbi 
fogalmakat!
Magyarázd meg és illusztráld példákkal az alábbi 
fogalmakat!

Ismertesd röviden a történeti-összehasonlító mód-
szer lényegét!
Ismertesd röviden a történeti-összehasonlító mód-
szer lényegét!

a) Mit jelent a nyelvrokonság fogalma?a) Mit jelent a nyelvrokonság fogalma?

1. 3.

4.

2.

Nyelvcsalád:

közös alapnyelv nyelvek összessége alapszókincs

jövevényszó

történetileg kifejlődtek

rokonság önállósultak

Sorolj fel korábban jelentős, ma már teljesen ki-
halt vagy holt nyelveket! 
Sorolj fel korábban jelentős, ma már teljesen ki-
halt vagy holt nyelveket! 

Mi a különbség a kihalt nyelv és a holt nyelv 
között?
Mi a különbség a kihalt nyelv és a holt nyelv
között?

6.

5.
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Írd be a táblázatba, a felsorolt nyelvek melyik nagy nyelvcsaládhoz tartoznak! Írj néhány példát magadtól 
is, ezeket jelöld más színnel!
Írd be a táblázatba, a felsorolt nyelvek melyik nagy nyelvcsaládhoz tartoznak! Írj néhány példát magadtól 
is, ezeket jelöld más színnel!

a) A táblázatban is szereplő nyelvcsaládokat jelöld be a vaktérképen más-más színnel!a) A táblázatban is szereplő nyelvcsaládokat jelöld be a vaktérképen más-más színnel!

7.

8.

török, angol, német, mandzsu, román, hottentotta-busman, magyar, észt, lapp, osztják, mongol, japán, svéd, 
bantu, koreai, baszk, grúz, dán

Indoeurópai Uráli Altaji Afrikai Kaukázusi Egyedülálló nyelvek

b) Jelölj be (más színnel) olyan nagy nyelvcsaládokat, amelyek nem szerepelnek a táblázatban!
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A magyar nyelv eredete és 
rokonsága

a)  Válassz egy finnugor népet, majd a következő szempontok szerint írj egy rövid jellemzést róla: földrajzi 
helyzete, népessége, történelme! A feladat megoldásában segítségedre lehet az internet mellett a kö-
vetkező könyv is: Finnugor kalauz. Szerk.: Csepregi Márta. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2006.

b) Jelöld a vaktérképen, hol él az általad választott finnugor nép!

a)  Válassz egy finnugor népet, majd a következő szempontok szerint írj egy rövid jellemzést róla: földrajzi 
helyzete, népessége, történelme! A feladat megoldásában segítségedre lehet az internet mellett a kö-
vetkező könyv is: Finnugor kalauz. Szerk.: Csepregi Márta. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2006.

b) Jelöld a vaktérképen, hol él az általad választott finnugor nép!

a)  Keresd ki az alábbi szavak eredetét! A feladat megoldásához használd A magyar nyelv történeti-etimoló-
giai szótárát (TESz.), a Magyar nyelvtörténeti szótárat vagy a Magyar etimológiai nagyszótárt!

a)  Keresd ki az alábbi szavak eredetét! A feladat megoldásához használd A magyar nyelv történeti-etimoló-
giai szótárát (TESz.), a Magyar nyelvtörténeti szótárat vagy a Magyar etimológiai nagyszótárt!Magyar etimológiai nagyszótárt!Magyar etimológiai nagyszótár

1.

2.

b)  Ezek közül melyek tartoznak az alapszókincshez? Milyen eredetűek ezek a szavak?

O R O S Z O R S Z Á G

ÉSZTORSZÁG

LETTORSZÁG 
LITVÁNIA

BELORUSSZIA
LENGYELORSZÁG

MAGYAR O RSZÁG
SZLOVÁKIA

CSEHO RSZÁG

RO M Á N I A

M
OLDO

VA

U K R A J N A

K A Z A H S Z TÁ N

F I N N O R S Z Á
G

S
V

É
D

O
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N
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fa

ebéd

öl (főnév)

páciens

kamat

lámpás

3.
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Gyűjts az alábbi szempontok alapján a finnugor nyelvrokonságra nyelvtani bizonyítékokat, és fürtábrában ábrá-
zold! Jó hasznát veszed a megoldáshoz a Reguly Társaság interaktív honlapjának: www.regulytarsasag.hu.
• Alapszókészlet közös jellege
• Rokon szavak jelentéskörének hasonlósága
• A nyelvtani eszközkészlet hasonlósága

Gyűjts az alábbi szempontok alapján a finnugor nyelvrokonságra nyelvtani bizonyítékokat, és fürtábrában ábrá-
zold! Jó hasznát veszed a megoldáshoz a Reguly Társaság interaktív honlapjának: www.regulytarsasag.hu.
• Alapszókészlet közös jellege
• Rokon szavak jelentéskörének hasonlósága
• A nyelvtani eszközkészlet hasonlósága

A nyelvészeten kívül milyen egyéb tudományterületek kutatásai támaszthatják alá a nyelvrokonságot?A nyelvészeten kívül milyen egyéb tudományterületek kutatásai támaszthatják alá a nyelvrokonságot?

Az alábbi személyek nyelvrokonságunknak, nyelvünk eredetének kiemelkedő kutatói. Válassz ki közülük 
egyet, keress róla adatokat, és néhány mondatban mutasd be legfőbb kutatási irányát, eredményeit!
Az alábbi személyek nyelvrokonságunknak, nyelvünk eredetének kiemelkedő kutatói. Válassz ki közülük 
egyet, keress róla adatokat, és néhány mondatban mutasd be legfőbb kutatási irányát, eredményeit!

Nézzetek utána, hogyan neveznek minket a különböző nyelveken! Próbáljátok csoportosítani és megma-
gyarázni az egyes elnevezéseket!
Nézzetek utána, hogyan neveznek minket a különböző nyelveken! Próbáljátok csoportosítani és megma-
gyarázni az egyes elnevezéseket!

4.

7.

6.

5.

Sajnovics János Reguly Antal

Vámbéry Ármin Hunfalvy Pál

Gyarmathi Sámuel Budenz József

A nyelvrokonság legfőbb bizonyítékai a hangtani változásokban, nyelvtani szerkezetekben és az alapszó-
kincsben érhetők tetten. Írj mindhárom esetre egy-egy példát magyarázattal, melyek bizonyítják nyelvünk 
finnugor eredetét. Segítségül használd A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárát (TESz.), a Magyar 
nyelvtörténeti szótárat vagy a Magyar etimológiai nagyszótárt!

A nyelvrokonság legfőbb bizonyítékai a hangtani változásokban, nyelvtani szerkezetekben és az alapszó-
kincsben érhetők tetten. Írj mindhárom esetre egy-egy példát magyarázattal, melyek bizonyítják nyelvünk 
finnugor eredetét. Segítségül használd A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárát (TESz.), a Magyar 
nyelvtörténeti szótárat vagy a Magyar etimológiai nagyszótárt!Magyar etimológiai nagyszótárt!Magyar etimológiai nagyszótár

3.

Hangtani változás: Hangtani változás: 

Szókincs: Szókincs: 

Nyelvtani szerkezet: Nyelvtani szerkezet: 
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4.

Sorold fel a magyar nyelvtörténet főbb szakasza-
it, írd melléjük, mettől meddig tartottak! Egy-két 
mondatban mutasd be a korszakok legfőbb jel-
lemzőit!

Sorold fel a magyar nyelvtörténet főbb szakasza-
it, írd melléjük, mettől meddig tartottak! Egy-két 
mondatban mutasd be a korszakok legfőbb jel-
lemzőit!

a)  Melyek az őshazakutatás legfőbb módszerei a 
nyelvészetben?

a)  Melyek az őshazakutatás legfőbb módszerei a 
nyelvészetben?

Írj három-három példát a nyelvi változásokra! Írj három-három példát a nyelvi változásokra! 

A szókészletünknek mely részei tartoznak az 
alapnyelvi szókincshez? Jelöld be azt a felsoro-
lást, amely az összes helyes választ tartalmazza!

A szókészletünknek mely részei tartoznak az 
alapnyelvi szókincshez? Jelöld be azt a felsoro-
lást, amely az összes helyes választ tartalmazza!

Nézz utána, honnan ered középkori kódexeink el-
nevezése (pl. Margit-legenda, Müncheni kódex, 
Jókai-kódex)! Mutasd be a különböző elnevezés-
típusokat, írj mindegyikre saját példát!

Nézz utána, honnan ered középkori kódexeink el-
nevezése (pl. Margit-legenda, Müncheni kódex, 
Jókai-kódex)! Mutasd be a különböző elnevezés-

1.

2.

3.

4.

5.

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

b)  Mely tudományterületek foglalkoznak még az 
őshazakutatással?

Területek Példák

hangkészlet változása

szókészlet változása

morfológiai változások

•  állatnevek, bokornevek, testrészek nevei, égtájak ne-
vei, tőszámnevek, névelők, évszakok nevei 

•   névmások, egyszerű számok, testrészek, rokonságne-
vek, természeti jelenségek nevei, állatok és növények 
nevei, elemi cselekvések

•  alapigék, madárnevek, sorszámnevek, ruházati elne-
vezések, napok nevei, fenyőnevek, névutók

A magyar nyelvtörténet 
főbb szakaszai
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b)  Milyen nyelvi változásokat tudsz megnevezni az eredeti szöveg és az átiratod között? 
Foglald táblázatba a változások típusait szófajok szerint a füzetedbe!

c) Melyik nyelvtörténeti korszakba sorolnád a forrást? Mi alapján határozható meg? Válaszodat indokold!

Melyik volt az első magyar nyelvű nyomtatott könyv? Milyen hatással volt a magyar nyelvre? A könyv-
nyomtatás hogyan hatott a magyar nyelv alakulására?
Melyik volt az első magyar nyelvű nyomtatott könyv? Milyen hatással volt a magyar nyelvre? A könyv-
nyomtatás hogyan hatott a magyar nyelv alakulására?

a) Írd át mai magyar helyesírás szerint a következő idézetet! a) Írd át mai magyar helyesírás szerint a következő idézetet! 

6.

7.

„Meglévén szegény néném temetése, Nagyheflánban vitetett atyámuram bennünköt, Orsicskát is, azhová maga is 
eljövén, Zrinyi Miklós uram csakhamar odajött avégre, hogy Julianka nénémasszont elvegye. Az kertben sétálván, 
azért Zrinyi uram engem meglátván magához hivott s kezemet fogván, fölemelt az földről s megcsókolt, mondván 
Tar Mihálynak, azki is akkor ott állott, nem sok ember tudja, micsoda gyermek légyen ez. Kire mondá Tar Mihály, 
talám szerencsés leszen, mert hetedik gyermeke az úrnak, igen is szereti, majd jobban az többinél. Kire felelt Zrinyi 
Miklós: »Bár sok ilyen gyermek volna Magyarországban.« Kit én ugyan igen szivemben vettem ekkor, s tekéntvén 
Zrinyi uramat, eszemben vettem, hogy egyféle természetűek vagyunk, kit nékem atyámuram már esztendővel az-
előtt megjelentett vala.” 

(Részlet Esterházy Pál [1635–1713] ifjúkori naplójából)
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Nyelvemlékeink5.

Határozd meg az alábbi fogalmakat! Meghatáro-
zásaidhoz írj példákat is!
Határozd meg az alábbi fogalmakat! Meghatáro-
zásaidhoz írj példákat is!

Mit jelentenek az alábbi fogalmak?Mit jelentenek az alábbi fogalmak?

a)  Írj példákat a Tihanyi alapítólevélből hangtani 
változásokra!

a)  Írj példákat a Tihanyi alapítólevélből hangtani 
változásokra!

A fenti nyelvemlékeink közül válaszd ki az egyi-
ket, részletesen írd le a füzetedbe, hol és mikor 
találták meg, mi a jelentősége, műfaja, tartalma/
mondanivalója! 
Segítségedre lehet a nyelvemlekek.oszk.hu oldal!

A fenti nyelvemlékeink közül válaszd ki az egyi-
ket, részletesen írd le a füzetedbe, hol és mikor 
találták meg, mi a jelentősége, műfaja, tartalma/
mondanivalója! 
Segítségedre lehet a nyelvemlekek.oszk.hu oldal!

1.

4.

2.

3.

nyelvemlék

kódex

iniciálé

ősnyomtatvány

szórványemlék

szójegyzék

glossza

vendégszöveg

b)  Keress példákat az Ómagyar Mária-siralom-
ból a maitól eltérő morfológiai jelenségekre!

c)  Írj példákat a Halotti beszéd és könyörgésből a mai-
tól eltérő mondatszerkesztésbeli jelenségekre!
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Érsekújvári kódex                                 Váradi regestrum Festetics-kódexKönigsbergi töredék

a) Melyik volt az első magyar nyelvű kódex?a) Melyik volt az első magyar nyelvű kódex?

Milyen jelentős események kapcsolhatók az alábbi személyekhez? Írd le ezeket a hozzájuk kapcsolódó 
évszámokkal együtt!
Milyen jelentős események kapcsolhatók az alábbi személyekhez? Írd le ezeket a hozzájuk kapcsolódó 
évszámokkal együtt!

a)  Kapcsold össze a nyelvemlékek neveit a hozzájuk kapcsolódó információkkal! A feladat megoldásában 
segítségedre lehet a nyelvemlekek.oszk.hu oldal.

b) Mikor keletkeztek ezek a nyelvemlékek?

a)  Kapcsold össze a nyelvemlékek neveit a hozzájuk kapcsolódó információkkal! A feladat megoldásában 
segítségedre lehet a nyelvemlekek.oszk.hu oldal.

b) Mikor keletkeztek ezek a nyelvemlékek?

5.

6.

7.

b) Sorolj fel három jelentős ősnyomtatványt!

Hess András:

Komjáti Benedek:

Károli Gáspár:

389 jogeset latin nyelvű 
leírását tartalmazza, 700 
magyar helynév, több 
mint 2500 személynév 
szerepel benne. Kézirata 
nem maradt fenn, csu-
pán 1550-es, nyomtatott 
változatát ismerjük. Ezt 
Fráter Györgynek kö-
szönhetjük, aki elrendel-
te a váradi székesegyház 
sekrestyéjében megtalált 
feljegyzések kiadását.

Magyar nyelvű imád-
ságos könyv, amelyet a 
nagyvázsonyi kolostor-
ban állítottak össze Kini-
zsi Pál felesége, Magyar 
Benigna számára.

Egy kódex újrakötésénél 
használták fel a Szűz 
Máriáról szóló szöveget, 
feltehetően a Wehlau-
ban található ferences 
kolostor könyvtárában, 
ismeretlen nyelve miatt. 
Toldy Ferenc 1863-ban 
nevezte el most is hasz-
nálatos nevén.

A Nyulak szigetén, a do-
monkos rendi apácák ko-
lostorában készült. Fel-
tehetően közösségi fel-
olvasásra szánták ezt az 
egyházi szövegeket (pl. 
elmélkedéseket, passiót, 
prédikációkat) tartalma-
zó gyűjteményt.
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A magyar nyelv szókincsének 
változásai6.

b)  Mit jelent az alapszókincs fogalma? Mely foga-
lomkörökhöz kapcsolódó szavaink tartoznak 
ide?

a)  Határozd meg, mi az idegen szó és a jövevény-
szó! Használd fel a következő fogalmakat: 
másik nyelvből átvett, felismerhetetlen, alkal-
mazkodott, nem alkalmazkodott!

a)  Határozd meg, mi az idegen szó és a jövevény-
szó! Használd fel a következő fogalmakat: 
másik nyelvből átvett, felismerhetetlen, alkal-
mazkodott, nem alkalmazkodott!

Keress példákat a nyelvújításkor keletkezett sza-
vakra! Nevezd meg a szóalkotás módját is!
Keress példákat a nyelvújításkor keletkezett sza-
vakra! Nevezd meg a szóalkotás módját is!

Nézz utána a történeti értelmező szótárak vala-
melyikében, honnan erednek az alábbi szavak, 
és körülbelül mikor kerültek a nyelvünkbe!

Nézz utána a történeti értelmező szótárak vala-
melyikében, honnan erednek az alábbi szavak, 
és körülbelül mikor kerültek a nyelvünkbe!

1.

2.

3.

Az idegen szó  Az idegen szó  

A jövevényszó  A jövevényszó  

tanonc

kávé

járda

foci

füge

Magyarázd meg, mit jelentenek az alábbi fogal-
mak! Írj öt-öt példát!
Magyarázd meg, mit jelentenek az alábbi fogal-
mak! Írj öt-öt példát!

4.

vándorszavak nemzetközi szavak
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b)  Nézz utána A magyar nyelv történeti-etimo-
lógiai szótárában (TESz.), honnan erednek, 
milyen „idősek” ezek a kifejezéseink! Nevezd 
meg, melyik kifejezés milyen típusba tartozik 
a magyar nyelv szókincsében!

Magyarázd meg a következő idegen szavak je-
lentését!
Magyarázd meg a következő idegen szavak je-
lentését!

Gyűjts tíz idegen szót a magyar nyelvtan tárgykö-
réből, és magyarázd meg jelentésüket!
Gyűjts tíz idegen szót a magyar nyelvtan tárgykö-
réből, és magyarázd meg jelentésüket!

a) Írj a kép alapján tíz szót!a) Írj a kép alapján tíz szót!

5.

6.

7.

flexibilis

ignorál

kvaterkázik

talentum

regnál

akusztika
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7. A magyar nyelv egységesülése 
az ómagyar kortól a reformkorig

A következő idézet a Görög Demeter és Kere-
kes Sámuel által szerkesztett Magyar Hírmondó 
1792. március 6-i számából való. Olvasd el figyel-
mesen, majd az idézet segítségével fogalmazd 
meg, milyen szerepe lehetett a magyar sajtónak 
a nyelvújításban!

A következő idézet a Görög Demeter és Kere-
kes Sámuel által szerkesztett Magyar Hírmondó
1792. március 6-i számából való. Olvasd el figyel-
mesen, majd az idézet segítségével fogalmazd 
meg, milyen szerepe lehetett a magyar sajtónak 
a nyelvújításban!

a) Fogalmazd meg röviden a herderi jóslat lényegét! 
b)  Az idézetek alapján fogalmazd meg, milyen ha-

tása lehetett Herder jóslatának a magyar nyelvi 
öntudat alakulására!

a) Fogalmazd meg röviden a herderi jóslat lényegét! 
b)  Az idézetek alapján fogalmazd meg, milyen ha-

tása lehetett Herder jóslatának a magyar nyelvi 
öntudat alakulására!

1. 2.

„Én azt hiszem, hogy a Magyar nyelv jobb idők 
szüleménye lesz; mert hogy lesz jobb idő, azt szen-
tűl hiszem, hogy nem semmit szentebbűl. Európát 
philosophusi szellem fujja végig, s ez a szellem nem 
nézhetné egy anyanyelvnek, még pedig egy igen 
szép nyelvnek, elenyészését. Megfoghatatlan dolog 
előttem, hogy Herder ennek mint jövendölhetett el-
enyészést.”

Kazinczy Ferenc

„A’ kik tovább szabad embereknek tartván magokot, 
nemzeti jussaik közé számlállyák azt is, hogy nyel-
vünköt tetszések szerínt megváltoztassák, azoknak 
meg kellene gondolniok, hogy más ember is élhet-
vén e’ rosszul értett szabadsággal, nyelvünkbül vég-
re érthetetlen jargon és rendetlen zúrzavar válhatna; 
a’ minek következése még az is lehetne, a’ mit Her-
der megjövendölt, hogy nyelvünk a’ föld’ színérül 
kevés üdő múlva egészen elenyészik.”

Verseghy Ferenc
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Írj példákat a nyelvújítás korából a következő esetekre!Írj példákat a nyelvújítás korából a következő esetekre!

Hozz három példát a fenti szóalkotási módszerekre napjainkból!Hozz három példát a fenti szóalkotási módszerekre napjainkból!

Milyen módszerrel alkották a nyelvújítók az alábbi szavakat?Milyen módszerrel alkották a nyelvújítók az alábbi szavakat?

Mi a véleményed, miért nem honosodtak meg nyelvünkben az alábbi nyelvújítási szavak?Mi a véleményed, miért nem honosodtak meg nyelvünkben az alábbi nyelvújítási szavak?

a) Mi volt a reformkor legfontosabb követelése a magyar nyelvvel kapcsolatban?a) Mi volt a reformkor legfontosabb követelése a magyar nyelvvel kapcsolatban?

3.

4.

5.

6.

7.

a) a nyelvjárási szavak elterjesztése:  a nyelvjárási szavak elterjesztése: 

b) a régi szavak felelevenítése: a régi szavak felelevenítése: 

c) az idegen szavak átalakítása:  az idegen szavak átalakítása: 

szenvedély: szenvedély: 

cukrászda: cukrászda: 

tan: tan: 

folyóirat: folyóirat: 

Istókhalma (’Stockholm’)

zönglejtő (’hangskála’)

bemeneny (’anód’)

b) 1844 miért jelentős dátum a magyar nyelv szempontjából?
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A magyar nyelv sztenderdizációja 
a reformkort követően8.

A magyar nyelv sztenderdizációjának fontos ele-
me a helyesírás egységesülése. Hogyan zajlott ez 
a folyamat a reformkorban, illetve azt követően? 
Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, 
majd írj egy rövid vázlatot a témáról a füzetedbe! 

A magyar nyelv sztenderdizációjának fontos ele-
me a helyesírás egységesülése. Hogyan zajlott ez 
a folyamat a reformkorban, illetve azt követően? 
Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, 
majd írj egy rövid vázlatot a témáról a füzetedbe! 

a)  A Lila ákácban Szép Ernő elsők között tett kí-
sérletet a pesti nyelv irodalmi körökbe való 
beemelésére. Gyűjts példákat az alábbi idé-
zetből a városi népnyelv használatára! 

a)  A Lila ákácban Szép Ernő elsők között tett kí-
sérletet a pesti nyelv irodalmi körökbe való 
beemelésére. Gyűjts példákat az alábbi idé-
zetből a városi népnyelv használatára! 

2.

3.
Gyűjtsd ki a szövegből a Magyar Nyelvőr 1872-es 
célkitűzéseit!
Gyűjtsd ki a szövegből a Magyar Nyelvőr 1872-es Magyar Nyelvőr 1872-es Magyar Nyelvőr
célkitűzéseit!

1.

„Akarjuk ott, a hol az ingadozó alapra fektetett s 
rögtönözve létesített nyelvújítás szabályellenes szó-
alkotásokat hozott forgalomba, a helyesség vissza-
állítását; a hol az idegen nyelvekkel való érintkezés 
korcs kifejezéseket termesztett, a tisztaság elémoz-
dítását; akarjuk a követelményeknek teljesen meg-
felelő tudományos magyar nyelvtannak összeállí-
tását megkönnyíteni s részben elkészíteni az által, 
hogy anyagot gyűjtünk s a függőben levő kérdéseket 
tüzetes megvitatás által tisztázzuk; mind ezt pedig a 
magyar nyelv életéből merített eszközök segítségé-
vel akarjuk megvalósítani. 

Evégből kutatni fogjuk: 1. a történeti, 2. a nép-
nyelvet, 3. kiváló figyelmünk tárgyát fogja képezni 
az újabb irodalom, különösen pedig a forgalomban 
levő hibás szóalakok és idegenszerűségek." 

(Szarvas Gábor: Mit akarunk? 
In: Magyar Nyelvőr, 1 [1872], 1.)

„– Itt lép fel a Műszínkörben. Mint jassz és huszár 
szok kijönni. Hogy mennyi rózsát kap ez a hólyag, 
mikor kigyön. Úgy tapsolnak, mintha legalább is 
egy Sziklai lépne fel, de még ki se nyitotta a pofáját, 
mindjár ahogy kigyön, egy olyan tapsolást csinálnak 
azok a tyúkok és ott szaladgálnak a viráglányok, a 
kosár virágokkal, mondja, maga jár a Műszínkörbe?

– Én, ritkán.
– Tudja, hogy ott direkt vásárolnak virágot a tyú-

kok. Húsz vas egy csokor rózsa és telihajigálják a 
színpadot, ahogy kezd hátulról gyönni az a majom 
és elkezdenek bőgni ottan: Bokorii, Bokorii… Én 
nem mondom, szép az alakja és higgye meg, csak-
is az alakjára buknak, mert a hangja olyan, mint a 
handlénak, aki reggel zokog az udvaron minálunk.”

b)  Példáid közül az ismeretlen szavaknak nézz 
utána A magyar nyelv történeti-etimológiai 
szótárában (TESz.)! Ma milyen kifejezéseket 
használunk ezekre a szavakra? 
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Az idegen szavak magyarosításának széles körű elterjesztését szolgálták azok a pályázatok, amelyeket 1931-
től a Nemzeti Sport hasábjain hirdettek meg. A magyar sportnyelv fejlődésében meghatározók voltak ezek a 
nyelvújítási törekvések. Olvasd el az 1940-es pályázatról szóló idézeteket, majd válaszolj a kérdésekre!
a)  Hány országból érkeztek pályamunkák az 1940-es pályázatra?

Az idegen szavak magyarosításának széles körű elterjesztését szolgálták azok a pályázatok, amelyeket 1931-
től a Nemzeti Sport hasábjain hirdettek meg. A magyar sportnyelv fejlődésében meghatározók voltak ezek a Nemzeti Sport hasábjain hirdettek meg. A magyar sportnyelv fejlődésében meghatározók voltak ezek a Nemzeti Sport
nyelvújítási törekvések. Olvasd el az 1940-es pályázatról szóló idézeteket, majd válaszolj a kérdésekre!
a)  Hány országból érkeztek pályamunkák az 1940-es pályázatra?

4.

„Magának a »Nemzeti Sport«-nak múlt évi (kilencedik) pályázatára 312 pályamunka érkezett be; a pályázók 
76 meglévő idegen sportkifejezésre 3411 új magyar szót ajánlottak. A pályázóknak csak mintegy harmada pesti 
olvasó, a többi vidéki, illetőleg külföldi. Meglepően nagy a visszacsatolt Felvidékről való pályázók száma. Romá-
niából 5, Jugoszláviából 7, Németországból 5, Belgiumból 2, Franciaországból, Svédországból és Hollandiából 
1-1 pályázat érkezett be. Érdekes a pályázókat foglalkozási ágak szerint csoportosítani. Azok közül, akik a pá-
lyázaton jelezték foglalkozásukat, 12% tanító és tanár, 10% fő- és középiskolás, 9,5% tisztviselő, 4% hírlapíró, 
2% mérnök, a többi kereskedő, iparos stb.”

(Szabó T. Attila: A sportnyelv magyarsága. In: Erdélyi Múzeum, 11 [1940], 45. 2. 182.)

„A pályázóktól ajánlott szavak közül a következő hat szó nyerte meg a bírálók tetszését: 
1. Autszájder = esélyleső. Autszájder az olyan sportember, aki a tapasztalat és formák alapján esélytelennek 

látszik, de a pillanat és a helyzet kedvezését kilesve, ezt az alkalmat a maga számára sikeresen hasznosíthatja. 
Az esélyleső ezt valóban kifejezi. Magunk helyesnek tartjuk a másik ajánlott szót, a vakesélyest is; a többi (lesi, 
betörő, rangverő) már gyengébb, illetőleg meg nem felelő.

2. Fals = pergő. A fals labda valóban a labda forgása, pergése miatt repül a rendestől eltérő ívben. A Nemzeti 
Sport már régebb óta használja e kifejezést. Most véglegesen besorozták a megjavított kifejezések csoportjába.

3. Asszó = csörte. E magyarosítással tulajdonképpen egy elavult régi szavunkat újították fel. Az új szó, mint az 
asszó maga is, a fegyverek összecsapását jelenti.

4. Doping = ajzó. Ez a pályadíjnyertes szó is régi ajzani szavunkat eleveníti fel. A doping a teljesítőképesség mes-
terséges, erőszakos felcsigázását, megsokszorozását jelenti, az ajzás is ilyenfélét jelentett a régi nyelvben (pl. íjat 
felajzani = megfeszíteni az íj idegét, húrját).

5. Fault = dancs. E szót a bizottság azzal a megjegyzéssel fogadta el, hogy „a dancs székely tájszó annyit jelent, 
mint gonosz, erőszakos, kárt, bajt okozó". Minthogy az erdélyi köznyelvben a szónak ma is van piszkos, mocskos 
értelme, e szót, éppen megbélyegző jelentésváltozatáért nem tartjuk sikerült magyarításnak.

6. Plans = pást. A pást régi magyar szó; jelentése: pázsit. »Remek, rövid s a régit egy csapásra kiszorító új szó 
ez« — véli a Nemzeti Sport.

A pályázaton részt vettek közül egy-egy ezüstveretet kaptak a következő pályázók:
Buday Borna Izabella, Budapest (csörte, dancs, pergő, ajzó),
Nyáry József, Berlin (esélyleső),
Settényi Ervin, Pécs (pást).
A Nemzeti Sportnak ez az újabb pályázata ismét szaporította a magyarított sportszavak számát.
E példaadóan működő sportújságunk eddig 41 új magyar sportműszó születését segítette elő. Ezek: mez, rajt, 

színt, rosta, bőrszeg, roggyant, légbukfenc, kezezés, hajrá, edző, portya, rangadó, versenyóra, járom, lelátó, öttusa, 
műlesiklás, kullancs, szorító, kalló, szöglet, tízpróba, váltósúly, toldó, csüd, hajráív, tenyeres, röpte, csúcs, fonák, 
harmatsúly, vágta, váltófutás, sarkos, visszavágás, esélyleső, pergő, csörte, ajzó, dancs, pást. Az újság működé-
se nemcsak azért jelentős, mert e szavak megszületését siettette, hanem azért is, mert folytonos és kizárólagos 
használatukkal elterjedésüket valósággal kikényszerítette. Hány sportember és hány avatatlan ajkáról hallottunk 
kicsinylő, gúnyos megjegyzéseket egy-egy olyan nagyszerű sportműszóra, mint amilyen a rajt, hajrá, edző, portya, 
rangadó, öttusa, vágta stb. S ma mégis ezek már kiszakíthatatlan részét képezik a magyar sportnyelvnek.”

(Szabó T. Attila: A sportnyelv magyarsága. In: Erdélyi Múzeum, 11 [1940], 45. 2. 183.) 

b)  Milyen szóalkotási módokkal próbálkoztak a pályázók? Mindegyikre keress egy-egy példát!
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