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I. A nyelvújítás korszaka 

1. Mi a kommunikáció? 

 

 

2. Ki irányította a mozgalmat? 

 

 

3. Milyen irányzatok álltak egymással szemben a nyelvújítás korában? 

 

 

3. Milyen irányzatok álltak egymással szemben a nyelvújítás korában? 

 

 

 Ők a dunántúli katolikus többségű terület nyelvét, nyelvjárását ismerték, ami a keleti 

területekénél fejlettebb volt. 

 A neológusok, zömében protestánsok, az észak-keleti és tiszántúli nyelvjárás 

területén éltek. 

 Az országnak ezen elmaradottabb területén a neológusok erőteljesebben érezték a nyelv 

megújításának szükségességét. 

3. Milyen irányzatok álltak egymással szemben a nyelvújítás korában? 

 

 

 Célja a magyar szókincs fejlesztése és az idegen szavak magyarra fordítása. 

 Már Bessenyei György kb. harminc évvel korábban Magyarság című röpiratában kifejtette, 

hogy a magyar nyelv értékes, de értékeit felszínre kell hozni. 

 Rájött arra, hogy a nyugathoz való felzárkózás kulcsa a nyelv állapotának korszerűsítése. 

A magyar nyelv megújításáért folytatott küzdelem a XIX. század első felében (1811–

1819) zajlott.  

A magyar nyelvújító mozgalom vezéralakja Kazinczy Ferenc, kiemelkedő társai Kölcsey 

Ferenc és Szemere Pál voltak. 

A nyelvújítók, akiket neológusoknak, és a hagyományőrzők, akiket ortológusoknak 

neveztek. 

Az ortológusok feleslegesnek tartották a nyelvújítást.  

Az akkori Magyarország kulturális elmaradottsága, a nyugathoz való felzárkózás 

igénye indokolta a nyelvújítást.  
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II. A mozgalom főbb dokumentumai 

1. Melyek a nyelvújító a Kazinczy Ferenc-vezette nyelvújító mozgalom főbb 

dokumentumai? 

 1811. Kazinczy Tövisek és virágok című epigrammagyűjteménye – ennek megjelenése 

jelentette a harc kezdetét, s a nyelv és a stílus finomításának igényéről szól. 

 1813. Mondolat – az ortológusok gúnyirata Kazinczy és köre ellen, a nyelvújítók nyelvi 

túlkapásai ellen. 

 1815. Felelet a Mondolatra – Kölcsey és Szemere válasza a neológusok nevében. 

 1819. Kazinczy Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél című értekezése, 

mely a vita összefoglalása és lezárása. 

2. Milyen gondolatokkal zárta le Kazinczy Ferenc a nyelvújító mozgalmat?  

 

 

 Kazinczy tanulmányában a nyelvművelés szempontjait fogalmazza meg: 

 a nyelvnek időről időre szüksége van gondozásra, megújításra a fejlődés érdekében, 

 de káros a nyelv szerkezetébe való túlzott beavatkozás.  

 Így részben a nyelvújítóknak, részben a hagyományőrzőknek is igazat adott.  

  

A harc kompromisszummal záródott. 
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III. A nyelvújító mozgalom történelmi jelentősége 

1. Mi volt a nyelvújító mozgalom történelmi jelentősége a magyar nyelv és kultúra 

szempontjából? 

 

 

 a szókészlet rendkívül jelentős gyarapítása, 

 létrejöhetett az egységes köznyelv, 

 kialakult a magyar irodalmi nyelv alapja. 

Mai nyelvünkben kb. 10 000 nyelvújítási szó él tovább. 

IV. A nyelvújítás módszerei 

1. Milyen szóalkotási módszerekkel gyarapították szókincsünket a nyelvújítók? 

 

 

 régies szavak felújítása, 

 tájnyelvi szavak beemelése, 

 tükörfordítás, 

 idegen szavak magyarosítása, 

 jelentésbővítés, 

 szóképzés, 

 szóösszetétel, 

 szóelvonás, 

 szóösszevonás. 

 

 

A nyelvújítás legnagyobb eredményei: 

A nyelvújítás módszerei: 
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Példák: 

 Felújítottak korábban már használt, régi szavakat. 

Pl. hon, aggastyán, hős. 

 Tájnyelvi szavakat köznevesítettek (a köznyelv részévé tettek). 

Pl. betyár, hullám, burgonya. 

 Tükörszavakat hoztak létre (idegen szavak mechanikus fordítása). 

Pl. antipátia – ellenszenv, állatkert, vízesés. 

 Idegen szavakat magyarosítottak  

Pl. pilier-pillér, balanea-bálna.  

 Módosították és bővítették a már meglévő szavak jelentését. 

Pl. baj = kellemetlenség  betegség. 

 Szóképzést új képzőkkel gyarapították. 

Ilyen képzők: az -ít (pl. lazít), -z (pl. tanulmányoz), -alom, -elem (pl. élelem), -vány, -vény 

(pl. kérvény), -ár, -ér (pl. kacér), -g (pl. üteg), -tyú, -tyű (pl. fogantyú), -ászat, -észet (pl. 

halászat), -zat, -zet (pl. képzet). 

 Szóösszetételt alkalmaztak. 

Pl. szemüveg, búskomor, gyógyszer. 

 Elvonás: képzők elvonásával hoztak létre új szót. 

Pl. borús-ború; tanít-tan; ábrázat-ábra. 

 Összevonás: szavak szótagjait vonták össze. 

Pl. cső + orr = csőr; híg + anyag = higany; rovátkolt + barom = rovar. 
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V. A nyelvújítás túlkapásai 

1. Milyen példát tudnánk említeni a nyelvújítók túlbuzgalmára, túlkapásaira? 

 

Példák a túlkapásokra: 

 foltos nyakorján – zsiráf, 

 fiahordó górugrányról – kenguru, 

 nyaktekerészeti mellfekvenc – nyakkendő, 

 gőzpöfögészeti tovalöködönc – gőzmozdony, 

 napirmány – napilap, 

 életfekvés – sors, 

 véglakás – temető, 

 nőtövény – palánta, 

 orrfuvolászati négyzetrongy – zsebkendő. 

 

2. Milyen okokra vezethetők vissza ezek a túlkapások? 

 

 

 

Ez okozta, hogy nem minden nyelvújítás-korabeli szó vált népszerűvé, elterjedtté. 

 

Felhasznált irodalom: 

1.  Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 11. évfolyam számára. 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2015. ISBN 978-963-19-7847-6 (85–88. o.) 

2. http://www.erdekesvilag.hu/a-nyelvujitas-hatasai-es-legfurcsabb-szavai/ 

 

 

A nyelvújítók a szóalkotás során a valóság minél precízebb leképezésére törekedtek, ám ez 

nem mindig bizonyult a gyakorlatban praktikusnak. 

http://www.erdekesvilag.hu/a-nyelvujitas-hatasai-es-legfurcsabb-szavai/
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Feleletterv 

Ideje: 1811-19 

Irányzatok: neológusokortológusok 

Irányítói: Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Szemere Pál 

Dokumentumai: Tövisek és virágok; Mondolat; Felelet a Mondolatra; 

Ortológusok és neológusok nálunk és más nemzeteknél 

Jelentősége: szókincs gyarapítása; egységes köznyelv; irodalmi nyelv 

Módszerei: jelentésbővítés 

régies szavak felújítása 

tájszavak köznevesítése 

szóképzés 

szóösszetétel 

tükörszavak 

idegen szavak magyarosítása 

elvonás 

szóösszevonás 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Nyelvtan Középszint Segédanyag 

TÉMAKÖR A magyar nyelv története 

TANANYAG CÍME 
A nyelvújítás lényege és jelentősége példák alapján 

(feleletterv, feladat) 
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Feladat 

Az alábbi példák segítségével fejtsd ki, milyen módon „teremtettek” új szavakat a 

nyelvújító mozgalom korában! 

a) burgonya, kelme 

b) hon, dísz 

c) balanea – bálna 

d) tengerész, történelem, szenvedély 

e) kapál – kapa 

f) címer – cím 

g) folyóirat 

h) híg + anyag = higany 

 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________________________ 

e) __________________________________________________________________________ 

f) __________________________________________________________________________ 

g) __________________________________________________________________________ 

h) __________________________________________________________________________ 
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Megoldások 

a) tájnyelvi szavak köznevesítése 

b) régi szavak felújítása 

c) idegen szavak magyarítása 

d) szóképzés 

e) szóelvonás 

f) szóelvonás 

g) szóösszetétel 

h) szóösszevonás (szóösszerántás) 

 

TIPP! 

Diák Mentor 

Olvasd újra az irodalmi 

szöveggyűjteményedben vagy a 

tankönyvedben található részleteket: 

 Bessenyei György Magyarság című 

röpiratának részletét, 

 Kazinczy Ferenc Tövisek és virágok 

című epigrammagyűjteményének 

néhány darabját,  

 Kazinczy Ferenc Ortológusok és 

neológusok nálunk és más nemzeteknél 

című esszéjének részletét! 

Memoriterek: 

 „Minden nemzet a maga nyelvén lett 

tudós, de idegenen sohasem.”  

(Bessenyei György: Magyarság) 

  „Jót s jól!” (Kazinczy Ferenc) 

FONTOS FOGALMAK 

 neológusok 

 ortológusok 

 katolikusok 

 protestánsok 

 egységes köznyelv 

 irodalmi nyelv 

 jelentésbővítés 

 régies szavak felújítása 

 tájszavak köznevesítése 

 szóképzés 

 szóösszetétel 

 tükörszavak 

 idegen szavak magyarosítása 

 elvonás 

 szóösszevonás 

 „túlkapások” 

 kompromisszum 
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ÁLTALÁNOS JÓ TANÁCSOK  

HOGYAN DOLGOZZUK FEL AZ ADATOKAT, TÉNYEKET TARTALMAZÓ 

SZÖVEGEKET? 

A magyar érettségi tételek részét képezik a nagy történelmi korszakok jellemzése, illetve a költői 

életrajzok. Hogyan lehet megjegyezni, felidézhetővé tenni ezeket – a sokszor száraz – adatokat? 

Az alábbi minta a Sulineten lévő Petőfi-életrajz egy részlete! 

 

 

 

 

 

1. Először bontsd szét bekezdésekre a hosszabb szöveget! (Itt csak egy bekezdésnyit látsz.) 

2. Adj címet az egyes – tematikusan egybe tartozó – részeknek! 

3. Húzd alá, vagy (a szövegszerkesztőben) jelölővel emeld ki a fontos adatokat! 

 

 

 

 

 

 

 

Vigyázz, mert a sok kiemelés olyan, mintha nem emeltél volna ki semmit. Csak a legfontosabbakra 

koncentrálj!  

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Diák 

TÉMAKÖR Szövegértés 

TANANYAG CÍME Adatokat tartalmazó szövegek 

Petőfi Sándor (1823–1849) Kiskőrösön született ugyan, de egy év múlva a családjával 

Kiskunfélegyházára költözött, később ezt a várost tartotta szülővárosának. Apja, Petrovics István 

a paraszti sorból kiemelkedett vállalkozó, mészárosmester volt. (A költő maga választotta a 

magyarosabban hangzó Petőfi nevet, az anyakönyvben ő is a Petrovics nevet viselte.) Anyja Hrúz 

Mária, aki mielőtt férjhez ment, cselédlány volt. Petőfi költészetének meghatározó témái 

gyermekkora helyszínei, hangulatai, emlékei (pl. Szülőföldemen, Az alföld, A puszta télen stb.). 

Petőfi Sándor (1823–1849) Kiskőrösön született ugyan, de egy év múlva a családjával 

Kiskunfélegyházára költözött, később ezt a várost tartotta szülővárosának. Apja, Petrovics István 

a paraszti sorból kiemelkedett vállalkozó, mészárosmester volt. (A költő maga választotta a 

magyarosabban hangzó Petőfi nevet, az anyakönyvben ő is a Petrovics nevet viselte.) Anyja Hrúz 

Mária, aki mielőtt férjhez ment, cselédlány volt. Petőfi költészetének meghatározó témái 

gyermekkora helyszínei, hangulatai, emlékei (pl. Szülőföldemen, Az alföld, A puszta télen stb.). 
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4. Teremts az adatok között összefüggéseket: táblázattal, fogalomhálóval, képekkel. A 

vizualizáció jó segítője a memóriának. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Keress az interneten képeket a szövegekhez. Ez lehet valami, amiről könnyen asszociálhatsz 

az adatra, vagy ábrázolhatja a konkrét leírást, várost, személyt stb. 

6. A szövegből húzd ki a szorosan a lényeghez nem tartozó részeket! 

 

 

 

 

 

 

7. Írj annyi kérdést a szöveghez, amennyit csak tudsz, majd válaszolj rájuk emlékezetből! 

8. Szövetkezz valakivel, akivel szívesen tanulsz együtt. Így egymásnak írhattok „teszteket”, 

szórakoztatóvá tehetitek a munkát. 

9. Ha időben elkezded az érettségire való felkészülést, számos dologgal teheted nem csak 

elviselhetővé, de élvezetessé is ezt az időszakot.  

  

Petőfi Sándor (1823–1849) Kiskőrösön született ugyan, de egy év múlva a családjával 

Kiskunfélegyházára költözött, később ezt a várost tartotta szülővárosának. Apja, Petrovics István 

a paraszti sorból kiemelkedett vállalkozó, mészárosmester volt. (A költő maga választotta a 

magyarosabban hangzó Petőfi nevet, az anyakönyvben ő is a Petrovics nevet viselte.) Anyja Hrúz 

Mária, aki mielőtt férjhez ment, cselédlány volt. Petőfi költészetének meghatározó témái 

gyermekkora helyszínei, hangulatai, emlékei (pl. Szülőföldemen, Az alföld, A puszta télen stb.). 
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TIPPEK! 

 Készíts társasjátékot a megtanulandó tényanyaghoz!  

 Készíts kérdezz-felelek kártyákat! 

 Szervezz idegenvezetést az író-költő életútjának állomásaira, vagy egy korszak 

nevezetes helyszíneihez, műemlékeihez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Csinálj a fogalmakból fogalomhálót: például a stílusok jellemzőiből, a korszakok 

kulcsfogalmaiból stb.  

 

RENESZÁNSZ

HUMANIZMUS

BOCCACCIO

REFORMÁCIÓMICHELANGELO

LEONARDO DA 
VINCI
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ÁLTALÁNOS JÓ TANÁCSOK 

HOGYAN DOLGOZZUK FEL AZ ADATOKAT, TÉNYEKET TARTALMAZÓ SZÖVEGEKET? 

1) Adatokat, tényeket tartalmazó szövegeket – az érettségire való felkészülés folyamán is – 

kiadhatunk a diákoknak gyakorlásra. 

2) Érdemes olyan szövegekkel foglalkozni, amelyeknek a segítségével egyúttal átismételhetik, 

rendszerezhetik a tanultakat, és tudásukat további információkkal árnyalhatják, bővíthetik a 

tanulók. 

3) A vizuális (látásra támaszkodó) és kinesztétikus (mozgással révén tanuló) tanulási stílusú 

diákoknak feltétlenül ajánljuk, hogy a kulcsszavakat cédulákon, kártyákon rögzítsék, 

rendezzék/rendszerezzék, majd foglalják ábrába őket. 

4) Az auditív tanulási stílusú diákok számára tévéinterjú, rádióriport meghallgatása, 

ismeretterjesztő előadások megnézése (meghallgatása), majd a műsor elhangzott adatainak, 

tényeinek kigyűjtése, lejegyzése és táblázatba rendezése lehet a módszer. A hallgatásra szánt 

anyag mellé feladatlapot is csatolhatunk. 

5) Hallgatásra szánt anyagnak ajánljuk a magyar TED (www.tedxdanubia.com) ismeretterjesztő 

és lebilincselő előadásait. Az angol nyelvű előadások (www.ted.com) felirattal is 

megtekinthetők, így azokat jegyzetelés, adatgyűjtés gyakoroltatására más tanulási stílusú 

diákok számára is javasoljuk.   

6) A tények szemléletes megjelenése miatt érdemes a hír műfajával is foglalkoznunk. Ebben az 

esetben ugyanis az adatok hierarchiájának problémájára is kitérhetünk (melyek a 

leglényegesebb, melyek a kevésbé fontos adatok). A híreket az ún. piramis-elv szerint 

szerkesztik: első mondata tartalmazza a legtöbb és leglényegesebb adatot. A második mondat 

tényei csak kiegészítő, a harmadiké (ha van) pedig járulékos jellegűek. Vizsgáljunk meg 

néhány hírt a fentiek ismeretében a gyerekekkel! 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Mentor 

TÉMAKÖR Szövegértés 

TANANYAG CÍME Adatokat tartalmazó szövegek 


