
Tóth Imre: A magyarországi nemzetiségek nyelvének átalakítása a XVIII-XIX. 
században 

 
Többé-kevésbé ismert, hogy a Habsburgok az oszd meg és uralkodj elve alapján 
igyekeztek szembeállítani a magyarországi kisebbségeket a magyarsággal. Ennek az 
ármánykodásnak egyik eleme volt a nemzetiségi nyelvek "felkarolása" és átalakítása. 
Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon c. könyve alapján 
megkíséreljük röviden összefoglalni a történéseket.  
 
A XVIII. század végén, (1784-ben) II. József nyelvrendelete a német nyelvet tette 
hivatalos államnyelvvé Magyarországon. Ez érthetően ellenreakciókat váltott ki a 
magyarokból, beindult a „nyelvmozgalom”. A mozgalomnak mai ismereteink szerint 
a nemesség állt az élére, egyrészt azért, mert a nemzeti öntudat elsőszámú képviselői 
mindig is ők voltak, másrészt pedig azért, mert a vezető szerepet a gazdasági és 
kulturális életben is ők játszották. Véleményük tehát az adott korban egyenlő volt a 
közvéleménnyel. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a kizárólag magyarul beszélő 
jobbágyság is ugyanolyan ellenérzésekkel fogadta a németesítő nyelvrendeletet, csak 
hát őket nem kérdezték meg ebben az ügyben sem. A hatás ellenhatást szült, és a 
magyar nyelv védelme egyre növekvő mozgalom ügye lett. II. József halála után a 
magyar országgyűlés több rendeletet is kidolgozott, melyek következtében az 
országgyűlés és a megyegyűlések hivatalos nyelve is a magyar lett, 1830-tól pedig 
már a közhivatalokban is alkalmazási feltételnek számított a magyar nyelv ismerete.  
Ezt az időszakot Európában a romantika szellemi áramlata jellemezte. Több volt ez, 
mint irodalmi vagy stílusirányzat, magatartást is jelentett, amely áthatotta a politikát, 
a közéletet, a történelemszemléletet és a tudományt is. Magától értetődik, hogy ez az 
áramlat a hazai nemzetiségeket is magával ragadta. A magyar példa őket is az 
önállósodásra sarkallta, náluk is megjelentek a nyelvi mozgalmak, beindult a múlt 
kutatása, az őskeresés, és mindezekkel együtt egyfajta rivalizálás. Ennek során 
kerültek szembe a magyarsággal, amelynek múltja felülmúlhatatlannak tűnt a 
ködbevesző őstörténettel rendelkező népcsoportok számára. Nem maradt más 
lehetőségük, mint mesterségesen felépíteni a mítoszt, egységesíteni, továbbfejleszteni 
a nyelvet, és ha lehet, elvenni mindent, amit csak lehet a magyaroktól. A német 
romantika egyik legismertebb képviselője, Gottfrid Herder például így képzelte el a 
jövőt: "A magyarok, mint a birodalom legcsekélyebb része, most szlávok, németek, 
románok és más népek közé vannak beékelődve, s századok múltán talán már a 
nyelvüket is alig lehet felfedezni." Ács Zoltán szerint "...ahogy Herder könyve lökést 
adott a magyar nemzeti mozgalomnak, úgy cselekvésre ösztönözte a Ljudevit Gaj 
vezette horvát, a Kollár és Stúr vezette szlovák nemzetiségi mozgalmat is." Ezt a 
helyzetet aknázta ki azután a bécsi udvar, amikor a magyarokkal szemben minden 
eszközzel támogatni kezdte a nemzetiségi törekvéseket. 
  
A török kíűzése után Mária Terézia három magyar megyét, Pozsegát, Verőcét és 
Szerémet Szlavónia néven Horvátországhoz csatolt. Magától értetődik, hogy ezt a 
magyarok nem fogadták örömmel, de az ország akkori helyzetében ez ellen nem 
sokat tehettek. A horvátok az 1800-as évek elején még három különböző nyelvet és 



helyesírást használtak. A magyarországi hivatalos nyelv kérdésében - mint a 
magyarok közül is sokan - a latint támogatták, ezért ellenezték a magyar országgyűlés 
magyarosító lépéseit. A horvát nyelv egységesítése 1832 után, az ún. illírizmus 
politikai mozgalom keretein belül, a német romantikán felnőtt Ljudevit Gaj 
vezetésével, egy új irodalmi nyelv és helyesírás elterjesztésével kezdődött. Ez a nyelv 
közelítette a horvát nyelvjárásokat az egyéb illír-utódnak vélt nyelvekhez, mint 
például a szerbhez. Gaj tevékenységét kezdetben még a horvát nemesség sem 
támogatta, csak a bécsi udvar. "A nemzeti ideológia megalapozása mellett az illír név 
megválasztása nagyobb távlatú politikai igényt takart, más délszláv népek 
beolvasztásának törekvését hordozta. E fogalomba az egész illír nemzetre kiterjedő 
önállóság ugyancsak beletartozott, persze nem lehetett kétséges, hogy a Habsburg-
birodalom keretei között a magyarokkal szembeni önállóságról van szó." - írja Ács 
Zoltán. Nem csoda, hogy 1843-ban, amikor a mozgalom már "túlságosan" 
megerősödött, a bécsi udvar az illírizmust be is tiltotta. Ettől kezdve a Nemzeti Párt 
vitte tovább a programot, alapvető célként meghatározva a magyaroktól való 
elszakadást, és a horvát nyelv hivatalosként való bevezetését Horvátországban. Ez 
utóbbit a horvát országgyűlés 1847-ben meg is szavazta.       
 
Ellentétben a horvátokkal, a szászokkal és a szerbekkel, a szlovákok semmilyen 
privilégiummal nem rendelkeztek. Nem támaszkodhattak a birodalom keretein kívül 
élő, ugyanahhoz az etnikumhoz tartozó „hátországra” sem, mint például a románok 
vagy a szerbek. Ugyanolyan elbírálás alá estek, mint a magyar jobbágyok. Ennek az 
volt az oka, hogy a tótok (részben az egykori gepidák utódai) már a honfoglaláskor is 
itt éltek, és így részét képezték annak a népességnek, amelyre a honfoglaló szkíta-hun 
nemesség rátelepedett. Eredetileg ugyanazt a nyelvet beszélték, mint a magyarok. A 
tót nemesség is értelemszerűen magyar volt. A „szlovák” eredetkutatók Pribina és 
Szvatopluk mesebeli figuráiban, és a Nagymorva-birodalomban vélték felfedezni a 
saját őseiket és őstörténetüket, de nem riadtak vissza attól sem, hogy a szláv nyelven 
beszélő(!) Nagy Sándor által adományozott kiváltságlevélre hivatkozzanak. A 
mitizálás és etimologizálás legismertebb figurája Ján Kollár volt, aki Ljudevit Gajhoz 
hasonlóan egy új nemzeti nyelvben látta az önállósodás biztosítékát. Kollár az 1830-
as években építette ki kapcsolatait a cseh, a horvát és a szerb mozgalom ideológiai 
vezetőivel. Az ő nevéhez fűződik a pánszlávizmus koncepciójának elterjesztése is. 
Kollár követője volt Ludevit Stúr, aki az új nyelv helyesírását cseh mintára 
átalakította. A katolikusok és evangélikusok közötti megosztottságot szerette volna 
feloldani az új, egységes szlovák nyelvvel Anton Bernolák. Mivel az evangélikusok 
liturgiai nyelve a cseh nyelv volt, a nyugati, cseh nyelvhez legközelebb álló 
nyelvjárásból indult ki, így az új nyelv értelemszerűen hasonlított a csehekéhez. 
Bernolákot ellenfelei ugyanakkor magyarbarátnak nevezték, mivel grammatikai 
könyvének előszavában a „haza” alatt még mindig Magyarországot értette. 1845-ben 
jelent meg először néhány könyv az új „szlovák” nyelven. Ekkoriban vetődött föl 
először a „szlovák nemzet egyenjogúsításának kérdése” is. 
 
Rómában és Bécsben tanultak az „erdélyi triász” tagjai, a román „nemzetébresztők”: 
Sincai, Klein és Maior. Ott ismerkednek meg a latinitással, és ott „fedezik fel újra” a 



román nyelv latin jellegét. A habsburgok által erősen szorgalmazott vallási unió, a 
római és a görög katolikus egyházak egyesülése után „A katolikus iskolákban szerzett 
latin tudás és a történelmi műveltség segítségével a latin nyelvi eredet és a római 
népi származás tudata politikai gondolattá és programmá lett.” – írja Tóth Zoltán, a 
román nacionalizmus kutatója. „Minthogy pedig az őslakosság kérdése politikai 
jellegű kérdés is volt, a triász tagjai a hozzájuk csatlakozó értelmiséggel együtt 
komoly tevékenységet fejtettek ki a római eredet és jelleg bizonyítására. Megkezdték 
az „idegen” szavaktól hemzsegő román nyelv reformálását, és a latin jelleg 
hangsúlyozása érdekében áttértek a cirillről a latin betűs írásra. Szótárakban 
népszerűsítették az általuk meghonosított új szavakat, és számtalan történeti 
munkában kísérelték meg bizonyítani a románság római eredetét.” (Ács Zoltán)  
 
A magyar nemesség a tótokhoz hasonlóan a szerbeket sem ismerte el nemzetiségként. 
A szerbek vezetői a török uralom kezdetétől fogva, gyakorlatilag a szerb egyház 
vezetői voltak, mivel a törökök a megszállt területeken az uralkodó réteget kiirtották. 
(A köznépet viszont meghagyták adófizetőnek, akárcsak itt.) 1766-ban a szerb 
pátriárka Magyarországra (Karlócára) költözött, és ezzel gyakorlatilag a szerb 
hatalmi státusz is magyar területre került. A szerb egyház viszont a magyarok 
ellenében a Habsburgoktól várt támogatást. II. József szó szerint el is ismerte, hogy 
„a bécsi udvar a szerbeket és a németeket pártolja, s ezzel a szerbeket 
magyargyűlöletre neveli.” (Ács Z.) A szerb egyház indította el a szerbek nemzetiségi 
mozgalmát is, akik 1790-ben már politikai követelésekkel álltak elő: önálló szerb 
terület létrehozását követelték. A magyar országgyűlés azonban következetes maradt, 
leszögezve hogy „magyarnak tartván őket is, mint kik egyazon hazai földön születtek, 
vagy telepedtek le állandóan” csak ugyanazon jogok illethetik meg a szerbeket is, 
mint a magyarokat. 
 
Az eddigiekből is kitűnik, hogy a Habsburgok minden eszközt felhasználtak 
ellenünk. Valójában azonban mindaz, amit itt olvashattunk, csak a jéghegy csúcsa. 
Az igazság az, hogy a török háborúk idején elkövetett magyarirtások legnagyobb 
része is az ő nevükhöz fűződik, bár azokat utóbb a Habsburg-bérenc történetírás 
jórészt a törökök nyakába varrta. A kiirtott magyarok helyére aztán idegeneket 
telepítettek. Hogy csak a németekről szóljunk, ismert például, hogy II. József 1767-
ben a Bánságban 2000 házat építtetett számukra. A betelepülők a házon kívül egy pár 
ökröt, két lovat és egy tehenet is kaptak ajándékba. 1768 és 1771 között 17 000 német 
család költözött be Lotharingiából, 1851-re pedig már 335 000 német élt a 
Bánságban. Az 1784 és 1788 közötti betelepítés végül is közel négymillió forintjába 
került az udvarnak. Hasonló elbánásban részesültek a többiek is, csak a magyar nem 
kaphatott soha efféle kedvezményeket. 
A felsorolt példákból is láthattuk: miközben minden erővel ránk akarták 
kényszeríteni a német nyelvet, aközben minden eszközzel támogatták nemzetiségeink 
nyelvi önállósodását, hogy azok minél messzebbre kerüljenek a magyartól. 
Magyarnak lenni mindig nagyon nehéz volt. Évszázadokon át jobban járt az, aki 
németnek, szerbnek, horvátnak vagy éppen szlováknak vallotta magát. De tudjuk azt 
is, a betelepülők közül idővel sokan mégis magyarrá váltak! Nyilván, nem véletlenül.       


