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Sík Sándor Pázmány nyelvéről
Ha már most megkíséreljük szétfejteni ennek a stílusnak egyes rétegeit, és eredetük 
szempontjából is vizsgálni próbáljuk őket, mindenek előtt kétségtelennek látszik, hogy 
Pázmány az egykorú magyar élőbeszéd tanítványa, – körülbelül olyan értelemben, 
mint amelyben Mikes prózájáról szokás megállapítani, hogy a székely élőbeszédet viszi 
bele az irodalomba, vagy mint Petőfi lírájának nagy újságát többek közt abban látja 
irodalomtörténet-írásunk, hogy a közbeszéd nyelvét teszi költészetének anyagává, 
szemben az előtte járt irodalmi ízlés „fenntebb stílusával”. Pázmány egész írói 
egyénisége, céljai, műfajai természetessé teszik ezt. Ő nem akar a szó esztétikai 
értelmében „író” lenni; mikor ír, voltaképp ugyanazt cselekszi, mint mikor beszél: 
társalog, vitatkozik, rábeszél, tanít, vagy buzdít. Mindig egyénekhez, élő egyénekhez 
szól, mindig egészen határozott, fogható, gyakorlati céllal. Azt hiszem, soha sem fordult 
meg az eszében, hogy másképp írjon, vagy szónokoljon, előkelőbb, vagy akárcsak 
hatásosabb szavakat használjon, mint amelyek magától, gondolkodás nélkül, a nyelvi 
ösztön és a gyakorlati cél keresetlen lendületéből jöttek ajkára.



Sík Sándor Pázmány nyelvéről
De a nem csak tudósoknak szóló irodalom – és Pázmány magyar nyelvű írásai 
mind ilyenek – nem akar ebben a korban másként szólni, mint ahogyan 
magyar emberek általában beszélni szoktak. Aki mindenkihez akar szólni, úgy 
beszél, hogy mindenki érthesse. Ebben a beszélt nyelvben pedig nincs még 
különbség a magyarság osztályai között. Ami kevés emlékünk e kor legalsó 
osztályainak, a szó szoros értelmében vett népnek nyelvéből fennmaradt, 
jóformán semmiben sem különbözik a kor íróinak és előkelőinek beszédétől, 
az irodalmi művekben, levelekben, följegyzésekben ránk maradt 
„köznyelvtől”. A mai olvasóra, aki a nép nyelvétől magát tudatosan elkülönző 
„művelt köznyelv” használatában nőtt fel, természetesen sokszor a „népi” 
beszéd stílhangulatával hat ez a még differenciálatlan nyelv, amely ma 
népiesnek nevezett elemeket is bőségesen foglal magában. Mikor Pázmány 
ellenfelének egy vaskos történeti tévedését kimutatva, felkiált: „Piruly orcza, 
ha bocskor bőr nem vagy” […] – mindez nekünk népiesnek érzik ugyan, de 
bizonyos, hogy Pázmány egyszerűen csak élőnek és élénknek szánta, és 
olvasója így is fogadta.



Sík Sándor Pázmány nyelvéről
Írt és beszélt, úgy, amint tudott, természetes magyarsággal, úgy, amint 
apja házánál tanulta, amint Kolozsvárt hallotta, amint a külföldön 
bizonyára gondolkozott és imádkozott, és amint hazatérve, annyi és oly 
sokféle cselekvési körében, magyar földijeivel beszélni szokott. Még 
csak azt sem merném mondani, hogy ennek az élőbeszédnek 
különösebben és felismerhetőbben bihari íze volna. Nem mintha ez 
az íz valósággal benne nem volna stílusában; ha másban nem, a sok 
hosszú magánhangzó jellegzetességében a hozzá nem értő is megérzi. 
De a mi számunkra ez a biharias külön-íz ma már nem feltűnő, nem 
egyénien jellegzetes, annyira felszívódott – részben éppen Pázmány, 
még nagyobb részben Arany János révén – ez a bihari nyelv a magyar 
irodalom nyelvébe. 

In: Sík Sándor: Pázmány – Az ember és az író. Szent István Társulat,
Budapest, 1939. 145–148.



Megmérhető-e az élőszóbeliség mint 
stílusjegy?



A Pázmány-korpusz paraméterei
az R-stylóban





A számítógépes szövegfeldolgozás 
irányai

• „Klasszikus” korpusznyelvészet (relatíve kisebb 
korpuszokon)

• Big data NLP, distant reading (a nyelvtörténeti 
vizsgálatokban nem működik, mert egyszerűen 
nincs elég adat)

• A kisebb korpuszok vizsgálata csak 
hagyományos filológiai módszerekkel („szoros 
olvasással”) együtt alkalmazva hozhat 
eredményt



Korpusz a számítógépes feldolgozáshoz

• Megbízható eredményeket csak tiszta 
korpusztól várhatunk

• A Pázmány-korpusz digitálisan
– Összes munkái (19. század vége)  nem betűhív 

(de egységes elvek alapján, az eredetihez 
viszonylag híven normalizált), az OCR-ezett 
változata (PPEK) nagyon zajos

– Magyar Remekírók (Tarnóc Márton 
szöveggondozása, MEK)  normalizálási elvei 
sokat torzítanak az eredetin



Voyant Tools



A korpusz normalizáltságából fakadóan 
nem vizsgálható jelenségek

Kiss Ignác tanulmányából (NyK. 1879, 177–247.):

• „Noha azonban a szóejtés a fő elv, melyet 
helyesírásában leginkább követ; de azért ehhez sem 
ragaszkodik következetesen, mert gyakran két betűt ír 
ott, hol a közbeszédben egyet használunk, mint: éppít, 
böcsüllet, tőlle, vélle (cum eo); ellenben egyet használ 
ott, hol a fül okvetetlen kettőt kíván, pl: nagyob, hoszú, 
ál, kel — nagyobb, hosszú, áll, kell helyett.” 179.

• „Néha ugyanazon szót is kétféleképpen írja, mint: 
békeség és békesség, boszú és bosszú, […] szőlő és 
szőllő...” Uo.



A korpusz normalizáltságából fakadóan 
nem vizsgálható jelenségek

Kiss Ignác tanulmányából (NyK. 1879, 177–247.):

• „[…] Az o hangzót l előtt többnyire hosszúnak írja, mint: óltalmaz, mi-vólta, vóltunk, vóltak
stb.” 182.

• „Az ö hangzóra nézve megjegyzendő, hogy ez a rövid ö-től nincs megkülömböztetve a 
nyomtatásban, minthogy mindenik oͤ jegy alatt fordul elő. Azonban az ó analógiájából 
könnyen megtudhatjuk, mikor veendő hosszúnak. így kétségtelen, hogy egytagú szókban, 
mint: nől ( = nyől), fől, bőr, szőr, továbbá a ből, ről, től ragokban hosszú.” 182–183.

• „Az u (ú) mindig hosszú az egy tagú szókban […]; rendesen hosszú még az úl, rúl, és túl
ragokban, pl: gonoszúl, példájúl, azokrúl, korátúl.  Végre hosszú az úl mint igeképző is, mint 
indúl, fordúl, mozdúl stb. Egyéb esetekben nem lehet bizonyosan megtudni, váljon az u rövid 
vagy hosszú-e, mert némelykor ugyanazon szóban majd u, majd ú áll, pl: tudós és túdós; 
máskor a manap nyilván rövid u-t is hosszúnak írja, mint: indúlat, jobbúlás;  végére az -unk
ragban is igen sokszor hosszú ú-t ír, mint: fogadúnk, jutalmúnk, fáratságúnkért.” 183.

• „Az ü (ű) hangzóra nézve megjegyzendő, hogy, ámbár a nyomtatásban a hosszú ű a rövidtől 
nincs megkülömböztetve, minthogy mindeniknek jegye uͤ, de azért kétséget nem szenved, 
hogy az ü, mint az u-nak felhangú hasonmása, mind azon esetekben hosszú, a melyekben az 
ú-t hosszúnak találjuk.” Uo.



A vizsgálható jelenségek: időtartam
Kiss Ignác tanulmányából (NyK. 1879, 177–247.):

• E (ë) ~ é: „[…] é áll e (és ė) helyett azon igék jelen idejű 
egyes 3. személyében, melyeknek egytagú tője e
hangzóval van, mint: mér, nyér, vét, vész, észik, tészen, 
lészen — mer, nyer, vet, vesz, eszik, teszen, leszen
helyett. Néha a többesszám minden személyében é áll, 
mint: lészünk, lésztek, lésznek.” 181.

• „[…] é áll e helyett, mikor az e hangzós viszonyragokhoz 
személyrag járul, pl: nékem, néked, néki, véltem, vélled, 
vélle stb.” 182.



A vizsgálható jelenségek: labialitás
Kiss Ignác tanulmányából (NyK. 1879, 177–247.):

• E (ë) ~ ö: „A mai irodalomban vegyesen e és ö-vel használt 
fel igekötőt következetesen e-vel írja, pl: felséges, fel-említ, 
fel-ébred, felkendett. [...] e áll ö és ő helyett ezen 
szavakban: észten, ser, emle (emlő), szüle (szülő).” 182.

• „Az ö hangzóra nézve azt tapasztaljuk, hogy ezt Pázmány 
ritkábban használja, mint a mai irodalom, mivel sok 
esetben e-vel helyettesíti. Megemlítendő azonban, hogy 
néha ö-t használ ė helyett : lőttem, löttek, löttünk…” Uo.

• Í ~ ű: „A következő szavakban majd í, majd ű áll: hív és hűv, 
idő és üdő, szív és szűv.” Uo.



A vizsgálható jelenségek: zártabb-
nyíltabb viszony

Kiss Ignác tanulmányából (NyK. 1879, 177–247.):

• A ~ o: „Az a és á hangzókra nézve kevés az eltérés; csak néha találunk a-t o
helyett, és viszont, mint; állapat, ravás, zálag; hivolkodó.” 181. 

• Ö ~ ü: „Az ö hangzóra nézve azt tapasztaljuk, hogy […] némely szókban […] 
vegyest használja ü-vel, mint: gyüker és gyökér, könnyű és künnyü, 
gyölekezet és gyülekezet.” 182.

• U ~ o (ú ~ ó): „ú-t igen gyakran használ ó helyett ezen ragokban -búl, -rúl, -
túl, mint koruktúl, haragbúl, boldogságrúl.” 183.

• Ü ~ ö (ű ~ ő): „ű áll gyakran ő helyett a bűl, rűl és tűl ragokban, pl: 
szeretetbűl, keserűségünkrűl, ellenségtűl.” Uo.

• É ~ í: „é-t használ í helyett a szerént névutóban és a -ként ragban s néha 
ezen szóban: tanét. Megjegyzendő, hogy szerint és -kínt soha sem fordul 
elő nála. Így mondja: egyenként, szolgaként.”

• Lentebb: „Gyakran í áll é helyett, pl: fínyes, itílet, kímlő, kínyes.” 182.



A vizsgálható jelenségek: zártabb-
nyíltabb viszony toldalékokban

Kiss Ignác tanulmányából (NyK. 1879, 177–247.):
• „[…] o áll gyakran a helyett az -n határozó rag előtt, mint: 

bizonyoson, hatalmason, okoson, csudálatoson.” 182. 
• „Az -os végzetű melléknevek a többes k ragot o

veszik fel, mint: csudálatosok, lombosok, torkosok. 
Szintigy áll a helyett o ezen szavakban is: holdot, holdok, 
birodalmok.” 191.

• „-ból -ből, -ról -ről és -tól -től váltakozik
-búl -bűl, -rúl -rűl és -túl -tűl-vel.” 192. 



A tér dimenziója
• Ősi nemesi családból származik, Nagyváradon született 

(1570).
• Gyerekkorát Váradon tölti.
• Kolozsvárt a jezsuita kollégiumban nevelkedik, 1587-ben lép 

be a rendbe.
• Krakkóban novícius, előbb Bécsben, majd Rómában tanul, 

Grazban már filozófiát tanít.
• 1596-ban szentelték pappá, majd egy évre rá a grazi 

kollégium prefektusává nevezték ki. Emellett a grazi 
egyetemen teológiát, logikát és erkölcstant tanított.

• Közben prédikál Nyitrán, Kassán. 
• 1616-ban lesz esztergomi érsek, 1629-ben bíboros.





É-vel szembeni í-zés
í-ző é-ző
igík 3 igék 10
igíje 39 igéje 45
(igíjít v. igíjét 1 + 11 igéjét 6)
ítíl 441 ítél 63
ígír 29 ígér 72
kísír 44 kísér 75
dicsír 112 dicsér 19
szegíny 3 szegény 120
fíny 27 fény 101
kíny 13 kény 29
níha 2 néha 62
szerint 14 szerént 523
-kínt 0 -ként 87

Tehát hangsúlytalan szótagbeli, asszociatív í-zés jellemzi.



Kempis: ítél de 
dicsír
Imádságos: ítél
de dicsír

Prédikációk: 
ítíl és dicsír







ítíl (TMK)



„o áll gyakran a helyett az -n határozó 
rag előtt”

-oson -osan
bizonyoson 19 bizonyosan 29
világoson 16 világosan 18
okoson 8 okosan 5
csúfoson 2 csúfosan 1
hasznoson 7 hasznosan 1
szorgalmatoson 18 szorgalmatosan 5
szabadoson 7 szabadosan 0



„o áll gyakran a helyett az -n határozó 
rag előtt”



„ Az -os végzetű melléknevek a többes 
k ragot o hangzóval veszik fel”

-osok -osak
bizonyosok 17 bizonyosak 0

okosok 2 okosak 1

csúfosok 2 csúfosak 1

hasznosok 3 hasznosak 0

szorgalmatosok 6 szorgalmatosak 1

szabadosok 2 szabadosak 0



bizonyoson (TMK)



világoson (TMK)



„-ból -ből, -ról -ről és -tól -től váltakozik
-búl -bűl, -rúl -rűl és -túl -tűl-vel”

-bÓl -rÓl -tÓl

-ból/-ből -búl/-bűl -ról/-ről -rúl/-rűl -tól/-től -túl/-tűl

1301 41 32 940 46 1178





Forrás: Az elativusi, delativusi és ablativusi ragok vizsgálata a magyar nyelvű 
nyomtatott írásbeliség első fél századában MAGYAR NYELV 103 : 3, pp. 282–
300. , 19 p. (2007) 







Pázmány a saját nyelvéről

„A Magyar Orthographiába nincs a mi 
Nemzetünknek valami közönséges regulája és 
praeceptoma. Kiből a' követközik, hogynem 
minnyájan egyformán írják ugyanazon szót is. Igy 
láttyuk, hogy némellyek esmérem, egyebek 
ismérem, ki künnien, ki pedig könnien, némelyek 
chiak, egyebek czak avagy csak etc. szokták írni. […] 
Én efféle aprólékra nem viseltem nagy gondot” 
Mostan támatt új tudományok hamisságának tíz 
nyilván-való bizonysága. Appendix



Következtetések

• Számítógépes támogatás nélkül legfeljebb olyan 
megállapítások tehetők, mint Kiss Ignácéi („gyakran”, 
„rendesen”, „ritkábban”, „hol így, hol úgy”)

• Számítógéppel is körültekintő vizsgálatok szükségesek
• Ki lehet hámozni bizonyos dialektális sajátosságokat, ill. 

diakrón folyamatokra is fény derülhet
• A számítógépes adatfeldolgozás segíthet a (nyomtatott) 

írásbeliség torzító hatásának mérséklésében a történeti 
dialektológiai-szociolingvisztikai vizsgálatokban



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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