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A Magyar Nyelv Éve programsorozat keretében az
OSZK nagysikerû magyar nyelvemlék-kiállításán tu-
dományos kuriózumként együtt mutatták be a Bécsi-,
a Müncheni- és az Apor- kódexet. Ez a három kódex õr-
zi az elsõ magyar bibliafordítás, az ún. Huszita Biblia
(1416-1435 k.) részleteinek egymástól függetlenül ké-
szült másolatait. A Bécsi-, a Müncheni-kódex mai õrzési
helyérõl kapta nevét, az Apor-kódex pedig az elsõ ismert
tulajdonosáról, báró Apor Péter (1676-1752) íróról. Az
Apor-kódex három egymástól független kézirat egybe-
kötésébõl jött létre. A Huszita Biblia zsoltárkönyvét
õrizte meg kései másolatban (15. század vége-16 szá-
zad eleje) a zsolozsmához tartozó himnuszokkal és
bibliai kantusokkal együtt. A feltehetõen premontrei
apácáknak készült, de bizonyosan általuk használt má-
solat a zsolozsmában latinul recitált zsoltárokat segítet-
te számukra megérteni. A zsoltároskönyvet kiegészíti 
a késõbbiekben kapcsolódó két premontrei eredetû rész:
a Három jeles szolgáltatás a rend tagjaiért és a jótevõiért va-
ló imaalkalmak felsorolása, valamint egy párbeszédes
Mária-siralom, a Szent Anselm-passió dialógusa.

Az Apor-kódex reneszánsz kötése megegyezik a pre-
montrei apácák számára összeállított Lányi-kódex kö-
tésével, amely a budai, talán domonkos mûhelyben ké-
szült. A két kötetet a szegedi eredetû somlóvásárhelyi
premontrei apácák köttethették be együtt Budán.
Mindkét kódexet a török elöl menekülõ budai apácák
vitték magukkal Pozsonyba vagy Nagyszombatba. Az
Apor-kódex késõbb ajándékozás révén a Cserey család
tulajdonába jutott. 1875-ben került elhelyezésre az özv.
Cserey Jánosné, Zathureczky Emilia által Imecsfalván
alapított Székely Nemzeti Múzeumba, majd 1880-ban
a múzeummal együtt mai végleges helyére, Sepsiszent-
györgyre került. Az értékes nyelvemléket tartalmazó,
ám nagyon rossz állapotú kódexet Budapestre szállítá-
sa után Tóth Zsuzsanna, az OSZK restaurátora több
hónapi aprólékos munkával készítette elõ a kiállításra.

2010. április 22-én, Sepsiszentgyörgyön a Székely
Nemzeti Múzeum ünnepélyes keretek között fogadta
gyûjteménye egyik legértékesebb darabjának, a meg-
újult Apor-kódexnek hazatértét. A Székely Nemzeti

Múzeum Bartók Termében Vargha Mihály, az intéz-
mény igazgatója vette át a kódexet Boka Lászlótól,
megköszönve a tudományos igazgatónak az OSZK 
páratlan munkáját. Vargha Mihály tolmácsolta Elena
Tîrzimannak, a kölcsönzési-restaurálási programban
együttmûködõ partner Román Nemzeti Könyvtár 
fõigazgatójának üdvözletét is. A távollévõ Kelemen 
Hunor román mûvelõdési miniszter köszöntését 
Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök olvasta fel. 

Az esemény rangját emelve a sajtó-nyilvános át-
adás–átvételt követõen tudományos elõadások hang-
zottak el. A tanácskozás elsõ felszólalója Boka László
tudományos igazgató volt, aki elõadásában kiemelte 
a múltunk megismerése szempontjából különösen
nagy jelentõségû középkori magyar nyelvemlékek is-
meretének fontosságát. A Madas Edit kurátor által ren-
dezett kiállítás bemutatása kapcsán vázolta a magyar
nyelvû írásbeliség kibontakozásának történetét végig-
kísérõ, a latin szövegekben szórványosan található elsõ
magyar szavaktól az írott irodalmi nyelv megszületésé-
ig tartó több évszázados folyamatot, ezzel párhuzamo-
san a magyar nyelv térhódítását a mindennapi íráshasz-
nálatban. Nagysikerû elõadása végén hallgatóságának
teremrõl-teremre, virtuális prezentációban szemléltet-
te az említett nyelvemlék-kiállítást. A közönség, amely-
nek döntõ része nem láthatta az eredeti kiállítást, mél-
tányolva e gesztust, nagy ovációval köszönte meg
elõadását. 

Óriási sikere volt Tóth Zsuzsanna restaurátor elõ-
adásának, aki vetített képekkel gazdagon illusztrált be-
mutatót tartott a kódex restaurálásának folyamatáról s 
a felfedezett kötéstörténeti eredményekrõl. Az Apor-
kódex restaurálása címen megtartott elõadásában részle-
tesen ismertette azokat – leginkább a víz által okozott –
károsodásokat, amelyek az évszázadok során megron-
gálták a kötetet. Legszembetûnõbb az összeesett
könyvtest, amely a kitépett lapok hiánya okán keletke-
zett. A legveszélyesebb kárt azonban a rosszul összeke-
vert tinta okozta. A tintamarás következtében a betûk
elhalványultak, illetve a betûk vonala mentén a papír
eltört és szétnyílt. A kódex írásából betûk, egész sorok
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estek ki. E pusztító folyamatot sikerült a kötet restaurá-
lása során megállítani, valamint igen aprólékos mun-
kával, betûrõl-betûre az okozott kár jelentõs részét
helyreállítani. A restaurálásban járatlan laikus közön-
ség a bemutatóval egybekötött szakszerû elõadást élve-
zettel hallgatta és vastapssal jutalmazta.

Gábor Csilla és Korondi Ágnes, Babeº-Bolyai Tudo-
mányegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéké-
nek tanárai, Az Apor-kódex és a késõ középkori magyar
kódexekben található mûfajok címû közös elõadásukban
úgy közelítették meg a legrégibb fennmaradt magyar
bibliafordítás zsoltárait és a velük kapcsolatos iroda-
lomtörténeti problémákat, hogy azokat a késõ közép-
kori magyar nyelvû kódexirodalommal összevetve vizs-
gálták. Élvezetes, adatokban gazdag elõadásukban,
mely során az úgynevezett huszita eredet is megkérdõ-
jelezõdött, a tudományos tanácskozás résztvevõi szá-
mára átfogó képet nyújtottak az Apor-kódexnek a ma-
gyar bibliafordítások kontextusában egyéb kódexekhez
való viszonyáról.

Végezetül Egyed Emese kolozsvári egyetemi tanár 
A felvilágosodás sokkoló magyar nyelvemlékei címen tar-
tott érdekfeszítõ elõadásában azt elemezte, hogy a ma-
gát hazafiúnak tekintõ, a magyar nemesi hagyomá-
nyokkal azonosuló, tanult vagy többé-kevésbé tanulatlan
közösség miképpen fogadta a 18. században a nyomta-

tásban közzétett nyelvemlékeket. A magánlevelezé-
sekben, röpiratokban megfogalmazott ellenvetéseik 
mögött nemcsak az új ismeretek elleni reakció fogal-
mazódott meg, hanem a nemesi(rendi) magyar szim-
bólumok, a magyar nyelv tekintélyének védelme is. 
Ez utóbbit fenyegette az akkori németesítõ birodalmi 
politika, valamint a latin nyelvûségnek a térségben még
mindig erõs hagyománya. Ugyanakkor a nyelvi eredet
és a nemzeti lét gyökerei iránti egyre növekvõ érdeklõ-
dés vezetett a nyelvi, irodalmi, történeti kutatások foko-
zódásához. A régi szövegek tanulmányozása mind 
nagyobb nyilvánosságot kapott, amely újabb irodalmi,
bölcsészeti, de akár jogi természetû kérdések sorát ve-
tette fel.

Az Apor-kódex ünnepélyes hazatérte alkalmából ren-
dezett eseményen Boér Hunor, a kódexet õrzõ gyûjte-
mény vezetõ könyvtárosa bejelentette, hogy az OSZK
nem csak a kötet restaurálását végezte el, hanem annak
digitalizálását is, ezzel megteremtve annak lehetõségét,
hogy értékes nyelvemlékünk kritikai kiadásban, átira-
tos formában a Magyar Kódexek sorozat tagjaként is
megjelenhessen, illetve a széles érdeklõdõ közönség
számára megismerhetõ legyen.

Bánfi Szilvia
banfi.at.oszk.hu

Vargha Mihály hálás szavakkal vette át a restaurált kódexet Boka Lászlótól, 
megköszönve az OSZK páratlan közremûködését
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