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legfontosabbak azonban azok az 
írások, amelyek a magyar nyelv 
legrégebbi forrásai: ezekből 
ugyanis még korábbi, írással nem 
rendelkező korszakok nyelvére 

következtethetünk. De a nyelvtörténeti 
következtetéseken kívül művelődés- és 
kultúrtörténeti fontosságuk is van: az 
adott kor társadalmi viszonyairól, te-
lepüléseiről, népességéről is szólnak. A 
Balaton környékére vonatkoztatható 
nyelvemlékek közül időben első a Vesz-
prém-völgyi alapítólevél. Ez az egyik 
legkülönösebb oklevelünk: 1. eredetileg 
nem latinul, hanem görögül írták, de 2. 
ez a görög szöveg is csak egy Könyves Kál-
mán korabeli hiteles oklevél átírásában 
maradt fenn, és 3. ez az egyetlen, Szent 
István (vagy apja, Géza fejedelem, aki a 
keresztségben szintén István nevet viselt) 
nevéhez köthető biztos (nem hamisított) 
oklevél. Az alapító a monostornak 9 falut 
adományozott földdel együtt, ebből 5 a 
Balaton északkeleti partvidékén feküdt: 
Szárberény (ma Vörösberény), Máma, 
Sándor, Kenese és Csitény, további kettő 
pedig kissé távolabb, de még ezen a vi-
déken: Padrag Ajkától délre és Gerencsér 
(Bakonytamási környékén). A Veszprém 
várától kb. 1,2 km-re nyugatra, a Séd bal 
partján elterülő monostor romjai ma is 
megtalálhatók. 

Nyelvemlékek a Balaton körül

Veszprém-völgyi alapítólevél

-

balaton.indd   10 2015.08.31.   13:51:55



11

DOSSZIÉ

Érdy-kódex
Veszprém és Ajka között találjuk Városlődöt. Az egyko-
ri lövöldi karthauzi kolostor helyén épült a falu temp-
loma. Ez a kolostor a valamikor Szent Mihály-völgynek 
nevezett területen volt, melyet egyes okiratok Vallis 
Paradisii (Paradicsomvölgy) néven is emlegetnek. E 
szép völgyben alkotott az a szerzetes, akit csak „Kar-
thauzi névtelen”-ként emlegetünk, ugyanis nevét nem 
írta bele abba a kódexbe, melyet főleg apácáknak szánt. 
Művében, melyet első ismertetőjéről (Érdy János) Érdy-
kódexnek neveznek, lefordítja a szentleckéket és az 
evangéliumokat az év összes vasárnapjára, magyaráza-
tokkal és példázatokkal. Mivel egész Európát megrontja 
a hitszegés és a „veszedelmes lutheri eretnekség”, mint 
írja a prológusban: a maga csekély erejét állítja szembe 
az ország elveszítésére törő eretnekséggel. Nemcsak a 
hely szempontjából érdemes a Karthauzi névtelen írását 
olvasnunk, hanem azért is, mert a Szent László király-
ról szóló legendában történetírói hitelességgel meséli 
el a Szent István király halála utáni évtizedek magyar 
eseményeit.  Ennek során megemlíti a tihanyi apátság 
alapítását is: 

„Annak utána Endre királ külde el Lengyelországban Béla 
atyja+a után, ki mikoron mind hozzátartozóval Magyar-
rá jött volna atyja+ához, Endre királ nagy örömmel vevé 
és fogadá őtet mint szerelmes atyja+át. És tanácsot tart-
ván egymással, oszták az országot három résszé. Két részét 
vevé királ, harmad részét Béla herceg. Mely rész-osztás az 
időtül fogva koronkéd háborúságnak gyújtakozása lőn ez 
országban. Mikoron azért ez két atya+1 nagy szeretettel 
élnének, és békességgel, mert mindketten jámborok és jó ke-
resztyének valának, királ azért mindenek előtte rakattata 
egy monostort az Balaton partján, kit neveze Tihannak, 
Szent Anianus mártírnak tisztességére”  

A tihanyi apátság alapítása (1055) azért fontos, mert 
ennek kapcsán született meg az az alapítólevél, amely-
nek magyar nyelvű szórványai (a latin szövegbe illesztett 
szavai és szószerkezetei) nemcsak helyneveket, hanem 
helynévi körülírásokat, tehát közszavakat is tartalmaz-
nak. Az alapítólevélben olvashatjuk a „nogu azah fehe 
rea” magyar szórványt. Ma így mondanánk: nagy aszó 
fejére (hogy értsük: aszó = száraz patakmeder, gondol-
junk az aszályra vagy az aszura, ugyanaz a tövük; a fej, 
a fő pedig egy patak kezdetét, gyakran forrását jelenti). 
A benne levő h betűk egy olyan hangot jelölnek, amely 
ma már hiányzik a hangzókészletünkből, de 1055-ben 
még megvolt. A szószerkezetek közül a legismertebb: 
feheruuaru rea meneh hodu utu rea ’fehérvárra menő 
hadútra’. Látható, hogy a ra/re rag ekkor még névutó-
ként, rea formában élt, és hogy a feheruuaru, a hodu és 
az utu szavak végén még megvan az a tővégi magán-
hangzó, amely e század végéig eltűnik a szavak végéről.  
Az uluues megaia ’ölyves megyéje, ölyves határa’ szór-

DOSSZIÉ

A tihanyi apátság alapítólevele
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1 Az -

pán testvér

vány pedig azt mutatja, hogy a birtokos 
szerkezet ugyanolyan, mint ma, de a 
megaia alak még az átvett szláv szó megya 
alakját adja, vagyis a hangrendi illeszke-
dés még nem történt meg a szóban. 

Mind a Tihany mind a Balaton név 
(mely háromszor is előfordul az alapí-
tólevélben) végső forrása szláv közszó: a 
Tihanyé a ’csendes’ jelentésű, a Balato-
né pedig a ’sáros’ jelentésű egykori szláv 
közszó. Magyar névvé válásuk többféle-
képpen is létrejöhetett, leginkább való-
színű, hogy Tihany esetében a szláv köz-
szóból személynév lett, azt a magyarok 
átvették és a helynévben a személynév 
őrződött meg, a Balaton esetében pedig 
a szláv közszóból szlávok adta helynév 
vált, melyet a magyarok (kissé átalakítva) 
alkalmaztak. A Balaton nevének tehát 
nincs köze a latin balnea ’fürdő’ szóhoz 
(amint azt egyesek vélték), sokkal inkább 
a mocsárhoz. 

A tihanyi alapításról megemlékezik 
Eötvös Károly is Utazás a Balaton körül 
című könyvében. A következőket írja: 

„Becsüljük meg Endre király emléke-
zetét, aki nyolcszáz és negyvenöt év előtt, 
1055-ben megalapította a tihanyi apátsá-
got. Én legalább megbecsülöm. Kegyetlenül 
elverte rólunk a németet, s alapítólevélben 
megőrzött számunkra egy darab magyar 
nyelvet. Mind a kettő nagy érdeme és nagy 
szerencséje énelőttem. Azon a nyelven be-
szélt ő is, amelyen mi. S azon a nyelven 

beszélt Árpád is, amelyen ő. Bizonyos ez 
énelőttem, akármit beszélnek a török-tatár 
és +nnugor tudósok. Engem százhuszonöt 
év választ el az én öregapámtól, s én úgy 
beszélek, mint öregapám, s Endre királyt se 
választja el több idő Árpádtól, tehát neki 
is úgy kellett beszélni, mint ahogy Árpád 
beszélt. […] Tihanyi levele mindenképpen 
derék dolog. Ez a levél fényesen bizonyítja, 
hogy Endre király bölcs és jókedvű, okos és 
vidám gondolkozású fér+ú volt. Ilyennek 
kellene lenni minden királynak. De a tiha-
nyi barátok se legyenek ám másfélék, mint 
ahogy őket a bölcs és vidám király a maga 
képére és hasonlatosságára alkotta.

Adott nekik húszekényi földet. Egy eke-
föld akkor 256 és fél magyar holdnyi volt. 
Tehát több, mint ötezer hold földet adott 
örök birtokul. Csinos uradalomnak ille-
nék be ma is. Az erdőt és a vizet akkor se 
ekével művelték. Hogy erdőből és Balaton-
ból mennyit adott a király: azt most már 
nem tudjuk. Valószínűleg a király se tud-
ta. Most mintegy ötezer hold Balatonjuk 
van a tihanyi barátoknak. Halászni elég, 
fürödni sok is. Csónakázni fölösleges, mert 
tihanyi barát csónakázni nem szokott. 
Ami dolguk van a világban: elvégzik azt a 
szárazföldön is. Szükség nélkül pedig okos 
ember nem megy a vízre.” 

S hogy miért nevezte Eötvös az ala-
pító királyt bölcsnek és jókedvűnek, 
okosnak és vidám gondolkodásúnak? 
Hát azért, mert Endre rendelt a monos-

tor szükségére tíz szolgáló(lány)t (a latin 
szövegben: ancille) is (a szót Eötvös szo-
balányként fordítja).  És hát mire kellhet 
a monostorban levő húsz barátnak a tíz 
szobalány? Nem másért, csupán azért, 
hogy vidámságot vigyenek a mord szer-
zetesek közé, hiszen a hosszú élet titka 
a vidámság, és ki tudna vidámabb len-
ni, mint tíz Xatal lány, aki nem tartozik 
egyetlen szerzeteshez sem! Ezt a követ-
keztetést a szerző (pontosabban az általa 
megszólaltatott Kocsi Sebestyén Gábor 
jogtudós) Szent Gellért és társa, Walter 
példájából fejti ki, akik szintén ketten 
hallgatták az éjszakában gabonát őrlő 
s közben éneklő parasztleányt, és vidá-
modtak a dalt hallgatva.

Ezek a szolgálók azért csak nem 
maradtak örök életükre pártában! Ha 
ugyanis Eötvös modorában gondoljuk 
tovább az eseményeket, erre utalhat 
a tihanyi apátság javainak összeírása 
1211-ből. Itt ugyanis a szolgálónépek 
felsorolásában (mintegy kétezer korabeli 
személynevet tartalmazó lista!) az egyik 
csoport megnevezésében ezt olvashat-
juk: „Isti sunt Xlii ancillarum : Samson, 
Xlius Magdalene … (’Ezek a szolgálók 
Xai: Sámson, Magdaléna Xa…’).

 

BALATON
(részlet)

Ki hinné, hogy a Balaton
szine alatt, szine felett
halottak, roncsok, repülők,
alapító oklevelek?

Mocsári tó. Mint nádcukor
csorog belé a hold,
elforrta már a fél-levét,
míg délibb napja volt,

csak ősszel látni, ha higul,
s felszáll a gőz a domb hegyéig,
hogy ott szelídebb istenek
kecske-csecsű szölleje érik.
 

Nemes Nagy Ágnes
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