
A magyar nyelvemlékek kiállítás és Széchenyi István1

„… s mi ezt a nyelvet szeretni tartoznánk,
ha ily szép és a maga nemében egyetlen nem volna 
is, mert a miénk.”

Kazinczy Ferenc

Kedves Tagtársak!
A megtisztelő felkérést, hogy a „Látjátok feleim…” 
nyelvemlék kiállításról szóljak, engedjék meg, 
hogy összekapcsoljam ennek az évnek egyik jelen-
tős évfordulójával. Április 8-án emlékezünk meg 
Széchenyi István, az Akadémia egyik alapítója ha-
lálának 150. évfordulójáról. A magyar nyelv ápolá-
sára 1825-ben alapított intézménynek a kezdetek-
től vállalt feladata volt a magyar nyelv emlékeinek 
felkutatása, lemásoltatása, közzététele. Széchenyi 
István azonban a magyar nyelvet nem nyelvemlék-
ként akarta őrizni, hanem élő, az akkori jövő, a mi 
jelenünk nyelveként is. Ezért küzdött a reformkori 
országgyűléseken a magyar nyelv hivatalos nyelv-
ként való elfogadásáért. 1844. november 13-a óta a 
magyar nyelv az ország hivatalos nyelve. Az ab-
szolutizmus idején, 1858 elején a kormány azzal a 
feltétellel hagyta jóvá az Akadémia működését, ha 
az alapszabályokból kihagyják a tudományok ma-
gyar nyelven való művelésére vonatkozó pontot. 
Döblingből ismét megszólalt Széchenyi a magyar 
nyelv és haza védelmében. 1858. november 6-án 
levélben közölte az Akadémia Igazgató Tanácsá-
val, hogy megvonja támogatását az intézménytől, 
ha teljesítik a kívánt feltételt. Széchenyi a kormány 
éles bírálatát is tartalmazó levél nyilvános felol-
vasását kérte: „A legcifrább szavaknak sincs hite-
le ott, hol tények bizonyítanak ellenkezőt. Hogy 
kormányunk mostani rendszere a magyar nemze-
tiség igényeivel és érdekeivel szemközt áll, azt a 
legvakabb is észreveheti. Nemzetiségünk nekünk 
magyaroknak pedig becsesb, mint a föld bármely 
kincse, sőt életünk.” Lonovics, az őt Döblingben lá-

1  Elhangzott a Pápai Művelődéstörténeti Társaság 
fővárosi szekciójának 2010. márc. 19-én tartott évi köz-
gyűlésén.

togató, lemondatott egri érsek személyes közbenjá-
rására ugyan visszavette a levelet, de azt tudtával 
kéziratos másolatokban terjesztették, mint a Bach 
korszak elleni tiltakozást. Még ma is bukkannak fel 
másolatok a levélből.

A reformkori lelkesedés számos nyelvemléket 
juttatott el a Széchenyi Ferenc ajándékozta nemzeti 
könyvtárba, és a fi a által is alapított Akadémia bir-
tokába. Ezek az ajándékok nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy a Magyar Nyelv Évében, 2009 októ-
berében, az OSzK a nyelvújítás atyja születésének 
250. évfordulója (1759. október 27-e) alkalmából 
kiállítással tiszteleghessen Kazinczy Ferenc emlé-
ke előtt.

Madas Edit kurátor asszony az első(!) önálló 
nyelvemlék-kiállítást rendezhette meg, és ott be-
mutathatta a külföldi könyvtárakban őrzött nyelv-
emlékeket is. Ez nagy élményt jelentett, hiszen 
újból abban a középkori írott anyanyelvi környe-
zetben voltak láthatók, amiben létrejöttek. Általá-
nosan elfogadott meghatározás szerint nyelvemlék 
minden olyan írásos feljegyzés – tekintet nélkül tárgyá-
ra és céljára – amely a múlt nyelvi megnyilvánulásait 
rögzíti.

A kiállítás három terme a magyarországi latin 
nyelvű írásbeliségben mutatta be az írott magyar 
nyelv emlékeit a kezdetektől az 1530-as évekig. 
A folyamat a kereszténység felvételével átvett latin 
nyelv és írásbeliség használatával vette kezdetét. 
Amit írásba kellett foglalni, azt latinul fogalmazták 
és írták. A jogszolgáltatás az első színtere a magyar 
tulajdon nevek, földrajzi nevek alkalmazásának. 
Ezek a szórványemlékek (Tihanyi alapítólevél 1055, 
Anonymus Gestája 1250–1270). A második nagy 
területe a magyar és a latin nyelv együttes hasz-
nálatának a lelkipásztorkodás. Ennek kiemelkedő 
emléke a Halotti beszéd (12. sz. vége), amely gördü-
lékeny magyar nyelvével egy hosszú szóbeliség-
ben csiszolódott. A Halotti beszédet megőrző Pray 
kódexet a pozsonyi káptalan ajándékozta 1813-ban 
József nádor kérésére a Nemzeti Könyvtárnak. 
A 13. századtól a lelki gondozásban a ferences és 
domonkos rend játszott nagy szerepet. Ennek kö-
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szönhetjük az anyanyelvi prédikációkhoz kapcsolódó 
szövegemlékeinket. Közülük itt a csodálatos szép Ó-
magyar Mária siralom kódexét és magát a verset 
említem, amit ugyan a 13. század utolsó évtizedei-
ben jegyeztek be egy domonkos prédikációs kötet-
be, az úgynevezett Leuveni kódexbe, de az eredeti 
vers jóval korábban keletkezett. Nyelvére a Halot-
ti beszéd szóbeliségéről elmondottak érvényesek. 
A harmadik alkalmazási területen, az iskolai ok-
tatásban nélkülözhetetlen volt az anyanyelvi ma-
gyarázat, ezért a fennmaradt iskoláskönyveinkben 
szinte kivétel nélkül előfordulnak magyar nyelvű 
magyarázatok, glosszák.

A női kolostorok lakói, az apácák nem tudtak 
latinul. Számukra a férfi  szerzetesek fordították 
le a rendi regulákat, az eredetileg latin nyelvű el-
mélkedéseket, imákat. A második terem a többsé-
gében domonkos apáca másolókat és a klarissza, 
a női ferences rend kolostori irodalmát mutatja be 
1440–1530 között. Ez fordítás-irodalom. A legelső 
fennmaradt emlékünk a Jókai kódex, amelynek má-
solója 1440 körül gyakran nem értette a korábbi 
fordítás nehézkes magyar szövegét, és értelmetlen 
szavakat írt le Szent Ferenc életét bemutató legen-
dában. A 15. századból több bibliafordítás-másolat 
is maradt ránk. Közülük az ószövetségi könyvek-
ből tartalmaz néhányat az úgynevezett Bécsi kódex. 
Buda 1686-os felszabadítása után került a kézirat a 
bécsi Hofbibliothekbe, és az 1932-es velencei egyez-
mény után kapta vissza Magyarország. A Zsoltárok 
könyvének fordítását is magában foglaló Apor kó-
dex Nagyszombatból került az erdélyi Apor Péter-
hez, majd a családtól a Sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeumba. Ezek a kötetek egyenként is 
magukban hordozzák a magyar művelődés-, és 
könyvtártörténetet, ami az ország történelemének 
része. A török közeledtére délről és az ország köze-
péről Pozsonyba és Nagyszombatba menekültek az 
apácák legféltettebb kincseikkel, az imakönyveik-
kel. Haláluk után az őket befogadó kolostorokban 
nemcsak megőrizték, hanem tovább is használták 
azokat, egészen a 18. század végéig. II. József a 
szerzetesrendek feloszlatásakor a könyvanyagot 
is kiüríttette a kolostorokból. Szerencsés esetben 
egyházi személyekhez kerültek, vagy értő világiak 
szerezték meg azokat. A törökkori könyvpusztu-
láshoz most az aboliciókor elkallódott értékeink 
is hozzáadódtak. Szerencsére a 18. század máso-
dik felétől már a főpapi és főúri magánkönyvtárak 
mellett világi gyűjtők is szívesen hoztak anyagi ál-
dozatot egy-egy régi kézirat megszerzéséért. Első-
sorban az ő későbbi ajándékozásuknak köszönhet-
jük mai közgyűjteményeink nyelvemlékekeit.

Az apácakolostorok fordítás-irodalmából a har-
madik terembe átlépve a fordításokban önállósult 
magyar irodalmi nyelv használatának több terü-
letével találkozhattunk. Elsődleges még mindig a 
prédikációs irodalom. Ebben született meg a ma-
gyar írott irodalmi nyelv. Az Érdy kódex összeállító-
ja 1526-ban, a lövöldi (Városlőd) kolostorban már 
magyarul fogalmazta meg szentbeszédeit. Az írni 
és olvasni tudó apácák mellett megjelentek az olva-
só, magán imádságokat igénylő világi asszonyok 
is. A nagyvázsonyi pálosok 1492–94-ben Kinizsiné 
Magyar Benigna számára másoltak le egy imádsá-
goskönyvet, a francia hóráskönyvek számunkra 
szépséges dunántúli „kishúgát”.

Ez a terem felsorakoztatta a most már a jog-
szolgáltatásban, verselésben, levelezésben is lassan 
teret nyerő magyar nyelvű emlékeket, az első ma-
gyar szerelmes verstöredéket, amit valószínűleg 
a soproni jegyző fi rkantott a városi jegyzőkönyv 
pergamenkötésére. Lázár deák 1528-ban nyomta-
tott térképén a magyar földrajzi nevekkel nemcsak 
az önálló középkori magyar királyságtól kellett el-
búcsúzni. Az önálló kéziratos könyvek korszaka 
is lezárult. A nyomtatott könyv Magyarországon 
a 16. század közepén átvette a kéziratos könyv, a 
kódex funkcióját, a közösség számára rögzített in-
formációhordozást. A kéziratos információátadás 
számos műfaja magánhasználatban élt tovább a 
számítógépek tömeges használatáig.

Széchenyi döblingi íróasztalán 1859 augusztu-
sától egy kis festmény állt Körösi Csoma Sándor 
dardzsilingi sírjáról. A keretére vésett felirat Szé-
chenyi István egyik fontos döblingi üzenetét köz-
vetíti.2 Idézet a feliratból: „… nem magas helyzet, nem 
kincs a nemzetek véd-őre, hanem törhetetlen honszeretet, 
zarándoki önmegtagadás és vasakarat. Vegyetek példát, 
hazánk nagyai és gazdagai, egy árva fi ún, és legyetek hű 
magyarok tettel, nem puszta szóval, áldozati készséggel 
és nem olcsó fi togtatással. Széchenyi István.”3

Mit tehetünk mi, akik sem nagyjai, sem gazdagai 
nem vagyunk a hazának? Ismerőseinket biztassuk 
a tulajdonukban lévő, örökölt családi iratok, leve-
lek, feljegyzések vagy felbukkanó kéziratos vissza-
emlékezések megőrzésére. Hívjuk fel a fi gyelmet a 
nagy közgyűjtemények, az Akadémiai Könyvtár, 
illetve az OSzK kézirattáraira, ahol elhelyezhetik 
az irodalmi, történeti kéziratos dokumentumokat. 
Ezt még csak nem is tudatos értékmentésből, ha-

2  A képet 1876-ban ajándékozta Széchenyi Béla a 
Magyar Tudományos Akadémiának, ahol a Könyvtár 
Kézirattárában őrzik K 211 jelzettel. 
3  Széchenyi István Válogatott művei, II. 878. Budapest, 
Szépirodalmi Kiadó, 1991. 
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nem abból a jól felfogott önérdekből is meg kell 
tenni, hogy a mi századunk irodalmi, történeti em-
lékeit is bemutathassák utódaink. Hogy azon a jö-
vőbeli képzelt kiállításon az üres vagy megnyitha-
tatlan fájlokkal elavult típusú laptopokat, lemerült 
akkumulátorokat, lejátszhatatlan CD-ket, DVD-ket 

bemutató tárló feliratán ne az legyen olvasható: 
Látjátok feleim, mik voltak, hanem a feliratot kölcsö-
nözhessék Sövényházi Mártától, a nyulak (Margit) 
szigeti domonkos apácamásolótól: „Ne gondolj vele, 
ha nem szépen írtam, de nézed idvességes használattyát 
…” (Érsekújvári kódex 73., 161. oldal.)


