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Előszó 

 
 E módszertani segédeszköz  gyakorlati útmutatókkal szolgál a 

nyelvemlékek elemzésének tudatosabb elsajátításához. 

 A munka tulajdonképpen két részből áll. Az első kötet a 17. 

századig tárgyalja a magyar nyelv történetét. A korszakhatár 

megállapítása az ez idő tájt lezajlott történelmi és vallástörténeti 

események figyelembevételével történt.  

 

 A munka végén elemzési minta található, amely elősegíti az 

egyetemi hallgatók további gyakorlati munkáját. 

 A segédeszköz létrejöttéhez több szakmunka és tankönyv állt 

rendelkezésre, ezeket egy átfogó szakirodalom-jegyzékben 

mellékeljük. 

 A kötethez csatoltunk olyan nyelvemlékek egy-egy oldalának 

másolatát, amelyeket a gyakorlati foglalkozásokon, illetve a 

moduldolgozatok alkalmával elemezhetnek a diákok. Minden esetben 

olvasatot, megírásának történetére, nyelvjárására vonatkozó adatokat 

is közlünk. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Korrajz 

Hat évszázad legfontosabb eseményei időrendi sorrendben 
 

A nyelvtörténettel csak más társtudományok ismerete mellett 

érdemes foglalkozni. A következő előismeretekkel feltétlenül 

rendelkeznünk kell ahhoz, hogy elkezdjük, jelen esetben a 

nyelvemlékes kor hangtanának, szókincstanának, írásgyakorlatainak, 

stb. vizsgálatát: 

–Az írás története 

–A magyarok eredete, származáselméletek, kapcsolatuk más 

népekkel és kultúrákkal, ennek nyomai a nyelvben 

–A magyarok történelme, világtörténelem 

–Folklór, régi magyar irodalom 

–A mai magyar nyelv rendszere 

 

XI. század 

A nyelvtörténet szempontjából a honfoglalás mellett az államalapítás, 

István megkoronázásának körülményei, a nyugati kultúra és a 

katolikus egyház hatásának kezdete a mérvadó az évszázad legelején. 

997–1000–1038  –  I. István uralkodása (fejedelem-király) 

1001 – A magyar királyság megalapítása 

1046 – pogánylázadás 

1046 – 1060 – I. András 

1060 – 1063 – I. Béla 

1077 – 1095 – I. László 

1095 – 1116 – Könyves Kálmán 

1096 –  az első keresztes hadjárat   

 

 

XII. század 

1131 –1141 – II.(vak) Béla 

1172 –1196 – III. Béla 

1181 –1226 – Assisi Szent Ferenc 

1194 – 1250 – II. Frigyes 

 



XIII. század 

1200 körül – Az inka birodalom megalapítása 

1200 körül – Nibelung ének 

1205 – 1235 – II. András 

1213 – Bánk bán vezette felkelés 

1222 – Aranybulla 

1235 – 1270 – IV. Béla 

1241 –1242 – Tatárjárás 

1241 április – Muhi csata 

1265 –1321 – Dante Alighieri 

1272 –1290 – IV. László uralkodása 

1285 – 1314 – IV. Fülöp uralkodása 

1294 – Dante : Az új élet 

 

A század végétől a nyomtatványok megjelenéséig tart a 

kódexirodalom, gótika 

 

XIV. század 

1301 – Az Árpád-ház kihalása 

1301 – 1342 – Károly Róbert uralkodása 

1304 –1374 – Francesco Petrarca 

1312 – Rozgonyi csata 

1313 –75 – Giovanni Boccaccio 

1328 –1453 – a százéves háború 

1335 – Visegrádi királytalálkozó 

1342 –82 – I. Nagy Lajos uralkodása 

1348–53 – G. Boccaccio: Dekameron 

1351 – Ősiség törvénye, kilenced-törvény 

 

14. század – Zsigmond uralkodása 

 

XV. század 

1437 – Az erdélyi parasztfelkelés 

1456 – Nándorfehérvári diadal 

1458 –1490 – Hunyadi Mátyás uralkodása 

1492 – Amerika felfedezése 



 

 

 

XVI. század 

1514 – Dózsa parasztháborúja 

1517 – A reformáció kezdete 

1526 – Mohácsi csatavesztés 

1541 – A törökök elfoglalják Budát, az ország három részre szakad 

 

 

A magyar irodalomban a barokk már az 1600-as évek elején 

feltűnik (pl. Pázmány Kalauza 1613). Egy ideig a manierizmussal 

párhuzamosan fejlődött, de annak elavulása után, 1640 körül már 

uralkodó tendencia, ez a jellege kitart majd a következő század 

végéig. E század második felében beszélünk a magyar reneszánsz 

irodalomról is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A nyelvfejlődés vizsgálatának alapfogalmai 

 

A nyelv – az emberi érintkezésnek, a gondolatok közlésének az 

eszköze – együtt keletkezett és fejlődött a társadalommal. Azt az 

állapotát, amelyben most van, vagy amelyben egyáltalán elénk 

tűnik, hosszú, sok évszázados vagy évezredes alakulás, változás, 

fejlődés után érte el. A nyelv azonban nem öröklődik változatlan 

formában nemzedékről nemzedékre, hanem szókészletében, a 

szavaknak szerkezetekké, mondatokká kapcsolásában idővel 

jelentős módosulások, változások mennek végbe. Minden 

változásnak megvan a maga története, amelyet ismernünk kell, 

hogy a mai nyelv jelenségeit, annak mai rendszerét, fejlődésének 

törvényszerűségeit megérthessük és helyesen magyarázzuk. 

 A nyelvtörténet az a tantárgy, amely a nyelvemlékek 

történetével, a hangok, a szavak, a szójelentés, a 

viszonyítóeszközök, a nyelvi jelek, a mondatok történetével 

foglalkozik.  

 A magyar nyelv történetének vizsgálata, tanulmányozása, 

célja, tárgya, hogy nyelvünk fejlődéséről eddig szerzett 

ismereteinket kiegészítsük, és a magyar nyelvtörténetről átfogó 

képet kaphassunk. Nyelvünk fejlődéséről viszont csak úgy 

szerezhetünk alapos ismereteket, ha a nyelv fejlődését nem 

elszigetelten, hanem a nyelvet beszélő nép történetével, 

társadalmi fejlődésével szoros kapcsolatban vizsgáljuk. Nyelvünk 

fejlődését évezredekre visszatekintve kell nyomon követnünk, 

ezért ezt a hosszú folyamatot célszerű korszakokra tagolva 

áttekintenünk. Közben megismerkedünk e korszakok 

legjellemzőbb nyelvi változásaival, ezzel egyidejűleg a 

társadalom fejlődését is áttekintjük, amelyben a nyelv a 

gondolatközlés, a közös munkára való szervezés szerepét tölti be. 

Nyelvtörténet nélkül nincs igazi nyelvismeret sem. A 

nyelvtörténet tanulmányozása során megismerkedünk a 

társadalom gondolkodásának fejlődésével is, hiszen a nyelv a 

gondolkodás testet öltött valósága. A kezdetleges, csak 



térképzettel rendelkező vadember nyelvismeretétől jutunk el 

egészen a bonyolult gondolkodású civilizált ember 

nyelvhasználatáig; és általában feltárul a nyelv történetében az 

egész múlt. A nyelvtörténet megismeréséhez nem könnyű eljutni, 

mert a nyelv az egyik legbonyolultabb szerkezet, amit az ember 

máig teremtett. De ha módszeresen vizsgáljuk, akkor 

bonyolultságán túl feltárulkozik előttünk szépsége és szerkezete 

is. Nézzük, milyen módszerek állnak rendelkezésünkre a nyelv 

történetének tanulmányozásakor: 

1. elsősorban a leíró és a történeti nyelvvizsgálat módszere. A 

leíró (szinkrónikus) nyelvvizsgálat módszerével a nyelv 

fejlődésének egy bizonyos pillanatát vizsgáljuk. Ez lehet a mai 

nyelvállapot, vagy akár régebbi nyelvünk állapota egy 

meghatározott korban. A szinkronikus kutatás arra ad választ, 

hogy egy nyelv egy bizonyos időben milyen lexikális és 

szerkezeti elemekből áll. 

 2. A történeti (diakronikus) nyelvvizsgálat módszerével a 

nyelvi elemek fejlődését vizsgáljuk. A nyelvi fejlődés 

törvényszerűségeinek felderítésére törekszünk folyamatosan a 

legrégibb időktől napjainkig, az írásos emlékek vagy ezek 

hiányában hipotézisek és következtetések segítségével. 

Nyelvemlékeink elenyésző mennyisége miatt gyakran nem 

rendelkezünk elegendő írásos adattal a fejlődés egyes 

mozzanatainak megvilágításához; ilyenkor a meglévő adatok 

segítségével próbálunk következtetni a fejlődés menetére. 

 A szinkrónia a mindenkori nyelv jelent állapotát tükrözi, a 

diakróniát a folyamatosan és évszázadokon, évezredeken át 

változó nyelv metszeteinek sorozata mutatja. Ebből adódóan a 

szinkrón nyelvtudomány a mindenkori nyelv jelen állapotával 

foglalkozik, és nem veszi figyelembe a változást, a diakrón 

nyelvészet viszont a nyelv hosszú idők során történő változását 

kutatja. 

  A nyelvi fejlődést két irányban vizsgálhatjuk. Kiindulhatunk 

egy nyelvi tény legrégibb alapjából és innen haladva a különböző 

korok adatainak számbavétele útján jutunk el a mai 

nyelvállapotig. Ezt a kutatási módszert nevezzük descendensnek 



(deduktívnak). Ha azonban a kutatás a mai adatból indul ki és az 

időben visszafelé haladva tanulmányozzuk a különböző korok ide 

vonatkozó adatait a legrégibb alakig (vagy esetleg még azon túl is 

következtethetünk egy régebbi nyelvállapotra (jele *) – ascendens 

vizsgálati módszerről beszélünk. Általában a magyar 

nyelvtörténeti kutatások descendens jellegűek. 

 

 

Változás és állandóság a nyelvben 

 

Az élő nyelvek folyamatosan változnak, csak a holt nyelvek 

léteznek változatlan állapotban. A nyelvi változás lassú, általában a 

nyelvet használó ember észre sem veszi. 

 A nyelv azért változik, mert változik a világ, az ember. Ha a 

nyelv nem követné ezeket a változásokat, elvesztené alapvető 

funkcióját. A kettő arányos egyensúlya a fontos. A nyelvi változás 

vagy egyetlen személytől, vagy csoporttól, területtől indul el, s ha 

alkalmasak a feltételek, az érintkezés, a beszéd, a kommunikáció 

révén elterjed az egész nyelvközösségben. A nyelvi rendszerbe nem, 

vagy csak nehezen beilleszkedő formák terjednek el hosszú távon. A 

nyelvi változást elsősorban a szókészletben vesszük észre, sokkal 

nehezebben és lassabban változik egy nyelv hangrendszere, 

grammatikája. 

A nyelvi állandóság is nagyon fontos, a folyamatos 

változásokkal leginkább maga a nyelv támaszt akadályokat. 

Elsődleges ugyanis, hogy a nyelvhasználók a legteljesebben és a 

legpontosabban megértsék egymást. Ez pedig a villámgyorsan 

változó nyelv esetében lehetetlenné válna (pl. az anyák nem tudnák 

átadni az anyanyelvet). Ezért van az is, hogy a hét-nyolcszáz éves 

nyelvemlékeket ma is viszonylag jól megértjük. 

 

 

 

 

 

 



 

Milyen források állnak rendelkezésünkre? 

 

 A nyelv társadalmi jelenség, így állandóan alkalmazkodnia 

kell a társadalmi változásokhoz – gazdasági-, műszaki-, technikai 

fejlődéssel áll kapcsolatban. Halászó-vadászó életmód, állattartás, 

mezőgazdaság (munkaeszközök és -folyamatok) – mind éreztetik 

hatásukat a nyelvben.  

A nyelvtörténet kutatásának legfőbb forrásai a nyelv írott 

emlékei, az un. nyelvemlékek. Valamely nyelvi jelenségre vonatkozó 

történeti adatok időrendbe szedése után fény derül a jelenség 

fejlődésére és a korszak nyelvállapotára egyaránt. Azonban a 

nyelvemlékekből a hangok fejlődéstörténetére csak számos 

megfontolás alapján következtethetünk, mert gyakran nagyon 

bonyolult feladat annak megállapítása, hogy vajon a régi írás 

betűinek mi a tulajdonképpeni hangértéke. 

 A mai magyar nyelvjárások is forrásai nyelvünk történetének, 

hisz sok olyan régiséget őriznek, amely a mai köznyelvből 

továbbfejlődés útján már kiveszett.  Pl.: tikmon. „A nyelvjárás élő 

nyelvmúzeum” – mondta Kálmán Béla. 

  Nyelvünk fejlődéstörténetének forrásai az idegen nyelvekbe 

átkerült magyar jövevényszók is, mert sok közülük régi 

hangállapotában jutott az idegen nyelvbe, s ott már nem követte a 

többi magyar szó fejlődési irányát. Pl.:  

 A nyelvrokonság tanulmányozása is forrása lehet a magyar 

nyelvtörténeti kutatásoknak. Az uráli és finnugor nyelveket beszélő 

népek különváltak és messze vándoroltak egymástól, így a rokon 

nyelvek között nagy különbségek keletkeztek. A közös múlt 

emlékeként a rokon nyelvek hangállományában, alapszókincsében és 

nyelvtani rendszerében egyezések találhatók. A különválás óta a 

nyelvek saját külön életében hatalmas változások történtek. 

Gyarapodott a szókincs, fejlődött a nyelvtani szerkezet, de a 

hangállomány sem maradt változatlan. Azonosságok viszont a mai 

napig megtalálhatók. A különböző nyelvekben véletlen egyezések is 

vannak, ezek azonban nem a nyelvrokonság bizonyítékai. 

 



   

A magyar nyelv történetének korszakai 

 

I. A magyar nyelv kialakulása előtti korszak – Előmagyar kor – 

a magyar nyelv kiválása előtti uráli, finnugor és az ugor 

nyelvi közösség ideje. Ezen belül: 

 

1. Az uráli korszak (i.e. 4000-ig) idején a finnugor népek együtt 

élnek a szamojédok őseivel az őshazában, és viszonylag 

egységes nyelvet, az uráli nyelvet beszélik. Ez a nagy területen 

szétszórtan élő gyalogos nomád hordák életmódjának 

megfelelően nyelvjárásilag erősen tagolt lehetett. A korszak 

kezdetét még megközelítőleg sem ismerjük; de a vége sem 

határozható meg pontosan (a finnugor – szamojéd különválás 

ideje) akár 1000 éves ingadozás is lehetséges.  

 

2. A finnugor korszak (i.e. 4000 – i.e. 2000) idején a finnugor 

népek nyelvi közösségben élnek, miután a szamojédok elődei 

már kiváltak a nyelvcsaládból. A korszak végén a nyelvcsalád a 

finn – permi és az ugor ágra oszlik. 

 

3. Az ugor korszak (i.e. 2000 – i.e. 1000) kezdetén a finnugor 

nyelvcsaládból kiválik a finn-permi és az ugor ág. Az ugor 

nyelvcsalád tagjai a magyar, vogul (manysi) és az osztják 

(chanti) nyelvek olyan sajátosságokat őriznek, amelyek a többi 

finnugor nyelvben nincsenek meg. A korszak végén az ugor 

nyelvcsalád a magyarra és az obi-ugor nyelvekre tagolódik.  

 

II. A magyar nyelv kora – a magyar nyelv külön életének első 

szakasza, az ugor nyelvcsaládból kivált magyar nyelvnek a kiválás 

pillanatától a mai napig tartó időszaka. Ennek a kornak két szakaszát 

különböztetjük meg: a nyelvemlék nélküli kort és a nyelvemlékes 

kort.  

 A) Nyelvemlék nélküli kor – nyelvünknek azt a régi szakaszát 

nevezzük így, amelyből még magyar nyelvű írásos emlékeink nem 

maradtak fenn, hanem leginkább szókincsünk vizsgálata és 



történelmi – politikai v. társadalmi események derítenek világosságot 

nyelvünk és egyben a magyarság történetére.  

 

1. Az Urál – vidéki őshaza kora ( i.e. első évezredtől az i.sz. 5. 

század közepéig) azt az időt foglalja magában, amelyben a 

magyarság az ugoroktól különválva az Urál - vidéki őshazában 

éli nomád pásztorkodó életét. 

 

2. A vándorlások vagy a törtök hatás kora (i.sz. 5. század közepétől 

1000-ig) azt az időt jelöli, amelyben a magyarság az őshazából 

elindulva hosszú vándorútra kél. Útja folyamán 

törzsszövetségben él török népekkel, és nagy művelődési és 

nyelvi hatás éri. Az útja végén a mai hazába jut. A honfoglalás 

azonban számottevő változást nem hoz nyelvünkben, ezért az 

ezredik évet vesszük e korszak határának. I. István 

megkoronázásának éve a feudalizmus kezdete Magyarországon. 

A kereszténység felvétele, az ekés földművelés terjedése, az 

indoeurópai népekkel való érintkezés kezdete népünk 

történelmében nagy változást jelent, melynek nyelvi 

következményei is jelentősek 

 

B) Nyelvemlékes kor – ebben az időben már írásos emlékek 

szolgálnak forrásul nyelvünk megismerésére. Nem vagyunk már 

következtetésekre utalva. Ezt a korszakot két fő szakaszra osztjuk: 

 

1. A régi magyar kor (1000 – a 16. sz. végéig.) nyelvünk 

történetében fontos változásokat hoz. E korszak folyamán 

befejeződik a szóvégi magánhangzók sorvadása, a nyíltabbá 

válás, a labializáció jelensége. Vége felé mai irodalmi nyelvünk 

alapjai is kibontakoznak. Bárczi Géza korszakbeosztásában a 

régi magyar kor ó- és középmagyar korra tagolódik a 16. sz. 

közepét véve határnak. 

 

III. Az újmagyar kor (1600-1900) a magyar irodalmi nyelv tudatos 

megteremtéséért folytatott harccal a középpontban mai nyelvünk 

kialakulását foglalja magában. Kisebb szakaszokra bontható: 



 

 a) a nyelvújítás előtti szakasz (1600-1772) A Kazinczy-féle 

nyelvújítást megelőző, előkészítő törekvések kora. A polgári eszmék 

elterjedésével zárul (felvilágosodás), melyek a nyelvújítás ideológiai 

alapjait szolgáltatják 

 

b) a nyelvújítás szakasza (1772-1872) a nyelvújítás túlzásainak 

megszüntetésére törekvő ortológia fellépésével, a Magyar Nyelvőr 

megindulásának évével végződik.  

 

c) az ortológus ellenhatás szakasza (1872-1900) alatt a fellendülő 

magyar nyelvtudomány képviselői támadást indítanak a nyelvújítás 

túlzásai, a felelőtlen újítgatás ellen. Maguk is túlzásba estek, mikor a 

nyelvújítás eredményeit tagadták. A nyelvújítás mégis 

diadalmaskodott, mert az új magyar művelődés nyelvét teremtette 

meg. A század fordulójára elcsitulnak a harcok, ezért tehetjük ide a 

korszakhatárt.  

 

d) a mai magyar nyelv (1900-    ) jellemzője, hogy az irodalmi és a 

köznyelv általánossá válik, és a művelődés rohamos emelkedése 

következtében a nyelvjárások sorvadni kezdenek. 

 

 

 

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETI 

TANULMÁNYOZÁSÁNAK ELSŐ SZAKASZA 

 

A kezdetek 
 

Szorosabb értelemben vett nyelvtudományról csak azóta 

beszélhetünk, mióta Bopp és Grimm óta általánossá vált a történeti-

összehasonlító módszer alkalmazása, tehát a XIX. század elejétől 

kezdve. 

Mivel azonban a nyelv iránti érdeklődés, és a nyelv jelenségeit 

rendszerező és magyarázó törekvések is tudományos jellegűek, a 

tágabb értelemben vett nyelvtudomány kezdetei igen régi időre 



nyúlnak  vissza. Már maga az írás fejlődése a mondat-írástól a szó-,  

szótag-,   mássalhangzó-íráson át a betűírásig igen nagy  elvonó-

készségre vall,   arra a felismerésre,   hogy az összefüggő hangsorok  

szavakra,   nyelvtani   elemekre és hangokra bonthatok. Ilyen 

nyelvészkedő tevékenység megvolt az egyiptomiaknál, kínaiaknál, 

hinduknál, de az európai nyelvtudományra ezek alig voltak hatással. 

Az európai nyelvtudomány a görög-latin grammatikák alapjain indult 

el. A görög nyelvtudomány megindulását a "philologia" tudománya 

segítette elő, vagyis Homérosz szövegeinek megtartásához és 

megértéséhez szükséges tanulmány.   Az első ismert nyelvtudományi 

munka Platón Kratylosa. Ő ismerte föl először az igék és névszók 

közti különbséget.   Arisztotelész Poetikájában már a többi szófajt is 

megkülönböztette. 

A III. században Homérosz szövegei már nem voltak minden 

szempontból érthetők, mert ó-ión nyelvjárásban voltak írva.   A 

szövegeket azonban tiszteletben tartották, nem modernizálták, így 

magyarázatok váltak szükségessé.   Mivel Homérosz szövegeit 

iskolákban is tanították, nemcsak a filozófusok és filológusok, hanem 

a művelt közönség is érdeklődött a nyelvi kérdések iránt.   A görög 

filológia elsősorban Alexandriában virágzott.   Az első görög 

nyelvtan /i.e.   II. sz./ Dionysios Thrax nevéhez fűződik /hangtan, 

alaktan/. 

Bizonyos nyelvészkedő törekvéseket máshol is idézett elő a szent, 

változatlan szövegek tanulmányozása, így a zsidóknál, araboknál,   és 

legelőbb  a hinduknál.   Időszámításunk előtt a IV.  századból már 

maradt fönn   szanszkrit nyelvtan /Panini/,   ez  azonban   csak  a 

XIX.   század   elején vált Európában ismertté. 

A görög nyelvészeti rendszer a rómaiakhoz is eljutott.   Ott a latin 

nyelvre alkalmazták, a görög nyelvtani műszavakat latinra 

fordították. A legnevezetesebb latin nyelvtanok i.u.   a IV.   századból  

Donatusé, a VI. századból  pedig Priscianusé.   A latin nyelvtanok 

rendszere uralkodott egészen a XVIII. századig, sőt bizonyos fokú 

hatását még ma is érezzük. 

 

 

 



XVI. század 

 

Magyarországon hosszú ideig a latin volt a hivatalos nyelv, minden 

egyházi és világi iratunk, okleveleink latin nyelven készültek.   Ha 

voltak is magyar nyelvű próbálkozások /HB, OMS, KT GyGl/, ezeket 

nem becsülték. Aki írni-olvasni megtanult,   az latinul írt-olvasott. A 

ránk maradt szójegyzékek is csak arra szolgáltak, hogy a latin nyelvet 

könnyebben sajátíthassák el.   A XV. sz. már hozott bizonyos javulást 

a magyar nyelv használatának a terén, a ferencesek már magyar 

nyelvű kódexet írnák /JókK/, a Szlavóniában kifejlődő huszita-

bogumil eretnekség két értékes bibliafordítást eredményez /BécsiK.   

MünchK/, megjelennek az első magyar nyelvű levelek, világi írások.   

Túloz tehát Galeotto  Marzio, mikor azt írja: "...a németek,   csehek 

és lengyelek néha anyanyelvükön,   de  többnyire latinul  írnak:   

egyedül  -  a kereszténységet értem - Magyarország ír csupán latinul" 

/Pest,  1863,   63/. 

A magyar nyelv ügyének a reformáció adta az első nagy lökést. Az új 

hit hívei rájöttek, hogy csak úgy téríthetnek, csak úgy győzhetnek 

meg embereket igazukról, ha anyanyelvükön szólnak hozzájuk. 

Szükség volt bibliafordításra, magyar nyelvű hitvitákra. A szükség 

megteremtette a latin nyelvű grammatikát a magyar tanulók számára,  

majd később a magyar nyelvtant is. 

Első nyomtatott szövegeink 1527-ben Krakkóban láttak napvilágot. 

Az egyik egy Donatus-féle latin nyelvtan német, lengyel és magyar 

értelmezéssel, a másik pedig egy párbeszédes latin gyakorlókönyv 

/Heyden Sebald/ ugyancsak magyar fordítással.  Mindkét könyv 

magyar részének írója Sylvester János, korának egyik 

legkiemelkedőbb tudósa és egyénisége. Kiadásuk: Melich János: A 

két legrégibb magyar nyelvű nyomtatvány. 1912. Toldy szerint irt 

magyar grammatikát Janus Pannonius is, de ez kéziratban maradt 

/1472/ és a XVI. sz. folyamán elveszett /Corp. Gram.   VI./.   Cáfolja 

Imre Sándor: A magyar nyelv és nyelvtudomány rövid története I. 

Bp. Debr. 1891. 327-30. 

Az első átmeneti latin-magyar nyelvtannak is Sylvester János a 

szerzője: Grammatica Hungaro-Latina.  1539. Magyarok részére írt 

latin nyelvtan, de fölfedezi a magyar nyelvet, és büszkén jelöli ki a 



helyét a héber, a görög és latin mellett, mint est enim regulatiosima 

/szabályos/. 

A latin nyelvtani fogalmakat latinul határozza meg ugyan, de sok 

helyre odafűzi a magyar értelmezést is.   Így pl. a nyelvtan részei: 

 

 Orthographia: Igaz irāsnak tudomāńa. 

  Prosodia:   Ineklishez ualo  tudomāń . 

Etymologia: Ighiknek igaz  tulaydonsāgārul  ualō tudomāń. 

Syntaxis:  Beβidnek  eģģbeβerzisirul ualō tudomāń.    10 

A latin nyelvtani műszavakat igyekszik lefordítani:   Qvalitas: 

Minemusig,   –  Comparatio:   Eģģbehasonlās.             12 

Még így fokoz :    al bus -  f eÿr 

      albior -  feÿrb .,auaģ inkābb feÿr 

      albissimus -  felette igen  feÿr /13/ 

 

Észreveszi és megjegyzi a magyar nyelvnek a latintól  való   eltérését, 

pl.   azt,   hogy  számnév után   egyes számot használ: Ha kinek βāz 

iuha vaģon. 

Vitázik  Dévai Bíró Mátyással  /28-9/,   aki   a kiejtésnek megfelelően 

ag galamb, ah harang,   ak kalan  stb.   írásmódot követi.   Sylvester 

szerint helyesebb, ha a névelő egységesen az, noha a kiejtésben 

asszimilálódik a z az öt követő mássalhangzóhoz. 

A latin birtokos névmás tárgyalásakor megjegyzi, hogy a magyar 

ettől egészen eltérően fejezi ki a birtokot.   A héberhez hasonlítja 

inkább a magyart a latinnal szemben /40-1/. Ugyanígy az igék tárgyas 

ragozásában /45/. Érdekes, hogy a szerettem-féle múlt idő nála nem 

szerepel. 

Sylvester nyelvtanának II. része elveszett. 

Kezdeményezése nem talált folytatókra, és így nem is volt hatással 

utódaira.  

Bizonyos etimologizáló, szómagyarázó hajlam nemcsak a nyelvtaníró 

Sylvesternél van meg, hanem Heltai Gáspár bibliafordításának végén 

egész csomó szómagyarázatot közöl betűrendben. 

1549-ből maradt ránk Dévai Bíró Mátyás Orthographia Vngarica c. 

műve, amely csak abc, helyesírási szabályzat, de már régebbi 

kiadásainak is kellett lennie, hiszen Sylvester már vitázik vele. 



 

 

A MAGYAR SZÓTÁRIRODALOM KEZDETEI 

(A XVII. SZÁZADIG) 

 

A szótár legősibb formája a glossza. Az egyház hivatalos 

nyelve a latin volt.   Mivel azonban nem mindenki tudott elég jól 

latinul, a prédikációkat pedig egyre gyakrabban mondták magyarul, a 

ritkább szavakat, vagy emlékeztetőnek magyar mondattöredékeket 

írtak a latinkönyv lapszélére. Számos ilyen glosszánk van a XIV., de 

főleg a XV. századból.  Ha betűrendes lexikon mellé írtak glosszákat, 

az már lépés volt a kétnyelvű szótár felé. 

Nálunk az első nagyobb szógyűjtemények mégsem ebből 

fejlődtek, hanem a nomenklatúrákból, olyan, fogalmi csoportokba 

szedett latin főnevek lajstromai, gyakorlati céllal készültek, segítették 

a latin szakszavak könnyebb elsajátítását.  Négy ilyen szójegyzékünk 

van a Königsbergi (100 szó), Besztercei (1300 szó), Schlägli (2100 

szó) és Soproni (210 szó).   Ezek mind hasznos információkkal 

szolgálnak a kultúrtörténet terén is, pl.: A Besztercei szójegyzék 

érdekessége, hogy, habár hadászati témájú szavak ábécérendes 

mutatója, nem található benne egyetlenegy lőfegyver sem, mivel ez a 

kor még nem ismert ilyet. 

Ilyen nomenklatúrák később is készültek, így Murmellius 

Lexicona /1533/, ahol a latin szavak mellett német és magyar 

értelmezést is találunk, Pesti Gábor hatnyelvű nomenklatúrája /1538/ 

és Szikszai Fabricius Balázs, sárospataki tanár latin-magyar 

szójegyzéke igen nagy népszerűségnek örvendett. Munkája 

kéziratban is sok példányban forgott és 1590-1641-ig 9 kiadást ért 

meg. Egyik forrása Murmellius volt, de a magyar viszonyokra 

alkalmazta, sok magyar szóval egészítette ki saját gyűjtéséből, ezért a 

XVI. századi szókincsünknek egyik legbecsesebb gyűjteménye. Nagy 

hatással volt szótárirodalmunkra. Debrecenben is iskolakönyv volt. 

A nomenklatúrákat az iskolai használatból a XVII. században 

Comenius munkái szorítják ki, ahol a fogalmi csoportok bővebben 

tárgyalják és képekkel egészítik ki. 



Az első teljes szókincset felölelő szótárak úgy keletkeztek, 

hogy a latin abc-rendbe szedett szavak mellé glosszának odaírták a 

nemzeti nyelvű szavakat, majd rájöttek, hogy milyen nagy segítség a 

latin  szövegek megértéséhez,   ha ezt nyomtatásban kiadják.   Hogy 

minél több nemzet használhassa, több nyelven is odaírták a latin 

szavak jelentését, így keletkeztek öt, hat, hét, sőt tíznyelvű szótárak 

is. 

Az első magyar abc-rendbe szedett szótár az úgynevezett 

Gyöngyösi szótártöredék /A-Ci/ a XVI. sz. közepéről, ez 4671  szót  

tartalmaz.   Valószínűleg teljes volt, noha kéziratban maradt és 

terjedt, mert másképp nem lehetett volna olyan hatása, hogy másik 

két szótárunk is nagymértékben felhasználta /Calepinus és 

Verancsics/.   Forrása a magyar értelmezés nélküli Calepinus és 

régebbi /Papias, Balbus/ latin ábécés szótárak. 

Caleppinus Amprosius első latin szótára 1502-ben jelent meg, 

kezdetben egynyelvű volt, majd a nyelvek száma egyre szaporodván 

a különböző kiadásokban, a század végére tizenegy nyelvű lett.   Még 

mielőtt magyar értelmezése is lett volna, már sok kiadása ismeretes 

volt Magyarországon. 

Az első magyar értelmezése az 1585-ös lyoni kiadásban van, 

attól kezdve még sokszor lenyomatták újra Lyonban, Genfben, 

Baselben.   A XVIII. sz. végéig számtalan kiadása jelent meg.   A 

magyar szerző vitatott, valószínűen Erdélyben készült, de használta 

Murneliust és Szikszai Fabriciust is. 

Az első magyar-latin szótárt Szamosközy István készítette a 

XVI. sz. végen, de ebből csak töredék maradt fenn /en–ert/ 

Verancsics Faustus ötnyelvű szótára 1595-ben Velencében 

látott napvilágot.   Mintegy 5-6 ezer magyar szót tartalmaz, erősen 

olaszos helyesírással.   Anyagát általában Calepinustól vette, de maga 

is tudott magyarul. 

Molnár Albert (1574-1633). Érezte, hogy iskolai oktatásunk 

mindaddig nem javulhat meg, míg megfelelő segédkönyvek nem 

állnak rendelkezésre, ezért látott neki latin – német szótára alapján 

latin – magyar, magyar – latin szótárának, majd a magyar 

nyelvtannak  Molnár Albert műve nemcsak szótár,   hanem  előszava 

tudománytörténeti forrás, az  addig ismert szótárirodalmat ismerteti. 



Az első három kiadást maga Molnár Albert gondozta, 

bővítette, később a magyar részek puszta lenyomatok. A legjobbnak a 

harmadik kiadást tartják. 

Molnár Albert fölhasználta elődeit, Murmelliust, Pesthyt és 

Calepinust, Szikszait, de szótárának jelentékeny részét saját maga 

gyűjtötte, készítette. Helyesírása sem következetes, mert nem írta át 

egységes helyesírásra a forrásaiból szerzett adatokat.   Sajtóhibák, 

amelyeket a későbbi szótárak is átvettek: föveg /ſöveg h./ és nemtő 

/nemző h./. Beledolgozta Baronyai Deczi Sándor 1598-ban megjelent 

Adagiorum … c. első magyar közmondásgyűjteményét is.  

 

 

 

              A MAGYAR NYELVTÖRTÉNET FORRÁSAI                     

 

 

1. A rokon nyelvek 

2. Az idegen nyelvek 

3. Mai magyar nyelv 

4. Nyelvjárások 

5. Általános nyelvészet 

6. Nyelvemlékek 

 

A nyelvtörténet kutatásának legfőbb forrásai a nyelv írott 

emlékei, az úgynevezett nyelvemlékek. Valamely nyelvi jelenségre 

vonatkozó történeti adatok időrendbe szedése után fény derül a 

jelenség fejlődésére és a korszak nyelvállapotára egyaránt. Azonban a 

nyelvemlékekből a hangok fejlődéstörténetére csak számos 

megfontolás alapján következtethetünk, mert gyakran nagyon 

bonyolult feladat annak megállapítása, hogy vajon a régi írás 

betűinek mi a tulajdonképpeni hangértéke. 

 

A rokon nyelvek 

 

 A magyar nyelv az uráli, közelebbről a finnugor, majd az ugor 

ősnyelv kereteiből nőtt ki. Ezeket az ősnyelveket közvetlen adatok 



alapján nem ismerjük, ezért fontosak a ma is élő rokon nyelvek, 

amelyek adatai visszamutatnak a korábbi nyelvi tényekre. 

*ämp (chanti) >äb (mansi) >eb 

A rokon nyelvi  forrásanyag a magyar nyelv korai szakaszának a 

kutatásában a legfontosabb. 

A nyelvi rokonság bizonyítéka a vizsgált nyelvek nyelvtani 

szerkezetének, szókincének (névmások, kezdetleges cselekvések, 

fogalmak, tágyak, rokonságnevek, testrészek, számnevek) 

összeegyeztethetősége. Az így kiszűrt közös elemek általában az 

együttélés korára utalnak. 

A rokon nyelvek összehasonlításával és egy ősibb nyelvállapot 

kikövetkeztetésével két tudomány is foglalkozik: 

 

 Finnugor összehasonlító nyelvtudomány, 

 Uráli összehasonlító nyelvtudomány. 

 

 

Idegen nyelvek 

 

Két érintkező nyelv közül mindkettő kap egymástól olyan 

elemeket, melyeket a saját rendszerébe illeszt. Természetesen a 

fejlettebb nép hatása erősebb. 

A magyar nép a történelem folyamán számos néppel került 

kapcsolatba: 

 

 szláv (északról és délről), 

 német (nyugatról), 

 román (keletről), 

 latin (kereszténység, egyházi műveltség), 

 rittkábban: török, görög, olasz, francia. 

 

E népi és nyelvi érintkezés során sok jövevényszó került át 

nyelvünkbe. E szavak egy jelentős része névszói eredetű. Nyelvtani 

szerkezeteket ritkán kölcsönöztünk, hiszen például a magyar 

igeragozási rendszer már a finnugor korban megvolt.  



Egyes szavak utalnak az átvétel időpontjára is  

  pinkosti– pünkösd         jasli – jászol 

 

Az idegen nyelvek tehát a szókincstani vizsgálatoknál fontosak, 

és arra az időszakra segítenek fényt deríteni, amelyekből még írásos 

nyelvemlékek nem állnak a rendelkezésünkre. 

 Az átvétel idején élő hangalakban kerültek át, és nyelvünkben 

olyan hangtani törvények szerint fejlődtek tovább, mint az 

eredeti Magyar elemek. 

 Szóvégi rövid -i lekopása a legrégibb szláv 

jövevényszavak átvétele után ment végbe (jászol, 

pünkösd, barack, palack). 

 Hanghelyettesítés. 

 Oka: az átvevő nyelvben nincs meg az a hang, amelyet az 

átvett szó tartalmaz. 

 Pl.: a szláv szóvégi rövid o-nak az a felel meg (gabona, 

nyoszolya, széna). 

 Általában az átadó nyelvben élő jelentéssel kerülnek át az 

átvevő nyelvbe. 

 Jelentésük bővülhet (pl.: az alán asszony szó eredeti jelentése 

'úrnő, fejedelemnő'). 

 Az együttélés idejének meghatározásánál egítséget jelentenek 

az idegen nyelvekbe átkerült magyar elemek is. 

 A forrásanyagként való fölhasználásban érvényesíteni kell a 

történeti szemléletet is (figyelembe kell venni, hogy az idegen 

elemek az eredeti nyelvben is fejlődtek).  

 

A mai magyar nyelv 

 

   A magyar nyelvnek a mai állapotában is bizonyos mértékben 

adva van a diakróniája. Ez azt jelenti, hogy a nyelv mai elemeiből, 

jelenségeiből nyelvtörténeti jelenségeket következtethetünk ki. 

 

A sír, híd, bír szavaink toldalékolt változatai (sírok, hidak, 

bírhat) arra engednek következtetni, hogy a nyelvtörénet folyamán az 

i hangnak volt egy veláris változata. 



A mai magyar nyelvben kialakult kettős formák (csuda-csoda, 

siket-süket, szeg-szög) arra utalnak, hogy az egyik alak, ez esetben az 

első régebbi keletkezésű. 

A ront szavunk eredeti formája m-mel volt: romt – rombol 

A finnugor korig a tárgy nem volt jelölt: favágó, a fát vágó 

változat későbbi. 

 

 

A mai magyar nyelvjárások 

 

A nyelvjárások különösen hangtani szempontból fontos 

források 

toldalékolás : házonk, fődbűl (-ból/-ből helyett) 

diftongusok: szeip, sziep, zárt ë 

 

Mivel történeti fejlődésük nem volt egyenletes, ezért ugyanazt a 

nyelvi jelenséget különböző fejlődési fokokban tükrözhetik. 

Az összehasonlító nyelvjárástan nyelvjárásaink mai állapotából 

(szinkrónia) összehasonlító, kombináció módszerrel ki tudja hámozni 

a diakrón összefüggéseket. Az ilyen nyelvvizsgálat esetében is fontos 

a területi viszonyok fölmérése. 

 

Az általános nyelvészet tanúságtétele 

 

Az általános nyelvészeti összehasonlítás különösen a 

jelentéstani vizsgálatoknál szolgáltat anyagot, pl.: 

- hasadással (több párhuzamos alakváltozathoz több funkció 

(jelentés) társul; ingadozásokon keresztül az egyik alak az 

egyik funkcióhoz, a másik alak a másik funkcióhoz 

kapcsolódik végleg) keletkeztek: világ – virág, szenved – 

senyved, gőgös szavunk eredetileg kiálló gégéjűt jelentett 

(gőg – gége –géga – giga, vacok – vacak, irt – arat). 

- Morfológiai változás: az egyszerűbb, jelöletlen formák felől a 

komplikáltabbak felé halad. 



- A jelentéstan területén: a konkréttól az absztrakt felé halad; 

általában a konkrét az eredetibb (gőgös 'kiálló gégéjű' > 

büszke; buta 'tompa, életlen' > gyönge eszű). 

 

Régi nyelvkönyvek 

 

- Husz János: Orthographia Bohemica (1412; az első 

részletmegjegyzés a Magyar nyelvvel kapcsolatban). 

- Janus Pannonius (az első latin nyelvű, de Magyar vonatkozású 

nyelvtan, amely megsemmisült). 

- Sylveszter János: Grammatica Hvngaro-Latina, 1539. 

- Dévai Bíró Mátyás helyesírási szabályzata (Orthographia 

Vngarica, 1549). 

- Szenci Molnár Albert, Geleji Katona István, Komáromi 

Csipkés György, Pereszlényi Pál, Kövesdi Pál, Tótfalusi Kis 

Miklós, Pázmány Péter, Mikolai Hegedűs János, Medgyesi 

Pál, Szőnyi Nagy Pál, Tsétsi János, Bél Mátzás, Adámi 

Mihály. 

- A felvilágosodás kora: Révai Miklós, Verseghz Ferenc, Rájnis 

József, Virág Benedek, Földi János, Gyarmathz Sámuel, 

Andrád Sámuel, Vályi András, Teleki László,Nagy György, 

Aranka György, Beregszászi Nagy Pál, Márton Jüzsef, 

Benyák, Bernát, Kalmár György. 

- Debreceni Grammatika (1795): az akkori Magyar nyelv 

legrészletesebb leírása. 

- Táncsics Mihály iskolai nyelvtana, Fogarasi János és 

Galgóczi Gábor tudományos nyelvtanai. 

 

 

Nyelvemlékek 
 

Nyelvemléknek nevezzük azokat a hitelesnek tartott írásos 

emlékeket, amelyek valamely régebbi korból valók. A nyelv korabeli 

állapotát vizsgálhatjuk a segítségükkel.  

Legfontosabb nyelvtörténeti forrás a nyelvemlék. 

 



 

A nyelvemlékekkel kapcsolatban az alábbiakra kell figyelni: 

1. írásuk módja szerint lehetnek fába, kőbe, téglába vésett 

feliratok, kéziratok, nyomtatványok. 

2. írásuk tárgya szerint lehetnek alapítólevelek, birtok- és 

vagyonösszeírások, jobbágyösszeírások, végrendeletek, 

jegyzőkönyvek, egyházi iratok, versek, lapszéli jegyzetek. 

3. lehetnek szórványszerűek, szövegek, glossza- vagy 

szótárjellegűek. 

4. lehetnek rovásírásos, görög-, latin- vagy cirillbetűsek. 

5. eredeti vagy másodpéldányok. 

6. fontos, hogy mikor fedezték fel. 

7. Mindamellett a legfontosabb, de egyúttal a legnehezebb a 

nyelvemlék keletkezésének idejét meghatározni, sokszor nincs datum 

feltüntetve (kihez szól, mi a tartalma, nyelvállapota, írásmódja, tinta, 

kötés). Ebben fogódzók lehetnek az évszámok, ha ezek nincsenek, 

akkor az esetleges utalásokat vehetjük számításba: kié volt vagy 

kinek íródott a nyelvemlék, vagy környezetében milyen más 

nyelvemlék volt egy lapon vagz könyvben, amelzek révén 

következtetni lehet a keletkezési időre. Van arra példánk,amikor a 

szerző maga adta meg az évszámot (pl. Birk-küdex,1474), vagz más 

utalás tlálható a szövegben (pl. Pél uram betegségéről szerzett 

imádság, 1493). 

Minden kornak megvan a sajátos írástípusa, helyesírása, 

nyelvállapota, amelyeknek ismerete szintén támpontot nyújthat a kor 

meghatározásában. Az írásra felhasznált papír jellege, vízjele, a tinta 

összetétele, a könyv kötése stb. Szintén segítség a 

kormegállapításban. 

8. Nem kevésbé fontos a nyelvemlék lokalizációja (helyhez 

kötése). Ebben az esetben ajánlatos felderíteni a nyelvemlék írójának 

születési, iskolázásának és későbbi tartózkodásának helyét. De ezek 

az adatok nem mindig állnak a kutató rendelkezésére, ilyenkor az 

előbb említett külső nyelvi anyag részletes adatait figyelembe véve, a 

belső anyag, a nyelvemlék szövegének vizsgálata következik, itt 

esetleg a korabeli nyelvemlékkel vagy nyelvtörténeti adatokkal 



azonosít a kutató, felhasználja a nyelvtörténeti vagy a mai 

nyelvjáráskutatási eredményeket is. 

A korai nyelvemlékeknél (Halotti beszéd és könyörgés, 

Ómagyar Mária-siralom) nem mindig sikerült megállapítani, hogy 

hol, milyen nyelvjárásterületen íródott. Egyes nyelvemlékek 

keletkezési helyét azért nem sikerült felderíteni, mert a szerző 

nyelvében nyelvjáráskeveredés történt, vagy esetleg a nyelvemlékek 

lokalizációjának, hanem keletkezési idejének meghatározásában is 

nehézséget okoz. 

Az első magyar vonatkozású külföldi nyelvemlékek az i.sz. X. 

században, a magyar nyelvemlékek pedig a XI. században jelentek 

meg. Nyelvünk történetének ettől kezdődő korszakát nyelvemlékes, 

az előző időszakot pedig, az ősidőkig visszamenőleg, nyelvemlék 

nélküli korszaknak nevezzük.  

 Vizsgálódásunk alapja tulajdonképpen a nyelvemlékes kor, 

amely az alábbi módon korszakolható: 

 

ómagyar korszak (896–1526-ig),  

középmagyar korszak (1526– 1772-ig),  

újmagyar korszak (1772 – napjainkig). 

 

 Mint ismeretes a magyarság a XI. század előtt is ismerte a 

betűvetést, a rovásírást, amit valahol a Fekete-tenger környékén, a 

VIII–IX. század környékén sajátított el az ott élő török népektől. 

 Késsel, leggyakrabban fába rótták jobbról balra haladva 

szögletes betűiket. A rovásírás csak a mindennapi élet legelemibb 

szükségleteinek kielégítésére volt alkalmas, sajátos írásmódja, 

anyaga, technikája miatt később teljesen kiszorult a közhasználatból. 

Legtovább a székelyek használták, a rovásírásos emlékek javarészt 

tőlük származnak az 1450–1550 közötti évekből.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 A legismertebb rovásírásos nyelvemlékek a következők: 

 

1. Székelyderzsi tégla (XIII–XV.sz.) 

2. Karácsonyfalvi toronyfelirat (XV.sz.) 

3. Csikszentmihályi templomfelirat (1501) 

4. Bögözi freskófelirat (XVI. sz) 

5. Konstantinápolyi falfelirat (1515) 

6. Énlaki mennyezetfelirat (1668) stb. 

 

 

A letelepült magyarság a X. században új kultúrközösségbe 

kapcsolódott., az Európa-szerte használatos latin nyelv lett az akkor 

megalakult  állam hivatalos nyelve. A papok voltak az írástudók, akik 

a középkor szellemének megfelelően az egyházról és az egyháznak 

írtak. Az első nyelvemlékeink mégsem vallásos tárgyúak, hanem jogi 

okiratok. Ezek az idegen (görög, latin stb.) nyelvű írások azért 

értékesek számunkra, mert a bennük előforduló számos személy- és 

földrajzi név, és a közbe iktatott rengeteg magyar kifejezés 

bizonyítja, hogy nemcsak a későbbi századokban, hanem már a 

kezdetekben is az ügyintézés nyelve a magyar volt. E művek írói 

latinul csak írtak, de magyarul gondolkoztak. 

 A mohácsi vészig kb. másfélszáz ezer többnyire latin és 

félszáznyi magyar nyelvű írásemlék maradt ránk. A könyvnyomtatás 

korától kezdve pedig a nyelvemlékek száma egy-egy korszakban 

csak tízezres számokkal fejezhető ki. 

 Nyelvemlékeink becses értékei a magyar és a többi finnugor 

nyelvnek egyaránt, mivelhogy a legjelentősebb permi-finn, finn és 

észt nyelvemlékek csak a későbbi évszázadokban íródtak, sok 

finnugor népnek pedig (pl. manysi, hanti stb.) csak a szovjet hatalom 

hozta meg az írásbeliséget. 

 

 

 

 



 

A magyar nyelvemlékeknek öt típusát különböztetjük meg: 

 

I. Szórványok: a/ Külföldi (arab, görög, nyugati) szórványok 

   b/ Magyarországi szórványemlékek 

 

II. Szövegek:  

    1. Kéziratos szövegek: a/  latin nyelvű kódexek 

         b/ magyar nyelvű kódexek 

         c/ világi tárgyú szövegemlékek 

    2. Nyomtatott szövegemlékek:  

         a/ vallásos tárgyú nyomtatott szövegek 

         b/ világi tárgyú nyomtatott szövegek 

 

III. 1. Glosszák 

      2. Szójegyzékek:       a/ kéziratos szójegyzékek 

         b/ nyomtatott szójegyzékek 

      3. Szótárak:                a/ kéziratos szótárak 

         b/ nyomtatott szótárak 

 

IV. Felsorolások:              a/ névjegyzékek 

         b/ tárgylajstromok stb. 

 

V. Nyelvtanok  

 

 

 Szórványemlékek 
 

 A magyar nyelv legkorábbi emlékei szórványok: idegen 

nyelvű szövegekben előforduló magyar földrajzi nevek, 

személynevek és szókapcsolatok. A magyar neveket nem lehet 

lefordítani, ezért az idegen szövegírójának ”nolens-volens” eredeti 

magyar formájukban kellett azokat leírni, ezzel egyúttal biztosítva az 

egyértelműséget ( ez különösen a jogi okiratokban volt fontos). 

 A szórványemlékek két nagy csoportra oszlanak: a/ külföldi 

és b/ magyarországi (latin) szórványemlékekre. A külföldi 



szórványemlékek az arab és perzsa geográfusok által közölt adatok, 

akik kereskedelmi útjaik alkalmával ismertették az általuk felkeresett 

népek életét. Ebbe a csoportba tartoznak a politikai-történeti jellegű 

bizánci-görög munkák is, amelyek szerzői főképpen a politika 

szempontjából foglakoztak a magyarsággal. Hasonló jellegűek 

továbbá a nyugat-európai szórványok is. A magyarországi 

szórványemlékek zöme a XII. század utáni korszakból származó jogi 

okirat, ugyanis III. Béla uralkodása előtt csak alkalomszerűen 

állítottak ki okiratokat. 

 A szórványemlékek főleg a magyar szókincs hangalakjára, 

állományára vonatkozólag szolgáltatnak értékes adatokat, a nyelvtani 

rendszer egyéb alakjait kevésbé ismerjük meg a szórványemlékekből. 

Mindenesetre akkor indult meg a magyar helyesírás kialakulása és 

egységesülési folyamata, amely a legújabbkori helyesírásunknak is az 

alapja. 

 

 

A legismertebb szórványemlékeink: 

 

nyelve szerzője megnevezése kora 

a/ 

1.arab-

perzsa 

2.    -//- 

3.    -//- 

 

Ibn Ruszta 

 

Al-Gardizi 

Al-Bakri 

 

A becses drágaságok 

könyve 

A híradások ékessége 

Az utak és országok 

könyve 

 

930 

 

1050 

 

1080 

4.bizánci-

görög 

5.    -//- 

Konstantinosz 

Pordhyrogemetos 

Kinnamos 

A birodalom 

kormányzásáról 

Epitomé 

 

950–951 

1180–83 

6.latin 

 

Liutprand 

 

Antapodosis 

 

959–962 

 
b/ 

7.görög 

 

8.latin 

 

- 

 

- 

 

A veszprémvölgyi apácák 

adománylevele 

A tihanyi apátság 

 

1002 

előtt 

 



 

9.    -//- 

 

10.  -//- 

 

11.  -//- 

12.  -//- 

13.  -//- 

 

- 

 

- 

 

- 

Anonymus 

Kézai Simon 

alapítólevele 

A dömösi prépostság 

adománylevele 

A tihanyi apátság 

birtokösszeírása 

Váradi Regestrum 

Gesta Hungarorum 

Gesta Ungarorum 

1055 

 

1138 

 

1211 

1208–35 

1200 

1282–85 

között 

 

 

 

 

 Szövegemlékek 

 

Azokat a nyelvemlékeket, amelyek magyar nyelven hosszabb, 

összefüggő szövegeket tartalmaznak – szövegemlékeknek nevezzük. 

Kezdetben csak (a XII. századtól) a latin nyelvű egyházi kódexek 

(anyakódexek) kisebb-nagyobb terjedelmű magyar szövegei ezek 

(ún. vendégszövegek). A XV. század közepétől már magyar nyelvű 

kódexeket is írnak, természetesen ezek is a latin nyelvű kódexek 

mintájára, a kor szellemének megfelelően főképpen vallásos 

tartalmúak. A XV. század végétől sok világi tárgyú szöveg is 

megjelenik. Előszeretettel foglalkozunk a magyar történelemmel, azt 

geszta- (az események okozati összefüggését követve) vagy 

krónikaszerűen (az események szoros időrendjét követve) írják le az 

utókor számára. A XVI. századtól kezdve nyomtatott szövegek 

jelentik egy újabb korszak kezdetét a magyar szellemi életben.  

A magyar vendégszövegek és kódexek száma a XV. század előtt 

nagyobb lehetett, ezt bizonyítja az eléggé megállapodott helyesírásuk 

és fejlett stílusuk, annak ellenére, hogy egyes kódexek 

mondatszerkesztése erős latin hatást mutat.  

Ezek a fennmaradt szövegek igen fontosak a magyar nyelvtörténeti 

kutatás számára, mert belőlük következtetni tudunk az akkori magyar 

nyelv mondatszerkesztési szabályaira, eszközeire (jelek, ragok, 



segédszavak használata stb.) és a stílus sajátos problémáira is (lásd a 

következő táblázatot). 

 

 

2. Nyomtatott szövegek  

A könyvnyomtatás jelentőségére korán felfigyeltek Magyarországon, 

már 1472-ben nyomdát létesítettek Budán. A néhány évig működő 

nyomda legjelentősebb terméke a latin nyelvű Budai Krónika (1473). 

Ezután sokáig nem volt nyomda az országban a zavaros politikai 

események miatt. A magyar nyelvű könyveket főként Bécsben 

Krakkóban és Grácban adták ki.  

A XVI. században az első nyomdát Magyarországon Sylveszter János 

létesítette a Vas megyei Újszigeten. A nyomda első terméke, 

Sylveszte4r latin nyelvű magyar nyelvtana, a Grammatica Hvngro-

Latina 1539-ben jelent meg.  

Híres nyomda létesült 1550-ben Hoffgreff György és Heltai Gáspár 

vezetésével Kolozsvárott is. Vándornyomdák is működtek az ország 

különböző helyein ( Magyaróvár, Debrecen, Kassa stb.).  

Legfontosabb szövegemlékeink: 



 

 



 

 



 
 



 
 



 
 



A XVII –XVIII. század ismertebb nyomdái Pozsony, Nagyszombat, 

Győr, Buda, Kassa, Pest, Kolozsvár, Nagyszeben városában voltak. E 

nyomdák működését rendszerint vallásos szervek irányították, de 

voltak nyomdák német származású családok (a Hoffhalter, Trattner, 

Landerer. Weber családok) birtokában is. Nevezetes nyomdászok 

voltak Misztótfalusi Kiss Miklós és Kapronczai Ádám.  

E kor, a XVI –XVII. század rendkívüli egyéniségeket produkált, akik 

tudásukat, tehetségüket főképpen vallásos munkák megírására, 

vallási tételek bizonyítására fordították, holott megoldásra vált 

számos gazdasági, politikai probléma. Kétségkívül maradandót 

alkottak, református részről: Sylveszter János, Batizi András, Sztárai 

Mihály, Mélius Juhász Péter, Dávid Ferenc és sokan mások; a 

katolikus szerzők közül Telegdi Miklós, Monoszlói András, Pázmány 

Péter, Káldi György és még sokan mások. Életművükben 

legmaradandóbb az, hogy műveiket magyarul írták, szinte 

„felfedezik” a magyar nyelvet, igaz, a szükség is rájuk kényszeríti a 

felfedezést, mert csak ezen a nyelven tudtak szólni a néphez, ui. a 

népet akarták meggyőzni a „szó fegyverével”, a különböző 

vallásfelekezetek igazáról. Nemcsak használják, hanem már 

tudatosan művelik is a magyar nyelvet. Kétségkívül a korban indul 

meg a magyar irodalmi nyelv kialakulásának folyamata. Ezt a 

folyamatot elősegíti az imént említett hitvitázó tevékenység és a 

központi hatalom meggyengülése (a társadalom ugyanis nemcsak 

vallási és gazdasági téren volt megosztott, hanem politikailag is: az 

ország három részre szakadt), továbbá a könyvnyomtatás 

meghonosodás és az újra kibontakozó humanista szellem. A XVI. 

században több mint kétszáz világi tárgyú írásmű jelent meg, 

amelyeknek tárgya, témája maga az ember. 

Természetesen a latin nyelv nem szűnt meg a kultúra, a hivatalos élet 

nyelve lenni, sőt a XVII –XVIII. században mintha újra visszanyerte 

volna eredeti „fényét”. De mindhiába. A magyar nyelv fejlődését 

feltartóztatni nem lehetett, pedig a 150 éves török hódoltság, majd 

később a mind jobban erősödő Habsburg-uralom mindent megtett 

ennek érdekében.  

A XVII–XVIII. századból származó sok ezernyi világi nyelvemlék, 

irodalmi és tudományos művek, rendkívül értékesek nyelvtörténeti 



szempontból is, mert e művek tanulmányozásával végigkísérhetjük a 

magyar nyelv fejlődésének egyes szakaszit.  

Balassa és Rimai versei, Apáczai János és Pápai Páriz Ferenc 

tudományos munkássága, Zrínyi és Gyöngyösi versei, a Rákóczi-

felkelés irodalmi hagyatéka, különösen Mikes Kelemen törökországi 

levelei, Faludi és Bessenyei irodalmi munkássága, a felvilágosodás 

nagyjainak (Batsányi, Kármán, Baróti Szabó Dávid, Kazinczi, Révai, 

Verseghy, Kölcsey stb.) irodalmi és tudományos munkássága 

fémjelzik azt a hosszú utat, amelyet a magyar nyelv megtett a teljes 

kibontakozásig. 

Természetesen a nagyszámú nyomtatott szövegemlékek is két részre 

osztódnak tartalmuk szerint:  

 

vallásos (A)  és  

világi (B) tárgyú szövegemlékekre. 

 

Ezek közül a legismertebbeket a XVI. századból táblázatba foglaltuk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



GLOSSZÁK. SZÓJEGYZÉKEK. SZÓTÁRAK 

 

Glosszának az írott vagy nyomtatott szövegek, szavak vagy 

kifejezések magyarázatát nevezzük. A magyarázatot általában a latin 

szöveg megértésére az olvasó vagy maga a szerző többnyire a 

lapszélre (marginálisglossza), vagy a sorok közé 

(interlineárisglossza), írta a latin szavaknak vagy kifejezéseknek a 

magyar értelmezését. A glosszák nem alkotják az eredeti szöveg 

szerves részét, mint a szórványok, csak értelmező, magyarázó 

szerepük van a szövegben. 

Az ismertebb glosszák a következők: 

Megnevezése Kora Tartalma Nevezetessége 

1. Vatikáni Glosszák  

13.sz.vége 
 

4 szó 
 

– 
2. Leuveni Glosszák 

 

 

14.sz.eleje 

9 szó OMS 

anyakódexében 

található 

3. Mondseei Glosszák 14.sz.vége 3 szó – 

4. Marosvásárhelyi 

Glosszák 

1410 11 szó – 

5. Schlägli Glosszák 

 

1420–33 130 szó Hortularium 

nevű latin 

szövegben 

6. A Sermones 

Dominicales 

Glosszái 

1470 Sok száz 

szó és 

kifejezés 

Latin 

szentbeszédben 

található 

7. Szalkai László 

Glosszái 

1490 Sok száz 

szó és 

kifejezés 

i-ző 

nyelvjárásban 

íródott 

8. Kolozsvári 

Glosszák 

1577 Sok száz 

szó 

Egy 1518-ban 

kiadott latin-

magyar 

szótárban 

található 



 

 

Szójegyzékeknek (nomenclaturáknak) nevezzük a könnyebb 

elsajátítás végett fogalomkörök szerint csoportosított latin szavakat, 

amelyek mellé vagy fölé odaírták a magyar megfelelőket is.  

 

 

 
 

 

 

 



Szótárak 
 A szótár (vocabularum) olyan szógyűjtemény, amely 

ábécérendbe szedett latin szavak értelmét magyar megfelelőkkel 

magyarázza. A latin szavakat, kifejezéseket gyakran több nyelven is 

értelmezték, így keletkeztek a középkor folyamán a többnyelvű 

szótárak. Ezek többnyire már nyomtatásban jelentek meg, s nagyon 

hamar kiszorították a használatból a szójegyzékeket ésszerűbb 

felépítésük miatt. 

 A régi magyar szótáraknak is két típusát különböztetjük meg: 

A) kéziratos és 

B) nyomtatott szótárakat. 

Ezek közül a legismertebben a következők 

 



 

Felsorolások 
 Ide tartoznak a leltárak, adójegyzékek, számadások, 

tárgylajstromok, tulajdonnévjegyzékek stb. Nemcsak 

nyelvtörténetileg, hanem kultúrtörténetileg is nagyon értékesek, mert 

megismerhetjük belőlük a régmúlt idők közhasználatú szavait, 

kellékeit. 

 A legismertebb felsorolások: 

 

 

 
  

 

Nyelvtanok 
 

 A nyelvtan valamely nyelv szabályainak rendszerezésével és 

ismertetésével foglalkozó tanítások összessége. Lényegében a régi 

nyelvtanok (grammatikák), nyelvkönyvek a legigazibb 

nyelvemlékek, mert a régi idők nyelvtudományi szemléletének, a 



nyelvi tények rendszerének leghívebb tükrözői az eddig említett 

összes nyelvemlék-típus között. 

 A magyar nyelvre az első részletmegjegyzés Husz János 

tollából körül keletkezett az Orthographia Bohemica című 

munkájában. Majd Galeo –tto Marzio De…dictis ac factis regis 

Mathiae című munkájában (1484-87) már hangrendszerről, a 

szókincsről, sőt még a magyar nyelvjárásokról is ír, igaz, nem nagy 

részletességgel. Bizonyosan tudjuk, hogy Janus Pannonius magyar 

nyelvtant írt latin nyelven, de munkája elveszett. 

 Fontosabb nyelvtanaink a következők: 

 



 

A MAGYAR NYELVEMLÉKEK HELYESÍRÁSÁRÓL 

 

 A magyar nyelvemlékek helyes olvasása, helyes értelmezése 

nagyon fontos, mert csakis így tudjuk felhasználni, a nyelvtörténet 

szempontjából értékelni. A magyar nyelv egyes hangjainak jelölése 

az idők folyamán sokszor változott, a betűknek nem mindig volt 

egyforma hangértékük. Egy-egy hang értékét végső soron a 

szövegkörnyezet és a szokás döntötte el. 

 A magyar hangok betűképének egy része, pl. 

p,b,t,d,g,f,m,n,r,l,z,a,o,e,i betűké nagyon régi, jelölésük a XI. 

századig megy vissza, és szinte változatlan az idők folyamán. 

Ellenben a többi hangok jelölésében több-kevesebb változást 

tapasztalunk, mind a mássalhangzók, mind a magánhangzók terén 

egyaránt, ezért van egy-egy nyelvemléknek több olvasata is. 

 Az írásrendszer tehát szintén fejlődött, a fejlődést a 

hagyományhoz, a régihez való ragaszkodás, másrészt az egyes 

korokban megváltozott kiejtéshez történő igazodás jellemezte. A 

magyar helyesírás története lényegében a hagyomány és az újítás 

állandó küzdelme egymással, amelynek végső eredménye napjaink 

helyesírási rendszere. 

 A XI. században megalakult magyar királysággal egyidejű a 

magyar oklevélírás, amelynek a nyelve latin, kivéve néhány korai 

görög nyelvű okiratot. Bennük bőségesen találunk a magyar nyelv 

korai történetére vonatkozó magyar szavakat és kifejezéseket. A XII. 

század előtti időt „Oklevéltelen vagy írásreakciós” kornak nevezzük, 

mert abból az időből mindössze 40 oklevél maradt ránk, az is részben 

másolatokban. Ez azzal magyarázható, hogy a király nagyrészt még a 

kor szokása szerint szóban intézkedett jogi ügyekben, 

birtokadományozásokról és alapításokról. Valószínűleg sokkal több 

oklevél lehetett, de a háborúk következtében sok elpusztult.  

 A szervezett oklevélírás III. Béla király idejében kezdett 

kialakulni, aki az akkori görög császári kancellária mintájára 1181-

ben átszervezte a magyar királyi kancelláriát. Ez azt jelentette, hogy a 

tárgyalásokról vagy birtokadományozásokról stb. írásos bizonyságot, 

oklevelet kellett kiadni. Sok oklevelet kellett kiállítani a 



megszilárdult feudális rendszerben, így egyre több „hiteles hely” 

(loca credibilia) létesült az ország különböző helyein, főképpen 

egyházi, de később már világi hivatalok is jogot kaptak oklevelek 

kiállítására. Ebben az időben az oklevelek írói már latinul író 

magyarok voltak, akik az új oklevelek mellett számos 

megrongálódott régi oklevelet is újra kiállítottak.  

 A rendszeres írástevékenységnek az lett a következménye, 

hogy a magyar szavak hangjelölése egységesült a latin nyelvű 

oklevelekben. A királyi kancellária helyesírási gyakorlata 

fokozatosan érvényesül az egész magyar nyelvterületen, ami 

végeredményben nemcsak a középkori, hanem a legújabb kori 

magyar helyesírás alapja is.  

 A kancelláriai helyesírás hatásának időszakát 4 nagyobb 

fejlődési szakaszra, illetve korszakra oszthatjuk.  

 Az első korszak jellemző sajátossága, hogy a problematikus – 

a latin nyelvben hiányzó – hangokat egyjegyű betűkkel jelölték, azaz 

egy-egy jel több egymáshoz közel álló hangot jelöl, pl. az s jelöli az 

s-et és a zs-t, a z jelöli az sz-et és a z-t, a c jelöli a c-t, a cs-t és néha a 

k-t is. A palatalizált hangokat szintén egyjegyű betűkkel jelölik: a t 

jelöli a t-t és a ty-t, a l pedig a ly jele is, a ny hangot többnyire n-nel, 

de néha gn kapcsolattal is jelölik. A palatalizált d hangot pedig g-vel 

vagy ennek magánhangzós kapcsolatával – gi– , vagy gy-vel jelölik. 

Ebben a korban rögződik a s hang s-sel történő jelölése, valószínűleg 

a hittérítésben résztvevő észak-olaszországi papok hatására (erre a 

tényre utal a gn betűkapcsolat használata és a palatalizált d hang g-

vel történő jelölése, mivel a régi magyarban ez jórészt dzs-nek 

hangzott). 

 A második korszak 1111 –13-tól a zobori apátság okleveleivel 

kezdődik. Ebben a korszakban a latinban ismeretlen hangok 

jelölésére már főképpen összetett betűket használtak, s ezzel még 

bonyolultabbá válik a hangjelölés. Pl. az sz hangnak többféle jelölése 

is előfordul: s.z.sc,és c, a c hangnak c,z,cz,zc,sc, a cs hangnak pedig 

c,s,sc,z,és ch jelölése is előfordul. A k hangot is háromféleképpen 

jelölik: k,c.q. a palatalizált ny és ly hangok jele: in és il. A fehérvári 

keresztesek birtokainak 1193. évi összeírólevelében. A II. 

korszakokleveleinek hangjelölése külön-külön is eltér egymástól. 



 A harmadik korszak II. Endre király uralkodása idején (1205-

1235) alakult ki. Jellegzetessége az, hogy az oklevelek írása 

egyszerűsödik és egységesül. Tulajdonképpen ebben a korban kezd 

terjedni a III. Béla alapította királyi kancellária helyesírási 

gyakorlata. Itt a következő hangjelölési rendszer alakult ki: a v, u, ü 

hangokat w-vel , u-val , néha v-vel is jelölik , az i , j hangok jele: y , 

de ritkán i is. Az ö, ő-t általában eu (ew)-val, az o, ó hangokat pedig 

ou(ow)-val jelölik. Továbbá a z, sz hangok együttes jele a z, de néha 

a sc is , az s-nek , zs-nek pedig az s, ritkán a z is, a c-nek, cs-nek csak 

a ch. A palatalizált hangokat még egyjegyűen jelölik:, t,g,n,l,. 

Ritkábban ugyan, de már megjelennek e korban mai alakjukban is: 

ty,gy,ny,ly. A k-t k-val jelölik, de még c-vel jelölik. E kor sajátsága 

még a magánhangzók kettőzése: oo, aa, de ez még nem általános. 

Gyakori a h használata főleg a th (gh) hang jelölésénél.  

 A XIV. század elején a királyi kancellária helyesírási 

gyakorlata egységesült és megszilárdult, természetesen ez már az un. 

A kancelláriai helyesírás IV. korszakában történik, e korszak jelölési 

rendszere a következő volt: a v,u, ü hangok együttes jele a w, az ö,ő-t 

ew-vel és az ó-t o (oo)-val jelölték. A többi hosszú magánhagzó 

betűkettőzése általánossá válik ebben a korban. A sz, z hangokat z-

vel, a s-t , a zs-t pedig s (ſ)-sel, a k hangot k-val, a c,cs hangokat cz-

vel és ch-val is jelölik. Ekkor lett általánossá a palatalizált hangok ma 

is érvényben lévő ty,gy, ny,ly betűkapcsolatos jelölése. A 

mássalhangzók hosszúságát még mindig nem jelölik. A királyi 

kancellária helyesírásának normái nemcsak a szórványemlékekben 

érvényesülnek, hanem a korai szövegemlékekben és többé-kevésbé a 

magyar nyelvű kódexek helyesírásában is, sőt a királyi kancellária 

által kialakított betűjeleket megtaláljuk a mai magyar nyelv 

hangjelölésében is. A királyi kancellária helyesírásával íródtak a kor 

összes okiratai. Vannak azonban nem kancelláriai eredetű 

nyelvemlékeink is, ezeket nem a kancelláriában írták, nem jogi 

rendeltetéssel. Ezek a vallási és világi tárgyú nyelvemlékeink. 

Ezeknek a helyesírása szintén a kancelláriai helyesíráson alapul, de a 

köztük lévő kapcsolat nem közvetlen. Van azonban két olyan 

nyelvemlékünk, amelynek helyesírása megegyezik korának 

kancelláriai helyesírásával: a Halotti Beszéd és a Szabács Viadala, az 



előbbi a XII –XIII. század, az utóbbi pedig a XV. század második 

felének kancelláriai helyesírásával egyezik. A többi nyelvemlék 

helyesírásában lényeges eltérések, különbségek vannak. 

Legfeltűnőbb Anonymus Gestájának helyesírása, ez egyáltalán nem 

egyezik a korabeli kancelláriai helyesírással (pedig Anonymus maga 

a királyi kancelláriának is tagja volt). 

 Rendkívül érdekes, hogy a XIV. századi nyelvemlékek 

helyesírási sajátosságai megegyeznek a királyi kancellária XII. 

századi hangjelölési rendszerével. Ilyen például az Ómagyar Mária-

siralom, a Gyulafehérvári Sorok, a Königsbergi Töredék, a 

Königsbergi Töredék Szalagjai stb. (az utóbbiak német nemzetiségű 

egyén írása). 

 Feltételezik, hogy volt egy irodalmi vagy könyvhelyesírás, 

amely a XII. században keletkezett és rögzítődött a későbbi 

helyesírási gyakorlatban, még a XV. századi Huszita Biblia 

helyesírása is ezt tükrözi. 

 Az úgynevezett szójegyzékek helyesírása szintén egy 

évszázaddal korábbi helyesírási gyakorlatot tükröz, különösen a 

Besztercei Szójegyzék, a Schlägli Szójegyzék stb. esetében 

tapasztalható ez a jelenség. 

 A kézzel írott könyveknek, a kódexeknek a helyesírása 

szintén a kancelláriai gyakorlaton alapszik, mégpedig a kancelláriai 

helyesírás XIV. századi változásait tükrözi, ami arra enged 

következtetni, hogy a kódexek valamely korábbi nyelvemlékek 

folytatásai, amelyeket napjainkban nem ismerünk. A kódexek 

hangjelölése általában a következő: sz, z – z; s, zs – s;  c, cs –ch; ty, 

gy, ny, ly – ty, gy, ny, ly;  k – k;  v,u – a szó elején y, a szó 

belsejében u;  ü,ű – v;  ö,ő – ev (ew); j,i – y a szó elején i;  j – i;  a 

hosszú magánhangzók – ee,aa; egyes mássalhangzók után h-t írnak, 

pl. th, bh. Ez a helyesírási norma leginkább a kancelláriai helyesírás 

III. korszakával egyezik. Ebből következik, hogy a kódexek 

helyesírása, a könyvhelyesírás még a XIV. század elején 

keletkezhetett. 

 A kódexek korában megjelent egy új rendszerű, úgynevezett 

mellékjeles helyesírás, amely főképpen a Huszita Biblia: A Bécsi–, a 

Müncheni– és az Apor–Kódex írását jellemzi. Pl: sz,z – ż ź; s,zs –s ś; 



c,cs – c; ty,gy,ly,ny – ť, ģ, ĺ, ń; k – palatálisok előtt k, másutt –c; g – 

ġ;  v,u – a szó elején v, a szó belsejében u;  ö – o; e,ë – è, e, é. A h 

hang itt is használatos a mássalhangzók után (th, bh). Ez a 

hangjelölés már megkülönbözteti a sz, zs, ü hangokat. A hosszú 

magánhangzókat továbbra is betűkettőzéssel jelölik. Szórványosan 

jelölni kezdik a mássalhangzók hosszúságát, szintén betűkettőzéssel. 

 E hangjelölési rendszer a cseh helyesírás hatását mutatja. A 

huszitizmussal terjedt el, mivel a Prágában tanuló magyar szerzetesek 

a huszita tanok hatására lefordítják magyarra a bibliát. Ez a 

mellékjeles írásgyakorlat behatolt a ferencesek által írt kódexekbe is 

(Teleki–Kódex, Guary–Kódex, Nádor–Kódex stb.). A mellékjeles 

írásgyakorlatnak számos változata alakult ki, a kancelláriai 

helyesírással váltakozva is alkalmazták, nemegyszer következetlenül, 

mint pl. a Lobkovitz – Kódexben is. 

  A XV – XVI. századi kéziratos világi nyelvemlékek 

helyesírása szintén a kancelláriai helyesíráson alapul (pl. a Szabács 

Viadaláé) (IV. korszak). A többi világi tárgyú emlék helyesírása is 

ezt tanúsítja, bár egyes hangok jelölésében jelentős az eltérés. 

 A XVI. században, a mohácsi vész utáni zavaros állapotok 

ellenére számos tényező kedvezett az anyanyelvi műveltség 

kibontakozásának. A többi között a protestantizmus elterjedése, a 

könyvnyomtatás meghonosodása. A kor humanista szelleme is 

elősegítette az anyanyelv művelését, noha a szellemi élet sajátosan 

megosztott volt, méghozzá vallási alapon. 

 Vallási felekezetek szerint különbséget mutat a XVI. és XVII. 

századi magyar helyesírás is. A protestáns szerzők, mint Sylveszter, 

Heltai és Károlyi műveikben az ún. protestáns helyesírást alakították 

ki, amelyet Dévai Bíró Mátyás Orthographiája és Szenci Molnár 

Albert nyelvtana (1610) rögzített. Az ún. katolikus helyesírást Káldi 

György és Pázmány Péter művelte, ennek szabályait véglegesen 

Pereszlényi Pál foglalta össze (1682). 

 A kancelláriai helyesírás azonban nem tűnt el egyszerre, még 

a XVI. század második felében is előfordul keveretlen, tiszta 

alakjában. Ezt használta a királyi kancellárián, a hiteles helyek 

megbízottjain és a világi papságon kívül az arisztokrácia is 

levelezésében. A nyomtatványokban azonban nem érvényesültek a 



kancelláriai helyesírás normái, elsősorban a vallási ellentétek 

(hitviták), és nyomdatechnikai okok miatt, a könyvnyomtatás ugyanis 

a XVI. század első évtizedeiben teljesen a protestantizmus 

szolgálatában állt (Erdély viszonylagos függetlenségének 

köszönhetően az új eszmék és új technika szerencsés találkozásáról 

beszélhetünk). Csupán Pesti Gábor nyomtatott munkái jelentek meg 

Bécsben kancelláriai helyesírással (Novum Testamentum, 1536. 

Aesopus, 1536. Nomenclatura, 1538).  

 A XVI. század első tudatosan megszerkesztett helyesírási 

rendszere Sylvester János munkáiban nyilvánult meg, amelyeket 

Sárváron nyomtatott 1539-ben, ill. 1514-ben. E helyesírásra 

kétségkívül hatott a Huszita Biblia helyesírása, amelynek fő 

jellegzetessége, hogy igyekszik minden hangot megkülönböztetni. 

Sylvester helyesírásának problematikus jelei a következők: sz –β; z – 

z; s – ſ /s; zs – Þ; c – ćz; cs –cz; ty, gy, ny, ly –ť,g’, ľ, n’; k –k; g –g 

(e, i előtt gh) ; v, u – u (ritkán v) ; i, j – i (a szó végén y); ö – o; ü – u 

(v); hosszú magánhangzók –ā, ō, ū, ę, î, (ô, û). 

 E kor helyesírására hatottak a krakkói nyomda termékei is, 

mert mint látjuk, a magyar magánhangzók hosszúságát nem 

betűkettőzéssel, hanem ékezettel jelölték. A református lengyelek 

átvették ugyanis Husz helyesírási rendszerét. A lengyel nyelvben 

akkor még meglevő hosszú magánhangzók mennyiségi 

különbségeinek jelölésére, így a magyar hosszú magánhangzók ma is 

érvényes ékezetes (mellékjeles) jelölése e korból származik. A 

krakkói nyomda helyesírási gyakorlatát tükrözi Dévai Bíró Mátyás 

Orthographia Ungarica című munkája is (1539). A magánhangzókat 

így jelöli: v, u –a szó elején v, másutt u; j, i – i (a szó végén y); ö – o;  

ü –ü; hosszú magánhangzók á, é, e, u. 

  A protestáns helyesírás nagy egységesítője Heltai Gáspár 

volt, aki az 1560-as években kialakította a maga helyesírását a 

kolozsvári nyomdában. Az ő helyesírásában három helyesírási 

gyakorlat érvényesül: a kancelláriai helyesírás, Sylvester János és a 

krakkói nyomtatványok helyesírása. Ez a minden hangra kiterjedő 

következetes rendszer szolgált alapjául a későbbi protestáns 

helyesírásnak. Hangjelölési rendszere a következő: sz –s, sz; z –z; s –

ſ, s; zs –s; c –tz; cs – cz (ch), k előtt ts; ty, gy, ny, ly –ty,gy, ny, ly; k–



k a szó végén c,kk,ck; v,u – a szó elején v, másutt u; j – a szótag 

végén y; i –i; ö –o; ü –u; nyílt e – ẹ; hosszú magánhangzók: á, ó, ú (a 

szó elején v’), é, í. Nem következetesen , de már jelöli a hosszú  

magánhangzókat. 

 Heltai helyesírási gyakorlata az akkori protestáns 

nyomtatványokban érvényesült, rögzítődött. Végső soron két 

népszerű protestáns könyv alapozta meg elterjedését: Károli Gáspár 

Bibliája (1590) és Szenci Molnár Albert Zsoltáros Könyve (1607), 

melyek nagyrészt Heltai helyesírását követik. 

 

A nyelvemlékek elemzéséről 

 

 A nyelvtörténet legfontosabb forrásanyagai a nyelvemlékek, 

ezért, szinte felfedezésük időpontjában megkezdődik egy komoly 

tudományos munka, amely az irat tartalmán kívül hitelességét, 

eredetiségét, nyelvezetének jellegzetességeit vizsgálja. Először is 

ajánlatos a tárgyalandó (vagy legalábbis a hozzá hasonló típusú) 

nyelvemlék szakirodalmával megismerkedni. Egy-egy 

nyelvemléknek ugyanis néha többféle magyarázata is lehetséges.  

 A nyelvemléket vizsgálhatjuk részlegesen, azaz csak egy-egy 

részletproblémáját, egy-egy speciális nyelvtörténeti sajátosságát, pl. a 

nyelvemlék magán- és mássalhangzórendszerét, esetleg csak az 

igeragozását, vagy névszóképzését stb.. az egyetemi hallgatók 

többnyire ilyen feladatokat kapnak a nyelvtörténeti gyakorlati 

foglalkozásokon, sőt néha szakdolgozatot és diplomamunkát is írnak 

egy-egy nyelvemlék sajátos nyelvi jellegzetességéről. 

 Ha pedig a nyelvemléket hangtani, szótani és mondattani 

szempontból is vizsgálják, ezt teljes elemzésnek nevezzük. Főképpen 

akkor alkalmazunk teljes elemzést, ha meg akarjuk állapítani a 

nyelvemlék keletkezési idejét, helyét, meghatározni szövegének 

íróját, azt, hogy eredeti, vagy másodlagos példánnyal van-e dolgunk. 

 Az elemzésnek bizonyos sorrendje van, tulajdonképpen 

három mozzanata: I. külső elemzés, II. belső elemzés, III. a 

nyelvemlékek szövegeinek összehasonlítása és az elemzés 

összegzése.  

 



I. A külső elemzés történhet :  

1. Az írás módja szerint (fába, kőbe, téglába, kézirat, 

nyomtatvány stb.). 

2. Az írásuk tárgya szerint (alapító-, adománylevelek, 

végrendeletek, egyházi okirat, vers, lapszéli jegyzet stb.). 

3. A nyelvemlék típusa szerint (szórvány-, szövegemlék, 

glossza, tárgylajstrom, nyelvtanok stb.). 

4. Az írásrendszere szerint (arab, görög, latin, gót, cirill). 

5. Külső közvetett kritériumok: a papír jellege, vízjele, a tinta 

minősége, a könyv kötése szerint stb. 

II. Belső elemzés: 

1. A helyesírás szempontjából: igyekezzünk megállapítani a 

magánhangzók és a mássalhangzók jelölésének sajátosságait. 

A nagy- és a kisbetűk, valamint az egybeírás és a különírás 

helyesírási sajátosságait. Az írásjelek jellegzetes használatát, 

az elválasztás, valamint a szavak rövidítésének típusait. A 

kiejtés és a szóelemzés, továbbá az egyszerűsítés helyesírási 

elvei érvényesítésének mértékét. Összegezzük az 

eredményeket. 

2. A nyelvemlékek hangtani vizsgálata: 

a) a mássalhangzók minőségi (vokalizáció, 

palatalizáció, depalatalizáció, affrikálódás, 

dezaffrikáció, spirantizálódás, zöngülés, 

zöngétlenülés, asszociációs hangváltozások) és 

mennyiségi (a mássalhangzók kiesése, betoldása, 

megnyúlása, valamint a mássalhangzótorlódások 

és azok feloldásai szerint), változásai szerint. 

b) Az elemzett szöveg mássalhangzórendszere. 

c) Az egyszerű magánhangzók minőségi (a nyíltabbá 

válás, zártabbá válás, labializáció, delabializáció, 

hasonulás, elhasonulás) és mennyiségi (nyúlás, 

rövidülés, kétnyíltszótagos tendencia, hanghézag) 

változás szerint. 

d) A régi nyelvemlékekben a szóvégi sorvadó 

magánhangzók vizsgálata. 

e) Az elemzett szöveg magánhangzórendszere. 



Az eredmények összegzése. 

 

3. A nyelvemlék szótani vizsgálata:  

a) A nyelvemlék szavainak jelentéstörténete (a 

jelentés terjedelme, tartalma, bővülése, szűkülése, 

a valóságelemek érintkezése és hasonlósága, az 

érintkezésen és a hasonlóságon alapuló átvitelek, 

több ütemű jelentésváltozások, a 

jelentésváltozások okai, a régi és az új jelentés 

viszonya, a szóhangulat változása). 

b) A szófajok történeti sajátosságai a szövegben 

(természete, kettős szófajiságú szók, szófaji 

változások). 

c) Fogalomjelölő szófajok a szövegben. 

d) Egyéb szófajok állapota. 

e) A szótövek történeti szempontú vizsgálata: 

hangrendi átcsapás, szóvegyülés, összetétel, 

képzés, elvonás, a szó szerkezeti vizsgálata. 

f) A névszótövek (egyalakú és többalakú tövek, 

hangzónyújtó tövek, hangzótoldó és hangzóvesztő 

tövek a szövegben, a hangzórövidítő tövek típusai). 

g) Az igetövek elemzése a szövegben (többalakú 

változatlan tövek, hangzónyújtó, hangzóvesztő és 

hangzótoldó tövek, a j-vel, l-lel, sz-szel és d-vel 

váltakoztató v tövű igék). 

h) Igeképzés igéből (gyakorító, mozzanatos és 

visszaható egyszerű és összetett igeképzők azonos 

és nem azonos elemekből). 

i) Igeképzés névszóból (egyszerű és összetett 

igeképzők). 

j) Névszóképzés névszóból (egyszerű és összetett 

képzők, főnévi, melléknévi, határozói igenevek 

képzői). 

k) Névszóképzés névszóból (egyszerű és összetett 

képzők, melléknévképzés, névmásképzés, játszi 

szóképzés, a nyelvújítás szóképzése, a 



jövevényszók szóképzése, agglutinációs vagy 

adaptációs módon keletkezett a képző, produktív-e 

vagy elhomályosult, lappangó jellegű a képző, 

esetleg poliszemantizmusa is van a képzőnek). 

l) A nyelvemlék szóanyagának eredete szerint 

(finnugor vagy a magyar nyelv önálló életében 

keletkezett szavak, idegen eredetű szavak (iráni, 

alán, mongol, perzsa, török (négy réteg), latin, 

francia, olasz, román, szláv, német 

jövevényszavak, átvételük hangtani és 

művelődéstörténeti kritériumai). 

m) A szótani sajátosságok összegzése. 

 

4. a nyelvemlék mondattani elemzése: 

a) A vizsgált szöveg mondatainak viszonyító 

eszközei és azok sajátosságai (névszójelek, 

igejelek, névszóragok, igeragok, továbbá névutók, 

kötőszók, segédigék elemzése). 

b) Az elemzett szöveg sajátos szószerkezetei 

(alanyos, tárgyas, határozós, jelzős szószerkezetek 

jellegzetességei). 

c) A szöveg mondatainak elemzése a lélektani 

folyamatok szempontjából (kijelentő, felkiáltó, 

kívánó), tartalmának pozitív vagy negatív volta 

szerint (állító, tagadó), tartalmának feltételtől 

függő vagy független volta szerint (feltétlen, 

feltételes mondat), szerkezeti felépítése szerint 

(egytagú mondat, tőmondat, bővített mondat és 

összetett mondatok két típusa, mellérendelt, 

kapcsolatos, ellentétes, választó, következetes, 

magyarázó) és alárendelt mondatok (alanyi, 

állítmányi, tárgyi, különféle határozói és jelzői 

mellékmondatok) ). 

d) Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok 

(hasonlító, következményes, feltételes, megengedő 

mellékmondatok). 



A mondattani elemzés összegzése. 

 

III. A nyelvemlékek szövegeinek összehasonlítása és az elemzés 

összegzése. 

 Az elemzett nyelvemlék hangtani, szótani és mondattani 

eredményeit rendkívül tanulságos összevetni, összehasonlítani egy 

másik, korábbi, későbbi vagy egykorú nyelvemlékkel, sőt, ajánlatos 

még a megfelelő nyelvjárási szöveggel is egyeztetni, és kimutatni a 

két szöveg azonosságait és különbségeit. A nyelvemlékek 

összehasonlítása nem csak a részleges, hanem a teljes elemzésével is 

nagyon fontos akkor, ha meg akarjuk állapítani az elemzett szöveg 

keletkezési idejét és helyét, sőt akkor is ajánlatos összevetni, 

összehasonlítani más szöveggel az elemzett anyagot, ha meg akarjuk 

tudni, hogy ki írta, eredeti vagy másodlagos példánnyal van-e 

dolgunk. Természetesen figyelembe vesszük a két elemzett szöveg 

külső és belső elemzése útján kapott eredményeket és végső soron 

ezek azonos és nem azonos jegyei alapján döntünk, illetve 

dönthetünk a nyelvemlék megírásának idejéről és helyéről, és végül 

eredetiségéről is, ami lényegében már a nyelvemlék elemzésének 

végső összegezését is jelenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMZÉSI  MINTA 

 

 

HALOTTI BESZÉD ÉS KÖNYÖRGÉS 

Eredeti szöveg 

 Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. yſa pur eſ chomuv uogmuc. 

Menyi miloſtben terumteve eleve miv iſemucut adamut. eſ odutta 

vola neki paradiſumut hazoa. Eſ mend paradiſumben uolov 

gimilcictul munda neki elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilce tvl. Ge 

mundoa neki meret nu eneyc. yſa ki nopun emdul oz gimilſtwl. 

halalnec halalaal holz. Hadlaua choltat terumteve iſtentul. ge 

feledeve. Engede urdung intetvinec. eſ evec oz tiluvt gimilſtwl. es oz 

gimilſben halalut evec. Eſ oz gimilſnek vvl keſeruv uola vize. hug 

turchucat mige zocoztia vola. Num heon muga nec. ge mend w 

foianec halalut evec. Horogu vec iſten. eſ veteve wt ez muncaſ 

vilagbele. eſ levn halalnec eſ poculnec feze. eſ mend w nemenec. Kic 

ozvc. miv vogmuc. Hog eſ tiv latiatuv ſzumtuchel. iſa eſ num igg 

ember mulchotia ez vermut. yſa mend ozchuz iarov vogmuc. 

Wimagguc uromv iſten kegilmet ez lelic ert. hug iorgoſſun w neki. eſ 

kegiggen, eſ bulſassa mend w bunet. Eſ vimagguc ſzen achſcin mariat. 

eſ bovdug michael archangelt. eſ mend angelcut. hug uimaggonoc 

erette. Eſ uimagguc ſzent peter urot. kinec odut hotolm ovdonia. eſ 

ketnie hug ovga mend w bunet. Eſ vimagguc mend ſzentucut. hug 

legenec neki ſeged uromc ſcine eleut. hug iſten iv uimadſagucmia 

bulſaſſa w bunet. Eſ zoboducha wt urdung ildetuitvl. eſ pucul 

kinzotviatwl. eſ vezeſſe wt paradiſu nugulmabeli. eſ oggun neki 

munhi uruzagbele utot. eſ mend iovben rezet. Eſ keaſſatuc uromchuz 

charmul. Kirl. 

Scerelmeſ bratym uimagomuc ez ſcegin ember lilki ert. kit vr ez 

nopun ez homuſ vilag timnucebelevl mente. kinec ez nopun teſtet 

tumetivc. hug ur uvt kegilmehel abraam. yſaac. iacob. kebeleben 

helhezie. hug birſagnop ivtua mend w ſzentii eſ unuttei cuzicun iov 

felevl iochtotnia ilezie wt. Eſ tiv bennetuc. clamate III. K. 



 

Feltehető egykori olvasat  

Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou 

vogymuk. Mënyi milosztben terümtevé elevé miü isëmüköt Ádámot, 

ës odutta* volá neki pa*ra*dicsumot házoá. Ës mënd 

pa*ra*dicsumben valou gyimilcsëktül mondá neki élnië. Hëon tilutoá 

űt igy fá gyimilcsétűl. Gye mondoá neki, mérët nüm ënëik: isa*, ki 

napon ëmdöl az gyimilcstűl, ha*lálnek ha*láláa*l holsz. Ha*dla*vá 

holtát terömtevé Istentűl, gye feledevé. Engedé ürdüng intetüinek, ës 

ëvék az tilvot gyimilcstűl. Ës az gyimilcsben ha*lálut evék. Ës az 

gyimilcsnek úl keseröü vala* vizë, hugy turkola*t migé szakasztja 

valá. Nüm hëon mogánek, gye mënd ű fajánek ha*lálut ëvék. 

Haraguvék Isten, ës vetevé űt ez munkás világ belé: ës lëün ha*lálnek 

ës pukulnek fëszë, ës mënd ű nemének. Kik azok? Miü vogymuk. 

Hugy ës tiü látjátuk szümtükhel: isa*, ës nüm igy embër múlhatja* ez 

vermöt, isa* mënd azhuz járou vogymuk. Vimádjuk Uromk Isten 

këgyilmét ez lélekért, hugy jorgasson ű neki, ës kegyigygyën, ës 

bulcsássa* mënd ű bűnét! Ës vimádjok szen[t] a*hszin Máriát ë 

boudog Miháël a*rha*ngyëlt ës mënd a*ngyëlkot, hugy vimádjanak 

érëttë! Ës vimádjok szent Pétër urat, kinek adot hatalm oudania* ës 

këtnië, hogy oudja* mënd ű bűnét! Ës vimádjok mënd szentököt, 

hugy lëgyenek neki segéd Uromk szinë eleüt, hugy Isten iü vi- 

mádságok miá bulcsássa* ű bűnét! Ës szobodohha* űt ürdüng 

ildetüitűl ës pukul kínzatujátúl, ë vezessë űt pára*dicsum nyugalma* 

belí, ës adjon neki münyi uruszág belé utat ës mënd jouben részët! Ës 

kíássátuk Uromkhuz hármúl: kyrie eleison! 

Szerelmes brátim! vimádjomuk ez szëgín embër lilkíért, kit Úr ez 

napon ez hamus világ timnücë belől menté, kinek ez napon tëstét 

tömetjök; hogy Úr űt këgyilméhel Ábra*ám, Izsák, Ja*kob kebelében 

helhezjë; hugy bírságnap jutván mënd ű szentëi ës ünüttei küzëkön 

jou felől johtatnia* íleszjë űt! Ës tiü bennetük. Clamate ter: kyrie 

eleison! 



 

Értelmezés  

Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: biza por és hamu 

vagyunk. Mennyi malasztban teremté eleve [Úr] mi ősünket, 

Ádámot, és adta vala neki Paradicsomot házává. És mind[en] 

Paradicsomban való gyümölcsöktől monda neki élnie. Csupán tiltá őt 

egy fa gyümölcsétől. De mondá neki, mért ne ennék: „Bizony, [a]ki 

napon eendel az[on] gyümölcstől, halálnak halálával halsz”. Hallá 

holtát teremtő Istentől, de feledé. Engede ördög intetének, és evék 

az[on] tiltott gyümölcstől, és az[on] gyümölcsben halált evék. És 

az[on] gyümölcsnek oly keserű vala vize, hogy torkát megszakasztja 

vala. Nem csupán magának, de mind[en] ő fajának halált evék. 

Haraguvék Isten, és veté őt ez[en] munkás világ[ba] bele: és [az] lőn 

halálnak és pokolnak fészke, és mind[en] ő nemének. Kik azok? Mi 

vagyunk. [A]hogy is ti látjátok szemetekkel: íme, egy ember sem 

múl[aszt]hatja ez[en] vermet, íme, mind ahhoz járó[k] vagyunk. 

Imádjuk Urunk Isten kegyelmét ez[en] lélekért, hogy irgalmazzon 

őneki, és kegyelmezzen, és bocsássa mind[en] ő bűnét! És imádjuk 

Szent Asszony Máriát és Boldog Mihály arkangyalt és mind[en] 

angyalokat, hogy imádjanak érte! És imádjuk Szent Péter urat, akinek 

ad[at]ott hatalom oldania és kötnie, hogy oldja mind[en] ő bűnét. És 

imádjuk mind[en] szenteket, hogy legyenek neki segedelmére Urunk 

színe előtt, hogy Isten ő imádságuk miatt bocsássa ő bűnét! És 

szabadítsa őt ördög üldözésétől és pokol kínzásától, és vezesse őt 

Paradicsom nyugalmába, és adjon neki Mennyországba utat, és 

mind[en] jóban részt! És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: uram 

irgalmazz! 

Szerelmes Barát[a]im! Imádjunk ez[en] szegény ember lelkéért, [a]kit 

Úr ez[en] napon ez[en] hamis világ tömlöcéből mente, [a]kinek e 

napon testét temetjük, hogy Úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, 

Jákob kebelében helyezze, hogy bírságnap jutva mind[en] ő szentei 

és kiválasztottai között jó felől iktatva élessze őt! És tibennetek. 

Clamare ut: kyrie eleison! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81d%C3%A1m_%C3%A9s_%C3%89va
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96rd%C3%B6g


Bemutatása 

a) Keletkezése 

- 1192-1195 

b) Témája 

- egy temetésen mondott gyászbeszéd 

c) Jellemzői 

A kódex összesen  172  hártyalevélből áll. Tartalmát egy 

teljes miséskönyv, egyházi rendszabályok, naptár, halotti szertartások 

és krónikás följegyzések teszik ki. Legnagyobb részét három kéz írta, 

de a lapszéleken és sorközökben további  harminc kéz írása található. 

A kódex egykor a pozsony megyei Deáki község bencés 

templomának tulajdona volt, innen a pozsonyi káptalan tulajdonába, 

1813-ban a Magyar Nemzeti Múzeum birtokába került. Jelenleg az 

Országos Széchényi Könyvtárban található.  

A 38 soros, latin szövegbe illeszkedő mű két részből áll, egy 

26 soros halottbúcsúztató prédikációból és egy 6 soros imából, 

könyörgésből. Összesen 190 magyar szó fordul elő benne.  

A szöveg első 7 sorát elsőként Pray György jezsuita szerzetes 

és történész ismertette (róla nevezte el a 19. századi 

irodalomtörténész, Toldy Ferenc Pray-kódexnek), a teljes szöveget 

Sajnovics János jezsuita szerzetes publikálta 1771-ben. 

 

d) A nyelvállapotról: 

- kihalt szavak: isa > bizony;  

önöttei az istennek > Isten boldogultjai 

- a magánhangzók még zártabbak: pukul > pokol; ürdüng > ördög; 

nopun > napon; szüm > szem; chomu > hamu; 



- a ragok egy része névutó volt: világ belé > világba; 

uruszág belé > országba 

- a ragok illeszkedése nem alakult ki: halálnek > halálnak; jouben > jóban; 

- az igeidők rendszere gazdagabb volt 

- elbeszélő múlt: mundoa > mondta; tilutoa > tiltotta 

- összetett vagy régmúlt: odutta vola > odaadta vala 

- jövő idő: emdül > eszel = enni fogsz 

 

 

A Halotti Beszéd és Könyörgés első mondatának teljes elemzése 

 

1. mondat: 

Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. 

    yſa pur eſ chomuv uogmuc. (HB) 

 

 

I. Külső elemzés (teljes szöveg alapján) 

1. Az írás módja szerint : kézirat 

2. Tárgya szerint:szentbeszéd és könyörgés 

3. A nyelvemlék típusa szerint: szövegemlék 

4. Írásrendszere szerint: latin ábécés, magyar nyelvű 

5. Külső, közvetett kritériumok: 

A Pray-kódex1192-1195 között keletkezett latin és magyar nyelvű 

kódex, amelyet első tudományos leírójáról, Pray Györgyről (1723-

1801) neveztek el. A kódex műfaját tekintve sacramentarium 

(könyörgésgyűjtemény).A kódex fő nevezetessége a Halotti 

beszédnek nevezett szentbeszéd és könyörgés, amely a magyar nyelv 

első ismert összefüggő nyelvemléke.A kódex többi része latin nyelvű 

misekönyvet, húsvétimisztériumjátékot, kottásénekeket, Könyves 

Kálmán-kori zsinati törvényeket és a legrégibb magyar annalest, az 

úgynevezett Pozsonyi Évkönyveket tartalmazza. Ez utóbbi 1210-ig 

közli a magyar királyok névsorát. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sermo&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1192
http://hu.wikipedia.org/wiki/1195
http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_nyelv
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pray_Gy%C3%B6rgy&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1723
http://hu.wikipedia.org/wiki/1801
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1faj
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3dex
http://hu.wikipedia.org/wiki/Halotti_besz%C3%A9d_%C3%A9s_k%C3%B6ny%C3%B6rg%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Halotti_besz%C3%A9d_%C3%A9s_k%C3%B6ny%C3%B6rg%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sermo&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelveml%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Misek%C3%B6nyv
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kott%C3%A1s%C3%A9nek&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nyves_K%C3%A1lm%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nyves_K%C3%A1lm%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsinat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Annales
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pozsonyi_%C3%89vk%C3%B6nyvek&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1210
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1ly


A Halotti beszéd és könyörgés a legkorábbi magyar nyelvű 

szövegemlék (és ezzel a legrégebbi összefüggő finnugor nyelvű 

szövegemlék is), 1192 és 1195 között keletkezett. Egy latin nyelvű 

egyházi könyvben, az úgynevezett Pray-kódexben a magyar szöveg a 

136r lapon maradt fenn. A szöveg első felfedezését Schier Xystusnak 

tulajdonítják, ez azonban vitatott. Nyilvánosan elsőként Pray György 

jezsuita szerzetes számolt be róla, egy hétsoros szemelvényt tett 

közzé. Pray átadta a szöveget rendtársának, Sajnovics Jánosnak, aki 

épp lapp-magyar nyelvrokonságra keresett bizonyítékokat. Teljes 

szövegét ő publikálta 1771-ben. Az eredeti szöveg jelenleg az 

Országos Széchényi Könyvtárban van, utoljára 1997 januárjában volt 

megtekinthető. A beszéd szövege két részből áll: egy 26 soros 

temetési beszédből és egy 6 soros könyörgésből. A temetési beszéd a 

kódex következő oldalán található latin szöveg szabad fordítása, a 

könyörgés pedig a néhány oldallal előrébb található latin szöveg 

pontos fordítása. Összesen 190 magyar szót őrzött meg. 

A szöveget másolták, tehát feltételezhető, hogy már korábban is 

létezett. A másolás helye egy Szent János titulusú bencés monostor 

volt, ennek helye azonban ismeretlen. Állandósulás is feltételezhető, 

Horváth János Károly Róbert temetésének krónikabeli leírásában 

talált párhuzamot. Állandósulhatott, mert szövegére gyakran szükség 

volt, erre utal, hogy papi szertartásrendben maradt fenn, nem pedig 

prédikációk között. 

A halotti beszéd és könyörgés európai viszonylatban is jelentős, a 

halotti beszédek műfaja ugyanis csak a reformáció idején vált 

általánossá. 

 

 

II. Belső elemzés (hangtól a szövegig; a szótani és mondattani 

vizsgálatot célszerű mondatonként külön elvégezni, de a helyesírási, 

hangtani és szövegtani vizsgálat az egész szövegre érvényes) 

1. Helyesírás (az egész szöveg alapján) 

2. Hangtani vizsgálat(az egész szöveg alapján, de a szavankénti 

elemzésnél is ki kell emelni a jellemzőket 

      3. Szótani vizsgálat (mondatonként minden szót) 

      4. Mondattani elemzés (mondatonként) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Finnugor
http://hu.wikipedia.org/wiki/1192
http://hu.wikipedia.org/wiki/1195
http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pray-k%C3%B3dex
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Schier_Xystus&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pray_Gy%C3%B6rgy&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sajnovics_J%C3%A1nos
http://hu.wikipedia.org/wiki/1771
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gos_Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_K%C3%B6nyvt%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/1997


 

 

eredeti:                          Latiatuc feleym zumtuchel     mic vogmuc 

mai magyarsággal:        Látjátok feleim  szemetekkel   mik vagyunk 

 

 

Latiatuc –  kiejtése több ponton is vitatott 

a tőbelseji  a lehet åvagyá 
u– valószínűleg itt még u hangot jelöl, bár az u˃onyíltabbá 

válás a korban már rég megindult, itt az írás mégsem jelöli. Az 

elemzők szerint érdemes nyíltabban olvasni. 

ti– betűkapcsolat olvasata is vitatott (tty – t'y – tj). A vita 

alapja, hogy a ty hang meglétére az első biztos példák a 13. 

századból valók, de minden bizonnyal megvolt korábban is. 

 

(A szerkezeti elemzést a szabálynak megfelelően hátulról bontva 

végezzük) 

A latiatuc kijelentő módú, jelen idejű, T/2 tárgyas alakú személyrag 

tartrozik hozzá (mai ejtésben: -játok), amely felbontható elemeire: 

 

-jatuc – benne a -c (k) – általános többesjel; 

  -tuc (-tok): személyrag 

    -tok /-tëk (lát(o)tok,néz(ë)tëk) 

-ti+k ˃ -tik˃ -tḭk ˃ -tuk    

     -tök 

a -tok/-tek nyíltabbá válás, a -tök labializálódés eredménye; 

  -ja – mindenki egyetért abban, hogy itt az E/3 és  T/3 

igealak -ja/-ják ~ -i/-ik analogikus elterjedésével magyarázható, ebből 

a j– a felszólító mód jele: 

 

      -j (felszólító mód) 

PU *k ˃ ősm. hangzóközi *γ                  

        -j (birtokos személyjel) 



 

ugyanaz a -j elem jön létre akár több évszázados különbséggel,de 

más-más jelentésben. 

 

 

lat – bizonytalan eredetű igető, klasszikus ősi szó, hiszen 

alapfogalmat nevez meg és egy szótagból áll. Az uráli korig szokták 

visszakövetni azok a tudósok, akik a szamojéd leatau 'vigyáz, őriz' 

szóval egyeztetik. 

 

(A gyakorlati órákon A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 

(TESz) segítségével utánanézünk a szavak eredetének, történetének, 

ettől most eltekintünk). 

 

 

feleym – 'felebarátaim' 

 a második e esetében Bárczi Céza nézetét vesszük alapul,aki 

ë-ként olvasta, Pais Dezső inkább a feleím olvasatot javasolta. 

 -m – E/1 birtokos személyjel, a megfelelő személyes 

névmásból (én) keletkezett. 

 -i (-ei) – birtokos személyjel része, az -i finnugor eredetű 

többesjelből származik, bár ezzel többen nerm értenek egyet, mivel 

tény, hogy a birtoktöbbesítő jelünk (-i) csak a magyar nyelv külön 

életében alakult ki 

 

fele – ' ½ '; finnugor eredetű szó, amelyben jelentéshasadás 

ment végbe, így jöttek létre új jelentései: 

 

   'oldal, rész' (felebarát); 

fele ' ½ ' 

   'páros valami része' (feleség, félszem); 

 

Ennél a szónál érdemes megjegyezni, hogy a HB korára már lezajlott 

a tővégi hangzó lekopása, itt mégis a teljes tővel találkozunk. Ennek 

az az oka, hogy a vizsgált korban már számolni kell a többalakú 



tövek jelenlétével. A fele szó tehát már ekkor is a hangzónyújtók 

típusába tartozik. 

 

zumtuchel – olvasata: szümtükhel 

 Az egyik legtöbbet vizsgált szava a nyelvemléknek.  

A c+h olvasat az elfogadott, mivel a -hel eszközhatározó 

eredetileg v hangja (-vel) itt éppen csak elkezdett hasonulni, egy 

átmeneti, un „félhang” állt a helyére, ami aztán könnyen 

helyettesíthető, jelen esetben hasonul majd a szótő utolsó 

mássalhangzójához. A szöveget lejegyző „kéz” tehát pontosan tudta, 

hogy hol van a tő és a toldalék közötti határ, de érezte azt is, hogy a 

toldalék kezdő magánhangzója (v) alakítható, helyettesíthető. Ez 

néhányszor előfordul még a szövegben hasonló alakban (këgyilméhel 

– it ráadásul magánhangzót követ), de teljesen elnémulva is 

(haláláal). Tehát a  

 

-hel – a teljes hasonulás felé haladó eszközhatározóátmenti 

alakja; 

 

-tuc (-tük) – birtokos személyjel (lásd: Latjatuc); 

zum – olvasata: szüm, finnugor eredetű névszó: 

 

    szüm ˃ nyj. szöm 

PU *szim  

    szëm (köznyelvi) 

 

Ennél a szónál ki kell emelni az i ~ ü változást, amely 

valójában  nem korfüggő hanghelyettesítés, ma is számos példánk 

van rá (fáj a szívem ~ nyj. fáj a szüvem, illetve fordítva is találunk 

példát: köznyelvi fürdő ~ nyj. firedő). 

 

mic –  a mi kérdőnévmás többese; 

 mi (<én + i) + k  

 



 vogmuc – 'vagyunk' 

olvasata vitatott: ßodzśmuk, ßogymuk, vogymuk, 

ßadzśmuk, vagymok; 

v – valószínű, hogy ekkor még bilabiális ß volt; 

g – affrikáta, ejtése is vitatott: talán dzś vagy gy; 

o > a, u > o nyíltabbá válás már régebben megindult, 

de még nem általános; 

A dzś~gy hangnak g írása következetes az összes korai 

nyelvemlékben, később esetleg mellékjellel vagy betűvel jelzik az y-

t.  

vogmuc – alanyi ragozású, kijelentő módú , jelen idejű, T/1; 

 

 

 

 

Mondatelemzéskor érdemes az első két mondatot együtt elemezni, 

mivel szövegkezdő funkciójuk van, stilárisan összetartoznak. A 

„kéz”, aki fordította, a magyar szöveghez hozzáadta ezt a két 

mondatot. Tehát mindkét mondat latin eredetije hiányzik.  

Az első egy kérdő mondat – szónoki kérdés, melyre a második 

megfelel. 

Az első mondat egy alárendelő összetett mondat. 

 főmondata: Latiatuc…zumtuchel  

 tárgyi mellékmondata: mic vogmuc  

 a feleim szó felfogható megszólításnak, vagy a ti 

értelmezőjének. 

 

III. Összehasonlító elemzés 

 

A Halotti beszéd és Könyörgés elemzésekor nem tudunk még 

összehasonlítani, mivel ez az első fennmaradt szövegemlékünk. A 

további elemzéseknél adódik alkalom egy-egy nyelvi jelenség, 

esetleg a szöveg szerkezeti vizsgálatakor visszautalni a Halotti 

Beszéd és Könyörgés jellemzőire. Ilyenkor az egyezéseket és a 

különbségeket is számba kell venni 



 

AZ ELEMZÉSRE SZÁNT SZÖVEGEMLÉKEK LISTÁJA 

 

1. A Jókai-kódex  

2. A Bécsi Kódex 

3. A Müncheni Kódex 

4. Az Apor-kódex 

5. Szabács Viadala 

6. Török Imre verses köszöntője 

7. A Bagonyai Ráolvasások 

8. A legrégibb magyar csízió 

9. A Festetics-kódex 

10. Vér András menedéklevele 

11. Corvin János herceg levele Imréhez 

12. A Winkler-kódex 

13. A Döbrentei-kódex 

14. A Margit-Legenda 

15. A Példák Könyve 

16. A Nagyszombati Kódex 

17. A Peer-kódex 

18. Magyar nyelvű becsületbírósági ítélet 

19. Drágffy Mária kelengye-lajstroma 

20. Lencsés György orvosi könyve 

21. Batthyány Ferenc levele feleségéhez 

22. Telegdy Pál levele Várday Katához 

23. Sylveszter János. Új Testamentum 

24. Ozorai Imre vitairatai 

25. Pesti Gábor evangéliumi fordítása 

26. Dévai Bíró Mátyás. Orthographia Vngarica 

27. Heltai Gáspár bibliafordítása 

28. Tinódi Sebestyén Cronicája 

29. Bornemisza Péter.Trageodia magiar nelvenn 

30. Károli Gáspár Bibliája 

 

 

  



 

 

 
 



 

 

 



 

 
 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 





 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 



 

 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 



 



 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 



 



 
 

 

 

 



 



 
 

 

 



 



 



 
 

 



 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 



Ajánlott szakirodalom 

 

Bachát László. A névutós formák előretörése // Éltető anyanyelvünk. 

Szerk.: Balázs Géza–A.Jászó Anna–Koltói Ádám. – Bp.: Tinta 

Könyvkiadó, 2001. – 46–49. 

Balogh Judit. A kötőszók néhány problémája // MNyTK. 212. sz. – 305–11. 

Benkő Loránd. Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. –

Budapest, 1980. 

Fábricz Károly. Az is mint kötőszó és mint partikula // MNy. 81/1. (1985) 

– 79–82. 

Fazakas Emese. Funkcióváltás az igekötőhasználatban // Éltető 

anyanyelvünk. Szerk.: Balázs Géza–A.Jászó Anna–Koltói Ádám. – Bp.: 

Tinta Könyvkiadó, 2001. – 164–67. 

Fülei-Szántó Endre. Segédigék és módosító igék a magyarban // NyIrK. 

XXXI. (1987) – 145–150. 

Hangay Zoltán. Igekötős igék A magyar nyelv értelmező szótárában // 

Éltető anyanyelvünk. Szerk.: Balázs Géza–A.Jászó Anna–Koltói Ádám. – 

Bp.: Tinta Könyvkiadó, 2001. – 215–220. 

Hegedűs Attila. Kötőszók a változás sodrában // Éltető anyanyelvünk. 

Szerk.: Balázs Géza–A.Jászó Anna–Koltói Ádám. – Bp.: Tinta 

Könyvkiadó, 2001. – 221–225. 

Imre Samu. A névelő // A mai magyar nyelv rendszere I. Szerk.:Tompa 

József. – Bp.: Akadémiai Kiadó, 1961. – 268 –281. 

Jakab István. A magyar igekötők állományi vizsgálata //NytudÉrt. 91. sz. 

Jakab István. A magyar igekötő szófajtani útja // NytudÉrt. 112. sz. (1982). 

Jakab István. Gondolatok az összetett mondatrészekről // Nyr. 105/2. 

(1981). – 286–292. 

Kálmán C. György–Kálmán László–Nádasdy Ádám–Prószéky Gábor. A 

magyar segédigék rendszere // ÁNYT. XVII. (1989) – 49 –103. 



Kiefer Ferenc. A tud segédige jelentéstanáról // MNy. 80/1. (1984) – 144–

60. 

M. Korchmáros Valéria. Ige vagy segédige? // Nyíri Antal kilencvenéves. 

Szerk.: Büky László. – Bp.: 1997. – 109–23. 

Kugler Nóra. Szintaktikailag szervetlen elemek a mondatban // MNyTK. 

212. – 296–305. 

Laczkó Krisztina. Gondolatok a névmások szófajiságáról // Emlékkönyv 

Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Kozocsa Sándor Géza –

Laczkó Krisztina. – Bp.: ELTE, 1992. – 150–156. 

A. Molnár Ferenc: A Halotti beszéd és könyörgés olvasata, 

értelmezése és magyarázata. In: Uő.: A legkorábbi magyar 

szövegemlékek. Olvasat, értelmezés, magyarázatok, frazeológia.– 

Debrecen, 2005. 

Zékány Imre: Magyar nyelvemlékek. Gyakorlati segédkönyv, 

Ungvár, 1973-74. 

 



 

 

 
ZÉKÁNY KRISZTINA 

MAGYAR NYELVTÖRTÉNET A XVII. SZÁZADIG 

Gyakorlati segédkönyv szövegelemzési mintákkal az ungvári egyetem 

másodéves magyar szakos hallgatóinak 

 

 

 

Recenzensek: Györke Magdolna docens, a filológiai tudományok kandidátusa 

         Lizanec Péter professzor, a filológiai tudományok doktora 

 

 

 

 
Х. І. ЗИКАНЬ 

ІСТОРІЯ УГОРСЬКОЇ МОВИ ДО XVII СТОЛІТТЯ 

 

Навчальний  посібник  із зразками аналізу текстів для  студентів  

 другого  курсу 

спеціальності «Угорська мова і література» 

(до  курсу  «Історична граматика») 
 

 

Рецензенти: доцент ДЄРКЕ М. Ж.., кандидат філологічних наук 

           професор ЛИЗАНЕЦЬ П. М., доктор філологічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


