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Új nyelvemlék kiadványok

Káldos János
Bevezetés
Tisztelt Hölgyeim és Uram!Két dologról kell beszélnem a következőkben. Egyrészt egy különleges kiadványsorozatról, másrészt a magyar nyelvemlékekhez kapcsolódóan e kiadványsorozatban megjelent magyar nyelvemlékekről.2007-ben Digitális Kincstár az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus kiadványsorozatot indított azzal a céllal, hogy digitális formában minél szélesebb körben ismertté tegye a könyvtári raktárak polcain található értékeket. A sorozat darabjai főként a magyar nemzeti könyvtár egy-egy különlegesen értékes dokumentumának (régi könyvek, kéziratok, folyóiratok, térképek, aprónyomtatványok, plakátok, hangzó dokumentumok stb.) teljes digitális másolatát tartalmazzák. Terveink között szerepel azonban az is, hogy alkalmanként más gyűjteményekben található dokumentumok is megjelenhetnek benne.A sorozatot elsősorban digitális hasonmás-kiadásnak tekintjük. A sorozat egyes kiadványai - a technikai lehetőségektől függően - igyekeznek minél pontosabb másolatát nyújtani az eredetiknek. Egy alapvetően könyvtári szemléletű rövid, - lehetőleg kétnyelvű - ismertető kapcsolódik az egyes dokumentumokhoz, amely tájékoztatja az olvasót a legalapvetőbb tudnivalókról. Nem tekintjük feladatunknak az adott forrás tudományos igényű feldolgozását, azonban szeretnénk, ha a tudományos kutatásban nélkülözhetetlen segédanyaggá válnának kiadványaink. Ha lehetőség nyílik rá, akkor hosszabb, tudományos igényű ismertetések, szövegkiadások is megjelenhetnek az egyes darabokon.



A sorozatA sorozat
1. Balassi Bálint transl.: Beteg lelkeknek való füves 

kertecske. (Vigasztaló könyvetske .) Detrekő
1584 Mantskouit. RMK I 208 (RMNY 540)

2. Philostratus, Flavius: Heroica. - De vitis
sophistarum. - Epistolae.-Philostratus (III.) 
Lemnius: Imagines. Lat. trad., cum praefatione ad 
Matthiam regem Hungariae ab Antonio de 
Bonfinis (Cod. Lat. 417 ) 

3. Az Országos Széchényi Könyvtár 
Kisnyomtatványtárának 1956-os gyűjteménye

4. Chronica Hungarorum - Az első Magyarországon 
nyomtatott könyv RMK II 1; GW 6686 ; Buda, 
Hess, 1473. ; [67 fol.] 2°

5. Festetics-kódex Nagyvázsony, Pálos kolostor, 
1493., Kinizsi Pálné, Magyar Benigna
imádságoskönyve

6. Tabula Hungariae..., Ingolstadt, 1528 Lázár 
térképe és változatai

7. Jókai-kódex - A legkorábbi magyar nyelvű, kézzel 
írott könyv. MNy 67.

8. Margit-legenda - MNy 3

Káldos János
Kezelőfelület
A dokumentumokról készített másolatot kétféle minőségben találja meg az érdeklődő olvasó a sorozat egyes kiadványain: egyrészt a gyors használatot biztosító közepes képminőségű, másrészt a részletes vizsgálatot is lehetővé tevő jó képminőségű változatban.MenürendszerTartalomjegyzékNagyítási lehetőségA Lázár-térkép esetében rendkívül nagy nagyítást biztosító technika teszi még látványosabbá a rendkívül érdekes térképet.Korlátozott nyomtatási lehetőség: max. 150 dpi, fejléccel és lábléccel (egyéni felhasználásra ad csak lehetőséget)



JJóókaikai--kkóódexdex

Országos Széchényi Könyvtár
MNy 67

1440 körül, papír
81 levél, 195×136 mm
bastarda írás, eredeti fatáblás 
bőrkötés



FesteticsFestetics--kkóódexdex

Országos Széchényi Könyvtár
MNy 73

Nagyvázsonyi pálos kolostor, 
1492-1494, pergamen,
208 levél, 145×102 mm
bastarda írás, a 16. század 
második felében készült 
fatáblás bőrkötés, aranyozott 
metszés

Kertész Balázs
Az elkészítés helye Nagyvázsonyi pálos kolostorAz elkészítés ideje 1492-1494A nyelvemlék anyaga pergamenLevélszám 208 levél Méret 145×102 mmŐrzőhely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (Magyarország)Jelzet MNy 73Egyéb batarda írás, magyar nyelvű; a 16. század második felében készült fatáblás bőrkötés, aranyozott metszésDigitalizált változat HYPERLINK "http://nyelvemlekek.oszk.hu/sites/nyelvemlekek.oszk.hu/files/festetics.pdf"Festetics-kódex (Országos Széchényi Könyvtár)Digitalizálás helye, ideje Leírás A Festetics-kódex magyar nyelvű imádságoskönyv, amelyet Kinizsi Pál felesége, Magyar Benigna számára állítottak össze a nagyvázsonyi pálos kolostorban. A kolostort Kinizsi alapította 1483-ban, fennmaradását gazdag adományokkal biztosította. A szerzetesek valószínűleg hálájuk jeléül ajándékozták meg az alapító feleségét a reprezentatív pergamenkódexszel, melynek első oldalán a Kinizsi címere, második oldalán a Kinizsi és a Magyar család címere látható. A kézirat törzsszövegét egy kéz másolta. Keletkezési ideje a „Pál uram betegségéről zerzett imádság” alapján állapítható meg: Kinizsi Pál 1494. november 20-án halt meg, de már két évvel korábban súlyos beteg volt, erre utal a gyógyulását kérő ima; a kézirat tehát 1492 és 1494 között keletkezhetett.A kötet az egyik legszebb kiállítású nyelvemlékkódexünk. Díszítése a Mátyás király alatt létrejött, itáliai mestereket foglalkoztató budai könyvfestőműhely hatását tükrözi. A számos iniciálét és lapszéldíszt tartalmazó kézirat második oldalán a szöveg első hét sora melletti téglányban holdsarló fölött Szűz Mária mint Napbaöltözött Asszony látható, glóriával, kezében a gyermek Jézussal. Az igényes megjelenéshez a rendezett íráskép, a kifejezetten gondos és szép írás is hozzájárul.Nyelvemlékünk rokonságot mutat az imádságoskönyvek egyik fajtájával, a laikusok számára összeállított hóráskönyvvel, melynek összetételét a megrendelő igényei is befolyásolhatták. Legfontosabb alkotóeleme, Szűz Mária kis zsolozsmája (Officium parvum Beatae Mariae Virginis) a Festetics-kódex legterjedelmesebb tartalmi egységét képezi (p. 1–140, 183–362). A szöveg 31 zsoltárt tartalmaz, fordításuk a nyelvemlékkódexekben található zsoltárfordítások egyikével sem egyezik meg. A hóráskönyvek egyik leggyakoribb alkotóeleme, a János-evangélium eleje (1,1–14) szintén megtalálható az imádságoskönyvben; valószínűleg valamivel később másolták be a kézirat végére az eredetileg üresen maradt, de megvonalazott oldalakra (p. 414–416). A hóráskönyvek egyik további fontos eleme, a hét bűnbánati zsoltár, a középkorból fennmaradt magyar nyelvű imádságoskönyveknek is kedvelt fejezete. Figyelemre méltó, hogy Magyar Benigna kódexébe nem a bibliai szövegeket, hanem Petrarca hét bűnbánati zsoltárának fordítását másolta be a pálos scriptor (p. 364–405). A Biblia bűnbánati zsoltáraitól tartalmilag független szöveg, mely magyar fordításban itt olvasható először, egyetlen más nyelvemlékkódexünkben sem található meg. Ismeretlen fordítója értelmesen és hűen ültette át magyar nyelvre a latin eredetit.A nagyvázsonyi pálosok még egy imádságoskönyvet összeállítottak Magyar Benigna számára: a Czech-kódexet (MTAKK, K 42) fráter M. másolta 1513-ban. Mindkét kézirat kisméretű, ami rendeltetésükkel magyarázható: mivel tulajdonosuk mindennapi magánáhítatát szolgálták, fontos volt, hogy könnyen hordozhatóak legyenek. A két könyv arról tanúskodik, hogy Magyar Benigna tudott magyarul olvasni.A Festetics-kódex további sorsáról, vándorlásáról semmi biztosat nem tudunk. Valamikor a 18. század végén a Festeticsek keszthelyi könyvtárába, majd 1947-ben az Országos Széchényi Könyvtárba került. Nevét a Festetics-családról kapta.Kertész Balázs



MargitMargit--legenda (1510)legenda (1510)

Országos Széchényi Könyvtár
MNy 3

Nyulak szigeti domonkos 
kolostor, 1510,
papír, 116 levél, 210×144 mm, 
bastarda írás, egykorú
vaknyomásos budai bőrkötés, 
restaurált

M. Nagy Ilona
A kódexet a mai margitszigeti domonkos kolostorban az ott élő apácák számára másolta 1510-ben – a Példák könyvével párhuzamosan – Ráskay Lea apáca, aki a legnevesebb kódexmásolónk (ld. Haader Lea tanulmányát a "Látjátok feleim...". Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig című katalógusban).A Margit-legenda Árpád-házi Szent Margit (1242–1270), IV. Béla király szentség hírében élő (noha hivatalosan szentté csak 1943-ban avatott) apáca leányának az életét és csodatételeit beszéli el. A mondottaknak mintegy hiteléül a legenda végén felsorolja és röviden jellemzi a Margittal együtt élő apácák közül azokat, akik 1276-ban tanúvallomást tettek a pápa által kirendelt szentségvizsgáló biztosok előtt Margit életéről, a közbenjárására történt csodákról, s akiknek a vallomásaiból a legendaíró bőségesen idéz. (Ezekről ld. alább a források ismertetését.) Az ismeretlen szerző tervezte még a legendában megjelenő további tanúk (urak, egyházi és világi személyek) felsorolását is, e rész azonban a kezdet után (230–231 lapok) abbamarad, a legenda vége nem készült el.Szülei Margitot három évesen a veszprémi Szent Katalin zárdába adták. A IV. Béla által a Duna szigetén Margitnak épített kolostor tíz éves korától volt a királylány otthona élete végéig. A később Margitról elnevezett szigetet az ő korában a kolostor védőszentjéről Szűz Mária vagy Boldog Asszony szigetének, népi elnevezéssel pedig eredetileg Nyúlszigetnek majd később Nyulak szigetének is hívták. Margitnak a kolostor templomában lévő sírja halála után sűrűn látogatott zarándokhellyé vált, amint a kódexben is (p. 186/7-8) olvashatjuk: mind teljes Magyarország hozzá fut. Emlékét, példáját az ott lakók halála után még két és fél századon át – amíg a török pusztítás miatt a szigetről el nem kellett menekülniük – ápolták és tisztelték. Ennek jegyében készült itt a kódex.Kódexeink között ez az egyetlen hazai témájú, s forrásai szintén Magyarországon készültek. Ezért nemcsak nyelvi és irodalmi emlék, hanem a magyar művelődéstörténet napjainkkal is érintkező jelentős forrása. Margit életén át részletesen festi egy hazai női kolostor belső életét. A veszprémi és a szigeti kolostorok romjai ma is láthatók, látogathatók, s néhány, a legendában szereplő emlék szintén megőrződött. Így Margit vas vezeklő övét, mellyel, ahogy a magyar szöveg betoldása mondja: „övezi, szorítja vala magát nagy keménséggel” (p. 41/12–13. sorok), megtaláljuk az esztergomi Főszékesegyházi Kincstárban. S a Budapesti Történeti Múzeumban láthatók Margit fehér márvány síremlékének töredékei, amelynek létezésére az egyetlen írott forrást a magyar szöveg nyújtja (p. 161/14–19. sorok), említve, hogy azon meg volt faragva egy gyermek feltámadásáról való csodatétele szent Margit asszonnak. Margit-legendánk forrásai révén szoros kapcsolatban áll az Árpád-házi Szent Margitról szóló középkori latin (német stb.) nemzetközi legendairodalommal is, annak egyetlen magyar nyelvű tagja.A Margit-legenda két fő forrásból készült. Vezérforrásként Margit legrégibb, nem sokkal halála után keletkezett latin nyelvű legendáját (az ún. Legenda vetust) követi. Ez a legenda finom stílusdíszítéssel – elsősorban a középkori latinban divatos rímes prózával – ábrázolja időrend szerint Margit aszketikus életét, erényeit és csodatételeit. Kanonizációs céllal írta valószínűen a legendában is többször említett Marcellus, a magyar domonkosok rendfőnöke, Margit gyóntatója és lelki vezetője, felhasználva egy előzetes szentségvizsgálat anyagát is. Szövegének egyetlen példányát, amely nem egészen azonos a mi szerzőnk által használt változattal, hanem például sokhelyt rövidebb, Bolognában találták meg egy kódexbe bemásolva 1931-ben. Néhány apróbb kihagyott helyet visszaállíthatunk a Legenda vetusból készült változatok (pl. Borselli, Ransanus latin nyelvű, a Jorg Valder fordította, valamint a svájci Töss kolostorában írt német nyelvű legendák) segítségével, így némileg pontosíthatjuk a magyar legenda forrását. A másik fő forrás a Margit életéről 1276-ban tartott második szentségvizsgálat latinul lejegyzett tanúvallomásainak szerkesztett jegyzőkönyve. A legendaszerző ebből, különösen a Margittal együtt élő apácák vallomásaiból, számos részletet válogatott ki Margit életének konkrét eseményeiből, s szúrta be a Legenda vetus szövegébe, emberi közelségbe hozva ezzel Margit alakját a kolostor mindenkori lakóihoz. A jegyzőkönyv egy példányát, mint a magyar szövegből is tudjuk, a szigeti kolostorban őrizték, s azt „legendá”-nak hívták. Ennek szövegét ma szintén hiányosan, többszörös és késői (XVIII. századi) másolatokban ismerjük. Az eredeti akkor került napvilágra, amikor Margit koporsóját – amelyben a szigetről elmenekített példány kb. száz évig rejtőzött – 1641-ben Pozsonyban kinyitották. Később azonban nyoma veszett. A magyar legenda szerzője a ma ismertnél valamivel teljesebb szövegből dolgozott. Az elveszett szövegekre részben következtethetünk a jegyzőkönyv eredeti (vagyis nem a szerkesztett) változatából 1340-ben készült latin n



TabulaTabula HungariaeHungariae (1528)(1528)

Országos Széchényi Könyvtár
App. M. 136.

1528
Papír,  673×536 mm 

Plihál Katalin
Az elkészítés helye Az elkészítés ideje 1528 A nyelvemlék anyaga papír Levélszám Méret 673×536 mm Őrzőhely Országos Széchényi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára, Budapest (Magyarország) Jelzet App. M. 136. Egyéb Digitalizált változat Digitalizálás helye, ideje Leírás Tabula Hungari[a]e ad quatuor latera per Lazarum quondam Thomae Strigonien[¬sis] Cardin[alis] Secretariu[m] viru[m] exp[er]tu[m] congesta, ā Georgio Tanstetter Collimitio revisa auctiorq[ue] reddita, atque iamprimu[m] ā Jo[anne] Cuspiniano edita Serenissimo Hungari[a]e et Bohemiae Regi Ferdinando principi et infanti Hispaniarum, Archiduci Austriae [e]tc. sacra, auspitio maiestatis suae, ob reip[ubli¬cae] Christian[a]e usum, opera Petri Apiani de Leyßnigk Mathematici Ingolstadiani invulgata Anno D[omi]ni 1528, Magyarország legkorábbi országtérképe, latin és német nyelvű országleírással. Az itt bemutatott művet a címében foglaltak szerint egy olyan LÁZÁR készítette, aki Bakócz Tamás érsek ideje alatt hivatali teendőket látott el, míg a kéziratot kiadásra Georg Tannstetter (Collimitius) formálta, a közreadás költségét Johannes Cuspinianus (Spießhaimer) vállalata magára, a nyomtatást pedig Ingolstadtban Petrus Apianus végezte. A közreadó e művet I. Ferdinándnak, Magyarország és Csehország királyának, Spanyolország hercegének és trónörökösének, Ausztria főhercegének ajánlotta.A Tabula Hungariae kéziratát papírra vető Lázár magyar anyanyelvű személy lehetett, e feltevésünket a térkép névanyagának (1396 település nevét tartalmazhatta az eredeti kézirat) nyelvészeti vizsgálata is alátámasztotta, amelynek eredménye röviden az alábbiakban foglalható össze. a. Bizonyos fonéma – graféma megfeleltetések teljesen egyező képet mutatnak a térkép keletkezési kora idején a magyarországi hivatalos iratokban alkalmazott helyesírási gyakorlattal, ahogy azt az alábbi példák is jól igazolják: (Czaak, Zaas, Chege, Bachia, Kich, Czaktorma, Czarnow, Czazma, Czebel, Czefa, Czegled, Czepel, Ezeek, Deez, Keel, Zeek, Zeeplak, Besenew, Eskew, Ewsi, Fewldeak, Ienew, Tertzew, Zagktzew, stb.)A nyelvészek - Török Gábor, Molnár József, Hajdú Mihály, Haader Lea -, akik e térkép névanyagának feldolgozásával eddig foglalkoztak, nyelvjárási jellemzőkre is felhívták a figyelmet. A helyenként palócos valamint ’i’-ző nyelvjárásra utaló adatok mindenképpen arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a fenti adatokat rejtő helynevek helyszíni névanyaggyűjtés nyomán kerültek e térképre.b. Bizonyos fonéma – graféma megfeleltetések korábbi korok helyesírási gyakorlatának hatásáról árulkodnak. Valószínűleg e neveket Lázár más írott forrásokból, itinerariumokból, összeírásokból, oklevelekből, stb. vehette át. Georg Tannstetter hatása a Tabula Hungariae helynév írásáraa. A kiadásra való előkészítés Tannstetter feladata volt, neki kellett úgy átalakítani a lázári kéziratot, hogy abban a térkép címének, és I. Ferdinánd címerének az Aranygyapjas rend láncával elegendő helyet nyerjen, miközben kínosan ügyelt az eredeti tartalom megőrzésére.b. Könnyű belátni, hogy folyamatos szöveg betűhív átmásolása könnyebb feladat, mint egy térkép névanyagának átmásolása. Az előbbi esetben a másoló helyzetét segíti, megkönnyíti például a sorvégek, stb., összevetése, addig a térképek másolása esetén ilyen lehetőség nincs, sőt az írás iránya gyakran változó, ugyanakkor még ügyelni kell arra is, hogy a megfelelő jelhez kerüljön a megfelelő név.c. Véleményünk szerint a latin betűvel írt eredeti kéziratot gót betűssé Tannstetter tette. Ha a gót betűk latin betűkre történő átírása lehet hibaforrás, akkor az ezzel ellentétes művelet is magában foglalhatja azt. Elég itt utalnunk azokra a példákra, amelyekre Hrenkó Pál, illetve Haader Lea is felhívta a figyelmet: Gara – Sara, Gymes – Eymes, vagy olyan elírásokra, amely esetben „f” helyett „s” betű került, stb. Nem tudjuk eldönteni, hogy a Haader Lea szerint is jelzett, a német nyelvjárás helyesírási gyakorlatára jellemző fonéma – graféma jelölések vajon Tannstetter, vagy a nyomdász Apianus tevékenységének köszönhetőek-e. Ők mindketten bajorok voltak, így bármelyikük lehetett, ám ha az eredeti latin betűs kézirat átírása gót betűsre szerintünk Tannstetterhez köthető, akkor nagyon valószínű, hogy a Haader Lea által megfigyelt és leírt nyelvjárási sajátosság is hozzá kapcsolható. „Az illabiális alakok egy másik forrása a Tiszántúlról és a nyugati nyelvjárásterület egy széles sávjából ismert é>í zártabbá válási folyamat. Ennek lehet a lenyomata a Kertwiles (de Kerthweled), Kikis Békés, Kyzdi, Rikas Rékás, Gergyn, Nesmil, Lepsin stb. Ha kevésbé valószínű is, mégsem zárhatjuk ki egészen a német hatást, a bajor-osztrák nyelvjárásban nem realizálódó ö, ü fonémák helyettesítését (vö. héren, íber).”Petrus Apianus hatása a Tabula Hungariae nyomtatott helynév írásáraa. A tannstetteri kézirat hiányában nem tudjuk eldönteni, hogy például az u – n, vagy n – u betűk felcserélése, vagy i+n, vagy n+i betűk m betűvé történő összevonása a kézirat olvashatósági nehézségére vezethetők-e v
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