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1. A maglarok vándorlása és kalandozása.
E térkép a magyarok vándorlási utját és kalandozásait mutatja
be. Az ebb6l az id6b61 származ6 6sköltészet jelent6s része fele-

désbe merült. Csupán a magyarság eredetér61 és harcair61 szóló
mondákr6l vannak b6vebb értesüléseink, mert ezeket, történeti
.
tárgyuk miatt, kés6bb egyes középkori kr6nikások /történetir6k/
feljegyezték. Amikor a magyar költészet kialakulása megkezd6dött,
a társadalom formája az 6sközÖ6Ség volt. Ez a társadalom még nem
ismerte embernek ember által val6 kizsákmányolását. Költészetünk
a legrégibb id6kbenennek
a szabad közösségnek a közGa ügye, közkincse volte A költészetet az emberi munka keltette életre. A
munka ritmusa osalta e16 az emberb6l az éneket, a dalt, amely a
munkát könnyebbé, szebbé varázsolta. A magyar nép 66i munkadalai
nem maradtak ránk ••··Egykés6bbi feljegyzés azonban megemlékezik
róluk /lásd Gellért legenda/Ol
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Az 6s1 o8ztálynélküli társadalomban a magyarok még nem ismerték
az irást. Kr6nikáinkb6l· tudjuk azonban, hogy ezt az irásmódot a
honfoglaláskori magyarság használta /.Kézai, l{álti Márk feljegyzése/Ol Tur6czi János szerint a székalyek Mátyás király idejében
még használták, ,s6t Benezédi Székely István, Bonfinius, Verancsics Antal és Szamosközy István feljegyzései szerint még a következ6 századokban is. Fennmaradt ~BolatoB
emlékei nyelvi és
irodalmi szempontb6l nem.jelent6sek. Ilyenek: a csikszentmikl6si
felirat, áz énlakai felirat, a bolognai naptár. Képünk a rovásirás abc-jétés
két f ennmaz-ad t másolatos emlékét mutatja be •.

EAz

e1s6. magyar szava!rat tart~lmaz63- ;tatiEb fl.t iis nyelvemlék_

Zi®Ze

Amikor a honfoglal6 és kalandoz6 vezérekr61 sz616 énekek keletkeztek, az osztálynélküli társadalom bomlása már el6rehaladott
volt. A X. század második felében pedig megkezdődött az állam kialakulása is. A vezér magyar és szláv kiséretéból, a csatlakozott
nemzeteégf6kból és idegen lovagokb6l létrejött feudális uralko=
d6osztály, ~za· fejedelem és István király vezetésével; megdöntötte a felbom16ban lév6 nemzetisé~i törzsi szervezetet. A szabad magyarokat fo.kozatosan aao Lgaaágba , jobbágysorba taszi tották.
A föld a -király és ·az uralkod6osztály magántulajdona lett. Kialaku16ban volt tehát a feudális osztálytársadalom. Az uj feudális
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osztályrend idea16giai igazolását a keresztény vallás adta meg$
Az uralkod6osztály ezért megszerezte MagyarországoD
a keresztény
egyházat, mely a feudális államszervezet fontos része lett. Az
irásnak fontos szerepe volt a feudális államban. A feudális társadalmi rend a magántulajdonra éptilt$ A magántulajdont igazo16
okleveleket
megkellett irni s a feudális állam egyházi szervezeteinek alapitványait irIeba kellett foglalni~ A tulajdonviszonyoKat törvényekkel kellett szabályozni. Mindez pedig irásb~séget igényelt. A honf~glalás után a Magyar feudális állam kiala=
kulásakor tehat elterjed a latinbetüs irásm6d is Magy~rországon.
Irodalmunk t~hát latinbetüs, kézirásos és latin nyelvU emlékekkel
kezd6dik. Kézirásos nyelvemlékeink latin és magyar nyelvüek.
Magyar nyelvU emlékeink kétfélék: szórványos emlékek /latin szövegben e16fordu16 magyar szavak,-részletek/
és összefügg6 nyelv'emlékek. Képünk a legrégibb sz6rványos magyar nyelvemlék egy ré~
szét mutatja be: a tihanyi apátság alapitólevelét, 1055-ból. Szö~
, vege latin, de 58 magyar sz6 és 9 magyar képz6 és rag fordul e16
benne. S6t van benne egy csaknem egészen magyar mondat is.

i.

A gyulafehérvári

nyelvemlék

egyik szakasza .•

Töredékes~ sz6rványos nyelvemlékeink közül való a Gyulafehérvári
.Töredék néven ismeretes glossza is, amely 48 magyar sz6t tartalmaz. A feljegyzés szerz6je ismeretlen. A glosszát Varju Elemér
találta a gyulafehérvári Kódexban.
5~ A Königsbergi

Töredéke

1862-ben Zacher Gyula königsberg1 egyetemi tanár egy XIV. századi
latin nyelvU kodex kötésében találta~ A könyvköt6 ugyanis a maglar szöveggel beirt pergamentlapot darabokra vágta és ezekkel
keszitette el a kodex bekötési tábláját ••"A töredék 27"magyar szö=
vegü sort tartalmaz.
6~ István király törvényeinek

kéziratos

emléke /részletL.

A feudális

magyar államban latin nyelven készültek az okle~e~ekg
törvények, az egyházi könyvek. István törvényei egy 8 levélből
álló negyedrétü hártyakéziraton. maradtan fenn. Képünk a' törvénygyüjtemény egy részlétét mutatja be.
"

7; A'Mar~it-legenda

egyik oldala.
A'középkori egyházi könyvek közül a legendáriumok voltak irodalmunk els6 irásba foglalt termékeie Képünk a Margit-legenda egyik
oldalát ábrázolja. A legendát Ráskai Lea másolta l5l0~ben. 116.
levél.
"
ának
A középkori feudális magyar államban a klérus és az udvari kancel=
lária tartotta kezében az irásos kultura monop6liumát. A kolostorok,szerzetesei
készitették a kézirásos latin nyelvü "Missale"=
kat. Képünk egy 1377-b6l származ6 "Missale" cimoldalát ábrázolja.,
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2 .. Reg6sök és joculatorok ~ Lehel-ktirtön~

"

Az egyház a nép 6si költészetét, mivel a'z"világi tárgyu volt,üldözte a feudális középkorban~ A nép költészete azonban, az tildö~
zéa ellenére ia fennmaradt~ Evszázadokon át ,meg6rizte a honfog~
lalásr61 és' a kalandozásokr61 sz6l6 énekeket .•A re6gösök és joculatorok szájr61~szájra adták a világi tárgyu népi költészet hagyományait. Képül1k igen ~tt'(~i51felnagyitásban a Lehel-kürt jére faragott reg6söket
s joculatorokat mutatja be •.
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~anéUL~eres reg6s~&.

joculatorok

a Lehel-küxtön.

ll" Anqnymus kr6nilfájá.q.ak
els6 lapja.

A :feudális magyar állam uralkod6 osztálya uralmát torténetileg

t

is
igazolni akarta .•·Ezért a középkori történetirást is érdekeik szolgálatába ·állították .• A kr6nikások a király érdekei szerint irták
kr6nikáikat" Latin nyelven irott kr6nikáink közül az els6 Anonymus
tiGesta"=ja, amelyet P. mester Il .• Béla Ldej ben , az 1140-e8 években irhatott~ Képünk a "Gesta"els6
oldalát ábrázolja.
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A Ké-EesJ:{ró11J4ika
els6 !lldalli

A legszebb kiállitásu magyar kr6nikae Elveszett Árpádkorifor=
rásmunka ~pján l340=t61 1358=ig terjed6 id6ben irta Kálti Mihály
fia Márkus 7Márk/~ Márkus 1. Károly uralkodása idején kezdte ir=
ni krÖnikáját. Különösen értékesek diszítései&
.
/

lloJ.. Képe.a::~n1:ka

5=Lk 1~~

j

A. K;zoónikae lapja Hunor
talmazza,,'

I

,ll.?"

é

s Magyar vadászatár6l "szó16 mondát tar=

A KéEes Krqnikai!.::.iJr
lapia ~

Ez a lap tartalmazza István harcainak leírását a bolgár fejedelem
ellena Figyelemremélt6 a rajz diszit~se0

!5~KézaiSimon

krónikájának

kezd6~orSl2..

Kézai Simon IV •.Lász16 udvari kr6nikása volt~ Krónikáját 1282
es 1284 között irhattao K~zai a Fehér-megyei Kézán született,
jobbágy~családb6l. Kiilföldön tanult. Műve amagyarok
történetét
az ósidókt61 saját koráig, vagyis a XIII. század végéigtartal=
ma saa , A né pmondé k hatás!:3.X'a
Kézai krónikájának egyes fej.ezetei
művészi kidolg~áBa
kis elbeszélésekké kerekednek.
16 o~A Halot~i Be~fl!.éd~.
a ],ggr~sJbb öss~~e.függ~m:aua!, nl.~.Lv~mlé~.•
,1
1

I

I
I

A llII_
század elejér6l maradt fenn az e186 összefügg6 magyar
nyelvemlék: a Halotti Beszéd", Eredetije a Pray-K6dexben. E nyel~
vemlék igen nagy jelentóségü a magyar nyelvtudomány szempontjáb6l.
Megismerhetjük be161e nyelvünk 1200 körüli állapotát.

.l7~~~z 8185 .2~zefüggó magJ[8:t::
verses nyelvemlék~ A Már!.a~iral0B! •.
Legrégibb verses nyelvemléktiuket 1922-ben találtákmeg.
..
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Szerzője

egy latin nyelvu' ánek nyomán irta. AverB tartalmazz8 allagyar
népi ver8elés két jellemz~ sajátságát: az alliterációt ás a gOD=
dolatritmust.
18. A Jordánszky=kódex

40-lk lapja.

A Jordánezky-ltódex 196 leTélb6l áll6 biblia forditás. Báthory·
Lá.816 munkája. A kódex e1ejét6l végig ugyanazon másol6 irása.
'iSlelemremél t6, hogy a 8z6veg diszi téeélae,D',
magy~r népi m0tivu.mot Ls . felhasznált a másol6.,
.'
19. A Nádor-kódex

703-ik lapjának hasonmása.

A Riidor-k6dex oktató beszédeket, vallásostört4neteket
tartalmaz o
.lk6dex v4gén két ének van hangjelyekkel. Ez a kódex legnagyobb
t(j~ténet1. értéke
amennyiben ez az el8~ mauar 8zöVeg, amely mellett hangjegyek is vannak.
j

20. A Béesi=][ódex 27=ik la;e.jánakhasonmá.s!k,

Bnnek a k6dexneka
sZ'övegét huszita papok fo'rditottfik. Jláso16ja
i8meretlen. 162 levelet tartalmaz.
21. A Peer=X6dex

egy lap~ak

hasonmása.

A Peer-lt6dex 296 levélb6l ál16 kéziratos mü •.NeTeze'e •• ége, hogy
Vásárhelyi András fedd6 énekét 1s tartalmazza. Hat ismeretlen
másoló munkája.
~2. A Müncheni-Kódex

egyik lapjának hasonmása.

J. Küncheni=1:6dex 108 levelet 'tartalmaz ••Jláso1óJa Németi György

o

A Xódex egy naptárt i$ tartaaaz.
leTéi o'nDaD kapta, hogy egy
'német tudós a müneheni könyvtárnak ajándékozta.
23. Könyvmáso16

a középkorb6l ••lA Képes Krómi.káb61o/

A Kápes Krónika egyik iniciálája egy könyvmásolót ábrázo1oEz
a
rajz korhU kápet nyujt a középkori kézirásos irodalom munkásairól., A máso16k' a k6dex végén rendszerint felirtá.k nevti.k'et
és
munkájuk: befejez6désének dátumát. Ezt a végs6 bejegyzést "kolo=
fon "-nak nevezik •.

Készült
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a Je1s6oktatási ~egyzetel1átó Vá1lalatnál
Pele16s vezet6: Bojkovszky Lajos
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