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A régi magyar nyelv ma, a XXI. században 

Írta: Kántor Julianna 

 

Számos nyelvben a régi: 1100-as, vagy akár még 1500-as évekből származó szövegek 

elolvasása is problémát okoz a ma élő embereknek, a szövegek megértéséről nem is szólva! 

Shakespeare eredeti szonettjeit például egy mai, angol anyanyelvű ember nagyon nehezen 

tudja elolvasni, megérteni pedig alig-alig, noha azok a versek csak a XVI. - XVII. századból 

valók! A legtöbb nyelv ugyanis annyit és olyan mértékben változott az évek, évszázadok 

során, hogy napjainkban már nehezen vagy alig olvasható, és nagyon kevéssé, sokszor pedig 

semennyire sem érthető. Ez a cikk arról szól, hogy mennyire igaz ez a világszerte ismeretes és 

megállíthatatlan tendencia a magyar nyelvre. 

A régi magyar nyelvet szórvány-, nyelv- és szövegemlékeinkből ismerhetjük meg, 

amelyek a magyar nyelv esetében egészen az 1000-es évekig nyúlnak vissza. Legismertebb 

szórványemlékünk az 1055-ből ránk maradt Tihanyi Alapítólevél. Az első magyar 

nyelvemlékünk az 1200-as évekből származó, Pray-kódexben megtalálható Halotti Beszéd és 

könyörgés, amely egy latin temetési beszéd fordítása harminckettő sorban. Az első, ránk 

marad magyar vers pedig az Ómagyar Mária-siralom, amely a Leuveni-kódexben olvasható, 

és a latin himnusz mintájára íródott magyarul százharminckét szóban.   

  Mindhárom szöveg tanítása kötelező a magyar közoktatásban. Sokan felteszik 

a kérdést, hogy miért szükséges ilyen régi szövegeket olvasni a XXI. században, és miért nem 

találnak a páratlanul gazdag magyar irodalomban más tanulmányozásra méltó szöveget a 

tizenéves diákoknak? Azonban ezek a régi írások számtalan olyan erénnyel rendelkeznek, 

amilyet kevés nemzet tudhat magáénak. Elsősorban az egyetemes magyar nemzet számára 

felbecsülhetetlen értékű kincs és ereklye mind a három említett szövegünk, hiszen nagyon sok 

nemzet nem tud ilyen régi írásos emléket felmutatni a múltjából, amit ráadásul még meg is ért 

napjainkban is. Másrészről a magyar irodalom, nyelvészet, retorika alapjait láthatjuk és 

ismerhetjük meg az elemzésükkor, mely nemcsak a nyelvészek számára bír kiemelkedő 

jelentőséggel, hanem minden, magyar kultúrával jobban foglalkozó laikus érdeklődőnek is. 

Emellett ezek az ómagyar kori szövegek egy pótolhatatlan és hiteles képet adnak a 

nyelvtörténet egy adott szegmenséből, és segítségükkel könnyen nyomon követhetjük a nyelv 

kontinuitását.  
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Továbbá ezen szövegek segítségével két tényt is bizonyítani tudunk: nevezetesen, 

hogy a magyar nyelv logikus, és szabályszerűen épül fel, valamint hogy az 1200-as években 

keletkezett magyar szövegeket ma is el tudjuk olvasni, és meg is tudjuk érteni. Csak 

ismernünk kell néhány szabályt. 

A régi szövegek olvasását számtalan tényező nehezíti; legszembetűnőbb a materiális 

különbség: az ómagyar időben csak egy példány volt a könyvekből, és pergamen alapú, 

kézzel festett iniciálékkal díszített kódexekbe írtak a másoló szerzetesek, vagy írni tudó 

deákok; ma pedig a tömegcikkek világában okostelefonokon üzenünk egymásnak, és „E-

bookon” olvasunk regényt. 

 

A Halotti beszéd és könyörgés eredeti kézirata a Pray-kódexben
1
 

                                                             
1
 forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Halotti_besz%C3%A9d.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Halotti_besz%C3%A9d.jpg


3 

 

Az olvasást és értelmezést nehezítő nyelvészeti tényező a magyar szókincs 

megváltozása is. Sok régi szót ma már nem használunk vagy nem olyan formában, mint a 

XIII. században, például üt – őt, azuk – azok, gyimilcs – gyümölcs,… Továbbá az ómagyar 

korban a határozott névelőből csak egyfélét használtak az „az”-t.  

Az 1200-as években a helyesírás sem volt egységes, és más hangokat jelöltek egyes 

betűk és fordítva. Ebben a korban a magánhangzó-rendszer szerves részét képezték a 

diftongusok (kettőshangzók), például: tiü, miü… , valamint még nem fejeződött be a 

magánhangzók nyíltabbá válása sem, pl.: púr – por.      

 A Halotti beszédet lejegyző írnoknak sok nyelvi nehézséggel kellett megvívnia, mert 

például a latin ábécében csak a magyar hangzókészlet felének van megfelelője; az á, é, c, j, ö, 

ü, s, dzs valamint a kettős betűk közül a ly, ny, ty, zs hang jelölésére használt betűk nincsenek 

is meg. A gyümölcs-ként azonosított szó például különböző alakokban fordul elő a szövegben, 

ami nem meglepő, hiszen a rendelkezésre álló betűkből csak az m és az l hangot tudta a 

fordító írnok problémamentesen lejegyezni.        

 A mai nyelvhasználattól eltérő sajátosság még, hogy az ómagyar korban több igeidő 

volt használatos: az elbeszélő múlt (pl.: ÓMMS volék = voltam, egíre= ígért,…), az összetett 

múlt (HB mundoá = mondta ) és a jövő idő egy korábbi formája (HB endül = enni fogsz). 

Emellett nyelvtörténeti szempontból sok érdekességre figyelhetünk fel a XII. századi 

szövegek olvasásakor; az egyik legszembetűnőbb nyelvi sajátosság a Halotti beszéd és 

könyörgésben, hogy a korabeli mondathatárok nem azonosak a maiakkal, és hogy egyes ragok 

még önálló alakkal és jelentéssel bírtak, névutóként használták őket pl.: münyi oroszág beli = 

mennyországba.           

 Az illeszkedés hangtani szabálya is még következetlen volt, pl.: 

halálnek haláláal holsz. – Ez utóbbi idézet a stilisztikai díszítettségre is jó példa, hiszen egy 

figura etimologica, vagyis tőismétlés. Még ismertebb példa a fokozás kifejezésére az 

Ómagyar Mária – siralomban olvasható retorikai alakzat: „Világ világa, virágnak virága!” 

Első prózai emlékünk már későbbi nyelvállapotot mutat, erre utal a tudatosan alkalmazott 

alliterációk és fejlett rímek használata is: páros- (aabb), valamint bokorrímek (aaa) és félrímes 

megoldásokat is (xaxa) olvashatunk, valamint a nyíltabbá vált magánhangzók jelenléte és a 

szóvégi diftongusok eltűnése. 
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A régi szövegek mai olvasását és értelmezését tehát sok nehezítő körülmény 

akadályozza, utolsóként említem a szavak maitól eltérő írásmódját, amely első ránézésére 

sokakat talán elbizonytalanít. Pedig, ha megnézzük a Halotti beszéd és könyörgés első pár 

sorának az eredeti szövegét, egykori olvasatát és mai értelmezését, akkor a fent leírt 

sajátosságok figyelembevételével könnyen beláthatjuk a magyar nyelv változásának 

folytonosságát, és az alaki hasonlóságot, pedig több mint nyolcszáz év telt el a megírása óta! 

 

Eredeti szöveg
2
 Egykori olvasat

3
 Értelmezés

4
 

Latiatuc feleym ʒumtuchel 

mic vogmuc. ýſa pur eſ 

chomuv uogmuc. Menýi 

miloſtben terumteve eleve 

mív iſemucut adamut. eſ 

odutta vola neki paradiſumut 

haʒóá. Eſ mend paradiſumben 

uolov gimilcíctul munda nekí 

elnie. Heon tilutoa wt ig fa 

gimilcetvl. Ge mundoa nekí 

meret nū eneẏc. ẏſa kí nopun 

emdul oʒ gimilſ twl. halalnec 

halaláál holʒ.  

 

Látjátuk feleim szümtükhel, 

mik vogymuk: isȧ, por ës 

homou vogymuk. Mënyi 

milosztben terömtevé elevé 

miü isëmüköt Ádámot, ës 

aduttȧ valá neki 

pȧrȧdicsumot hȧzoá. Ës 

mënd pȧrȧdicsumben valou 

gyimilcsëktűl mondá neki 

élnië. Hëon tilutoá űt igy fá 

gyimilcsétűl. Gye mondoá 

neki, mérët nüm ënëik : isȧ, 

ki napon ëmdöl az 

gyimilcstűl, hȧlálnek hȧláláȧl 

holsz.  

Látjátok, feleim, szemetekkel, 

mik vagyunk: íme, por és hamu 

vagyunk. Mennyi malasztban 

(kegyelemben) teremté 

kezdetben [Úr] mi 

ősünket, Ádámot, és adta vala 

neki paradicsomot házzá. 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”.  

 

 

                                                             
2
 forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Halotti_besz%C3%A9d_%C3%A9s_k%C3%B6ny%C3%B6rg%C3%A9s 
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