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A Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhely szervezésével a 2016/17 tavaszi félévét egy 

nyelvtörténeti kirándulással zárhatták az érdeklődő hallgatók és tanárok. Tihany úti céllal a 

műhely május 13-ra kirándulást hirdetett mindazok számára, akik a Magyar Nyelvtörténeti, 

Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékhez kapcsolódóan vesznek (vagy vettek) részt 

nyelvtörténeti kutatásokban, illetve a történeti nyelvészet oktatásában. A tanulmányút célja 

volt bátorítani a nyelvtörténet iránt elkötelezett (elsősorban) hallgatókat, hogy ne csupán a 

szakirodalmakból tájékozódjanak, hanem lehetőséghez mérten egy-egy nyelvemlék még 

fellelhető helyeit megtekintsék. Ezen a kiránduláson a csoport az 1055-ös tihanyi 

alapítólevélben említett helyek egy részét nézhette meg, illetve meglátogattuk a Tihanyi 

Bencés Apátságot, ahol az alapítólevelet kiadó I. András király síremléke mellett az újonnan 

megnyitott kiállításokat is megtekinthettük.  

A nyelvtörténeti tanulmányút főszervezője Szentgyörgyi Rudolf adjunktus, hallgató 

szervezője Kaposi Diána mesterszakos hallgató, a Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói 

Műhely vezetője.  

A tanulmányút résztvevői voltak: tanáraink közül Juhász Dezső intézetigazgató, Friedrichné 

Haader Lea, Korompay Klára, Zelliger Erzsébet és Slíz Mariann. Doktoranduszaink közül 

Ferenczy Gábor, Kresztyankó Annamária és Pappné Kocsis Réka, valamint alap- és 

mesterszakos hallgatókként Ács Veronika, Bátori Gyopár, Fehérvári Luca, Mecser Szilvia és 

Sárkány Emőke. 

A Budapestről induló nyelvtörténeti tanulmányút első állomása a mai Zamárdi volt, így a 

csoport az 1055-ös Tihanyi alapítólevél koku zarma területén áthaladva érkezett meg a 

Szántódi-révig. A kirándulás főszervezője, Szentgyörgyi Rudolf tanár úr, aki folyamatosan 

informálta a csoportot a vonatkozó nyelvtörténeti ismeretekről, ebben az esetben arra 

világított rá, hogy a szórvány az egykor a Balaton felé benyúló földnyelvvel azonosítható. 

Mára a terület Zamárdi-Fürdőtelepként a nyaralóknak nyújt kikapcsolódást. A Balaton déli 

partját elhagyva komppal áthajóztunk Tihanyba, így a nap további részét itt töltöttük.  

Tihanyban a csoport először a révtől nem messze fekvő újlaki templomromot tekintette meg. 

A 12-13. században épült kis méretű templomnak ma már csak a romjai láthatók, ugyanakkor 



a megmaradt boltíven a korai gótika nyomai fedezhetők fel. A templomot (Antiochiai) Szent 

Margit tiszteletére emelték a falusiak, és kivételes különlegessége, hogy nem keletelt, vagyis 

szentélye nem kelet, hanem – szokatlan módon – észak felé néz. Így a templomból a délre  

nyíló kapun kilépve gyönyörű, Balatonra néző kilátást élvezhettek hajdan a falubeliek.  

A csoport ezt követően megtekintette a bencés apátságot. Az 1055-ben alapított monostort 

Szűz Mária és Szent Ányos tiszteletére építtette I. András király. Az alapítás és egyben a 

birtokadományozás körülményeiről a latin nyelvű, de magyar hely- és személyneveket 

tartalmazó tihanyi alapítólevélben olvashatunk, mely egyben a legelső eredeti formájában 

fennmaradt oklevelünk.  

A templommal való ismerkedés után a királyi kriptán át vezetett az utunk, majd az időszakos 

kiállításokat tekintette meg a csoport. A „Szerzetesek asztalánál” és a hasonló témát 

felvonultató „Gasztronómia régen és ma a Tihanyi Apátságban” című kiállítások a szerzetesek 

étkezési kultúrájával, valamint a szerzetesek által készített ételekkel, italokkal és 

gyógykészítményekkel ismertettek meg minket. A kiállításokon kiemelt szerepet kapott Jedlik 

Ányos bencés szerzetes találmánya, a szóda; a Balaton-felvidéki borvidék alapját képező 

szőlő és szőlőtermesztés, valamint az apátság teáinak alapanyagát is jelentő szárított 

gyógynövények. Mindazonáltal a kiállítás szakmai középpontjában számunkra a 

nyelvtörténeti vonatkozású információk álltak. Az Alapítólevél szövegének kinagyított képe, 

átirata és fordítása mellett egy vizuális segédanyag is látható, melyen a helynévi szórványok 

térképre vetítésével sokkal könnyebben beazonosíthatók és helyezhetők el földrajzilag a 

birtokadományok. A délelőtti programot az Apátsági Rege Cukrászda teraszán zártuk, a 

hajdani királyi pár, Anasztázia és András tiszteletére elnevezett, egyelőre csupán itt élvezhető 

gyógylikőrökkel koccintva. 

A bencés apátságtól túraútvonalon haladva jutott el a csoport a Visszhang-dombon található 

echókőig, ahol próbára tettük a tihanyi visszhangot. Az útvonalon továbbhaladva a társaság 

végül megérkezett a Barátlakásokhoz, ahol Kaposi Diána tartott egy rövid ismertető előadást. 

Az előadás rávilágított, hogy már I. András monostoralapítása előtt éltek a tihanyi 

bazalttufába vájt cellákban görög szerzetesek, akiknek jelenlétét a nyelvészet oldaláról az 

alapítólevél egy szórványa, a görög petra ’sziklába vájt lakóhely’ jelentésű szó is 

alátámasztja. 

 



Sok élménnyel gazdagodva fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy ez a rövid 

tanulmányút méltó folytatása volt a németországi nyelvtörténeti útnak, valamint annak igénye 

is felmerült, hogy ebből hagyomány is születhetne. A Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói 

Műhely éppen ezért a jövőben is szeretne hasonló tanulmányutat szervezni. 

 

A beszámolót összeállította: Kaposi Diána, a hallgatói műhely vezetője 


