
DOMONKOS-RENDI MAGYAR KÓDEXEK. 
- (Második, bef. közlemény.) 

3 . Valószínűleg domonkos-rendi kódexek. 
A domonkos-kódexek második csoportjába is bele kíván

kozik még néhány kódex. Ezek: 1. Krisztina-legenda. 2. Vir-
ginia-k. 3. Bod-k. 4. Thewrewk-k. 

a) Szent Krisztina élete. 
8z. Krisztina életét azon alapon sorozhatjuk a domonkos 

eredetű kódexek sorába, hogy ez a kódex eredetileg a Ráskai 
Lea másolásában ránkmaradt Horváth-k.-nek volt egyik része 
s a Horv.-k.-bó'l vált ki. 

A Horv.-k. táblájának belső borítéklapján XVII. századbeli 
női kéz följegyezte a kódex tar talmát: «Szent Christinay E 1 

| Nagi Boldog Aszoni [ Az Szerzetes Eletrül való Iras.»2 A Horv.-k. 
mai tar talma: 1. Isten fiának testfelvételéről. 2. Asszonyunk, 
Szűz Máriának haláláról. 3. Szerzetes életszabályok. (Eredeti 
címe: 8z. Bernáld doktornak mondási az szerzetes életről.) Ez a 
három rész külsőleg is elkülönül a kódexben. Ezeket említi a 
XVII. századi kéz 2. és 3. helyen. A bejegyzés idején azonfölül 
1. helyen Sz. Krisztina életét tartalmazta a Horv.-k. 

A tábla bejegyzése eléggé pontosan részletezi a kódex 
tartalmát. A tartalomra vonatkozó hasonló bejegyzés olvasható 
ugyanabból a korból s ugyanattól a kéztől a Kazinczy-k. tábláján 
is. A Kaz.-k. 1625. évi bejegyzés tanúsága szerint a pozsonyi 
klarissza kolostor tulajdonában volt a XVII. században. Ott 
kellett lennie ugyanakkor a Horv.-k.-nek is. 

A Horv.-k. bejegyzése alapján már Volf Gy. megemlítette,, 
hogy a kódex elején valaha Szent Krisztina élete volt. Volf 
a hiányzó részt egy 12 leveles ívnél is terjedelmesebbnek tar
totta.8 A Horv.-k. kijavított régi fatáblás bőrkötésben maradt 

1 A lap szélén a többi betű levágva. Az É betű sem teljes, 
a Nytár VL k„ XV. 1. 
» Nytár VI. k., XV. L 
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fenn. A Kriszt.-l. eredetileg kötetlenül került a Nemz. Múzeum 
könyvtárába s mai kötését csak 1852-ben nyerte. Révai Miklós, 
ki a már akkor különálló kódexet még 1803 előtt lemásolta, 
megállapítja, hogy a Kriszt.-l. eredetileg kötve volt, mert a 
fűzőszalak még akkor is megvoltak, mikor a kódexet másolta, 
s a körülvágás is elárulja eredetileg kötött voltát.1 Ez a kis 
kódex tehát úgy esett ki, úgy vált ki egy másik, testesebb 
kötött kódexből. 

I t t van tehát a régi kötésű Horv.-k., melynek elejéről 
hiányzik a, Krisztina-legenda, s van egy Krisztina-legendánk, 
mely eredetileg egy bekötött könyvnek volt egyik része. Mind 
a két kódex annak idején Jankóvich Miklósé volt s könyv
gyűjteményének megvételével került a M. N. Múz. könyvtárába. 
Jankovich birtokába is valószínűleg egy helyről, együttesen 
ju to t t a két kódex. Önkénytelenül is fölvetődik'a kérdés: nem 
volt-e a Kriszt-1. eredetileg a Horv.-k.-nek hiányzó része? 
Vizsgálnunk kell, beleillik-e a Kriszt-L a Horv.-k. terniói közé. 
Az összehasonlításra több kiinduló pont kínálkozik: az alak, 
a papíranyag (vízjegy) s a könyvdíszítés vizsgálata. 

A Kriszt.-l. íveinek alakja negyedrét s így ugyanolyan, 
mint a Horv.-k. és a Ráskai Lea másolta többi kódex s általában 
a nyulakszigetebeli Domonkos-apácák használatára készült 
kódexek javarésze. Sőt a Horv.-k.-szal még az ívek hajtogatása 
is egyező, s a leveleknek ugyanarra a részére esnek az egyes 
vízjegyek. A levelek nagysága egyforma mind a két kódexben, 
de a Kriszt.-l,-ban maga az írás tükörfelülete szélesebb s az 
írás osztatlan, míg a Horv.-k. írása kéthasábos. A Kriszt-1. 
papíranyaga azonos a Horv.-k. s általában a Ráskai Lea korában 
a nyulakszigetebeli apácák használatára készült kódexek papír
anyagával. Igazolja ezt a kódex vízjegyeinek vizsgálata. 

A Kriszt-1. első terniója 10 leveles, a második — úgylátszik — 11 
leveles. Ezeken a fő vízjegy kalapforma. Ez a kalapforma kétféle változatban 
található meg a kódex papírján. Előfordul lantalakkal s ötlevelü lóherével 
kapcsolatosan, mint a Horv.-k.-ben is.2 A kalap, lant és lóhere rajza teljesen 
egyező a két kódexben, sőt a hajtásnál is ugyanarra a helyre esik, s a hajtás 
miatt a kalap s a lantalak nem látszik teljesen.3 Ennek a kalapformának 
némileg eltérő rajza van meg a Margit-1.-ban, teljesebb alakja a Göm.-k.-ben. 
A Kriszt.-l. 17. levelén még egy vonalas vízjegy is akad, mely szintén kalap-
alakkal szokott előfordulni. Hasonló vízjegyet találunk a Marg.-l. (112., 116. 
iev. — Briquet 2524.) s a Göm.-k. (pl. 327. 1.) papírján. 

1 Nytár VIII. k., XLI. 1. 
2 A Kriszt.-l. papírján a kalapalakú vízjegy legtisztábban látszik a 

2., 5., 8. és 12. levélen, a lantalak a 3., 6., 9. és 19. levélen, az ötlevelü 
lóhere (lóhere, kalapalakkal: Briquet 3543) a 18., és 21. levélen. — Briquet, 
C. M.: Les filigranes. I—IV. k. 

3 A Horv.-k. levelein a lóhere vízjegy mindig a bal sarok felé esik. 
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Az utolsó csonka ternió vízjegye kör alakban horgony hatágú csil
laggal. A horgony legtisztábban látszik a 23., a csillag vége a 22. levélen. 
Ez a. horgony vízjegy a hasonló alakú Virg.-k.-nek mindvégig egyetlen víz
jegy e (Briquet 498 — 499.). A vízjegy mind a két kódexben a hajtásra esik. 
Horgony vízjegy előfordul a Kazinczy-k.-ben is; némileg eltérő rajzzal, csillag 
nélkül megtalálható a Thewr.-k.-ben~ is. Valami elmosódott horgony féle víz
jegy latszik a Horv.-k. 27. lapján is. 

A kezdőbetűk sem a Kriszt.-l.-bán, sem a Horv.-k.-ben 
nincsenek kifestve, a szövegközi betűminiálás is hiányzik, csu
pán a Horv.-k. harmadik részének, a szerzetes életszabályoknak 
elején van egyetlen egy lapnyi festés. A Horv.-k, Ráskai Lea 
írása, a Kriszt.-l. szövegét más, ismeretlen kéz másolta. Nagy, 
kacskaringós betűk, első tekintetre majdnem a Kriza-k.-ére 
emlékeztető írás. 

A Kriszt.-1. és Horv.-k. papíranyaga s alakja egyező. 
Teljes valószínűséggel megállapíthatjuk tehát, hogy a két 
együttesen előkerült kódex eredetileg is együtt volt s a Kriszt.-1. 
a Horv.-k. hiányzó része. Egykori birtokosa, valószínűleg 
Jankóvich, hihetőleg azért választotta el a Kriszt.-l.-át a 
Horv.-k.-től, hogy régi magyar kéziratainak számát gyara
pítsa, vagy esetleg azért, mert a szélesebb írásfelületű s egy-
hasábosan írt KTÍszt.-l.-t nem tar tot ta teljesen összeillőnek a 
Horv.-k. külső kiállításával.1 Lehet azonban az is, s ez még 
a legtermészetesebb magyarázat, hogy a Kriszt.-l. ívei hasz
nálat közben váltak ki a Horv.-k.-ből, mint ahogy a Jor-
dánszky- és Vitkovics-k.-nek is vannak ilyen kiszakadt levelei. 

A Horv.-k. a margitszigeti Domonkos-apácák részére készült 
s a Kriszt.-l.-t is hozzá tudjuk kapcsolni a margitszigeti kolos
torhoz. A margitszigeti apácák használatára készült kódexek, 
különösen a Corn.- és Ers.-k., elárulják, hogy az apácák igye
keztek megszerezni és összegyűjteni a kolostorban különö
sebben tisztelt szenteknek, úgyszintén az apácák védőszent
jeinek magyarnyelvű legendáit. Krisztina nevű apáca is volt 
a kolostorban, az ő használatára készült a GrÖm.-k. néven 
ismert imakönyv. Sz. Krisztina szűz és vértanú különös tisz
teletben részesült a margitszigeti kolostorban, s ereklyéit is 
őrizték a templomban. 

Nagyszombatban Keresztelő Sz. János templomában'még a 
jezsuiták idejében, nevezetesen a XVII- század végén is őriz
ték Sz. Krisztina ereklyéit s ünnepét is kellő fénnyel ülték 
meg júl. 19-én. Az ereklyék már ott voltak a templomban, 
mikor még a domonkosrendieké volt a templom. A nagy
szombati domonkos kolostorban 1566-tól 1618-ig menedéket 
találtak a Margitszigetről elmenekült dömés apácák s a 

1 Figyelembe kell azonban vennünk, hogy az Érs.-k. szövegében .vál
takozik az osztatlan és kéthasábos írás. (Nytár IX. k. VI. 1.) 
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hagyomány szerint Ők vitték magukkal Sz. Krisztina erek
lyéit is.1 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a Kriszt.-l. a Horv.-k. kisza
kadt része. Valószínűleg épúgy a margitszigeti Domonkos
apácák részére készült a kódex, mint a vele eredetileg együvé 
tartozó Horv.-k. 

b) Virgínia-kódex. 
A Virg.-k. táblájának belső lapján e bejegyzés olvasható: 

«Sorores Conuentus Posoniensis de Veteri buda.»2 A kódex 
tehát régebben a Pozsonyba menekült óbudai klarissza apácák 
birtokában volt. E bejegyzés s a kódex egyes részeinek ferences 
tartalma alapján magát a kódexet is ferences-kódexnek tartotta 
az irodalomtörténet. Sőt Pintér Jenő legújabb irodalomtörténete 
még ma is ferences (klarissza) eredetűnek vallja.8 A ferences 
eredet hirdetői nem vették figyelembe, hogy a «Szent Ferencz 
Atyánk Napiara uaio Epiftola» és evangélium, v. i. a kódexnek 
ferences liturgikus szövegei XVII. századi írás. Pozsonyban 
másolták bele az eredetileg üresen hagyott 113. lapra. * 

A kódex ferences eredetéről vallott nézetet Szily Kálmán 
cáfolta meg. Szerinte a Virg.-k.-et valószínűleg a margitszigeti 
dömés apácák másoltatták le maguk számára még 1529 előtt. 
Szily érvelése: a Virg.-k.-ben levő Sz. Ferenc-legendának egy 
kis része azonos a Simor-k.-szel. (Virg.-k. 647—-721 Nytár 
I I I . 2 9 6 - 3 0 1 . = Sim.-k. 1—14. Nytár VII . 8 3 - 8 8 ) A Sim.-k. 
azonban ,atyánk' v. ,bódog atyánk' névvel illeti Sz. Ferencet, 
a Virg.-k. ellenben ridegen csupán ,Sz. Ferenc' vagy ,ez bódog 
atya* névvel illeti. A Virg.-k-et tehát nem írták ferencrendiek 
avagy klarissza apácák részére.4 Szily érvelésének helyességét 
megerősíthetjük magából a kódex szövegéből vett belső érvekkel 
is. A Virg.-k. utolsó fejezete: Zent apaczahnah eleteiére rwuyden 
való regula. Forrása — mint arra maga a kódex is utal — 
a Sz. Jeromosnak tulajdonított Regula monacharum.6 Ennek 
kivonatos fordítását adja a Virg.-k. szóbanforgó fejezete. 
Meglehetősen híven ragaszkodik a latin szöveghez, csak meg
rövidíti a fejtegetéseket s összevon egyes fejezeteket. Egyedüli 
fontosabb, lényegbe vágó eltérés a latin szövegtől, hogy a 
fejezetek címében s a szöveg folyamán is ,abbatissa' helyébe 
következetesen ,priorissát' ir. Ellenben az apácák ruházatának 
színére utaló részeket változtatás nélkül fordítja, általában 
csak akkor módosít az eredeti szövegen, ha a Domonkos-apácák 

1 Szentiványi Martinus: Miscellanea- Nszombat 1696. Dee. II. p. 
II. 216. — N 65. 1. 

2 Nytár EL k. VII. 1. 
3 Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. I. k. Bpest, 1930. 654. 1. 
« M. Nyelv 1920. Í33—34. 1. 
* V. ö. IK. 1926. 264. 1. 
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szabályzata vagy szokásai eltérők a Sz. Jeromosnak tulaj
donított életszabályoktól. 

A klarissza apácáknál a kolostor feje apátnő (abbatissa) 
volt, a domonkos apácáknál fejedelemasszony (priorissa). Klarissza 
apácák részére nem készülhetett a kódex, mert akkor nem 
változtatta volna meg a szabályzat fordítója az ,abbatissa' 
címet ,priorissa' vagy ,fejedelem' szavakra. A kódex tehát 
eredetileg domonkos-apácák részére készült.1 A margitszigeti 
apácák azután Szentjános, Nagyszombat állomásokon át maguk
kal vitték a pozsonyi klarissza kolostorba, s íery került a 
könyv a szintén Pozsonyba' menekült óbudai Klára szüzek 
birtokába. 

Paleográfiai sajátságai, külső alakja, kötése is arra vall, 
hogy a kódex eredetileg a margitszigeti dömés-apácák részére 
készült. 

Paleográfiai vizsgalat folyamán következő körülmények tűnnek szembe: 
1. A kódex negyedrét alakja, leveleinek nagysága megfelel a Marg.-l. 

s a Ráskai Lea vezetése alatt másolt kódexek alakjának. Ez volt az ima
könyvek (pl. Göm.-k.) kivételével a margitszigeti kódexek általános alakja 
Ráskai Lea korában. Ebből a körülményből a kódex korára is követ
keztethetünk. Az 1510. évet tüntetik fel a Ráskai Lea másolta első 
kódexek (Marg.-L, Péld.-k.), az 1522. évet a Horv.-k. Ugyanerre az időre, 
1510 és 1522 közé tehetjük a Virg.-k. s az imént tárgyalt Kriszt.-l. másolá
sának korát is. 

2. A kódex papíranyaga is megfelel egyes domokos-kódexek anyagának. 
A Virg.-k.-nek mindvégig egy vízjegye van: köralakban horgony. Rajza egyező 
a Szőnyinél 78. sz. alatt található vízjeggyel.2 Ugyanez a vízrajz megvan a 
Kriszt.-l. utolsó csonka ívén s a ferences jellegű Kaz.-k-ben. 

3. Még egy sajátsága van a Virg,-k-nek, ami a domonkos kódexekre 
emlékeztet. Bár a kódex mindvégig egykéz írása, tulajdonképen bárom füzetre 
oszlik. Az egyes részek között előre megvonalazott üres levelek vannak, akár
csak a Ráskai Lea másolta kódexekben. * 

4. A Virg.-k-nek eredeti táblás bőrkötése van épségben maradt sárga-
rézveretü csattokkal. A kötés a Marg.-l. kötésére emlékeztet. 

A margitszigeti apácák részére készült kódexekben meg
nyilatkozik az a törekvés, hogy a szerzeteséletre vonatkozó 
minél több életszabályt s előírást gyűjtsenek össze. A saját 
rendjük szerzetes szabályainak fordítása a margitszigeti apácák 
legrégibb magyar könyve s egyben a legrégibb domonkos
rendi magyar kézirat: a Birk-k. A szerzeteséletre vonatkozó 
szabályokat és tanításokat találunk a Péld.-k., Horv.-k. s a 
Wi.-k. lapjain, még többet az Ers.-k.-ben. A szerzetesélet
szabályoknak ebbe a gondosan összeválogatott gyűjteményébe 
jól beleillett a Sz. Jeromosnak tulajdonított Regula monacharum 

* Ezt az érvet részletesebben kifejtettem az IK. 1926. 265. 1. 
2 M. Könyvszemle, 1907. Melléki, a II. füzeth. VI. tábláz. 

Irodalomtörténeti Közlemények XL. 26 
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is, melyből egyébként is átvettek egyes részleteket a későbbi 
apácaszerzetek (pl. ki arisszák, domés apácák) szabályai. 

c) A Bod- és Sándor-kódex. 
Mind a .kettő eredetileg együvé tartozott a Corn.-k., 

Péld.-k. és Apóst. mélt.-val, melyek kétségtelenül margitszigeti 
domonkos-kódexek. Már Volf Gy. helyesen a mellett kardos
kodott, hogy az eredetileg. egy kötetbe tartozó öt darabot 
egyetemlegesen kell elbírálnunk s hogy valamennyi kódexet 
margitszigeti apácák másolták.1 Ezt a véleményt elfogadta 
Zolnai Gyula is, ki ismeretlen nevű. margitszigeti dömés apácák 
másolatának mondja a Bod-, Sánd.-k-t s az Apóst. mélt.-át.a 

Csupán Horváth Gyrill kardoskodott a Bod-k. ferences eredete 
mellett.8 

A Bod- és Sánd.-k. szövegében nincs ugyan semmi, amiből 
a kódex domonkos jellegére következtethetünk; a Sánd.-k. 
írója mégis elárul annyit, hogy ferencrendi nem volt. A kódex 
végén levő példa forrását ekként idézi: «hunc exemplum excepi 
de libro fratris Bernardini de Busty, qui fuít fráter sancti 
Francisci» (40. 1. Nytár I I . 238.) Semmi közösséget nem vállal 
Sz. Ferenc rendjével, így nem is lehetett annak tagja. Igaz, 
hogy Sz. Tamás doktort (2030 1.) is a tyánk jelző nélkül idézi, 
de ez ismételten előfordul kétségtelenül domonkos jellegű 
kódexekben is. (Pl. Apóst, mélt.) 

A Bod-k-t Szily Kálmán 1514 után készült kódexnek 
tartotta.4 Holik Flóris,6 ki a Bod- és Lobkovitz-k. egyik forrását 
felkutatta, szintén, azon a nézeten van, hogy «a két kézirat 
egész jelleme az 1514-ben készült Lobk.-k-t mutatja régibbnek, 
míg a Bod-k-t a XVI. század húszas éveibe kell tennünk.» 
Ugyanezt a nézetet vallja Horváth Cyrill is.6 Kora tehát 
egyezik az eredetileg egy kötetbe tartozó többi kódexek vagy 
legalább is az Apóst. mélt. (1521.) korával. A Bod-k-nek a 
ferences Lobk.-k.-szel való szövegérintkezése sem okozhat fenn
akadást. Nem függ a Lobk.-k.-től, hanem mindkét kódex egy 
régibb közös eredetinek másolata. Ha a két kódex párhuzamos 
szövegegységeit összevetjük a felkutatott forrás latin szövegé
vel, azt tapasztaljuk, hogy a Bod-k. szövege helyenként épebb 
s hívebb a latin eredetihez. A Lobk.-k.-t a Debr.-k.-szel való 
szoros kapcsolata az óbudai Klára-szűzek számára készült 

* Nytár. VIII. k. Bevez. 
3 Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás korám. Bpest, 

1905. 50., 71. és 73. sz. 
s IK. 1894. 60. 1. 
* M. Nyelv. 
í IK. 1922. 123. 1. 
« IK. 1894 68. 1. 
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kódexnek mutatja. A Wi.-, Virg.- és Érs.-k. példa rá, hogy a 
margitszigeti Domonkos-apácák összeköttetésben álltak az óbudai 
apácákkal, lemásolás végett kéziratokat is kölcsönöztek tőlük. 
A Bod- és Lobk.-k. kapcsolata nem zárja ki a Bod-k. domonkos 
eredetét. 

E szerint nemcsak lehetséges, de valószínű is, hogy a 
Bod- és Sánd.-k.-t margitszigeti apácák másolták. A kódexek 
tüzetesebb paleográfiai vizsgálata és összehasonlítása ezt a 
megállapítást még kétségtelenül bizonyossá is teheti. 

d) A Thewrewk-kódex. 
Az 1531. évet feltüntető Thewr.-k. eredeti befejező részét 

Sövényházi Márta dömés apáca másolta ugyancsak 1531 táján.1 

Ezen az alapon említették eddigelé r e kódexet a domonkosrendi 
magyar nyelvemlékek sorában. Általában azonban klarissza-
apácák részére írt kódexnek tekintette az irodalomtörténet a 
Thewr.-k.-et. A kódexirodalom kutatói úgy vélekedtek, hogy 
a kódexet eredetileg a váradvelencei klarisszák számára írták, 
s a nagyváradi klarisszáknak segített a kódex másolásában 
és eredeti anyagának befejezésében 1531-ben Sövényházi Márta 
dömés-apáca s evvel hálálta meg a váradi klarisszák vendég
szeretetét. Más alkalommal már kifejtettem, hogy tévesen 
helyezik az Ers.- és Thewr.-k. Íratásának helyét Nagyváradra, 
mert a margitszigeti dömés-apácák csupán 1541-ben menekül
tek Nagyváradra s a város mellett levő szentjánosi kolostorban 
telepedtek le.2 

Magam a Thewr.-k. tartalmának, összeállításának, papír
anyagának és írásának vizsgálata alapján más eredményre 
jutottam, mint az előző kutatók. Nem tudom elfogadni Volf 
György, Horváth Cyrill ós Vargha Dámján megállapításait.3 

Véleményem szerint a Thewr.-k.-et eredetileg sem klarissza-, 
hanem dömés-apácák részére írták. Ami ferences jelleg (pl. 
Szent Ferencé Atiank Imadfagha 1832* Nytár I I . 317.) mutat
kozik a kódex szövegének egyes helyein, az jóval későbbi tol
dalék s nem tartozik a kódex régi és eredeti állományához. 
Ha mellőzzük későbbi, részben XVII. századi kezek írását és; 
bejegyzését, a kódex alapszövegében semmi olyasmit nem talá
lunk, ami ferences eredetre vall. Ellenben akad a kódex 
imádságai között domonkosrendi ájtatosság. A Thewr.-k. 49— 
59. lapján (Nytár II . 277-280) a domonkosrendiek nagyheti 
ájtatossága olvasható, mely a domonkos eredetű Göm.-k. 

1 Volf Gy. szerint Sövényházi M. írása a Thewr.-k. 119—122. és 
282-307. 1., Vargha D. szerint a 279—803. 1. 

2 IK. 1927. 63. és 215. 1. v . 
a VE 111. 1.VA 239. 1. . 

26* 
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lapjain (238—247. 1. Nytár X I 360—62) is megvan. Épen a 
Thewr.-k. bejegyzése mondja el az ájtatosság eredetét. oEtth 
el kezdetyk az nagh hethy ymaczaagh kyth zerzeth zenth 
damokos zerzeteben egy Ferencz new atya». A nagyheti ájta
tosság szerzője tehát egy Ferenc nevű dömés atya.1 Hogy 
ezt az ájtatosságat a magyar Domonkos-apácák, nevezetesen 
a margitszigeti apácák is végezni szokták a nagyhéten, arra 
bizonyság épen a Göm.-k. 

A Thewr.-k. egyik részének másolója Sövényházi Márta 
dömés-apáca, a kódex főmásolója pedig a domonkosrendi apácák 
nagyheti ájtatosságat vette fel az imakönyvbe. I lyen szoros 
kapcsolata van a kódexnek Sz. Domonkos rendjével. 

Az alapkódex papíranyaga is, főleg a kódex első részében, 
egyező a margitszigeti dömés-apácák részére készült kódexek 
papíranyagával — ezt a horgony és mérleg alakot feltün
tető vízjegyek egybevető vizsgálata igazolja. Figyelemreméltó, 
hogy Sövényházi Márta írásának papírja és vízjegye ugyan
olyan, mint az előtte levő részé. Nem kezdi a ráeső másoló 
munkát új íven vagy új levélen, hanem folytatólagosan ír a 
megkezdett lapon. Együt t dolgozik a másik másolóval. 

Nincs tehát kényszerítő okunk arra, hogy eredetileg is 
ferences-kódexnek tekintsük a Thewr.-k.-et. Sőt nagyobb 
valószínűséggel következtethetjük azt. kogy a kódex eredeti
leg a margitszigeti dömés-apácák részére készült, az ő tulaj
donuk volt és csak a XVI. század végén került klarisszák 
birtokába épúgy, mint Göm.-k. 

A margitszigeti Domonkos-apácákhoz vezet a kódex ván
dorlásának vizsgálata is. A vándorlás állomásaira pedig vilá
got vet a kódexnek más kódexekkel — így a Gröm.- és 
Czech-k.-szel — való kapcsolata. 

A Thewr.-k. kapcsolatos a Göm.-k.-szel: Az wr y [tennék tyz wtarol 
walo aytatos ymaczagok (Thewr. 67—76 = Göm. 4—10.) szövegét — mint 
már szóba került — 1555-ben a Thewr,-k,-ből másolták le a Göm.-k. lapjaira. 
Ekkor tehát a két kódex együtt volt Nagyvárad közelében, a Margitszigetről 
1541-ben elmenekült dömés-apácák szentjánosi kolostorában, oda pedig csak 
a margitszigeti apácák vihették magukkal. A Göm.-k. bujdosásának útvonala 
Buda elestétől a klarissza kolostorok feloszlatásáig: Margitsziget—Nagyvárad— 
Szentjános—-Nagyszombat. A Göm.-k. 1782-ig a nagyszombati klarisszák 
tulajdonában volt. Vele együtt vándorolhatott a Thewr.-k. is. 

Vannak a Thewr.-k-nek olyan szövegegységei, melyek az 1513. évszámot 
feltüntető Czech-k.-ből jutottak át a Thewr-k.-ba: 1. Zent Bernald doctor 

1 A kódex másolója ugyan Sz. Domonkos neve mellé nem teszi oda 
a szokásos ,atyánk' jelzőt; de Kapisztrán Sz. Jánost is esupán ,az wylaky 
zenth atya'(216 Nytár II. 326) néven említi, akárcsak az Érs.-k. (129 az zent 
attya kapyztranos János Nytár IX. 110.) Sem ferences, sem dömés voltát 
nem árulja el a másoló. . " 
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ymadczaga. (A Sz. Bernátnak tulajdonított Salve mundi salutare kezdetű 
hymnus. Czech 43—67 == Thewr. 252—297.) Ezt a verses imádságot Sövény
házi Márta a Czech-k.-ből másolta le a Thewr.-k. lapjaira. — 2. Zeep ymad-
fagok Idwozeytenknek kennyarol halaalaarol. (Czech . 67—81 = Thewr. 
111—122.) 

A Thewr.-k. másolásának idején, legkésőbb 1531-ben> a 
Czech- és Thewr.-k. együtt volt ugyanabban a kolostorban, 
ahol az Ers.-k. szerkesztésén és másolásán is dolgozott Sövény
házi Márta. Ez csakis a margitszigeti Domonkos-apácák kolos
tora lehetett. 

A Czech-k.-ről aLányi-k.-szel kapcsolatos bejegyzése1 alapján 
megállapíthatjuk, hogy a XVIL^szd. utolsó negyedében a nagy
szombati klarisszák kolostoráé volt, s akkor Balassagyarmati gr. 
Balassa Mária Erzsébet Viktória apátnő (1689—91) használta. 
A Thewr.-k. is 1531-től kezdve együtt vándorolt a Czech.-, Érs.-
•és Göm.-k.-szel. 

A Thewr.-k. az érsekújvári ferences kolostor könyvtárából 
került elő. Ugyanott bukkantak rá a Czech .-k, Ers.-k. s a P i ry-
hártya néven ismert nyelvemlékekre. Ezek a kódexek azonban 
csak a klarissza kolostorok eltörlése után kerülhettek Érsek
újvárra. A Czecb- és Ers.-k-ről határozottan tudjuk, hogy a 
nagyszombati Klára-szú'zek birtokában voltak. Az Érs.-k.-be 
bejegyezték az 1652 júl. 18-án elköltözött mater Anna Franciska, 
v. i. Orboval Jakusich Franciska Anna nagyszombati klarissza 
apátnő (1646—52) halálának idejét. Bizonyság rá, hogy maga 
a kódex is a nagyszombati klarissza kolostoré volt. 

A Thewr.-k. tehát együtt vándorolt a Czech-, Gröm.- és Ers,-
k.-szel. E három kódex a kolostorok feloszlatásáig, v. i. 1782-ig a 
nagyszombati klarissza kolostorban volt. Ugyanott kellett lennie 
a Thewr.-k.-nek is. 

így vezet vissza a kódexek vándorlásának vizsgálata Érsek
újvárról és Nagyszombatból Szen+jánoson át a margitszigeti 
dömés-apácák kolostoráig. 

4. Vitatott domonkosrendi kódexek. 
A domonkosrendi kódexek harmadik csoportjába azokat 

a nyelvemlékeket sorozhatjuk, melyeknek domonkos eredete 
lehetséges. I lyenek: 1. Löweni Mária-siralom, 2. Jordánszky-k. 
a hozzá tartozó töredékekkel (Csemez- és Jankovich-töredék). 

1. Löweni Mária-siralom. Legrégibb magyar versünk fel
fedezője és kiadója, Gragger Róbert lehetségesnek tartotta, 
hogy az Ómagyar Mária-siralom néven ismeretes s a XII I . 
szd. utolsó harmadából való értékes nyelvemlékünk írója 

* Nytár XIV. k., 309. 1. és VII. k., XLVII. 1. 
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domonkosrendi szerzetes volt. A magyar Mária-siralom szövegét 
megőrző latin alapkódexben domonkosrendi vonatkozások is 
vannak, elsősorban a szentek legendájában. Gragger mondja: 
«A Mária-siralom írója nyilván szintén a domonkosok rendjébe 
tartozott. Míg más szentekkel fél oldalon végez, Szent Domonkos
nak hat teljes levelet szentel.»1 

Ez a legrégibb magyar nyelvemlék, melyet kapcsolatba 
tudunk hozni Sz. Domonkos rendjével. Kívánatos volna a löweni 
egyetemi könyvtárban őrzött latin alapkódex tüzetesebb vizs
gálata. 

2. Jordánszky-kódex. A Jordánszky-k. és töredékei a második 
. nagy bibliafordítást őrizték meg számunkra. Vitatták már 
.pálos, kartauzi és premontrei eredetét. Régebben Báthori László 
pálos szerzetes bibliafordításának tartották. E véleményt Volf 
György cáfolta meg.2 Jómagam domonkos eredetűnek tartom 
e bibliafordítást. 

Vizsgáljuk csak az eredet kérdését! 
Annyi bizonyos, hogy a kódex szerzetesek használatára 

készült. Elárulja ezt maga a kódex az evangéliumok elé í r t 
általános előszóban. Különösen az előszónak az a része, mely 
arra buzdít, hogy a szerzetes elöljáróknak és fejedelmeknek 
beszédét örömest kell fogadni, megtartani, szeretni és hallgatni. 

/Mondanivalóját támogatja Sz. Pál egyik leveléből (Zsid. XIII . 
fej.) vett idézettel. Figyelemreméltó körülmény, hogy ugyanez 
a gondolat és intelem Sz. Pál mondására s az elöljárók felelős
ségére való hivatkozással egyetemben megcsendül a Domonkos-
rend konstitucióiban, v. i. szabálykönyvében a Sz. Ágoston 
regulájához írt prológus végén.3 Már ez az egyezés is a Domonkos
rend felé irányítja a figyelmet. 

A kódex egyes utalásai azt sejtetik, hogy a kódex u. n. 
- Iectionariüm céljára szolgál. Erre vall a bibliafordítás darab
ig ainak meg válogatása is. A szerzetes kolostorokban a zsolozs-
mában vagy étkezés alatt az ebédlőben szentírási darabokat 
szoktak olvasni a prológusokkal ós argumentumokkal egye
temben. Már Volf György valószínűnek tartotta, hogy a kódex 
apácák részére készült. Erre mutat az ószövetségi könyvek 
fejezeteinek megválogatása is. Egyebek közt elhagyja a biblia
fordítás az ószövetségi papságra és istentiszteletre vonatkozó 
fejezeteket. Ezeknek elhagyása hittudományi lag képzett férfi 
szerzeteseknél nem volna megokolt, apácák részére készült 
fordításánál azonban már érthető; 

- ':: * Gragger B.; Ómagyar Mária-siralom. Bpest, 1923. 8. 1. 2 Volf Gy.: Bátort László és a Jordánszky-codex bibliafordítása. 
Bpest, 1879. (Akad. Ertek, a ny. és széptud. kör. VII. k., 10. sz.) 

8 P. Böle Kornél szíves közlése. ' .. ' -



DOMONKOS-RENDI MAGYAR KÓDEXEK ,- 407 

Milyen apácáké l e h e t e t t eredet i leg a k ó d e x ? E r r e nézve 
-ú tba igaz í t a kódex vándorlása . A Jord.-k. az eredetileg hozzá
ta r tozó Csem. és J a n k . tö redékke l egye temben Nagyszomba t 
ból kerül t elő. A z egész kódex 1782-ig, a k lar i sszák felosztá
sáig a. nagyszomba t i k la r i s sza kolostor b i r t okában volt . N a g y 
szombat és Pozsony v o l t . a tö rök hódoltság terüle téről e lűzöt t 
apáca szerzetek menedékhelye s a fu táskor m e g m e n t e t t kéz
i ra tos k ö n y v e i k fő megőrző helye. H o g y k e r ü l t ; a kódex 
N a g y s z o m b a t b a ? Megmagyarázza a kódexnek az Ers.-k,-szel 
való szoros kapcsolata . 

Az Érsekú jvár i-k. szent í rás i szakaszai t , egyben az egész 
kézira tos k ö n y v e t Sz. J á n o s evangé l iumának eleje (I. fejezet.) 
ny i t j a meg. Az Ers.-k. szövege szinte betűszer int i hűségge l 
egyez ik a Jord . -k . szövegével. Úgyszó lván még a helyes í rás i 
és nye lv já rás i sa já t ságokat is meg ta r t j a az E r s - k . 

A legfeltűnőbb egyezéseket tanulságosan szemlélteti e kis párhuzam: 
Jord.-lc. 49. 

Ez yewe tanof ágra, hogy 
tanobyzonfagot tennee az 
vylagoff agrol, hog mynde-
nek hynnéek hw myatta. 
Nem vala hw vylagofíagh, 
de hog byzonf agot tennee 
az vylagoffagroh Vala by-
zon vylagofíagh, ky megh-

. vylagofoyth mynden em
bert yewen ez vylagra. Ez 
vylagon vala, QS ez vylagh 
hw myatta lett, es ez vy-

. lagh hwtet megh nem yf-
meree. Twlaydon ennee-
ben yewe, es hw eenney 
hwtet be nem fogadnak 
(aak).Vala mennyen kedegh 
be fogadak hwtet, ada hw-
nekyk hatalmath yf tennék 
ffyaywa lenny, azoknak 
kyk hyznekhw neweeben, 
kyk nem thwlaydon vérek
ből, Sem tefthnek akarat
tyaboí, Sem ffyrffywnak 
akaraítyabol, de wr yften-
twl zylettenek. 

Érs.-k. 1. 
ez yewe tanwfagra hogy 

tanobyzonfagot tenne az 
vylagoffaghrol hogy myn
denek hynneek hw myatta 
Nem wala hw vylagofíagh 
De hogy byzonlagolh ten
ne az wylagoffaghrol Vala 
byzon vylagofíagh ky meg 
wylagoXoyt mynden em-
berth yewen ez wylagraEz 
wylagon vala Es ez wylagh 
6 myatta let Es ez wylagh 
ewtet megh nem yfmeree 
Twlaydon enneeben yewe 
Es eenney ewtet bee nem 
fogadnak Valamennyen ke-
deg bee fogadak ötét ada 
ewnekyk hatalmath Iften
nék ffyaywa lenny azok
nak kyk Hyznek ew ne
weeben kik nem thwlay
don vérekből Sem tefth
nek akarattyaboí Sem ffyr
ffywnak akarattyaboí De 
wr Iftentwl zylettenek. -

Erdy-k. 113. 
Ez yewe byzonfagra 

hogy byzonf agot tenne az 
vylagof faghrol hogy myn
denek hynneenek ew my
atta. Nem vala .ew vyla-
gofíaag: De hogy byzon-
fagoth tenne az vylagof-
fágról. Vala az byzon vy
lagof faagh ky megh vyla-
gofoyt mynden emberth 
yeween ez wylagra. Ez wy
lagon vala, es ez wylaagh 
ew myatta lett, es ez wy
laagh ewtet megh nem yf
meree. Twlaydonaba ye
we, es az ewnnSny ewteth 
bel nem fogadaak, vala-
kyk kedeeglen bel foga
daak ewtet ada ewnekyk 
hatalmat Iften fyaynak 
leenny, azoknak kyk hyz
nek ew neweeben, kyk 
fem veer zakadatbol. fem 
tefty akaratból fem ffyr-
ffyw akaratból, de Iften-
töl zylettenek 

Az Érs.-k. szövege szószerint egyezik a Jord.-k. szövegével, csak egy 
helyütt van lényegtelen eltérés. Jord.-k.: es hw eenney — Érs.-k.: Es eenney. 
(Érdy-k. kihagyja ,hw' szót, de az eenney-t híven átveszi.) Feltűnő egyezések 
az ilyen alakok: Jord.-k. myndenek hynnéek... Twlaydon enneeben-.. 
eenney = Érs.-k. myndenek hynneek... Twlaydon enneeben... eenney. 
Érdy-k.-'ben mar: myndenek hynneenek... Twlaydonaba yewe... az ewnnöny-

Az Érdy-k. mint a karácsonyi nagymise evangéliumát közli e szent
írási szakaszt, de itt már van némi eltérés a szövegben. P. o. Fűit homo 
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missus a Deo: Vala eegy ember boczathwan Iftentewl. Jord.-k. Boczattateek 
ember yftentwl = Érs.-k. Boczattateek ember Iftentwl. Hic venit in testi -
monium: Ez yewe byzonfagra. Jord.-k. Ez yewe tanolagra == Érs.-k. ez 
yewe tanwíagra. Non ex sanguinibus: fem veer zakadatbo!. Jord.-k. nem 
thwlaydon vérekből = Érs.-k. nem thwlaydon vérekből. Az Érs.-k. szent-
írásai szakaszai közül is csak ennél az egynél oly betűhív az egyezés a 
Jord.-k. szövegével. Az Érdy-k. eltérését s az Érs.-k. feltűnő egyezését csak 
úgy tudjuk megmagyarázni, hogy az Érdy-k. írója a Jord.-k. szövegére 
támaszkodó lectionariumból, az Érs.-k.-é pedig közvetlenül a Jord.-k.-ból 
írta le a szöveget s helyezte a kódex elém 

Az Érs . -k. szövegének egyezése oly tel jes, hogy S ö v é n y h á z i 
M á r t á n a k közvet lenül a Jord.-k.-ból ke l l e t t á tvennie a szöveget . 
Fö l t ehe t jük t e h á t , h o g y az Ers.-k. í r á s á n a k megkezdésekor, 
1530 táján, a Jord.-k . is ot t vo l t a marg i t sz ige t i apácák keze
ügyében . Tud juk , hogy később is e g y ü t t vándoro l t az Érs.-k.-szel 
Nagyszombatba . Valószínű t ehá t , hogy a marg i t sz ige t i Domonkos
apácáké volt e redet i leg a Jord.-k. s ők v i t t é k m a g u k k a l bujdo-
sásukban Nagyszomba tba . 

Kézze l fogha tóak azok a szálak, me lyek a Domonkos-rend 
felé vezetnek. Még csak e g y kö rü lmény t említek. A Jord . -k , 
bibl iafordí tása is épúgy h a t o t t n é h á n y kódexünkre , m i n t a 
legrégibb m a g y a r bibl iafordí tás . A Jord.-k . b ibl iafordí tása az 
Érdy-k . -en k í v ü l főleg domonkos kódexekre (Wi.-, Érs .- , Corn.-. 
Horv.-k.) vol t ha tássa l . 1 Idézői , felhasználói és forgalombahozói 
elsősorban a marg i t sz ige t i kolostor részére készült kódexek. 

Az Actus Apostolorum címét sokféle módon idézik kódexeink. Csak 
magában a Döbr.-k.-ben négyféle idézésmódot találunk: Apostolok dolga, 
Apostolok, Apostolok cselekedéseiben, Apostolok mivelkedetiben. Lányi-k. 
160: Apostolokról walo kewnwe. Guary-k. 5Í : zent Lucáé apostoli eletnec 
kőimébe. A Jord.-k. így fordítja: Apostolok yarafokrol való kenyew. Ezt a 
címet az Érdy-, Tel.- és Kaz-.k.-en kívül csupán domonkos kódexek (Érs.-, 
Corn.-, Virg.-k.) használják. Ezen idézésmód tanúsága szerint a Domonkos
rendben, elsősorban a margitszigeti kolostorban nemcsak ismeretes, hanem 
szinte közkeletű volt a Jord.-k. bibliafordítása. 

Az Érdy-k.-en kívül a margitszigeti kéziratos könyvek (Wi.-, Érs.-, Corn.-, 
Horv.-k.) szentírási szakaszain és idézetein a Jord.-k. bibliafordításának hatása 
tükröződik. Közös forrásuk nem közvetlenül a Jord.-k., hanem egy olyan 
lectionarium, melynek szövege a Jord.-k. bibliafordításán alapult, de a latin 
szöveg mellett 6gyelembe vette a régebbi szentírásfordítás, a Münch.-k. 
szövegét is. 

Nyelvészeink az Érdy- és Jord.-k. jellegzetes sajátsága gyanánt tün 
tetik fel a szó végén való magánhangzó kettőzést. Szembetűnik ez már a * 
Wi.-k. szentírási szövegeiben s belekerült az Érs.-k. szentírási szakaszaiba is. 

1 Érdemes pl. egybevetni a Luk. I. fejezetéből (26—38 v.) veit gyü
mölcsoltó boldogasszonynapi evangélium szövegét a Wi.-k. (275 Nytár II. 
176.), Horv. (8015 Nytár VI. 286.) és Corn.-k. (69 Nytár VII. 93.) lapjain. 
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Az 1506. évszámot viselő Winkler-k. a legrégibb nyelvemlék, melyre 
már hatott a Jord.-k. bibliafordítása. Tehát már 1506 előtt volt olyan peri-
kópa-gyüjtemény, melynek alapszövege gyanánt a Jord.-k. bibliafordítása 
bizonyul. A fordítás maga e szerint jóval régibb a Jord.-k.-ben 1516—19. 
évről fennmaradt másolatánál, de régibb a Wi.-k. koránál is. Volf Gy. követ
keztetése bizonyul valónak, ki a Jord.-k. bibliafordításának nyelvét régeb
binek mondotta a Jord.-k. koránál. 

Ennyiféle kapcsolat fűzi a Jord.-k.-et a margitszigeti 
kódexekhez és Sz. Djaoonkos rendjéhez. Valószínűnek látszik 
tehát az a föltevés, hogy a Jord. k. a margitszigeti dömés 
apácák részére készült, s maga a bibliafordító is Sz. Domonkos 
rendjének tagja volt. 

5 . Ferences k ó d e x e k k e l érintkező d o m o n k o s kódexek . 

A domonkos kódexek szerteágazó, gazdag családfájának 
van egy kis csoportja, mely szoros érintkezést tüntet fel a 
ferences kódexekkel. 

Sz. Ferenc és Sz. Domonkos rendjének magyar tartománya 
nemes versenyre kelt egymással a kolostori irodalom ápolásá
ban, magyar kódexek írásában. Kivált apáca-kolostoraikat 
igyekeztek ellátni épületes könyvekkel, megfelelő lelki olvas
mánnyal, A mai Budapest területén volt két gazdag, kivált
ságos és tekintélyes apáca kolostor: Óbudán a klarissza-apácák, 
Margitszigeten a Domonkos-apácák kolostora. A két kolostor 
lakói buzgón másolták, díszítették és gyűjtötték a magyar
nyelvű kéziratos könyveket. Kolostoruk valóságos melegágyává, 
tűzhelyévé lett a magyar kolostori irodalomnak. A két kolos
tor lakói egymással szoros összeköttetésben álltak. Könyveket 
kölcsönöztek egymásnak olvasás, lemásolás végett. Ékként 
valóságos irodalmi központ kialakulását tették lehetővé, mely 
nemcsak Sz; Ferenc és Sz. Domonkos férfiszerzeteseit foglal
koztatta, hanem teret juttatott az egyetlen magyar eredetű 
szerzetes rendnek, a pálosoknak is. 

A nyulakszigetebeli Domonkos-apácák s az óbudai Klára-
szűzek szellemi érintkezését tanúsítja a domonkos kódexeknek 
a ferences kódexekkel érintkező csoportja. Ebbe a csoportba 
tartoznak: 1. Winkler-k. 1. Példák könyve. 3. Virgínia-k. 
4. Bod-k. 5. Ersekújvári-k. Mindegyikről megállapíthatjuk, 
hogy eredetileg a margitszigeti dömés apácák számára 
készült. 

A domonkos és ferences kódexek érintkezéséről szóltam 
már Magyar kódex-családok c. tanulmányomban.1 Akkori fejtege
téseimet csupán hellyel-közzel egészítem ki némely részlettel. 

* IK. 1927. 212. 1. 
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1. Winkler-kódex. A Wi.-k. tartalmilag összefügg is .érint
kezik az óbudai klarisszák részére 1508-<an készült Nádor-
k.-szel. Két fejezetük párhuzamos: a) Passió. Wi. 137—234 
(Nytár II. 132-162) = Nád. 143—307 "(XV. 195-223) b) 
Mária siralma. Wi. 74—117 (II. 114—23) = Nád. 342—88 

• (XV. 229—38.) A párhuzamos szövegegységek közös alapszövegre 
támaszkodnak. A Wi.-k. ferences eredetű szöveget másolt. 

A Nád.-k. kapcsolatos még a margitszigeti apácák szerkesztette Érs.-k.-
szel meg ferences kódexekkel. (Guary-k., Debr.-k.) 

A Wi.-k. kapcsolatos más domonkos kódexekkel (Érs.-, Göm.-k.) is. 
Legszorosabban érintkezik az Érs.-k.-szel. Közös fejezetük a Szentséges 
életnek módja c. oktatás a vesztegségtartásról. (Wi. 123—135. Ny tár II. 
128—131. < Érs. 258—261. Nytár IX. 224—227.) Az Érs.-k. és a Wi.-k. 
szövege — lényegtelen eltérésekkel •— teljesen egyezik: bizonyos, bogy an
nak szövegét a Wi.-k. lapjairól másolták le. Az "Érs.-k. szintén összefügg 
ferences kódexekkel. (Nád.-, Nszomb.-, Kaz.-k.)Ezek a ferences kódexek ugyan
csak érintkeznek más ferences kódexekkel,1 

A kódexeknek ezekből a sokszoros kapcsolatából követ
keztethetjük, hogy a Wi.-k. is a margitszigeti kolostor, haszná
latára készült meg hogy a Wi.-és Nád.-k. érintkezési helye is 
Nyulakszigete és Óbuda. 

2. Példák könyve. A kis példagyűjtemény egyik darabja: 
Példa a szerzetesekről, kik tanyán mondják zsolozsmájukat 
(25—28. Nytár VIII . 98—100) párhuzamos a Nszomb.- és 
Érs.-k.-szel. (A Péld.-k. más domonkosrendi kódexekkel [Marg.-L, 
Ers.-k] is érintkezik.) 

3. Virgínia-kódex. Az előbbieknél fontosabb a Virg.-k.-nek 
a Simor-k;-szel való Összefüggése. A töredékes, mindössze 
14 lapra terjedő Sim.-k. teljes szövege szinte szószerinti hűséggel 
egyezik & Virg.-k. Sz. Ferenc-legendájának megfelelő fejeze
teivel. (Virg. 647—721 Nytár IIL 296—301. = Sim. 1—14. 
Nytár VII. 83—88.) Mind a két kódex a Ferenc-legendának 
egyazon fordítását, egyazon szövegét adja. A kódexek szöve
gének vizsgálata azt mutatja, hogy a kettő közül a Sim.-k. 
szövege az épebb. Helyenként egy-egy szóval bővebb, kevesebb 
benne a másolási hiba, mint a Virg.-k. szövegében. Ez arra 
vall, hogy a Virg.-k. szövege alapul a Sim.-k.-en. A Virg.-k. 
másolója ferences eredetű szöveget másolt. 

Hibás olvasásból eredő szövegromlás több is akad a Virg.-k.ben: pl. 
6730 ty kwzwietek ki vetnetek (Sim. 531 közzülőc ki vetnenec.) A mondat 
elején mindkét kódexben: mondanak. Virg. 681?. Az latok bogi (Sim. 722 aa,t 
latod hog.) Virg. 6613 kit imeg mondok nektek (Sim. 41S kit im meg mondoc 
nectSc.) 

* IK. 1927. 213—15. 1. 
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A Sim.-k. ugyanazon kéz írása, mint az 1508-ból való 
Nád.-k., az 1512—13. évszámot feltüntető Nszomb.-k. s a 
Debr.-k. egyik darabja. A Nád.-k.-et egyértelműleg az óbudai 
klarissza apácák részére készült kéziratos könyvnek mondják, 
de óbudai kéziratoknak kell tartanunk az egyazon kéz másolta 
testvér kéziratokat (Nszomb.-, Sim.-, Debr.-k.) is, melyek egyrészt 
domonkos kódexekkel, másrészt az óbudai klarissza apácák 
részére készült egyéb ferences kódexekkel kapcsolódnak. 

A Nád,-és Nszomb.-k.-röl határozottan tudjuk, hogy régebben 
a Pozsonyba menekült óbudai Klárá-szűzek birtokában voltak. 

.A pozsonyi klarissza kolostorban kellett lennie egykoron a 
Sim.-k.-nek is. Elárulja ezt a kódexnek egyik eddig figyelembe 

. nem vett lapszéli jegyzete a 2, lapon. I t t ezt a későbbi kéztől 
eredő széljegyzetet találjuk: pofonika. Ezt a lapszéli bejegy
zést Pozsonyra, a pozsonyi kolostorra kell vonatkoztatnunk. 

Nagyon valószínű az a föltevés, hogy a Sim.-k.-et, épügy 
mint testvér kéziratait : a Nád.- és Nszomb.-k.-et, az Óbudáról 
1541-ben Nagyszombatba menekült, majd Pozsonyba költözött 
klarissza apácák vit ték magukkal. A Sim.-k.-et az óbudai 
klarissza, a Virg.-k.-et pedig a margitszigeti domonkos kódexek 
közé sorozhatjuk. í g y a Sim.- és Virg.-k. érintkező helye megint 
csak Óbuda és a Nyulakszigete. 

4. Bod-kódex. A Bod-k.-nek két fejezetre tagozódó teljes 
szövege párhuzamos az 1514. évszámot föltüntető Lobkcwitz-
k.-szeí. Párhuzamos fejezeteik: a) Embernek három fö ellensége. 
Bod 1—20. (Nytár II . 375— 89.) = Lobk. 2 6 5 - 3 0 8 . (Nytár XIV. 

; 90—104.) — b) A halálról Bod 20—36 (Nytár I I . 390—401.) 
= Lobk. 309—342 (Nytár XIV. 105—116.) -A Bod-k. szö
vege helyenként épebb s hívebb a latin eredetihez, mint a 
Lobk.-k.-é. Mind a két kódex Qgy régibb, közös alapszövegnek 
másolata. 

A Bod-k.-et épen a Lobk.-k.-szel való szoros kapcsolatánál 
fogva sokáig ferences eredstű kódexnek tartották. Akkor azon
ban még nem vették eléggé figyelembe a margitszigeti dömés 
apácáknak az óbudai klarissza apácákkal való összeköttetését. 
Nem gondoltak rá, hogy egymásnak kéziratos könyveit köl
csönösen lemásolhatták. 

A Bod-k. margitszigeti domonkos kódexek közé ékelve 
maradt ránk. Az eredetileg együvé tartozó kéziratköteg egyes 
részeinek — mint ezt Vargha D. is eléggé kiemeli — egyező 
a külső kiállítása, alakja, papíranyaga.1 A Bod-k. testvér
kéziratai közül a Péld.-k. is érintkezik ferences kódexszel. 
A Lobk.-k. szintén kapcsolatos más ferences kódexekkel, főleg 
a Debr.-k.-szeh 

i V. A. 108. 1. 
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5. Érsekújvári-kódex. Az Érs.-k. több ferences kódex-szel 
(Nád.-, Nszomb.-, Kaz.-k.) is kapcsolatos. A párhuzamos szöveg
egységek többnyire azt matatják, hogy az Ers.-k. függő 
viszonyban van a ferences kéziratokkal. 

Az Érs.-k.-nefc két egyező fejezete van a Nád.-k.-szel: 1. Krisztus kiríja 
gondolásának haszna. Érs. 19—24 (Nytár IX, 19—23.) = Nád. 41—63 (Nytár 
XV. 178—182.) Az Érs.-k. szövegének a Nád.-k.-étöl való függése kétségtele
nül megállapítható.1 — 2. Sz. Adorján mártíromsága. Érs. 355—.61. (X. 
56—61.) = Nád. 544-75 (XV. 262-67.) Az Érs.-k. megint esak a Nád.-k. 
másolatának látszik. 

Az Érs.-k. és Nszomb.-k. közös fejezetei: 1. Példa e szerzetesekről... 
Érs. 161-63. (Nytár IX. 136—137.) = Nszomb. 393—97. (Nytár IU. 127—28.) 
= 2. Pater noster magyarázata. Érs.-k. 163—65 (IX. 137—40.) = Nszomb. 
337—45. (III. 107—110.) Az Érs.-k. írója nyilván a Nszomb.-k. lapjairól má
solta a két azonos szövegű, fejezetet. 

Az Érs,- és a Kaz.-k. azonos szövegegysége: Szűz Máriának nevében 
való diáki bötükröl. Érs. 520—25. (Nytár X. 275—80.) = Kaz. 59—70. 
(VI. 205— 209.) Az Érs.-k. másolója valószínűleg a Kaz.-k. lapjairól másolta 
le ezt a szentbeszédet. 

Az Ers.-k. másolói, Sövényházi Márta és apáca-társai, 
bőven merítettek ferences kéziratokból. Ez a domonkos-ferences 
érintkezés az 1529—1531. évekre esik, amikor még margit
szigeti és róbudai otthonukban éltek az apácák.2 

Az Ers.-k. domonkosrendi kódexekkel (Wi.-k., Péld.-k.) 
is érintkezik. A Péld.-k.-vel három példája kapcsolatos. Az 
Ers-k.-szel érintkező ferences kódexek ismét összefüggnek 
más ferences kódexekkel. 

Az Ers.-k másolásának s a ferences kódexekkel való 
érintkezésének helye szintén a margitszigeti kolostor, miként 
a többi kódexnél is megállapítottuk. 

TÍMÁR KÁLMÁN. 

» IK 1927. 213. 1. 
2 Az óbudai és margitszigeti apácák 1529-ben előkészületeket tettek a 

törökök elöl való menekülésre, de mégis ott maradtak kolostorukban. V. ö. 
Karácsonyi i. m. II. 456. és 508. 1. 


