
AZ ÁLLÍTÓLAGOS RÁKÓCZI-CODEX.1)

I. Gróf Kemény József, egyike irodalmunk legtiszteletremél- 
tóbb fórfiainak, a többek között egy nagybecsű kutfő-gyűjteményt 
hagyott maga után, melyet ma, mint a Toldy Ferencz által kiadott 
Magyar Történelmi és Irodalmi Berek második kötetét, Történelmi 
és Irodalmi kalászatok‘ néven ismer bibliographiánk.

Az e gyűjteményben foglalt részletek XXXIII. száma Med> 
gyesi Pálnak, az I. Rákóczi György erdélyi fejedelem udvari pap
jának, Szent Atyák Öröme czímü, 1640-ben megjelent, munkájából 
közöl egy pár nevezetes töredéket.

Az első töredék Dobó István, Ferencz, Lorántü Mihály és 
Zsnzsánnaemlékezetüket idézi fel az «Ajánló levélből* ; a második 
magából a tulajdonképeni «mü»-ből, annak 2. és 3. lapjáról hoz 
elő egy czikket, melyben az van elbeszélve, hogy mi adott okot 
Medgyesinek a könyv írására.

E második czikk s az erre alapított irodalomtörténeti állítás 
az, a melyről szólani akarok.

A czikk maga, melyet mondandóim alapjául szűkségképen 
előre kell bocsátanom, így szól:

•Az elmúlt 1639. esztendőnek szintén a végén, deczember- 
ben, terminusnak idején, Kolozsváratt kegyelmes Asszonyunk 
monostori házához ugyan felesed magával kimenvén, tetszék ő 
Nagyságának, hogy én is (t. i. Medgyesi, az író) ő Nagyságával 
együtt kimennék. Az holott ebédleni akarván Ő Nagysága, paran- 
csola kegyelmesen, hogy az ott lakó régi Páter Dániel Vásárhelyi 
uramat is az ebédre felhívnák. Asztalhoz ülvén ő Nagysága sok 
főrenden levő híveivel, mi is Vásárhelyi urammal leültetteténk

*) Felolvaetatott a M. T. Akadémiának 1874. febr. 3. tartott Ülésében.
S z e r k .
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szintén egymás mellé. És mikor immár alkalmasint ettünk volna, 
Asszonyunk ő Nagysága szólítá a Pátert becsületesen és igen szép 
s szükséges mennyei dolognak (ez lévén ő Nagyságoknak asztal 
felett leggyönyörüségesb szokásos mulatságok) akarván végére 
menni, kiváná ő Nagysága a Pátertől, hogy a mint egy kis 
tenyémi könyvecskében Pázmány a ez égérét kitötte (azt vélvén ő 
Nagysága, hogy Vásárhelyi uram írása volna), mutatná meg, hogy 
azokban, a miket mi hiszünk, semmi a Szentirásban nincsen. 
A. Páter felállván, megköveté ő Nagyságát s azt feleié, hogy nem 
ö kegyelme írása volna az. Nem hagyá asszonyunk Ö Nagysága 
arra a dolgot, és mind ö Nagyságától s mind kiváltképen Haller 
István uramtól súgásból való izengetések által eröltettetvén ö 
kegyelme a Páter, rá kezdé a feleletre magát venni, de soha 
egyenesen a dologhoz nem* szóla. Én még eddig semmi igyemet 
a dologhoz nem átottam.»

«Hogy azért sokáig időt ne töltene a Páter: maga Ő Nagy
sága asszonyunk hoza elő egy hitágazatot, tudnia illik az úrvacso
rájának mind két nemmel, az (az, kenyérrel és borral osztogatását. 
Kéré ő Nagysága, mutasssa meg,.hogy nincsen az a Szent-irásban, 
holott Sz. Pál I. Cor. II. v. 23. nyilván említi és kiadja mind 
kettőt. Monda a Páter: Tagadom, kegyelmes Asszonyom, hogy 
Sz. Pál ott mind a két színt adta volna.*

„ Hozatá elő Asszonyunk az Urunk ö Nagysága régi Bibliáját 
mely 176 esztendős, s adák én kezembe* ‘ stb.

II. Ennyi az, a mit Kemény közöl, s hogy ezt a töredéket is 
nem egyéb, mint erkölcs-történeti szempontból közlötte, elég bizo
nyíték arra egyrészt az a jegyzet f melyet közleményéhez függeszt, 
s a melyben az van, hogy ez vala asztali mulatsága erdélyi fejede
lem idősb Apafi Mihálynak is, a miről Szilágyi Márton (Biga Pasto- 
ralis. Debrecini. 1684) emlékezik, s hogy így vetélkedtek 1514-ben 
Macedóniai László esperes és Cybeleus Bálint kanonok Pécsett 
ebéd felett; másrészt magának Keménynek a közlemény végire a 
czikk csonkán hagyottságát jelentő „*<&.“ után vetett e szavai: 
Az ezen vetélkedésről többet tudni kívánót utasítom a fenn említett 
könyvnek végig való olvasására.

Toldy Ferencz, irodalmunk érdemdús történetírója, több és 
nagyobb fontosságot hitt tulajdoníthatni a közleménynek, mint, 
véleményem szerint, Kemény tulajdonított, s a töredék utolsó sza
vaira támaszkodva, egy 1639-ben már 176 éves magyar nyelvű biblia-
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fordításnak emlékezetét vélte a Medgyesi előadásában fölfedezhetni 
Sőt hogy az meggyőződése volt: világosan kitűnik onnan, mert 
ez adatot a „ Magyar Nemzeti Irodalom Történeté"• nek harmadik 
javított kiadásában (1. k. 171. lap) ekkép használja fel:

66. §. A legrégibb biblia-fordítások codexei.......... A jelen (II.)
időszakra nézve már bizonyos történeti tudomásunk van, hogy az 
eretnek-vizsgáló pápai küldöncz elől Zsigmond alatt a Szerémség- 
ből Moldvába kivonult magyar hussziták két papja, Tamás és 
Bálint, az ó- és ujtestamentomot magyarra fordították; sőt vannak 
codexeink is, melyek részint a XY. század első felében írattak, 
részint kevéssel utóbb ugyan, de nyelvök jellemét tekintve, ősrégi* 
séget árulnak el s kétségtelenül a második időszak elejére tartoz
nak. Ilyenek... stb.

3. Ilyen volt a Rákóczi-codex 1463-ból, melyet Medgyesi Pál 
1639-ben forgatott Lorántfi Zsuzsanna erdélyi fejedelemnőnél, s 
úgy látszik, a teljes szentírást tartalmazta, írván róla: fHozatá elő 
asszonyunk az Urunk ö Nagysága régi bibliáját, mely 176 eszten
dős és adák kezembe. » (Lásd Magyar Tört. és Irodalmi Berek II. 
köt. 196. 1.) Az évszám könnyen azon gyanításra vezethet, hogy 
e codex a husszita Tamás és Bálint papok által átdolgozva leirt 
régi bibliát foglalta magában.»

Hogy e meggyőződésének még erösb alapot is vessen: 
előadásához a következő jegyzetet csatolja Toldy:

• Bizonyosan nem valamely kézzel irt deák vulgata codexe 
volt az, melyben a protestáns fejedelemnő magának sz. Pál 
azon helyeit mutattatá meg Páter Vásárhelyi Dániellel, melyekben 
az az úrvacsorájának két szín alatt osztogatásáról szól.»

III. A hol annyi pusztítás ment keresztül, mint Magyaror
szágon ; a hol annyi emlékeit tette semmivé a művelődésnek néha 
gondatlanság, többször rombolás, mint nemzetünknél: ott termé
szetes, sőt kötelesség fölkeresni, felhasználni minden nyomot, 
minden legkisebb adatot, melyből egykori jobb állapotainkra lehet 
következtetni; s mentül kevesebb az, a mi megmaradt: annál 
nagyobb gonddal kell egybegyüjteni s megőrzeni a többieknek 
legalább emlékezetét, az oly tényekét t. i., a melyek egy oly múltról 
tesznek tanúbizonyságot, mely jelességben vetélkedik az ugyan
azon korok többi nemzetekéivel.

E tiszteletre méltó buzgalom indította bizonyosan Toldy 
Ferenczet arra, hogy Kemény József töredék-közleménye alapján
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középkori magyar codexeink számát egygyel, a fentebb említett 
Rákóczi-codexxel, szaporítsa, beiktatván azt, legalább emlékezeti' 
lég, a többi, részint fenmaradottak, részint egykor létezettek 
sorába.

Azonban bármennyire jogosultnak, sőt átalában senki által 
kifogás alá nem vonhatónak tartsam is az elvet: a jelen esetre 
vonatkozólag ki kell jelentenem, hogy Toldyt a közlemény téve
désbe vitte, mert, a mirQl most szó van, a szentirásnak középkori 
magyar Rákóczi-codexe egyátalában nem létezett, s az a 176 esztendős 
régi biblia, a melyről Medgyesi Pál emlékezik, nem magyar nyelvit 
szentírás volt.

A tévedés kútfeje ott van, hogy Toldy megelégedvén annyi* 
val, a mennyi a Kemény közleményében foglaltatik, vagy talán 
mert azt hitte, hogy e tárgyra vonatkozó adat több Medgyesinél 
nincsen, nem tartá szükségesnek azokat, a mik még azután követ- 
keznek, megolvasni; pedig a fenforgó tárgyban épen ezek szol
gáltatják a döntő felvilágosításokat.

Nekem néhány hónappal ezelőtt jött birtokomba Medgyesi 
fönn említett könyve, még pedig annak az a példánya, mely egy
kor épen a monostori jezsuitaház tulajdona volt, a mit azért emlí
tek meg, mert ez a körülmény is szolgáltat egy nevezetes adatot a 
kérdés tisztázásához.

Figyelmessé tétetvén már rá a Kemény közleménye által, de 
különben is épen, mint ő, érdekkel szokván vizsgálni régi köny
veink tartalmát: elolvastam az egész vetélkedést kezdettől végig, 
s az olvasottak nyújtották a felvilágosító adatokat fentebb kimon
dott ítéletemre a Rákóczi-codex iránt. Ezeket illetőleg leghelye
sebbnek tartom, ha azokból, a miket Kemény elhagyott, folytatva, 
az író szavaival elmondom azon részleteket, a melyek szorosan a 
tárgyra tartoznak.

A vetélkedésnek hat külön tárgya volt, de ezek közt kettő 
van csak olyan, a melyeknél az említett felvilágosító pontok van
nak ; azért a többieket mellőzvén, csak ezekre szorítkozom. .

Az első adat a második tárgynál van, mely Melchisédekről 
szól. Erre nézve Medgyesi így beszél:

• Itt (t. i. az úrvacsora két szín alatt osztogatásának ügyé
ben, mely volt az első, s a melynél van emlékezet először a régi 
bibliáról) nem nyervén Vásárhelyi uram a dolgot: kezdé Melchi- 
sédeket emlegetni. Az is, úgymond, kenyérrel áldozott. Tagadom
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én, mondák, hogy áldozott volna akkor Melchisédek, mikor kenye
ret és bort vitt elő Ábrahámnak; sőt nincs is ott OBTVLIT, ha
nem PROTVLIT. Nem akarja vala hinni ő kegyelme. Megkeresek 
a 176 esztendős Bibliát: s hát abban is P R O F E R E N S 1)  vagyon 
<7. lap).»

A második adat a hatodik tárgynál jön elő, midőn a vetélke
dés az angyalokra tért át. Medgyesi ezt a tételt állttá fel: «A  mely 
angyal felől az Isten mondotta, hogy midőn az izraeliták mellé 
vezérül és Ganahánba bevivőül adja, meglássák, hogy meg ne ke
serítsék azt, az az angyal volt, a kit megkésértettenek a zsidók*, 
hivatkozván kútfőül Mózsesre. Erre is azt feleié, Írja. Medgyesi, 
Vásárhelyi, hogy negatur. «Melyet egy, vallásán levő, nagy ember 
hallván, ezt mondá: Páter, non sufficit negare solum; quaa ratio 
negationis? Azután azt mondá Páter uram, hogy nincs az ott, 
Exod. 23. v. 20.21. meg ne keserétsed ötét (Oldaljegyzet kézirattal: 
Bene dixit) ,  Be hogy reá keresék az Textusban: meglátá, hogy 
ott vagyon (Oldaljegyzet kézirattal: Mentiris, quia in VU LG A TA  
non invenitur), (11. 19. lap.) E kézirati bejegyzések azok, a 
melyekre fentebb czéloztam, midőn említém, hogy e példány egy
kor a monostori házé volt, s a melyek bizonyosan annak vala
melyik jézsuita olvasójától, talán épen magától Vásárhelyitől, 
származnak.

Adjuk ezekhez még azt a körülményt, mely szerint Vásár
helyi részéről nem volt föltehető, hogy ő magyar szövegű biblia 
alapján vitázzon sarkalatos dogma felett, miután rá nézve egyedül 
jogosult és hiteles szöveg csupán a Vulgata lehetett. Epén azért 
nem tett kifogást ellene Medgyesi, hogy, mint gondolá, saját fegy
verével veije meg a pátert, s nem obtrudalta sem Károli Gáspár, 
sem Káldi fordításait, hogy azokból döntessék el a per. Sőt több 
az, hogy ő maga is a latin nyelvű Tremelliust használta, így nyi
latkozván, midőn Vásárhelyi a „megkeserítés“ -xb\ azt mondá, hogy 
az sem a Vulgatában, sem Tremelliusnál, sem Pagninusban nem 
találtatik; «Bár megcsalattassam, ha a Tremelliuséban nincsen, 
mert az volt a zsebemben, a minthogy azt szoktam nálam hordozni, 
azt vonám ki 8 abból mutatám meg (370. lap).»

1) I. Mos. XTV. 18. At verő Melchisedec rex Salem proferens panem 
«t  vinum (erat enim saoerdos Dei altissimi) benedixit ei, et ait stb.
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Ez elmondottak, azt tartom, teljesen tisztába hozták, hogy a 
szentírásnak 1463-diki magyar nyelvű Rákóczi-codexe egyátalában 
nem létezett, s a kérdés alatti 176 esztendős régi biblia a Vulgata 
volt, ellenmondhatatlanúl igazolván azt úgy a reá történt hivat
kozások, mint a belőle felhozott idézetek.

IV. Ezek szerint a kérdés tulajdonképeni csomója meg lévén 
oldva, be is rekeszthetném előadásomat, ha nem volna még egy 
homály, mely szintén megérdemli, hogy földeríttessék. Az e tárgy
ban szereplő számadatok egybevetéséből t. i. csakugyan az jővén 
ki, a mit Toldy is kihozott, hogy itt egy 1463-beli bibliával van 
ügyünk; miután a Vulgata bibliographiája ez évben nyomott Vul- 
gátát nem ismer, legalább eddigelé az irodalomtörténet ilyenről 
nem emlékezik: kérdés, mi itt a való, s hogyan lehet e kételyt 
eloszlatni ?

Föltettem a kérdést, mert ily ellenvetést csakugyan lehet 
támasztani.

A megoldás kulcsát nem kell messze keresnünk; ott talál* 
tátik az hasonlóan magában Medgyesi könyvében, annak * azon 
szakaszaiban, a melyeket Kemény szintén nem vett föl közle
ményébe.

E szakaszokban, melyek az ajánló levélnek teszik részeit, a 
könyv készítésének chronologiáját beszéli el az író. Összeszedvén 
az erre vonatkozó részleteket, következő idősorozatot fogunk 
nyerni:

Kél az ajánló levél Fejérváratt január 5-ikén, 1640.
Elkészült a munka november közepére, miután hozzáfogott 

junius közepe tájban, akkor érkezvén" haza a fejedelemmel tett 
útjából Fejérvárra, hogy a pünköstöt otthon tölthesse. Hogy ezek 
1639. évben estek, bár kiírva nincsenek, onnan bizonyos, mert a 
vita tárgyaira vonatkozó levelét a fejedelemnének Fogarasban 
1639. márczius 12-dikén vette; ugyanazon évi február 28-kán 
Vásárhelyinek azt a müvét, a melynek megrostálása tárgya a 
Szent Atyák Örömé-nék. Vásárhelyi az említett müvet még január
ban küldte a fejedelemnének egy kisérő levél mellett, mely 1639. 
január 29-én kelt.

Mindezekre pedig az a disputatió szolgáltatott alkalmat, 
mely az 1639. januárt megelőzött deczerriberben tartatott. Ez pedig 
nem történhetett más évben, mint iőd#-ban.

És csakugyan ez az év olvasható az ajánló levél 2-dik lapján
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(Midőn nagy hírre az elmúlt 1638-dik esztendőnek végezetiben ez 
nagy Salamonnak bölcéesége hallgatni elmentünk volna); ez a 334. 
lapon (Jusson eszébe csak az elmúlt 1638. esztendőbeli disputa- 
tiónkban ama szava felől, hogy a mit Mózses Melchisédekről ke
nyér-kivitelnek mondana, azt Sz. Pál áldozatnak magyarázná).

Nyomtatási hiba tehát a főmunka 2. lapján az 1639 esztendő; 
ily hibásam közlötte azt Kemény, a nélkül, hogy észrevette volna, 
r erre a hibára alapította Toldy a maga combinatióját, s innen 
lett, hogy a 176 esztendős biblia 1463-dikinak határoztatott.

Volt pedig az, a most felhozott adatok szerint (1638— 176), 
1462-tiki.

És itt már az irodalomtörténet is mellettünk áll, a mennyi
ben Fáicrf-tiak híres mainz-i bibliája ez évben jelent meg, a mely 
egyike a legritkább könyveknek, s csak az európai leghíresebb 
könyvtárak közül dicsekedhetik vele egy-kettő. Hogy a Rákóczi - 
példány megvan-e még valahol? nem tudom; s azon csapások 
után, melyeken Erdély keresztül ment, kevés a remény, hogy 
valaha feltaláltassák. Azon könyvtáraktól legalább, a hol tudako
zódásokat tettem felőle, mind tagadó választ kaptam.

V. Ennyi felvilágosító adat után, azt tartom, nem szükség 
azon jegyzet-ben foglaltakra szólanom, a melyet, mint Toldy müve 
66. §-ának toldalékját, idéztem volt, s a melyben ő abból is vesz 
súlyt a codex fenn-volta mellett, hogy protestáns fejedelemnő deák 
vulgátából nem mutattatta volna magának Vásárhelyivel sz. Pál 
helyeit az úrvacsoráról; mert, miután az alap összeomlott, önként 
elesik maga a jegyzet is.

Irodalomtörténetünk derék bajnoka Toldy Ferencz a görög 
székely krónika ügyében egykor elmondott állításait később, job
ban lett értesülése után, e szavakkal vonta vissza: A Horn által 
látott görög székely krónika tehát álom !

Én is azzal fejezem be előadásomat, hogy a szentirásnak 
középkori magyar Rákóczi-codexe álom. Kevesebbünk van ugyan 
egy illusióval: de épen az illusiók elenyészte vagy legalább keves- 
bedéső erősíti az igazságot. Nekünk pedig erre van szükségünk.

Sziget, november hó 20. 1873.
S z il á g y i I s t v á n .
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