
A SÁROSPATAKI LENGYEL BIBLIA 

S ÚJONNAN FÖLFEDEZETT HARMADIK TÖREDÉKE. 
HARSÁNYI ISTVÁNTÓL. 

(Harmadik, befejező közlemény, két hasonmás-melléklettel.) 

3. A kódex története íratásától a mai napig. 

A sárospataki lengyel bibliát Hedvig, Nagy Lajos magyar 
király (f 1382) leánya, II. Jagelló Ulászló lengyel király (1386— 
1434) első felesége kezdte fordíttatni 1390-ben (f 1399) s ugyan
ezen Jagelló Ulászló negyedik felesége : Zsófia folytatta a fordít
tatást s alatta végezték azt be 1455 május 6-án. 

Hedvig, mint magyar király-leány, vallásos szellemben nevel
tetett s mikor szívvel, lélekkel lengyel királynévá lett, a pogány 
litvánok közt a kereszténység apostolává lett. A történetírók, mint 
láttuk, följegyezték róla, hogy kívánságára a Csehországból 
(1394-ben) Krakkóba vitetett papok nemzeti (lengyel) nyelven 
tartották az istentiszteletet. 

Dlugoss (f 1480), a legrégibb lengyel krónikaíró, a kinek 
kéziratos munkáját a későbbi történetírók (Miechowita, Turnovius, 
Regenvolscius stb.) forrásul használták, azt mondja Hedvigről, 
hogy ez a mélységes alázatosságú, Istent végtelenül szerető s a 
földi hiábavalóságokat kerülő királyné, lelkét és gondolkozását 
kizárólag az imáknak és szentkönyveknek, t. i. az ó- és új-
testamentomnak és más latinból lengyelre fordított szentiratoknak 
olvasgatására szentelte. 

Dlugoss följegyzését azonban a későbbi írók nem egyenlő
képen fogták föl és magyarázták. Voltak olyanok, a kik az «ó- és 
új-testamentom könyvei» kifejezést úgy értették, hogy az ó- és 
új-testamentumnak csak egyes 'könyveit fordíttatta le és nem az 
egész bibliát, s azokat olvasgatta. (Dobrowski ; az 1849-iki Vallás
erkölcsi Almanach «K» jegyű írója, Malecki stb.) Mások meg 
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úgy magyarázták Dlugoss adatát, hogy Hedvig a teljes bibliát, 
az ó- és új-testamentumot egészen lefordíttatta. (Miechowita, 
Kortholtus, Turnovius, Regenvolscius, Brougthon, Wiszniewski.) 

Most már az a kérdés, hogy melyik magyarázat a helyes? 
Mert Dlugoss adatát — miután nem mondja meg világosan, 
hogy az egész bibliát, az ó- és új-testámentomot lengyelre for
díttatta — tényleg mindkétféleképen lehet magyarázni. 

Szerintem az első a helyes. Mert tényleg igazolt magyará
zat az, a mely szerint lehetetlen feltenni, hogy Hedvignek már 
úgy az ó- mint az új-testámentom összes könyvei meg lettek 
volna lengyel fordításban. Azt történeti tényként állapíthatjuk 
meg, hogy 1390-ben a bibliának lengyel nyelvre való fordítását 
elrendelte s a fordításhoz azonnal hozzá is foghatott a meg
bízott egyén s egyes könyvek lefordíttattak: de, hogy Hedvig
nek oly hirtelen és oly korán (1399 július 17.) bekövetkezett 
haláláig a Szentírás a maga egészében, teljesen le lett volna 
fordítva lengyel nyelvre, azt a következő okok miatt nem lehet 
feltételezni : 

1. a XIV. századból nemcsak a szláv népek, de a többiek 
sem tudnak a teljes bibliai szöveget felölelő nemzeti nyelvű for
dítást felmutatni. (Dobrowski.) Nem igen lehetett tehát lengyelre 
sem lefordítva az egész biblia. 

2. Az ilyen terjedelmes és nagy gondot igénylő nehéz munka 
keresztülvitelét (mint a régi bibliafordítások története, s így pél
dául a magyaroké is bizonyítja) rendesen a legbecsesebb, leg
kedveltebb és legszebb részletek vagy egyes könyvek lefordítása 
szokta megelőzni. (Malecki.) 

3. Ha már Hedvig az egész Szentírást tényleg lefordíttatta 
volna lengyel nyelvre, akkor miért rendelte volna el annak újból 
való lefordítását Zsófia királyné, ugyanazon Jagelló Ulászló ne
gyedik és utolsó felesége? Hiszen Hedvig után (a kinek sem 
leánya, sem nőrokona nem maradt) a fordítás a királyi család 
birtokában maradt és bizonyosan Zsófiáé lett. (Malecki.) 

A kódex előtáblájának belső oldalán olvasható s már isme
retes feljegyzések egybehangzólag állítják, hogy a Zsófia részére 
készült bibliafordítás 1455-ben fejeztetett be. Zsófia 1422-ben 
lett Jagelló Ulászló felesége s igen valószínű, hogy a Hedvig 
által megkezdetett, de korai halála (1399.) miatt be nem fejezett 
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munkát Zsófia, a ki a történetírók feljegyzései szerint szintén 
igen vallásos nő volt, folytattatta és azt 1455-ben be is fejezték. 
Hogy az ó-testámentomot fejezték-e be akkor, vagy az újat is, azt 
nem lehet biztosan megállapítani, mert Turnovius nem mondja 
meg munkájában, hogy melyik helyről írta ki az általa közölt 
jegyzetet. Hogy egy ilyen jegyzet eredetileg a Jób könyvének a 
végén (Lasitzki) lett volna, azt nem tartom valószínűnek ; hanem 
igen valószínű, hogy a zsoltárok végéről (az 1562-ik évben 
ez volt az utolsó könyv, mely a kötési táblákba befért) való. 
Lehet különben, hogy oda is az ó- vagy épen az újszövetség 
végéről került. Én igen valószínűnek tartom, hogy Zsófia idejé
ben 1455-ben az újszövetséget is befejezték. (Befejeztettek a 
szövetség könyvei...) Erről azonban írásos emlékeink nincsenek. 

Kétségtelen tényként lehet megállapítani, hogy Zsófia idejé
ben, mikor a fordítást 1455-ben május 6-án befejezték, a for
dító : Jaszowici András (krakkói egyetemi tanár, korczyni paro-
chus); a másoló pedig Radoszyei Péter korczyni jegyző volt, 
a ki a munka befejezésekor az utolsó lapra odaírta a fordíttató 
királyné, a fordító és a saját nevét az év, hó és nap meg
említésével. 

Hogy a biblia fordításával az első tervező : Hedvig kit bízott 
meg, ki volt a leíró, s melyik könyvig haladt, azt adatok 
hiányában nem lehet megállapítani. Voltak ugyan tudósok, 
(Friese, Riger K. Gy.), a kik azt állították, hogy Jaszowici 
András Hedvig idejében fordította a bibliát, de ez mint indo
kolás nélküli puszta feltevés, nem fogadható el. Lasitzki, Turnovius, 
Regenvolscius egybehangzóan állítják, hogy Jaszowici András 
Zsófia meghagyása folytán fordított s adatuk teljesen megbízha
tón ak bizonyult. 

Hogy a sárospataki biblia fordításában több fordító vett 
részt és pedig nem egyszerre, egyidejűleg, hanem egymásután, 
bizonyos időközök elmultával, az bizonyosra vehető. A máso
lást sem egy ember végezte, hanem (mint láttuk) többen írták, 
de nem egyszerre, hanem bizonyos időközökben, egymásután. 

Malecki szerint a sárospataki kódex 96-ik levelétől a végéig 
terjedő részt az ötödik iró írta, a ki nem más, mint Radoszyei 
Péter. Az azelőtt levő rész pedig (1—95. levél) már régebbi idő 
munkája. Ő ugyanis az első három irónak és különösen az első-
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nek munkáját a kódex utolsó részénél (96—185. 1.) néhány év
tizeddel korábbinak tartja. Visszamegy az szerinte egész Hed
vig korába. Én Malecki e nézetét helyesnek találom. Neki az a 
meggyőződése, hogy nemcsak az írás változott, de a fordítók is 
változtak. A biblia első részének más volt a fordítója, illetőleg 
mások voltak a fordítói, mint Jaszowici András, a ki intelli-
genezia és szerzői avatottság dolgában hasonlíthatatlanul felette 
áll az első fordítónak'. 

Ama kérdés eldöntésére nézve különben, hogy a kódex első 
fele a Hedvig korából való-e, kétségtelenül igen fontos Hanká-
nak ama fölfedezése, hogy a sárospataki biblia annak a cseli 
bibliának fordítása (mondhatnánk úgy is, hogy átírása), a melyet 
«leskowici biblia» név alatt a drezdai kir. könyvtárban őriznek". 
Ezt Malecki is hangsúlyozza, a ki nyelvészeti összehasonlít;'!sok 
és egybevetések alapján meggyőződött, hogy a sárospataki kódex 
eleje ama cseh biblia szólásformáinak és fordulatainak annyira 
szószerinti és szolgai — nem fordítása, hanem inkább lengyefo-
sítése (polonizálása), hogy a lengyel szövegben imitt-amott elő
forduló értelmetlenségeket csak úgy tudta megfejteni, ha azokat 
a cseh fordítás szövegévej összehasonlította.1 

A Dzialynski-féle Nyelvemlékben magam is összehasonlí
tottam s összeolvastam a sárospataki kódex (Paralipomenon 
I. 16. fejezet) szövegét a vele párhuzamosan nyomtatott lesko
wici kódex megfelelő szövegével, s néhány vers gondos össze
hasonlítása után —• a lengyel nyelv ismerete nélkül is — pusz
tán szemléletileg (némelyik szónál csak 1 - 2 betű eltérés van a 
leírásban) meggyőződést szereztem, hogy kódexünk tényleg a 
cseh bibliából van fordítva, helyesebben, miután a lengyel nyelv 
a cseh nyelvvel közeli rokonságban áll, annak átirása, lengye-
lesítése. Kétségtelen tény tehát, hogy kódexünk a cseh bibliá
tól függ. 

Sőt bizonyos az is, Malecki szerint is, hogy az utolsó, t. i. 
az ötödik íróra eső rész (96—185. levél) szintén eme cseh 
biblia alapján készült lengyel fordítás. Azt azonban már be
ismeri Malecki, hogy az utolsó résznél a szavak és kifejezések 

1 Malecki id. ni. 111. szakasz. Állításának igazolására egy sereg példát 
hoz föl, a melyek kétségtelenül igazolják, hogy igen sok cseh szó egysze
rűen lengyelesen van átírva. 
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megválasztásában már bizonyos függetlenség található ; bizonyos 
szabad mozgás az anyanyelven (lengyel) való fogalmazásban ; de 
azért számtalan bizonyítékot sorolhatna fel arra, hogy a sáros
pataki lengyel kódex szerzői ezeket a részeket is vagy egyene
sen a csehből és nem a latinból (Vulgata) fordították le, vagy 
pedig fordíthatták ugyan a latinból is, de a cseh szöveget foly
tonosan segítségül hívták.1 

Malecki azt mondja, hogy ama cseh bibliából való fordítás 
a Prágában levő (első) töredék is, a mely már az 1562-ben be
kötött rész tartalmán túl esik, de e töredéknél a fordítás szó-
szerintisége már korántsem oly nagy, hogy benne eredeti cseh 
szavak fordulnának elő, vagy a fordítás hűsége, mint ez a kódex 
elejének ismeretlen fordítójánál történt, az értelem rovására esnék. 

Vizsgálódásunk eredményéül tehát megállapíthatjuk, hogy 
nem lehet külön a Hedvig és külön a Zsófia királyné bibliájáról 
beszélni, mint más-más példányokról (a mint Tschepius gon
dolta), s hogy tehát Zsófia ugyanannak a bibliának a továbbfor-
dítását rendelte el, a melynek fordítását Hedvig kezdette meg; 
vagyis csak egy Tcözös bibliáról lehet szó, a mely nem más, mint 
a sárospataki kódex. 

E lengyel biblia fordítását tehát megkezdték 1390-ben 
(Kortholtus, Brougthon, Regenvolscius, Miechowita: 1390 körül) 
a Hedvig királyné parancsára és költségén; azonban a fordítás 
nehéz munkája az ő korán bekövetkezett halála (1399.) miatt 
félbeszakadt. Jagelló Ulászlónak második felesége, Cilley Anna 
grófnő (Nagy Kázmér unokája; feleségül vette 1401-ben, f 1416-
ban) elnémetesedett nő volt s nem Í8 volt herczegnőhöz illő 
neveltetése ; ő tehát nem gondolt a Hedvig által megkezdett 
bibliafordítás folytatására; harmadik felesége pedig: Erzsébet 
(von Pilcza, Grabowska özvegye ; feleségül vette 1417-ben, 
f 1420-ban) már élemedett koránál fogva sem gondolt a Hedvig-
tervének megvalósítására.2 Jagelló Ulászló negyedik és utolsó 
felesége, a Hedvighez hasonló, szintén kegyes és vallásos lelkü-

1 Malecki erre példákul a cseh hónap-neveket hozza föl, a melyeket 
a fordító meghagyott változtatás nélkül úgy, a hogy azok a cseh bibliában 
voltak. 

2 Allgemeine Encyclopädie (Gruber-Hoffmann). Leipzig. 1837. 17. Theil 
145. lap. V. ö. Malecki id. m. III. szakasz. 
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letü Zsófia (kiewi orosz herczegnő, a ki a schismatikus egyház
hoz tartozott, de Ulászlóval való egybekelésekor (1422.) elhagyta 
felekezetét s római katholikussá lett, újra megkereszteltetvén 
magát; egyidejűleg Sonka nevét Zsófiára változtatta)1 azonban 
már megbízta Jaszowici András krakkói hittudóst (hogy mind
járt 1422-ben-e vagy később, bizonytalan), hogy a bibiiának len
gyel nyelvre való fordítását, a mit már Hedvig megkezdett, 
folytassa és végezze be,2 ami 1455-ben Korczyn várában meg is 
történt. De hogy a teljes Szentírást csakugyan befejezte-e ez a 
Jaszowici András, azt a tudósok nem tudják megállapítani, 
mert Lasitzki, Turnovius és Regenvolscius záradékfeljegyzései 
erre nézve nem szolgáltatnak biztos adatokat. Csak sejteni 
lehet, hogy az új-testámentom is meg volt. Annyi minden
esetre bizonyosra vehető, hogy — miután a Prágában levő 
Dániel - töredék világosan igazolja, hogy a negyedik nagy 
próféta könyve is meg volt — az ó-testámentom Tcészen volt 
egészen. 

A kódex tehát Zsófia királyné birtokában volt, egészen 
1461-ben bekövetkezett haláláig.3 Az ő halála vitán, az ő hagya-

1 Dlugoss : Hist. Polonica. Tom. 1. p. 446. Malecki id. m. III. szakasz. 
- Malecki szerint a kódexet (közelebbről annak két első részét, vagyis 

az 1—44. leveleket) Hedvig idejében kezdték írni, tehát már 1399 előtt, a 
mely évben ez a királyné élete virágában elhalt. További részeit később 
írták ; nevezetesen közepét [a 4-ik (48—95. lev.), vagy talán a 8-ik (45—47. 
lev.) iró részét] mindjárt az 1422-ik év, azaz Jagellónak Zsófiával való 
egybekelése után kezdték meg, épen az akkor fiatal asszony számára ; 
és midőn ez a munka előttünk ismeretlen okok miatt ezúttal ismét meg
akadt, a mü befejezésére már csak Zsófiának özvegy korában kerülhetett 
a sor, t. i. 1450—1455. évek közötti időben. Malecki, tekintettel arra, hogy 
a kódex befejezése a Zsófia nevéhez fűződik, bár az eleje szerinte is visz-
szanyulik a Hedvig korába, elnevezte Zsófia királyné bibliájának, (Id. m. III. 
szakasz.) Szerintem ez az elnevezés nem hű és így nem helyes, mert nem
csak a Zsófia királyné bibliája volt ez [maga Malecki az első részétt (1—44. 
levél) Hedvigének tartja], hanem a Hedvigé is. Igazi, helyes elnevezése 
tehát : A Hedvig és Zsófia királynék bibliája lenne. 

3 Malecki szerint még az a körülmény sem értéktelen, hogy a kódexei 
Korczynban írták. Ugyanis Dlugossra hivatkozva, megállapítja, hogy Zsófia, 
férje halála után épen Korczyn várában tartózkodott legtöbbet. 1446-ban a 
zászlós urak, a király választás ügyében gyűlést is hirdettek Korczyn új
városba ut in prae8entia regináé facilius decretum in Kolo (gyűlés) coeiúum 
stabiliatur. Id. m. III. szakasz. 
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tékával együtt a következő királynénak: Erzsébet ausztriai ft> 
herczegnőnek, Albrecht császár leányának, Jagelló Kázmér fele
ségének birtokába mehetett át, a ki 1454-ben ment férjhez a 
lengyel királyhoz; Erzsébet halála után (1505.) pedig a királyi 
család ereklyéihez, vagy a lárályi könyvtárhoz tartozhatott az 
1512-ik évig, a mikor I. Zsigmond királynak Zápolya Borbálá
val való egybekelése (1512.) után a Zápolya Borbála (f 1515.) 
birtokába juthatott. 

Malecki úgy itél, hogy a kódex első lapjának kezdőbetűje 
az 1508—1512. évek között festetett ki s ugyanakkor festették 
emez első lap aljára az ausztriai czimert is, nyilván azért, mert 
a kódex közvetlenül az ausztriai házból való Erzsébet királyné 
emlékéül maradt meg. A kódex első lapját, ha a festés 1512 
után történt, Zápolya Borbála eszközöltethette, mint annak tulaj
donosa, ha pedig előbb történt a kifestés, akkor a királyi család 
valamelyik tagja gondoskodhatott arról. 

Borbála korai halála (1515.) után Zsigmond 1518-ban Bona 
Sforzat (milanói herczegnő) vette feleségül s a biblia így való-
szinűleg Bona (f 1558.) birtokába jutott.1 

Hogy a Jagelló királyi család birtokából hogy jutott ez a 
nagybecsű családi ereklye idegen kezekre, s hogy 1562-ben mi-
kép került a Crotoscius lengyel mágnás család birtokába, azt biz
tosan maga Malecki sem volt képes kideríteni, pedig a kódex 
ezen korbeli sorsára vonatkozó adatok után szorgalmasan kuta
tott. Adatait azonban, a melyek szerinte az igazsághoz közel 
járhatnak, röviden a következőkben sorolom fel: 

Bona királyné (I. Zsigmond özvegye, Zsigmond Ágost anyja), 
mikor 1556-ban kiszökött Lengyelországból, titkon magával vitte 
a varsói kastély összes kincseit és drágaságait (még a függönyö
ket is letépette) azokkal a családi ereklyékkel együtt, melyeket 
mint királyné birt, természetesen oly feltétel alatt, hogy azok ő 
utána a későbbi uralkodók feleségeire szálljanak át. Ezek között 
az ereklyék között kétségtelenül ősrégi Írásos emlékek is vol
tak, melyeket a Jagelló-ház becses kincsekül őrzött; így pl. az 
a latin, lengyel és német nyelvű zsoltár, a mely hajdan a Hed
vig királynéé volt (1396.) s a melyet jelenleg a szent Flórián 

1 Malecki id. m. III. szakasz. 
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apátság (Linz mellett) könyvtárában őriznek és bizonyára azok 
közt volt a mi sárospataki lengyel bibliánk is. A Hedvig zsoltár
jának e korbeli sorsa már ismeretes, mert Bona (vagy valame
lyik hű udvaroncza) eladta azt potom áron valamelyik honfitár
sának, a ki ilyen régiségekkel kereskedett. Ez bizonyosan még 
1556 folyamán történhetett, mert ama régiségkereskedő 1557-ben 
már eladja hét soldóért egy Siess Bertalan nevű embernek.1 

A szent Flórián-kolostor tehát vagy ettől a Siess B. nevű egyéntől, 
vagy másvalakitől kapta, a kié t. i. Siess után volt. Ugyanez 
történhetett a Hedvig-Zsófia lengyel bibliájával is. Ezt azonban 
már nem Siess vásárolta meg, hanem Szarffhiberger Miklós 
krakkói nyomdász, talán épen ugyanattól a lengyel régiségkeres
kedőtől, a kitől Siess B. a Hedvig zsoltárját megvette. Ez a 
nyomdász aztán, miután a kódex szövegét egy Leopolita János 
nevű krakkói lelkésszel átjavíttatta, 1561-ben kinyomatta. Ez volt 
a lengyelek legelső nyomtatott bibliája. 

Maleeki, eme nézetének igazolására a következőket sorolja 
fel: Az 1561-ben megjelent Leopolita-féle bibliának az elején, 
a Zsigmond Ágost lengyel királynak szóló dedikáczióban ezek 
olvashatók: «De az, a ki e bibliát fordította, épen ellentéte volt 
annak, a ki felgyújtotta az efezusi Diana templomát, mert ez 
gonosz dologból akart hírnevet szerezni, amaz pedig üdvösből 
sem akarta azt, mert nem örökítette meg nevét a bibliában, a 
miért is annak immár ismeretlenül kell maradnia. És bárhogy is 
a maga neve nélkül hagyta, én mégis, mikor kezemhez kerüli, 
tudván azt, hogy az emberek mennyire szomjúhozták azt, vala
mint óhajtván is (a mint ez kötelességem is), hogy Királyi Fel
séged uralma alatt lengyel biblia legyen a világon: gondoskod
tam arról, hogy azt valakivel átjavíttassam és ráakadtam Leopo-
lita János papra, a krakkói iskola mesterére, a ki e munkát 
magára vállalván, úgy hajtotta azt végre, hogy buzgósága és 
szorgalma Királyi Felségednél dicséretet nyerend» . . . 

Majd hivatkozik Maleeki ugyané bibliának I. G. L. (Jan 
Ksiadz Leopolita = Leopolita János pap) által írt előszavára, 
melyben a következők is olvashatók : «A mi ennek a Szentirás-

1 Ezt bizonyítja a zsoltárkódex első lapján olvasható eme feljegyzés : 
«Bartholomaeus Siess nie possidet anno 1557. Emptus ab ltalico septem 
solid. Psalteriuni istud 16 psalmis exeedit reliqua cxemplaria». 
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nak a mi lengyel nyelvünkre való fordítását illeti, arról bizo
nyára tudhatod és gondolhatod, hogy nem csekély szorgalom
mal és nem kis idő alatt fordíttatott. Mondjam, hogy a zsidó 
biblia szerint van fordítva? Tudd meg, hogy n e m . . . Mivelhogy 
szent Hieronymus (a ki a teljes bibliát lefordította) annyira jár
tas volt a zsidó nyelvben, hogy ha zsidónak születik sem lehe
tett volna jártasabb; már megadtuk szent Hieronymus fordításá
nak azt a hitelt, hogy ő a zsidó szerint híven fordította le latin 
nyelvre, mi pedig e szerint fordítottuk le, a mennyire a lengyei 
nyelv elbírta». . . stb. Ez idézetekre Malecki ezt jegyzi meg: 
«Látjuk, hogy Leopolita korántsem tulajdonítja magának az egész 
munkát, hanem mint társfordító szólal meg, mindig többes szám
ban (fordítottuk !) vagy szenvedő alakban (fordíttatott) fejezvén 
ki magát. Hogy kicsoda volt az a másik? azt Leopolita nem 
jelzi, de Szarffenberger szavaiból következik : először is az, hogy 
ama fordító kilétét nem tudta: másodszor pedig az, hogy az a 
valaki (a társfordító) a távol multté volt (mi már tudjuk, hogy Jaszo-
wici András és fordító elődje Hedvig idejében) nem pedig kortárs.1 

És Malecki, bár elismeri, hogy különös az, miszerint nem 
látták volna meg Szarffenbergerék kódexünkben a fordítóról : 
Jaszowici András papról szóló jegyzetet (az korántsem dönti 
meg a dolgot, mert hiszen a nyomdász, különféle okokból egyet-
mást szándékosan is elhallgathatott), de mégis legkevésbbé sem 
kétii, hogy mindazt, a mit Szarffenbergerék az idézett helyeken 
mondanak: a mi ereklyénkre, a sárospataki kódexre, a Hedvig-
Zsófia bibliájára kell vonatkoztatnia Megerősítette Maleckit eme 
felfogásában az is, hogy a Leopolita-féle biblia a sárospataki 
lengyel kódexxel közeli rokonságban van, a mit ö bizonyított 
hv először.3 

1 Malecki id. ni. 111. szakasz. 
2 U. 0. 
3 Erre úgy jött rá Malecki, hogy a sárospataki biblia szövegét össze

hasonlította az összes lengyel bibliák szövegével s kiderült, hogy a sáros
pataki kódex szövegével a bibliafordításoknak nincs semmi közös vonása : 
kivéve egyetlenegyet, a mely viszont oly csodálatosan hasonlít hozzá, hogy 
az nem lehet csupán a véletlen müve. Ez pedig épen Szarffenberger, illető
leg Leopolita bibliája, a melynek első kiadása 1561-ben jelent meg. Azt 
nem lehet, Malecki szerint sem állítani, hogy Leopolita szövege nem egyéb, 
mint a Zsófia bibliájának simított, modernizált és helyesbített 
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Én a kódexre vonatkozó adatok gyűjtésében oly fáradhatat
lan Maleckinek álláspontját kellően indokoltnak s adatait az 
igazsághoz igen közel járóknak tartom, a melyek szerint tehát 
kódexünk az 1561-ik évben Szarffenberger krakkói nyomdász bir
tokában volt. 

1562-ben pedig már a kódex (előtábláján tulajdonosának 
nevével és a bekötés évszámával) Crotoscius János lengyel mág
nás birtokában van s adataink (Turnovius 1603—4; Graet Már
ton 1617.) szerint még 1617-ben is e hírneves család könyvtá
rának gondosan őrzött ereklyéje. 

Hogy jutott a kódex a Crotoscius-család birtokába, azt nem 
lehetett kideríteni. Valószínű, hogy Szarffenberger nyomdásztól 
vásárolták meg. Bármiként történt is a dolog, tény az, hogy 
1562-ben a krotoszyni Crotoscius Jánosé, a Leszczyc-czimert vi
selő, szenátori méltóságra emelkedett lengyel mágnásé volt, a 
kit Zsigmond Ágost király követséggel is megbízott. Crotoscius 
Jánosnak a második feleségétől egy fia született, de ez fiatalon 
elhalt. Harmadik nejétől (Ostrorog leány) született Jakab és András 
fia, a kikkel utazgatott külföldre Lasitzki János, a Crotoscius-
család bizalmas barátja, a ki nevét, néhány sor kísére
tében, kódexünk előtáblájának belső oldalára feljegyezte. Az 
egész család a cseh testvérek felekezetéhez tartozott 1553 óta. 
János a reformáczió elveit a wittenbergi egyetemen ismerte meg 
1534 körül, a hol Luthert és Melanchtont hallgatta. Meghalt 
1572 körül. 

Szerinte Leopolita összehasonlítgatott, latolgatott, egyesített. A mit a cseh
ben a legjobbnak látott, azt magáiévá tette : a mi a régi lengyel fordításban 
(sárospataki kódex) nehézkes, elavult vagy hibás és értelmetlen volt, azt ki
javította és kerekded formába öntötte. De a lengyel fordításnak magvas, jel
legzetes és szerencsés fordulatait nagvobbára megtartotta. Ennélfogva egyik 
fejezetben inkább a cseh fordításhoz, a másikban meg inkább a sáros
pataki kódex szövegéhez közeledik. Függősége itt kétfelé oszlik, de befolyá
solhatta a latin eredeti (Vulgata) is, a melynek bizony csak annyira vehette 
hasznát, a mennyire értette. Szerinte a milyen viszonyban vannak a nyom
tatott cseh bibliák (1506-iki velencei, 1549-iki, 1556—7-iki prágai kiadások) 
az ősforrással (drezdai Leskowici kódex) : olyan viszonyban van a Leopo-
lita biblia a sórospataki kódexxel, mely szintén a drezdai ősforrásból való. 
Ép ezért hangsúlyozza, hogy nagy és felette szembetűnő az említett nyom
tatott cseh bibliák szövegének hasonlatossága a sárospataki kódex szöve
géhez. (Id. m. III. szakasz.) 
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Halála után fiaira: Jakabra és Andrásra szállt a lengyel 
kódex is. Rajok illik teljesen az, a mit 1603—4-ben jegyzett fel 
Turnovius a mi bibliánkra vonatkozólag, hogy t. i. az «a nem
zetes Crotosci urak házában van». Ez időben ugyanis e két 
Grotosciuson kivül több nem volt életben. A két testvér közül Jakab 
1600 után halhatott meg. Öcscse : András, nagy tiszteletben álló 
férfiú volt, a kinek számos protestáns művet ajánlottak az akor-
beli irók s összeköttetésben állott a külföld prot. theologusaival 
is. Ebben a Crotoscius Andrásban 1630 (szerintem 1626) körül 
teljesen kihalt a család.1 

Regenvolscius, a Crotoscius-család hitsorsosa és barátja, a ki 
1645 körül írta meg fentebb idézett művét, már csak annyit mond 
a lengyel bibliáról, hogy ez a biblia egy bizonyos kiváló patró-
nusnak (t. i. Crotosci usnak) a könyvtárában volt, de arról nem szól 
semmit, hogy mi lett a sorsa ennek az ereklyének. 

Hogy mi történt vele a Crotoscius-család kihalása után 1630 
(1626) körül, azt Malecki nem tudta biztosan megállapítani. De 
valószínűnek tartja, hogy a felekezetéhez buzgón ragaszkodó Cro
toscius András nem hagyta, kétségtelenül nagyobbára prot. művek
ből álló könyvtárát vejére (a buzgó katholikus Sieniawskira, a. 
ki azokat bizonyosan elégette volna), hanem követve rokonainak 
(az Ostrorog-család, régi könyvgyűjteményét a cseh testvérek fele
kezetének hagyta) példáját: könyvtárát a cseh testvérek könyv
tárának (Ostrorog mezőváros templomában volt a könyvtár elhe
lyezve) hagyta. így tehát Malecki szerint a könyvtárral a lengyel 
biblia is a cseh testvérek felekezetének birtokába jutott. 

Most már az a kérdés : hogy került a kódex főiskolánk bir
tokába ? 

Malecki szerint «erőltetés nélkül kínálkozik az a hipotézis, 
hogy bibliánkat nem más, mint Gomenius Ámos János hozta 
(1650-ben) Lesznóról Magyarországba és hagyta itt akár Rákó
czinak, akár a sárospataki iskolának, a melynek tanára volt, 
vagy tulajdonul, vagy pedig csak ideiglenes letétképen».2 

A cseh-morva testvérek ostrorogi könyvtára, sok hányatta-

1 A Crotoscius család története részletesen le van írva Maleckinél. Id. m. 
111. szakaszában, a honnan az itt felsorolt adatokat vettem. 

2 Malecki id. m. III. szakasz. 
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tás után (az ostrorogi templomot, a melyben a könyvtár volt, el
vették tőlük a katholikusok s a könyvtárt előbb Obrzycekbe, majd 
Skokiba vitték, a hol hosszú ideig hevert a kastélyban rendetle
nül, halomra hányva) végre az egész szövetség határozata alap
ján (1640 körül) a lesznói iskola könyvtárába osztatott be. 
(Malecki úgy véli, hogy a kódex leveleinek elkallódását 470-ről 
194-re annak az időnek a rovására kell írni, a mely a bibliának 
a Crotoscius-család elhagyása és a lesznói iskola könyvtárába való 
beosztása között folyt le. A «folio habet 194» jegyzet az utó
tábla belsején szerinte ez időből való.1 Malecki eme feltevése 
közel jár az igazsághoz.) A lesznói iskola Lesznó városával meg 
az egész Leszczynszki-házzal együtt kitartóan megmaradt a 
felekezeten és a kozmineki iskolának — intézeteik közül a XVI. 
századon végig a legelső rangúnak — lehanyatlása után, most 
pedagógiai életök legfőbb pontját képezte. 

A lesznói iskola igazgatása ebben az időben Gomenius 
Arnos Jánosra volt bizva, a kinek úgyis, mint tudósnak, 
úgyis mint pedagógusnak hírneve már Európaszerte annyira 
elterjedt, hogy külföldi városok és szomszédos országok tanácsát, 
sőt nem egyszer közbenjárását kérték, valahányszor nevelőinté
zeteiknek a hitujítók szellemében való reformálásáról volt szó. 

Gomeniust 1650-ben I. Rákóczi György özvegye : Lorántffi 
Zsuzsanna és fia III. Rákóczi Zsigmond Lesznóról meghívták 
Sárospatakra, hogy az iskolában a tanügyet reformálja. A meg
hívást Gomenius elfogadta s 1650 november 24-én mái- megkezdte 
a tanítást. 

Malecki szerint Comenius Sárospatakra való jövetelekor 
(1650) hozta magával a lengyel bibliát. 

Megemlíti még Malecki, hogy Gomeniusnak Lesznón olyan 
volt az állása, hogy bátran vehetett kölcsön az ottani könyvtár
ból, amit akart. Hogy pedig a lesznói könyvtár útján Comenius 
olyan dolgokhoz jutott, a melyek kétségtelenül a Crotosciusok haj
dani könyvtárából valók voltak, az kitűnik abból, hogy ő egy 
másik olyan kéziratnak is volt a birtokában, a mely annak ide
jénszintén a Crotoscius-család könyvtárához tartozott, t. i. Lasitzki-
nek «A cseh testvérek históriája» czimű munka, a melynek 

1 Id. m. III. szakasz. 
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utolsó, azaz VIII-ik könyvét épen Comenius adta ki 1649-ben, 
az előbbi hét kötetnek általa készített kivonatával együtt 

A Malecki hipotézise kétségenkívül tetszetős és alaposan 
meg is van indokolva. Igaz is belőle annyi, hogy a kódex Lesz-
nóról került Sárospatakra, de már az a feltevés, mintha a kó
dexet Comenius hozta volna magával 1650-ben: nem fogadható 
el, mert Sarnicki adata szerint1 a kódex 1627-ben került Le^znóról a 
sárospataki kollégium könyvtárába} Nemkülönben szintén megdől 
a Sarnicki adatával Niemczevicz és Wiszniewski ama felfogása 
is, mely szerint «bizonyosra vehető, hogy (a kódexet) a Len
gyelországba való betörés idején, János Kázmér alatt, egy Rákóczi 
rabolta el». 

Én valószínűnek tartom, hogy a kollégium vehette azt meg 
1627-ben valamely Morvából kiűzött prédikátortól; vagy pedig 
ajándékba kapta valakitől s így került egyenesen a kollégium 
könyvtárába.3 

Szombatin János és dr. Horváth Cyrill ama véleményüket, 
hogy a kódex a Rákócziak hagyományából került a kollégium 
könyvtárába, tényszerű adattal nem igazolják. Ezt az adatot, a 
szóbeli hagyományon kívül, más forrásból bizonyosan nem 
meríthették. Ez idő szerint legalább irott feljegyzés sem a fő
iskolai levéltárban, sem a könyvtárban nem bizonyítja, hogy a 
kódex a Rákóczi-család könyvtárával együtt került volna főis
kolánk könyvtárába. 

A Rákóczi-könyvtár lajstromában, a melynek csak töredéke 
van meg könyvtárunkban, nem fordul elő. Pedig ez lehetne az 
eredeti forrás arra nézve, hogy a kódex a Rákóczi-könyvtárral 
szállott a főiskolára. Nem találom az 1635-iki könyvtári kataló
gusban (első iskolai anyakönyv) sem, pedig 1627 óta, mint lát
tuk, már a kollégium könyvtárában volt. Valószínű, hogy mint 
kéziratot nem vették fel a nyomtatott könyvek közé. 

A kollégium bujdosása idejében (Először Ráthori Zsófia, 

1 Wetzer-Welte-féle Kirchenlexikou. 
2 V. ö. Dr. Erdős : Az újszöv. kánon. ford. Bpest. 1900. 37. lap. 
3 Főiskolánk könyvtárában több olyan könyv van, a melyen I. Rákóczi 

Györgynek eme feljegyzése olvasható : «Anno 1629. vetettem Lednicen egy 
szegen Marvából kiüzettetett prédikátortól». Nem lehetetlen, hogy a lengyel 
kódex is ilyen utón jutott kollégiumi könyvtárunkba. 
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II. Rákóczi György özvegye űzte el 1671 október 20-án a 
kollégiumot, mikor Debreczenbe, Gyulafehérvárra s majd onnan 
Marosvásárhelyre vándorolt. A második kiűzetés 1687 április 
20-án történt. Ekkor Gönczre, onnan 1695 márczius 25-án 
Kassára költöztek, honnan csak 1704 de czember 13-án tértek 
vissza) a lengyel biblia együtt bujdosott a felette hiven őrködő 
kollégiumi tanárokkal és tanulókkal. S míg a magukkal hur-
czolt könyvek legnagyobb része tőlük részint elvétetett, részint 
a bujdosás viszontagságai között elkallódott úgy hogy az 1671 
előtti könyvtárnak, — a mely a Rákóczi-könyvtárral olyan gaz
daggá lett, hogy a XVII. század közepén egész Magyar- és 
Erdélyorsz ágban a legelső helyet foglalta el — csak igen kis 
töredéke került vissza a főiskolába, de a lengyel bibliát sok, 
előttük is igen becses ereklyével [I. Rákóczi György Újtestá-
mentoma (a fejedelemnek számos sajátkezű bejegyzésével) Me-
lanchton munkának II—IV. kötete stb. stb.] sikerült megmente-
niök s az ősi fészekbe visszahozniuk. 

A kódex neve a könyvtári katalógusok között a Kispataki 
János szenior és Tsétsy Imre könyvtárnok idejében 1726-ban 
készült «Nomina ac Ordo librorum» etc. czimű katalógusban for
dul elő először, a «Theca D» czím 3-ik száma alatt eképen: 
«Biblia Polonica Manuscripta in Pergam». Majd a két évvel 
később 1728-ben Szerencsi István által készített betüsoros czím-
jegyzékben aztán ismét előfordul «Biblia Polonica» cimen. A ké
sőbbi katalógusokban aztán mindenütt szerepel. 

Kollégiumunk könyvtára eleitől fogva mindig a legnagyobb 
gonddal és kegyelettel őrzi a magyar származású és nevelésű 
királyleánynak, majd lengyei királynőnek: Hedvignek gondosko
dásából és költségén fordítani kezdett nagybecsű kódexet, de 
nagy jelentőségét, igazi becsét és értékét csfk akkor ismerte 
fel, mikor kiderült, hogy ez a biblia, a régi időkben velünk 
oly közeli viszonyban és barátságban élő lengyel nemzet
nek egyik legrégibb és megbecsülhetetlen elsőrangú nyelv
emléke.1 

1 Malecki így nyilatkozik róla : «E nyelvemlék csak akkor és annak 
részére válik fontossá, érdekessé és valósággal megbecsülhetetlenné, a ki 
a középkori lengyel nyelv eddig felfedezett egyéb emlékeivel kapcsolatban 
vizsgálja. Ezek között elsőrangú helyet foglal el. Még pedig régiség dolga-
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Könyvtárunk régi idö óta (1726, sőt talán azelőtt is) a 
nyomtatott könyvek között kezelte s nem a kéziratok között. 
Ez az oka, hogy a főiskolánk kézirattáráról a Magyar Könyv
szemle 1881-ik évfolyamában Csontosi János által közölt, külön
ben is hiányos czímjegyzék e lengyel kódexet nem említi. Ma még 
szintén a nyomtatott könyvek közé van beosztva. Jelenlegi könyv
tári jegye: «0. 916». 

A kódex birtokosainak névsorát a fenti adatok alapján így 
állíthatjuk össze: 

Hedvig királyné (a kódex első részét, 1—95. I.) 1390—1399. 
A királyi család birtokában (ez az első rész) 1399—1422. 
Zsófia királyné (a kódex első és második része) 1422—1461. 
Erzsébet királyné 1461—1505. 
A királyi család birtokában 1505—1512. 
Zápolya Borbála (I. Zsigmond felesége) 1512—1515. 
Királyi család 1515—1518. 
Bona Sforza (I. Zsigmond felesége) 1518—1558. 
Szaffenberger krakkói nyomdász 1558—1562. 
Crotoscius (Krotowski) János és fiai 1562—1626 körül. 
Lesznói iskola könyvtára 1626—1627. 
Sárospataki ref. kollégium 1627-től a mai napig.1 

ban második, anyagi terjedelem tekintetében pedig a legelső helyen áll». 
Majd így folytatja : «Rögtön a második helyre (t. i. a szent Flórián zsoltár 
után, a mely az 1380 körüli időből való) kell soroznunk Zsófia királyné 
bibliáját, mint az 1422—1455. évek közti lengyel nyelv képét, a mely a maga 
elejével (1—95. levél) talán még régibb időbe nyúlik vissza. Ezen emlék fontos
sága annál nagyobb, mert kitölti a századnak eddigelé kitöltetlen részét. 
A XY-ik század egész első feléből ugyanis egyetlen más Írásos emlékünk 
sincsen, mint csupán futólagosan, gondatlanul papírra vetett apróbb dol
gok, vagy elveszett nagyobb művek apró töredékei, mely művekről még ki 
sem derült különben világosan, hogy csakugyan ilyen régiek». (Id. m. IV. 
szakasz.) 

1 E dolgozat három első szakaszához forrásmunkákul a következő szer
zők műveit használtam : Dobrowski «Slavin»-ja, Il-ik kiadás; Rieger, Le Long, 
Teleki D., Dlugoss, Broiigthon, dr. Erdős műveit (főiskolai könyvtárból) ; 
Bentkowski, Miechowita, Dzialynski műveit (lembergi egyetemi könyvtárból) ; 
Ringeltaube, Regenvolscius, Lasitius, Graet, Fischer, Friese, Miscellanea ez. 
folyóiratot, dr. Niemczevicz müveit (krakkói egyetemi könyvtárból) ; Korthol-
tus, Maciejowski műveit (bécsi császári könyvtárból). A forrásművek között 
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4. A kódex újonnan fölfedezett harmadik töredéke. 

A kódex első töredékét (mint fentebb láttuk) 1834-ben Hof-
mann von F aller sieben tanár fedezte föl Boroszlóban egy könyv 
táblájában. Ez a töredék a Dániel könyvéből való (II. 37—44. 
III. 1—10) s egy levél. Jelenleg Prágában őrzik. 

A második töredék Varsóban van. Ez Königsbergből került 
oda. Magában foglalja I. Királyok ( = I. Sám.) XX. 38—43. XXI. 
1—15. XXII. 1—23. és XXVII. 1—5. verseit. E töredéket (2 levél), 
mely kéziratgöngyölegül szolgált, Maciejowski W. A. fedezte főt. 
illetőleg ismertette 1848-ban. 

A harmadik töredéket e sorok irója találta meg 1908 szep
tember 6-án a sárospataki ref. főiskolai könyvtár kézirattárában. 

A nagybecsű kódexnek egy megcsonkított levele ez, melyet 
valaki ifj. Csécsi János sárospataki tanár «Memoria Rerum Qua-
rundam Belli Hungarici Adversus Domum Austriacam Anno 
MDCCIII Suseepti» cinül 12° alakú kéziratos krónikájának bekö
tésére használt föl; és pedig úgy, hogy a beírt pergamenlevél a 
kemény bibulatáblák külső bori tékául, diszeül szolgált. 

A pergamen szövegében először az Esdrás név vonta 
magára figyelmemet s azonnal eszembe jutott, hogy a mi 
kódexünkben Esdrás könyve csak töredékesen van meg. Hátha 
a lengyel kódex töredéke lesz ez a boríték? — gondolám. Mind
járt le is fejtettem óvatosan a kéziratos könyv tábláiról. 
Belső oldalát a ráragadt papirrétegtől megtisztítottam s nedves 
ruhával gondosan megtörülgettem. Rövid vizsgálat után aztán 
megállapítottam, hogy a pergamen, az írás, a tinta, a hasábok 
szélessége, egymástól való távolsága mind-mind ugyanaz, mint 
a lengyel kódexben. Megállapítottam azt is, hogy e töredék 
Esdrás " I-ső könyvének VI. 20—22. VII. 1. 7—11. 15—18. 
22 (vége) — 25. verseit (összesen 17 vers) foglalja magában. 

a legtöbb hasznát vettem Malecki többször idézett nagybecsű munkájának, 
a melyből, valamint Niemczevicz, Bentkowski és Maciejowski műveiből a, 
szükséges részleteket Mészáros György boryslawi bányaigazgató ür volt 
szíves részemre lengyelből magyarra lefordítani, a kinek nagy fáradságáért 
e helyen is a leghálásabb köszönetemet nyilvánítom ! Azon szerzők felfogá
sára nézve, a kiknek müveit gondos utánjárás mellett sem lehetett meg
keríteni, forrásul a Malecki teljesen megbízható munkáját használtam. 
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A szöveg megállapításánál segítségemre volt az, hogy a pergamen 
felső szélén, az egyik oldalon (a belsőn) középen az «Ezdra» 
(2-ik melléklet), a másikon (a külsőn) pedig a «sowi I» (1. melléklet) 
szavak, illetve szótagok olvashatók; nemkülönben a VII-ik fejeze
tet (1. melléklet első hasábján alul) kezdő vörös tintával írt nagy
betű s a fejezet római számjegye, a melyek azonban már oly 
halványak, hogy szabad szemmel csak épen hogy láthatók. 

A töredék tehát egy, az Esdrás I-ső könyvéből kitépett levél 
nagyobbik (a beírt részt értem) fele (a felső), a mely körül van 
nyirva úgy, hogy az említett kéziratos krónika tábláinak beborí
tására alkalmas legyen. Szélessége 23'3 cm. (sértetlen állapot
ban 26); magassága 17*3 cm. (sértetlen állapotban 37). Egy-egy 
hasábból 19—19 sor szöveg maradt meg; de úgy, hogy a 19-ik 
sor (mint a hasonmásokon is látható) épen a közepén van végig-
nyirva. A sorok száma összesen 76. A pergamen belső oldalán 
levő szöveg sokkal tisztább s könnyebben olvasható, mint a kül
sőn levő, a mely a gyakori súrlódás és fogdosás folytán oly 
erősen megbarnult és megkopott, hogy majdnem egészen fekete-
szinűvé lett. 

A töredék pontos másolata, latin betűkkel, a következő : 

a) lap. I-ső hasáb. Esdrás VI 20—22. VII. 1a v. cziseyeny kaplany 
ynavczeny ge ] den iako drugiz m<|)sz ywszitci | socz cziscy ku obyatowanyv 
ba | ranka wyelykonocznego wszi | tkim sinom i(|>czstwa ygych bra | tolom 
ykaplanom ysobye. ygedly | sinowye israhelsci gisz sy<j> bily | wrocyly 
zioczstwa ywszitci kto | rzi syo tyczily otpokalenya naro | dow zemskich 
knym abi szuka | ly pana Boga israhelskego. y czinyly swièto przesnycz 
zasyedm | dny wvyesyelyv. bo bil ge bog | otratowal abil obrotyl syerce 
Asyerowo knym abi gym poma | gai dzalacz domv pana boga , Gyeh Elohn 
israhelskego | ( . ) wyech wkrolewstwye (Arta) xersa krolya perskego Ez j 

a) lap. Ilik hasáb. Esdrás VII. 7—11. v. israhelskich yssinow kap-
lanski | eh yssinow nauezonich yspyeva | kow yzwrotnich y zNatinueycz | 
skich lyata syodmego krolya | Artaxerse aprzisly do ierusale | ina mye-
syocza py(|itego to gest | lyata syodmego krolyowanya | gego. bo pyrwi 
dzen myesytpcza | pyrwego poezoly gydz zbabylo [ na apyrwego dnya mye-
syócza i pyOtego przisly do ierusalema | przes volyó dobni» boga swego | 
nad sob<|) | Tedi Ezdras przipra | wyl syerce swe abi scygal za ] kon bozi 
abi vczil israhela przi | kaziliwv bozemv ysd)dom. aten | prz(epis li)stu 
wyrzeczenya j gisz dal(k)rol Artaxerses Ezdra | sowy kaplanowy amystrzowy | 

b) lap. I-ső hasáb. Esdrás VII. 15—18. v. wtwey róce abi nyosl srzebro 
s | sob(j) y zloto gesz krol ygego racz- | ce dobn|) volyó bogu israhelskemv | 
obyatowaly gegosz wierusalem | gest otpocziwadlo awszytko szrze I bro 

Magyar Könyvszemle. 1909. III. füzet. 14 
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A sárospataki lengyel biblia ujo fölfedezett töredékének a lapja. 



//. melléklet. Magyar Könyvszemle 1909. évf. 209. laphoz. 

xytwty uótr 4bi ttytfff fi tfbtß 
foto) ritohJ utß W i y? .̂m,i|rtR 

%' íw$ voVf toffu if« aclíkw 

tw> riíoto kwtic tutytoQ tpfU'if* 

flEVcttO^vnilv lom« t>öi?*l iitffro 
0Cß fftírtvnm»(Mcwt furyctyft 

nvfltrçt k a p fyííí̂  'Il Irttttpí 

f^ípwMo t*We yn 

i»rtuwk «órán* uo$e wűlc» tw 

ubifeiU \}mu' pvyèb »«'íiíji 

tugïtttvcV 

ft4Auyïiifomr 

MtfvmkM r „ 

#öie útifűd?- irí w\ûv h\ Éh 
S «Ti 

A sárospataki lengyel biblia újonnan fölfedezett töredékének b lapja. 
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yzloto ktore naydzesz wewszi | tkey wloscy babylonskey. alyvd | bodzely 
c.bcyecz obyatowacz obya | ti akaplani gisz dobrowolnye o | ffyerowaly 
domv boga swego | gesz gest wierusalem swyebod | nye wezmy aspylnos-
cy<) sticb pye | ny<j)dzi kupy cyelce sk°pi barani | ypalyoce obyati. aofyeruy 
ge na | oltarzu wkoseyelc boga twego | ktori gest wierusalem aczsokolybi I 
syo lyvbylo tobye ytwey bracy | zostatnego srzebra yzlota abiscye | vczinyly 
vczincye podle voley bo | 

b) lap. Il-ik hasáb. Esdrás VII. 22—25. vers. a az do sta lagvycz 
oleia. Aie sol | pbi bila dana przes myari. to | szitko czso przislusze 
ksluszbye | boga nyebyeskego spylnoscyó | bódz dano do domv bozego 
abi | snad nyeroznyewal przecyw | krolewstwu krolyowu ysynow | gego. 
Przeto wam davami | naswyadomye zewszech kapla | now ynauczonich 
yspyeuakow | ywrotnich y Natiuneow yslug | tego bozego domv abi nye-
rnye- | ly moczi bracz mita any dany | any vrokow nanych Ati Ez- | draszv 
podle módroscy boga twe- j go gen gest wtvey roce vstaw | s<|)dze iwlo-
darze. abi vczily lyvd | kako maiO zywy bicz asodzi . . ] niszemv lyvdu gcn 
gest za . . . | * 

Ezt a pergamenlevelet, a mely kódexünk mai terjedelmé
ben közvetlenül a 158-ik levél elibe való, az 1709. és 1751-ik 
évek között téphette ki valaki a kódexből. Ifj. Csécsi János 
ugyanis 1709-ben fejezte be a kurucz háborúról írt havi króni
káját s a kódex leveleinek 1751-ben eszközölt megszámlálásakor 
talált 185 levél ma is mind megvan. Így bizonyos, hogy ama 
kéziratot az 1709. és 1751. évek közt köttették be. A kézirat 
beköttetője bizonyosan nem ismerte a lengyel kódex becsét és 
értékét, mert különben nem tépett volna ki abból egy, esetleg 
több levelet. Ama helyről ugyanis több levél hiányzik. Hogy ki 
köttette be ama kétségtelenül becses kéziratot (a Kovachich 
Márton által készített másolat után közölte Thaly Kálmán a 
Monumenta Hung. Hist. II. oszt. írók. XXVII. kötet 257 -396 . lap
jain 1875-ben), nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani. 
Valószínűleg az említett időközben (1709—1751) működött könyv
tárnokok valamelyike. Töredékünk a Zsófia idejében készült for
dításból való s az ötödik másoló munkája. 

A kódex többi kitépett és kivágott részei különböző helye
ken lappanganak. Hogy ezek, legalább részben, valamikor elő 
fognak-e kerülni, az a jövő titka. 

1 A szöveg leolvasásánál nagy segítségemre volt Mészáros György boryslawi 
bányaigazgató úr. 




