
1966 2. SZÁM 

MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 82. ÉVF., 2. SZ. 113—204. 1. BUDAPEST, 1966. ÁPR.-JŰN. 



MAGYAR KÖNYVSZEMLE 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I . OSZTÁLYÁNAK 

könyvtörténeti, bibliográfiai és dokumentációs folyóirata 

Megjelenik negyedévenként 

Szerkesztő bizottság 
DEZSÉNYI BÉLA (h. szerkesztő), HAVASI ZOLTÁN, MÁTRAI LÁSZLÓ, MEZEY LÁSZLÓ, 

RÓZSA GYÖRGY, V. WALDAPFEL ESZTER 

Felelős szerkesztő 

KŐHALMI BÉLA 

E szám munkatársai : RADÓ POLIKÁRP főiskolai tanár, BISZTRAY GYULA ny. egyetemi 
tanár, HALÁSZ MARGIT, az Akadémiai Kiadó munkatársa, CSATKAI ENDRE Kossuth-
díjas, a művészettörténeti tudományok kandidátusa, ny. múzeumi főigazgatóhelyettes, 
BARCZA JÓZSEF könyvtáros, Sárospatak, DEZSÉNYI BÉLA, az irodalomtudományok 
kandidátusa, az Országos Széchényi Könyvtár főosztályvezetője, H E R E P E I JÁNOS ny. 
múzeumigazgató, BUSA MARGIT, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, K E L E -
OSÉNYI ÁKOS, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, MARKOVITS GYÖRGYI, az 
Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője, HOLL BÉLA tudományos kutató, SCHU-
LEK TIBOR tudományos kutató, BENDEFY LÁSZLÓ, a műszaki tudományok kandidátusa, 
a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet munkatársa, VÉRTESY MIKLÓS, a buda
pesti Egyetemi Könyvtár osztályvezetője, DÁVID KATALIN muzeológus, CSAPODI 
CSABA, az Akadémiai Könyvtár osztályvezetője, K Ä F E R ISTVÁN középiskolai tanár, 
TAKÁCS MENYHÉRT, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, DÖRNYEI SÁNDOR, 
az Országos Gyógyszerészeti Intézet munkatársa, GALAMBOS FERENC tudományos 
kutató, BERLÁSZ JENŐ, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, TAKÁCS JÓZSEF, 
a jogtudományok kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának mun
katársa, GÁBOR DÉNES, az Egyetemi Központi Könyvtár munkatársa (Cluj), SCHEIBER 

SÁNDOR főiskolai igazgató 

Technikai szerkesztő : KÓKAY GYÖRGY 

A szerkesztőség legfeljebb 1 ív terjedelmű és a MSZ 9351. sz. szabványnak megfelelő 
kéziratokat fogad el 

Szerkesztőség: Budapest VIII. , Múzeum krt. 14—16. Telefon: 134 — 400 



RADÓ POLIKÁRP 

Két értékes szegedi emlék: Pesti Mihály bibliája és Pécsi 
Ferenc kódexe 

Művelődéstudományunknak két nem minden szempontból kellően mél
ta to t t XVI. századi emïékét ismertetjük. A fatum libellorum vándorlásra 
késztette őket. A múlt századi feljegyzések alapján Gyöngyösön voltak, 
1942-ben a szegedi alsóvárosi ferences kolostor könyvtárában. 

Mind a két kódex mint vendégnyelvemlékek tartalmazója érdekelte a 
kutatókat, mint ahogyan magyar nyelvemlékeinket a legújabb időkig a latin 
szövegek mellőzésével adták ki. Pedig felbecsülhetetlen értékek rejlenek ezek
ben a többnyire máig sem publikált latin szövegekben: magyar néprajzi és val
lásos etnográfiai, történeti, művelődéstörténeti, orvostörténeti, liturgiatörténe
ti , földrajzi adatok és szövegek. Nem is szólunk arról, hogy mennyire fontos a 
kódex pontos meghatározásához, történeti hátterének felvázolásához az a latin 
szöveg, amelybe sokszor a magyar részeket beleágyazták. 

I. PESTI MIHÁLY BIBLIÁJA 1541-BÓL 

A volt szegedi ferences könyvtárban egy 1528-ban megjelent nyomtatott 
latin bibliát találtam és benne több vendég nyelvemléket. A biblia SANCTUS 
PAGNTNITS, domonkos szerzetes humanista latinságú új bibliafordítását tartal
mazza, mint a címlapon hirdeti : ,,Habes in hoc libro prudens lector vtriusque 
instrumenti nouam translationem aeditam a reuerendo sacre theologiae doctore 
sancto pagnino lucensi concionatore apostolico Praedicatorij ordinis." (1528-as 
évszám). 

Abban az időben egészen a tridenti zsinatig katolikus körökben modern
nek számított az ilyen új latin fordítás. A zsinat azután minden újabb fordítást 
(latin nyelven) eltiltott és a régi Vulgata-fordítás használatát tette kötelezővé. 
Természetes, hogy Magyarország sem zárkózott el a koráramlat elől: ez a 
modern fordítást tartalmazó biblia-példány ugyanis már legkésőbben Buda 
elestekor hazánkban volt, amint a hátsó bekötési tábla belsején olvasható 
bejegyzés elárulja: 

„Biblia hec fuit Michaelis l(itte)rati in Ciu(i)t(a)te Pestiensi prope Budám 
exist(entis) Anno 1541 cum cesar Turcarum occupauit sibi domum Regiam 
Budám et postea castra multa in Vngaria etc." 

A magyar szövegek nagyjából szintén ebből az időből valók, egy-két 
évtized különbséggel. Négy különböző kéz írta őket. P E S T I Mihályé a IV. kéz; 
ő szerintem nem írt semmit sem a könyvbe, csak az említett bejegyzést. 

Az első tulajdonos birtokából a könyv ferencesekhez került. Lehet, 
hogy a szécsényiekhez és onnan Gyöngyösre, sok ferences ós egyéb könyvtár 

1 Magyar -Könyvszemle 
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gyűjtőhelyére, ahova több, mint hatvan könyvtárból hordták össze a török 
idők alatt a könyveket. Az ezt igazoló bejegyzést a címlapon olvashatjuk: 
,,Catalogo Bibliothecae Gyöngyös inscriptus." A címlap hátsó oldalán pedig 
ez áll: ,,Conventus Gyöngyösiensis Ordinis Fratrum Minoruum Reformátorain. 
Inscriptus Bibliothecae Per Fr(atr)em Joannem Bárkányi. Anno 1662. Szecse-
niensem." 

1835-ben a könyv Gyöngyösön volt, mint DÖBRENTEinél olvashatjuk: 
„Döbrentei Gábor 1835-beli kérésére lett keresés közben találta Gyöngyösön 
a' Ferenczes atyák könyvtárában 1836 p. Magócsy István guardian 's hozta 
Budára 1836. május 3. . . . Mássát vette onnan Frankenburg Adolf 1836. 
aug. 14. Összeolvasta Döbrentei Gábor."1 

Megjegyzendő, hogy DÖBRENTEI Gábor hallatlanul érdekes módon jár t 
el ezeknek a nyelvemlékeknek a közlésénél. P E S T I Mihály bibliájából, melyet 
DÖBRENTEI „Mihál deák bibliája"-nak nevez, először leközölte a Régi Magyar 
Nyelvemlékek II . kötetének második felében (II, I I : Vegyes tárgyú magyar 
iratok) a 39—51. oldalon Szentírási Magyarázatok Míhál deáktól, azután Mihál 
deák néhány zsidó s görög szót magyaráz, majd Az betegségekről, melyekről az 
evangéliomban emlékezet van, azután a régi pénzekről szóló, tőlem már nem 
talált szöveget; az egész elé pedig odatette Az Szent Máté írása szer ént való 
evangéliomnak summája rész szerint : a MÁTÉ-evangéliumnak distichonokba 
foglalt rövid tartalmát. Még mielőtt végleg elkészült volna a kiadás, valaki 
figyelmeztethette DÖBRENTEit, hogy ez mind már megjelent szöveg. SYLVESTER 
János bibliafordításából szóról szóra kivett részek ezek, de az, aki P E S T I Mihály 
bibliájának üres lapjaira SYLVESTER könyvéből kiírta őket, tudatosan átírta a 
szöveget más nyelvjárásba. DÖBRENTEI félt a felsüléstől; így a 39—51. oldalak 
kiadatlan nyelvemléknek vélt szövegeit kiemeltette, és egészen más, sebtében 
összeszedett szövegeket vett bele; ezek természetesen megbontják az egész 
nyelvemléksorozat kronológiai sorrendjét. Ezt a szerkesztő elég homályosan 
megokolja a bevezetésben, amely később készült, mint a kötet zöme. A nyelv
emlékek csakugyan az 1. nyomdai íven kezdődnek; a könyv végén pedig a 
Magyarázatok s jegyzetek-hen — akárcsak az elején a tartalomjegyzékben — 
az újonnan felvett szövegeket hozza. Nem lett volna nagyobb baj, ha a piacra 
nem került volna ki, úgy látom, jó néhány példány, amelyben mégis az eredeti 
, ,MIHÁLY deák"-féle szövegek maradtak meg. 

A Régi Magyar Nyelvemlékek II. kötetének így variánsa keletkezett, melyet, 
úgy látszik, eddig nem tettek szóvá. Az újabb, javított szövegben a többi 
szöveg között DÖBRENTEI a P E S T I Mihály-féle bibliából belevett és a rendesnek 
számító, kijavított II . kötetben közölt is egy nagyon érdekes magyar nyelvű 
kincskereső ráolvasást, a XVI. század derekáról; IPOLYit leszámítva, aki néhány 
sort idéz belőle, ez sem találta meg eddig feldolgozóját.. Én már nem találtam 
meg minden levelet a P E S T I Mihály-bibliában, amelyet még DÖBRENTEI bele
írva talált és közölt onnan. Ismertetem tehát, mi maradt még meg és bővebben 
megbeszéljük a rendkívüli értékű kincskereső ráolvasást. 

1 RMNy II , I I (Vegyes tárgyú magyar iratok 44. 1. 
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1. Áz nehéz igéknek magár fagarol mellek az vy teftamentomban vadnak a b c 
zerent (I. kéz müve). 

Mint láttuk, ez Sylvester János szövege, nyelvjárási átírásban; megvan 
a RMNY II. kötetének változatában.2 

2. Az ollan ighekrol való tanulfag mellek nem tulajdon igékben vetetnek 
(I. kéz műve). 

Míg az 1. számú szöveg az első bekötési tábla belsején olvasható, ugyanaz 
a kéz a könyv utolsó nyomtatott levelének hátlapján ezt a szöveget írta át 
nyelvjárására SYLVESTERből.3 

3. Kincskereső ráolvasás (PESTI Mihály bibliája II. kéz). 

P E S T I Mihály bibliájában a II . kéz a XVI. század első felében egy kincs
kereső ráolvasó imádságot írt le.4 A kincskeresés a középkor kedvelt foglalko
zása: a szegény ember így akart nyomasztó társadalmi helyzetéből a legegy
szerűbb módon szabadulni. Hazánkban különösen divatos volt a kincskeresés, 
WLISLOCKI szerint leginkább a magyaroknál dívott és iparszerűen űzték.5 

Nem tudom, ez a vélemény mennyire felel meg a valóságnak. Mindenesetre 
tény, hogy Pannónia és az egykori Dacia területén nagy sikerrel járt a kincs
keresés. Ezt a két provinciát a rómaiak annak idején tervszerűen ürítették ki 
s a lakosság jó része arra gondolva, hogy hamarosan visszatérhetnek, vagyo
nának egy részét elrejtette. így valóban hazánk területén más provinciákhoz 
mérve, aránylag nagyobb leleteket találtak. 

Európa-szerte a kincskeresés rengeteg babonával, néphiedelemmel van 
egybekötve. A kincset őrző szellemeket, a gonosz lelket exorcismussal vagy 
varázsformulákkal akarták kényszeríteni, hogy az általa őrzött kincs helyét 
elárulja és kimutassa.6 Jelen szövegünkben a középkor mértéke szerint azon
ban nem láthatunk semmi babonás vonást, szellemeket, manókat, vagy a 
gonosz lelket kényszerítő adiuratiot. 

Két imádság volt ebben a szövegben: az első (jelenleg már nincs meg) 
címe: Experimentum ad virgas consecratas, a másodiknak címe: Alia (ti. bene-
dictio) ad virgas. Mindkét cím világosan szakrális, liturgikus formákat árul el. 
A kincskeresőt áldják meg ezzel a két formulával; hogy az első is ilyen benedic-
tio, áldás, azt egyrészt a második darabnak címe: „Alia", másik, mutatja; 
másrészt pedig az első darab szövege is: ,,Vezérj és vigy te engemet ez el rejtett 
kincsre és ne mutass se vasra . . . " (15—16. sor). Meggyőződésünk, hogy a szóban 
forgó szöveg egy latin középkori benedictio, tehát szentelménynek, Sacramen-
talénak a fordítása. Ez nyilvánvaló abból, hogy a második rész eleje még 
latinul maradt meg (27—28. sor), továbbá, hogy semmi babonás vonás a 

2 RMNy II , I I , 43 — 49. „Mihál deák néhány zsidó s görög szót magyaráz." 
3 RMNy I I . változatában 41 — 43. 1. „Szentírási magyarázatok Miháldeáktól/ ' 
4Malaehi fo. 303., szövegét 1.: 117—118. 1. 
5 H. WLISLOCKI: AUS dem Volksleben der Magyaren. München, 1893. E véleményt 

magáévá teszi H. BÄCHTOLD—STÄTJBLI: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. 
Band VII. Berlin, 1935. 1002 — 1015. 

6 C. MEYEE: Der Aberglaube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrhunderte. 
Basel, 1884. 290. 

j * 
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szövegben nem található. A XV. században különösen a hazánkhoz közel
fekvő bécsi egyetem tanárai, mint pl. NICOLAUS DE JÁVOR, erősen küzdöttek a 
babonás incantatiok, (ráolvasások) ellen.7 

Küzdelmükben AQTJTNOI TAMÁS alapelveit tették magukévá: semmit sem 
szabad mondani, ami bármi módon a gonosz lélekkel összefügg, nem szabad 
ismeretlen neveket kimondani vagy felírni, nem szabad meg nem történt 
eseményeket fölhozni, a szent szavakkal nem szabad babonás szavakat ele
gyíteni, és csak a kereszt jelét szabad alkalmazni.8 Ezeknek a követelmények
nek teljesen megfelel a mi szövegünk: a gonosz lélek, szellem vagy manó 
nem talál benne említést, ismeretlen nevek és események sincsenek benne, 
sem babonás szavak, és csupán a kereszt jelét alkalmazza. SZENT ILONA (Helena) 
asszonyt említi, ki NAGY KONSTANTIN anyja volt és Jeruzsálemben megtalálta 
KRISZTUS keresztjét. Tisztelete hazánkban igen nagy volt, ünnepe csaknem 
minden kézírásos és minden középkorvégi nyomtatott liturgikus könyvünkben 
megtalálható, a PRAY-kódextől (1192—1195) kezdve február 8-án és április 
15-én;9 még külön himnuszt is költöttek át, személyére alkalmazva, egy XVI. 
századi antifonáriumban.10 

Kevésbé ismert, de viszont a bibliából való ennek a ráolvasó szövegnek 
egyik eseménye: ,,Miképpen az Jerikó városában az Akantul lopott palást el nem 
enyészhetek és eltitkoltathaték, kit az Jozsue Istennek akaratjából meglele."11 

Józsue ugyanis Jerikó városára kimondotta a nagy cherem-et: semmit zsák
mányolni nem szabad, mindent el kell pusztítani. Ezt a parancsot Akán meg
szegte, mert megtartott egy babiloni köpenyt és más értéktárgyakat, amiért 
halállal kellett lakolnia. Ugyancsak a bibliából való a másik esemény, amelyre 
hivatkozik: a három szent királyoké, kiket a csillag ,,az mi nemes idvezöjtönknek 
születésére vezérle" (14. sor). A három napkeleti bölcs, mint az utasok vezérlője, 
rendkívül népszerű volt a magyar középkorban. Számos misét találhatunk 
tiszteletükre középkori kéziratainkban.12 

A ráolvasás latin eredetijét azonban eddig még nem sikerült megtalálni ; 
a magyar szöveg értéke tehát annál nagyobb. A ,,ráolvasás" szónak az eredete 
talán ott keresendő, hogy a liturgikus szövegekben gyakran előforduló kife
jezést: ,,lege quinque páter noster pro wlneribus domini nostri jesu cristi" mely 

7 Ad. FRANZ: Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. II. Freiburg im Breisgau 
1912. 431 — 3. 

8 Summa Theologica II—II, quaestio 96. art . 4. 
9 KNIEWADD Károly: A Pray-kódex Sanctoraléja. Magy. Könyvszle. 1939. 4, 6, 36. 

— Sikerült kimutatni, KNIEWALD érdemes kutatása óta mennyire többre jutottunk. 
A PRAY-kódexnél ifjabb liturgikus kéziratok február 8-ára jelzik az ünnepet, összesen 
négy, RADÓ Polikárp: Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungáriáé Bp. 1947. 
78, 88, 155 ( = febr. 7), 164.; április 15-én még négy kódexben található Radó 74. 89. 
115. 143.; május 21-én három kéziratban találtam ünnepét, Radó 70. 108. 112.; május 
22-én volt legnépszerűbb az Ilona-ünnep: Radó 60. 74. 89. 115. 119. 127. 156. 159. 173.; 
október 12-én is két kódexben van meg Ilona ünnepe Radó 81. 

10 „De sancta elena regina. Gaude felix ungaria gaude de christi munere . . . Elena 
quam sanctissima de te nascendo prodiit" : Jasowi premontrei könyvtár 93. jelz. pálos 
antifonárium fol. 203' —204. — A himnusz szövege egyébként SZENT ERZSÉBET himnuszá
nak egyszerű átírása. L. Polycarpe RADÓ: Répertoire hymnologique des manuscrits li
turgiques dans les bibliothèques publiques de Hongrie. Bp., 1945. 12. 1. (132. sz.) es 28. 1. 
(243. sz.), továbbá RAJECZKY Benjamin: Melodiarium Hungáriáé medii aevi I. Bp. 
1956. XXVII I . 1. (132. sz.). 

n J o z s 7, 21. 
12 RADÓ Polikárp: Batthyány Boldizsár misekönyvének hitelessége. Magv. Könyv

szle. 1941. 132 — 49. 

http://Mittelalter.il


Két értékes szegedi emlék 117 

gyakorta fordul elő más liturgikus könyvünkben is, 13 magyarra fordították, 
amint valóban szövegünkben meg is található: „Olvass öt páter nostert három
szor" (19. sor). Az előző imádság, a kincskereső megáldása (1—18. sor) ezután 
következik a tulajdonképpeni ,,ráolvasás": a miatyánk elmondása tizenötször, 
azután újabb imádság, mely egyenesen JÉzushoz fordul (22—25. sor). 

Talán ezzel a fontos kis emléket művelődéstörténeti és néprajzi szem
pontból kellően megvilágítottuk. Első közlőjének, a múlt század racionaliz
musában nevelkedett DÖBRENTEinek rövid véleménye ez volt: ,, . . . az akkori 
bűbájos babonás ostobaság ezen tanuirata . . ."u IPOLYI Arnold megrótta 
ezért, mikor mitológiájában e szövegről mondja:15 ,, . . . mindeddig kevéssé 
méltatva, mint szükfelfogásu közlőjük, Döbrentei méltatlan felmutatása tanú
sítja; az emlékek 1529—41 időszakbóliak, s kincskereső bűvös vesszők és 
nyilak, ezen bűvös célra való készítésére, megszentelése vagy áldására, azaz 
igézésére vonatkoznak." Hiányosan, kihagyásokkal közli a szöveget; néhány 
sorral említi csak meg VISKI Károly IPOLYira hivatkozva.16 

Jelenleg a szöveget magában rejtő P E S T I Mihály-féle biblia lelőhelye 
bizonytalan. Mint az elején megjegyeztem, Szegeden tanulmányoztam 1942 
októberében és 1943 februárjában. Már akkor, sajnos, a szöveg első részét 
tartalmazó levél hiányzott a könyvből, én már nem találtam. Az egész szöveg 
megvan DÖBBENTEinél.17 Mivel elég nehezen olvasható, talán nem lesz haszon
talan, ha a szöveget, ámbár már közölve van, mégis csatoljuk tanulmányunk
hoz. Az első (elveszett) rósz DÖBRENTEinél, a második saját átírásom szerint. 

„Experimentum ad uirgas consecratas 

En keroztelek teghedet zentelt vezze -\- atyának -f- fiúnak -\- es zent lelek neweben, 
Vronk criftofnak zent teltével, zent vérével, bodogazoynak tiztaffagos zent zwz teyevel, 
hog amit teneked parancyolok, abban te chawargo ne leg, ha nem en nekem igazan 
meg mvtaffadh, es kizerittlek az elo iftenre ki zemelebe három alatyaban egh, atya 
fiv es zent lelép (!) iften Es keziritlek az meynorzagbeli zentokre, zent apaftolokra, 
prófétákra, patriar(chak)ra, martiromokra es zvzekre, Es kiziretelek az neg Ewangeliftara 
zent matera, zent lukasra zent marcra, es zent Janóira." 

Eddig tar t a RMNY szövegében megmaradt rész; ez a levél hiányzik 
jelenleg a kódexből. Folytatása, most már saját átírásom szerint a kézírásos 
eredetiből, a következő: 

,,kérlek es parancyolok teneked, hog te eletted femj 
nemv igaz dolog kiváltképpen ez el reytet kinch el 
ne enyezheffek, miképpen az zent elona azyon 
elot criftus iefus vronknak kereztfaya el nem 

5. enyezhetek es miképpen az iereko varoff aban az 
akantvl lopót palaft el nem enyezhetek, es el 
titkoltathatek, kit az iofue, iftennek akaratyaból 
meg lele, Azon keppen te ellőtted ez foldbely 
el Reytet kynch el ne titkoltathaíf ek -f-

13 pl. a passió éneklésénél Jézus halálához érve: „Flectas genua, lege credo in deum", 
„Symbolum unam lege" : Esztergom főszékesegyházi kt . L. I I . 7, XV. századi passió-
kézirat, fol. 16' és fol. 50'. 

1 4RMNy I I (Vegyes iratok) 401. 
15 Magyar Mytho'logia I I . 3. kiad. Bp., 1929. 154. 
16 A magyarság néprajza I I . 2. kiad. GYŐBFFY István—VISKI Károly, Tárgyi 

néprajz 370. 
17 RMNylI , I I . (Vegyes tárgyú régi magyar iratok CCLXXVII számmal, 44—46.) 
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10. Atyának -j- fiúnak -\- es zent lelök iftennek ne(ve)ben 
Es kezerittlek az három zent kiralokra, meleket 
az chillag Igazan az mi nemes idvezoyteknek zv-
leteffere vezerle, mel ighen igazan vtet 
az cillag vezerle, olyan igazan vezzery 

15. es vig te Enghemet ez el Reytet kincre, 
es ne mütas vafra fe Rézre fe ónra, fe 
Batokra, hanem bizonyai araynra ezuftre 
es tifta kincre, -j- A(tya) -(- f(iu) + es zent l(elek)n(evében) 
olvas ot p(ate)r nofterth haromzor, három vtan 

20. Mikor az kincnek helere meg az veze 
aioyt Egybe veffed mond ezt elén keppen, 
Uram Je fus criftus segél meg Arra 
amire en ma ftan Jndwltam az te Jo 
wotodbol es nag ergalmaffagodbol ky elz 

25. es vralkodol mind örökvl öröke Amen. 

Ália ad virgas 

Primo lege quinque p(ate)r n(oste)r pro wlneribus 
d(omi)ni n(ost)ri iefu crifti, es ket nylnak az avat 
nylak en tinektek parancyolok atyának 

30. fiwnak es zent lelök iftenek ne ve vei 
es hatalmaff agaual kinek hatalmai 
faganak minden hatalmafok engednek, 
ezon iftenek n(eveben) parancyolok en nektek 
hog ez el reytet kincet En nekem 

35. es igazzan meg mutaffatok. 

4. Sylvester János: „Az szent Máté irása szerint való evangéliomnak 
summája" nyelvjárási változata (Pesti Mihály bibliája III. kéz). 

P E S T I Mihály bibliájában18 a III . kéz a XVI. század dereka táján leírja 
SYLVESTER János bibliafordításából a négy evangélium versbe foglalt tartalom
jegyzékéből MÁTÉ evangéliumát. Az egyes fejezeteket SYLVESTER János egy 
jól-rosszul sikerült distichonba foglalta tartalmuk szerint; a III . kéz lemásolva 
az egészet, tudatosan más nyelvjárásra írta át a szöveget.19 

5. „Az betegségekről, melyekben az evangéliomban emlékezet van" (Pesti 
Mihály bibliája : V. kéz). 

Pesti Mihály bibliájában a hátulsó bekötési tábla belsején olvasható az 
V. kéz írása: „Az Betegségekről mellekrul az ewangeliomban emlékezet van." 
Ebben a „hydropicus" és ,,paralysis" szavakat magyarázza.20 

18 ,,Maccabeorum I I . fo. 355" után való üres levélen, mindkét oldalon 
19RMNy II , I I . változata: 39 — 40. 
20IlM]My II , I I , 50. 1. DÖBBENTEI a 3. sorban hibásan közli: „nyyen", a helyes 

olvasása a szónak: „nicyen" ( = nincsen). 
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II. PÉCSI FERENC KÓDEXE 

A P E S T I Mihály-féle bibliával egyidőben tanulmányoztam a volt szegedi 
ferencesek könyvtárában egy hat leveles, kis papírkódexet. Több kéz írta 
1521—1529 között. Legértékesebb része P É C S I Ferenc plébános magyar verses 
fordítása 1529-ből. (Laus sancti Nicolai pontificis). Ez a kis kódex egykor 
szintén nyomtatvány levelei közé kötve az egykorú gyöngyösi ferences könyv
tárnak volt a tulajdona. Nem tudni, mi módon, nyomtatványától megfosztva, 
különválasztva találtam Szegeden. 

1836. május 3-án DÖBRENTEI Gábornak az említett MÁGÓCSY István, 
gyöngyösi gvárdián hat latin könyvet hozott; köztük egy nyilvánvalóan kolli-
gátum-jellegű nyomtatott könyvvel egybekötött hat leveles papír kéziratot. 
DÖBRENTEI az Akadémiának nagygyűlésén ezeket jelentette erről a könyvről21: 
„Eredetije (ti. az emiitett verses fordításnak) könyv levelei köztt, mellyben 
ezek vágynak: De continentia sacerdotum 1510. De sacramentis 1512. 'stb. 
E ' könyv, a' gyöngyösi sz. ferenczeseké. Lemásolta Frankenburg Adolf 1837. 
Összehasonlította Döbrentei Gábor." 1840-ben közzé is te t te P É C S I Ferenc 
verses fordítását.22 

Negyven év múlva SZILÁD Y Áron már nem tudta megkapni a verses 
fordítás szövegét. Nem tudta megállapítani, ,,váljon megvan-e a könyv s benne 
vannak-e a beirt levelek, vagy külön választva, mint a Gyöngyösi Codex? 
Váljon Gyöngyösön kell-e keresnünk vagy az Akadémia könyvtárában, vagy 
pedig Döbrentei halála után sajtos boltba kerültek?"23 A szöveget így csak 
DÖBRENTEiből közölhette. Az elveszettnek vélt kéziratot 1895-ben újra meg
találta, amint SZÉCSY Károly elmondja: ,,dr. Murajda Nándor, a gyöngyösi 
ferenczrendi ház lelkes és tehetséges fiatal tagja . . . Fölkérésünkre örömmel 
vállalkozott, hogy a szerzet könyvtárában keresésére indul . . . s alig néhány 
hét múlva szerencsésen megtalálta Gyöngyösön."24 

Azóta, mint láttuk, a kis kódex nem volt egybekötve semmiféle nyom
tatvánnyal, hanem külön választva tanulmányoztam a volt szegedi ferences 
könyvtárban. A kézírásos könyvecske teljes tartalma a következő: 

1. „Anthoni Manicelli Weliterni Hymnus in div. Nicolaum Pontificem." 
A végén: „1629." (I. kéz : Fol. 1—2'). 

P É C S I Ferenc magyar fordításának latin eredetije. Szövegének átírása 
SziLÁDYnál található.25 

2. „Peregrin atio Laurentii Taar." (I. kéz : Fol. 3.) 

Szövegét SZÉCSY közölte.36 

21 A M. Tud. Társaság Évkönyvei I I I . Budán, 1838. 115 — 7. 1. Ez DÖBRENTEI 
jelentése az Akadémia 1836. szept. 1 — 10-iki, VII. nagygyűlésén. 

2 2 RMNy II , I I . (Vegyes tárgyú régi magyar iratok) 23 — 27. 1. 
23 Régi magyar költők tára I I I . Bp. 1881. 469. 1. 
24 Adalékok a régibb magyar irodalomhoz. írod. tört. Közi. 1896. 387. 1. 
25 RM Költők f á ra IV. Bp. 1883, 391—4. 1. 
26 írod. tört. Közi. 1896. 402 — 3. 1. 
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3. 1529-bol való latin feljegyzés Nándorfejérvár elestéről, a mohácsi 
vészről, a koronázásról (Fol. 3.) 

Az eddig nem közölt szöveg a következő: 
,,1521. Caesar Scwlamerius. 
Hoc Anno est expugnata et capta caftrum 
Nandoralbensis per Cefarem Turcorum qui fuit 
potentiffimus et Capcione vrbis Conftantinopolitani 

ő. E t deuaftauit magnam partém Hungarie 1526. per quem 
corruit maxima pars Magnatuni ac Xobilam 
vnacum Rege Ludouico in campo Mohach hic idem Johannem Regem 

Regno 
reftituit Hungar(ie)et deuaftauit Alemannia«! per wluntatem 
ipsius Johannis vn. Innumerabiles obfides afportauit 

10. Turciam Régnante Ferdinando Rege Alemanie .1.5.2.9. 
Quem Magnâtes coronauerunt contra Johannem Regem 
Hungarie Anno Domini 1.5.2.7." 

4. „De uirtute mamortici" (Fol. 3'—4'. II. kéz.) 

Az évszám olvasható (Fol. 4. 24. sor): ,,1528". Orvosi recepteket találunk 
itt, erősen konyhai latin nyelven megírva, keverve magyar szavakkal. A kétség
telenül értékes, babonakutatási és néprajzi érdekességre is számot tartó szöve
gek régi gyógyszertudományunk történetére vethetnek új fényt. Eddig csak 
néhány sor jelent meg róla: ,,A gyöngyösi szt. Ferencrendiek könyvtárában 
van egy kis colligatum a 16. sz. második tizedében nyomtatott különféle 
művekből s ezek között több 1521—1529-ből való magyar és latin bejegyzés, 
pl. a momordica növény sokféle gyógyító erejéről, azután recipe a pokolvar 
ellen, s a legérdekesebb „Contra dolorem capitis: Liga ad wakzem (halánték) 
duas et tertiam particulam ad feyed lagya et liga fortiter ad caput et sana-
beris." (MNY III , 323.) A szövegből nem vehető ki, mit kötött a beteg halán
tékára és feje lágyára, (talán valami amulettet vagy benedictioval beirt 
papirost, stb.?)"27 

Ebben az írásban 15 recept található, a szövegét átírásban lejjebb köz
löm.28 Legyen szabad, mint laikusnak, egy-két szót hozzászólnom, várva a 
szakszerű feldolgozást. 

I. recept. (Fol. 3', 1—4. sor) : ,,Contra multas infirmitates Juncturarum 
et podagrarum", ízületi csúz és köszvény ellen ajánlja a ,,mamortica"-t, még
pedig azt, amelyet a művelés alá nem került hegyoldalakban lehet találni. 
Olyan növényről van tehát szó, mely hazánkban is ismerős. Ez ugyan a 
,,mamortica", vagy ,,mamorticum" variáns-elnevezésen mintha ismeretlen 
lenne a szakirodalomban.29 Ismeretes azonban a „momordica" néven. Az 
elaterium egyik szinonimája ez a név: Ecballion elaterium nevű, tökféle 
termése elliptikus hosszúkás, szürkés-zöld, nedvdús tartalmát érett állapotban, 
a magvakkal együtt messze kilövelli magából. Előfordul a mediterrán övekben, 
valamint Németországban, Angliában, nálunk az Alföld déli részein, a Szerém-
ségben, a Dunántúl déli részein.30 

27 MAGYARY-KOSSA GYULA: Magyar orvosi emlékek. I I I . Bp. 1931. 143. 1. 
2g Lásd 123-124 1. 
29 E néven nem található E. R E M Y : General-Register zu Tschirch's Handbuch der 

Pharmakognosie. Leipzig, 1927. 
30 E. HALLIER, Flora von Deutschland. Band 22. IG —17. 1. 
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XVI. századi használata Magyarországon roppant érdekes, 13 receptet 
készít a gyógynövényből és kétféle elkészítési módot ismertet. Külföldön 
mintha kevésbé használták volna és későbbi adatok vannak róla. Bár már 
az ókorban DIOSZKURIDESZ is ismerte ,,sziküsz agriosz" néven31, legkorábban 
az esslingeni gyógyszerjegyzék ismeri32 1550-ben; 1570-ben a legrégibb hivata
losan kiadott gyógyszerészeti dispensatorium33, a bécsi, rövid receptet is 
közöl: ,,Oleum Momordicae. Fit per infusionem pomorum Momordicae in oleo 
Olivae q. s." — Angliában 1568-ban Turners Herball már momordicaültet-
vényeket említ.34 

II. recept. (Fol. 3', 5—10. sor) : Sebek ellen ajánlja a momordica ,,füvét", 
de két lónak fülét is fel kell használni hozzá és csudákat látsz, mondja a recept 
író (,,et videbis mirabilia"). 

III. recept. (Fol. 3', 11—13. sor) : „Si aliquis érit tormentosus", milyen 
fájdalmakat ért, nem lehet tudni, de a momordica füve jó, borba áztatva, 
ha háromszor issza naponta, meggyógyítja. 

IV. recept. (Fol. 3', 14—15. sor) : Ugyanígy elkészítve a momordica-fű 
,,augmentât vires hominis". 

V. recept. (Fol. 3\ 16—28. sor) : ,,Pro dolore dencium", fogfájás ellen. 
Ezzel kapcsolatban bővebben mondja el, hogyan kell orvosságot készíteni a 
momordica ,,füvéből" (növényéből, herba). ,,Accipe vas vitreum vei ollam 
wlgo mázos fazék", ebbe vagy üveg edénybe kell tölteni a kis darabkákra 
(in minuta) vágott növényt és olajjal tele tölteni, jól le kell szorítani, fedni 
(opila)35, újévkor szedett homokot kell beletenni és olyan hatásos lesz ez az 
olaj, mint a balzsam. 

VI. recept. (Fol. 3', 26—28. sor) : ,,Pro concepcione mulierum" ugyan
ezt az olajat kell használni. 

VII. recept. (Fol. 3', 29—32. sor) : ,,In dolore Juncturarum et podagre 
et in ruptura", azaz ízületi bántalmaknál, köszvénynél és ,,ruptura" esetén, 
ez a sérv, hernia, illetve minden, ami ennek tüneteit mutatja.36 I t t már olajat 
a fent leírt módon a növény gyümölcseiből kell készíteni. 

VIII. recept. (Fol. 3', 32. sor) : ,,In dolore flati", a régi embereket 
annyira kínzó kólika esetén nyilvánvalóan nagyon használhatott ugyanez az 
olaj, hiszen a növényben levő (0,7%) keserű elaterin drasztikus hashajtó.37 

IX. recept. (Fol. 4, 1. sor) : ,,Ad sanandum cicatrices", hegesedő sebek 
gyógyítására ugyanezt az olajat kell használni. 

X. recept. (Fol. 4, 1—4. sor) : ,,Habentibus emoridas passiones", akik
nek hemorrhoidás (aranyeres) bántalmaik vannak, a gyümölcsökből készített 
kenőccsel kell a végbélnyílást kenni (,,in anos liniendo"). A gyógyszer készí
tését egészen pontosan leírja: „De dispositione mamortici" (5—13. sor). 

31 Pedanius Dioscurides kilikiai orvosnak i. u. 77— 78-ban írt művében „Peri 
hülész iatrikész" (De matéria medica), vö. TSCHIRCH, Handbuch der Pharmakognosie I . 
Leipzig, 1910. 552, 564. 

32 TSCHIRCH i. mü III , 822. 1. 
33 O. ZEKERT: Dispensatorium pro pharmaeopoeis Viennensibus in Austria. Berlin, 

1938. 108. S. 
34 TSCHIRCH II I . 821. 1. 
35 „Opilare = pilléin in Glossis Latino-Graecis Sangermanensibus mss": Du-Gange, 

Glossarium mediae et infimae Latinitatis s. v. 
36 Ruptura = hernia, Bulla Innocentii I I I . ann. 1204": Du-Cange s. v. 
37 TSCHIRCH II I . 822. 1. 
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XI. recept. (Fol. 4, 13—26. sor) : „Apostematibus", azaz tályogok gyó
gyítása az éppen leírt módon készített olajat más középkori gyógyszerekkel 
kombinálja; „tiriacum", ez közismert gyógyszer, a papaver somniferum, mák, 
nedvéből nyert ópium, ezt a viperának, görögül thérion mérges váladékával 
hozták össze, innen a theriacum név38 A másik rész ,,Alimatum", azaz éhom-
csillapító szer.39 

XII. recept. (Fol. 4, 26—33. sor + Fol. 4', 1—14. sor) : „Pokolwar" 
ellen. Most már nem momordicával, hanem más gyógyszerrel gyógyít: urticá-
val, amikor zsenge (quando sunt tenerrimae). Ezeket olajjal keverteti egybe, 
hozzá ugyanannyi sáfrányt (crocus), a középkor kedvelt orvosságát, a Crocus 
sativus L.-ét, melyet Alsó-Ausztriában a XIV. század óta a XVI.-ikig sűrűn 
termesztettek, különösen Bécs környékén;40 ezzel még ,,pix Juniperi"-t, ,,wlgo 
fenyewzwrok", azaz fenyőszurkot kell elegyíteni. A borókafenyőnek (Juniperus 
communis) bogyóját füstölésre használták a középkori gyógyászatban, olaját 
az arabok vezették be.41 Ebben a receptben azonban a ,,pix"-et használják fel; 
a borókafenyő kátrányát, amelyet a fájából száraz desztillációval, azaz hevítés
sel nyernek. Ilyen címen nem találtam a külföldi gyógyászatban, ahol sok 
szurokféleséget használtak a középkorban; így pl. az Alphita gyógyszer jegyzéke 
tud ilyenekről: ,,pix alba, résina, greca, liquida, marina, coniza, purcia".42 

Még mézet és sót kell hozzátenni és készen van az orvosság. Rá kell tenni a 
sebre, tiszta gyolcsba burkolva, három napon keresztül, ez minden mérget a 
sebhez von, azután meg kell újítani a kötést három napig és más medicinával 
gyógyítani ,,quod invenire volueris". 

XIII. recept. (Fol. 4', lő—18. sor) : „Contra dolorem capitis", fejfájás 
ellen a barackmagot alkalmazza, a ,,Grana Persicarum"-ot. Ezt lisztté kell 
őrölni, ecettel kenőccsé keverni, hozzáadni két ,,trapella"-t (,,terge ad trapella 
duo"). Ebben a formában (trapella) sem a pharmakognosiában nem ismerik,43 

sem Du-Cange-nál nem fordul elő. Talán a Trapa natans L., a súlyom növény
ről lehet szó;44 ez az onagraceae rendjébe tartozó fajta. A kenőcsöt a halántékra 
kellett alkalmazni, amelyet mai napig használt alföldi tájszólással „vakszem"-
nek mondanak, (,,ligabis ad du as partes que vocatur wakzem"). 

XIV. recept. (Fol. 4\ 19—24. sor) : „Qui non potest dormire pre nimio 
dolore capitis", ugyanezt az orvosságot ajánlja; de nemcsak a két vakszemre, 
hanem a kenőcsnek harmadik részét ,,ad feyed lágya" kell kötözni. 

XV. recept. (Fol. 4', 25—26. sor) : Ugyanezen baj ellen egy második 
gyógymódot is ajánl: „Recipe semina Ebulei terrestris" ; nyilván a Sambucus 
Ebulus L., bodzafajtáról szól; ez már a legrégibb mezőgazdasági műben, 
CATO MAIOR ,,De re rustica"-jában (Kr. e. II . sz.) gyógynövényként szerepel.45 

Az Alphita bővebb, 1465 körül keletkezett recenziójában is ismerik ezt a 
gyógyszert.46 

Az érdekes receptgyűjteményt teljes szövegével közöljük: 

3 8TSCHIRCH II I . 593. 1. 
39 BARTS József: Orvos-gyógyszerészeti műszótár. Bp. 1884. 22. 1. 
4 0TSCHIRCH II I . 1466 — 9. I. 
" T S C H I R C H I I . 44—53. 1. 
4 2TSCHIRCH I. 655. 1. 
43 E. REMY 29. alatt id. mű. 
44 GEISSLER—MÖLLER: Realeneyclopaedie der gesamten Pharmazie. Band 10. Wien-

Leipzig, 1910. 73. 1. 
4 5TSCHIRCH I. 572. 1. 
« T S C H I R C H I. 639. 646. 1. 
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„De uirtute mamortici" 
(Fol. 3') 

Contra multas infirmitates Juneturarum et podagrarum 
accipe herbam qui vo(catur) Mamortica et funt 
meliores que reperiuntur in montibus que inculta 
man(ent) et est bona multum in diuerfis infirmitatibus 

5. item primo si arcium fuiffet incifa pars alicuius membri 
in totó ponendo talem herbam cuique frigesceret 
wlnus erit folidatum perfecte et experiencia videtur 
isto modo Accipe duos equos sew amalia (=animalia) duos et 
incide eis auriculas et auriculas vnius pone alteri 

10. et e conuerso vnge et videbis mirabilia. 
item si aliquis erit tormentosus capiat tribus vicibus 
in mane de predicta herba cum vino bono et 
non fentit multum dolorem similiter detruncanti 
alicuius membri predictam herbam cum vino coque 

15. augmentât vires hominis. 
item succus predicte herbe v(ideli)zet pro dolore dencium 
vbi paciens sentit dolorem oleum predicte herbe 
est magne virtutis et ifto modo fit 
Accipe uas vitreum vel ollam wlgo mazos fazek 

20. et impie illud oleo antiquo fecundum quod haberi poffis 
et pone intus de predicta herbe incifa in minuta 
et vas fit plénum quantitatis olei et herbe 2um difcrecionem 
primo opila (?) illud vas bene et pone intus arenam 
de terra in capite Anni dictum oleum erit magne 

25. virtutis ficut balfamum 
item erit bonum pro concepcione mulierum sterilis (!) ifto modo primo 
fauet fe bene deinde cum panno lineo affudat fe perinde 
cum predicto oleo vngat matrieem 
item erit bonum in dolore Juneturarum et podagre et 

30. in ruptura liniendo vdi deseendunt de fructu 
ipsius herbe cum predicta herba infimul faciendo oleum 
2m modum supra dictum et ad dolorem flati. 

(Fol. 4.) 

item ad sanandum cicatrices vngendum fepe item poma predicta 
conferuata in vno vafe erunt bona habentibus emoridas 
paffzones feu habentibus sthomacalis in anos liniendo cum 
pomis que erunt mucida. De dispositione ma(mortici). 

5. Quando incipit fructificare vnum vas vitreum vfque medium 
impie cum oleo oliue et illius fructus tenerimos 
incide et pone ad vitrum vfque implebis vas vitreum et 
illud fortiter Claude cum cera et per folem vfque annum 
tenebis et prêter hoc oleum effunde de eo et in vno morturio 

10. cupreo fortiter deftrue fructum quoufque totum fit oleum 
post hoc claude iterum ad vitrum ficut prius et pone ad aliquod 
vas commponendo ei arenam etiam vtroque parti et iterum 
per annum ferua in foie. Apostematïbus ifto modo débet 
preparari primo accipe de oleo tantum quantum effet faba 

15. et fimiliter tantum tiriacum et vnum Alimatum quantum bibére 
poffis femel et has très materias debent ponere ad 
vnam ampullám de plombo factam et calefaciatam in tantum 
quod ille due materié v(ideli)zet oleum et teriacum fint quafi 
unum et circumuolue vt aliqua pars ibi non remaneat 

20. et repente bibat et ftatim claudat fe et nafum et non 
ftatim recipiat fufpirium in tantum in quantum poffit fuftinere 
et fimiliter aliquod modicum débet preparari iftomodo vertens (?) ex parte 
wlgo derekafelewl extrahat per venam magnam et poft 
tantum temporis quantum temporis vnum ouum affari folet faciat ininucionem 



124 Radó Polikárp 

25. e t fi de ifto oleo al iquod m o r b u m venenofum in vnger i t 
omnibus profiéit Pokolwar ellen. I f to modo débe t p repa ra r i . 
P a r u a s vr t icas q u a n d o funt t ener ime colligat e t implea t 
v n u m vas v i t r e u m q u a n t u m L o t . (?) et cum predic to oleo implea t 
to ta l i t e r e t p o n a t ad folem i ta quod to ta l i t e r vr t ice p u t r e 

30. f iant u t f i t t o t u m oleum et fi a l iqua pa r s non er i t 
pu t r e f ae tum d e f t r u a t u r in vno mor t a r io e t i t e rum mifcea t 
in fimul eas et de ifto oleo q u a n t u m volo recipiat et fimiliter 
in eadem m e n s u r a t o t c rocum (?) i npona t et t o t de pice J u n i p e r y 

(Fol. 4'.) 

wlgo fenyewzwrok p u r u m e t t o t mel e t t o t 
fal con t i c tum et in v ino cocleare ferreo coqua t 
in t a n t u m quousque t o t u m fit coc tum I n hoc cognoscitur 
fi est coc tum quod illa rubedo m a g n a incipit per i re et incipi t 

5. effe coloris coctinei e t t a n t u m q u a n t u m eft wlnus etfi 
con t inga t quod illo die accidi t wlnus p o n i t u r ib idem if ta 
medic ina t u n c ipsum to ta l i t e r fanabi t e t non débe t impedi re 
Si a u t e m fuerit m a g n u m wlnus i t a u t i n t u m u i t débe t 
emi t t i de eo inmundic ia e t fic i f tam m a t é r i á m deben t 

10. appon i e t pe r t r ès dies débe t fic f tare o m n e m venof i t a t em 
quod h a b e t t r a h i t ad wlnus et eandem L i n e u m débe t 
r enouare i t e rum débe t ad wlnus poni e t i t e rum per t rès 
dies débe t f tare et pos t hoc débe t curar i per a l iam 
med ic inám quod inuenire volueris . 

15 I t e m con t ra dolorem capit is R(ecip)e G r a n a pers icarum et 
t e re nue leum eius q(uas)i fa r inam et p a r a c u m aceto q(uas)i p a f t u m 
deinde terge ad t rape l la duo et ligabis ad duas p a r t e s 
que voca tu r wakzem et f anab i tu r proculdubio 
t Ju i non po tes t dormire p re nimio dolore capit is 

20. R(ecipe) Nue leum perf iculum et t e re bene et p a r a c u m aceto 
forti e t i am eis p a f t u m et te rge ad t rès p a r t e s in 
t r ès t rapel l is siue papi r i s e t liga ad wakzem 
duas et t e rc iam pa r t i cu l am ad feyed lagya et liga 
fort i ter ad c a p u t e t fanaberis .1.5.2.8. 

25. Rec ipe femina Ebu le i teref t r is in v ino coquendum 
et pac iens d a n d o f anab i t u r . " 

5. „Laus saneti Nicolai Pontificis est endecasyllabon 1529.'* 
(Fol. 5—6. II. kéz műve.) 

P É C S I Ferenc közismert magyar nyelvű verses fordítása; átírása leg
jobban megvan SzÉcsinél.47 

6. Néhány latin szó magyarítása (Fol. 6', III. kéz.) 

Szövege: 
„Origha kakukhmadar. 
Subus kuba madár. 
Sertago serpenyew 
Fiscedula seregély 
Cotwrnix Berky thywk 
Coturnus chyzma 
Municeps varzo." 

47 í r o d . t ö r t . Köz i . 1896. 390 — 3. 1. 
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POLYKARP RADÓ: ZWEI WERTVOLLE SZEGEDER HANDSCHRIFTEN: DIE 
BIBEL VON MIHÁLY PESTI UND DER KODEX DES FERENC PÉCSI 

I. Die Bibel des Mihály PÉCSI befand sich in der Franziskanerbibliothek von 
Szeged, es handelt sich um die lateinische Bibelübersetzung des SANCTUS PAGNINUS aus 
dem Jahre 1528. Diese Bibel war 1541, dem Jahre der Eroberung Budas durch SOLIMAN 
dem Prächtigen, im Besitz eines »MICHAEL, litteratus in civitate Pestiensi prope Budam«. 
In dieser Bibelausgabe finden sich drei handschriftliche Zusätze (S. 117—118, 123 —124). 
Die beiden ersten sind eine Transskription der ersten gedruckten ungarischen Bibel
übersetzung des Joannes SYLVESTER (1532), die in der Ausgabe von Gábor DÖBRENTEI 
(RMNy = Régi Magyar Nyelvemlékek = Alte Ungarischen Sprachdenkmäler) eine Vari
ante bilden. 

Von grossem Interesse ist der dritte handschriftliche Zusatz, eine Beschwörung 
für Schatzsucher mit dem Titel »Experimentum ad virgas consecratas«. Der Text ist unga
risch geschrieben, der lateinische Titel sowie die lateinischen Überreste im Text (Zeile 
26 — 28.) sichern, daß er aus einem lateinischen Liturgiebuch übersetzt wurde. Nach 
WLISLOCKI war das Schatzsuchen und Schatzgraben in Europa besonders in Ungarn 
weit verbreitet (vgl. Anm. 5). Das Volksbrauchtum hat solche Sakramentalien häufig 
ins Abergläubische verunstaltet, gegen solche abergläubischen Benediktionen kämpfte 
besonders der in der Nähe von Ungarn lebende Wiener Magister Nikolaus JAVOR (vgl. 
Anm. 7). Er folgte den Prinzipien des THOMAS VON AQUIN: als abergläubisch galten nur 
solche Benediktionen und Beschwörungen, in denen der böse Geist, Dämonen, Wichtel
männer bzw. Berggeister vorkamen, oder wo man im Text unbekannte Namen oder 
Ereignisse, abergläubische Zauberformeln fand, endlich wo man außer dem Kreuz
zeichen auch andere Zeichen angewendet hat (Anm. 8). Nichts ähnliches bemerken wir 
in vorliegenden Formular, der lateinische Originaltext konnte bislang nicht festgestellt 
verdén. 

IL Der Kodex des Ferenc Pécsi. Ein handschriftlicher, kleiner Kodex (sechs fol.), 
aus Papier, geschrieben zwischen 1521 — 29. Die erste Hand schrieb nach einer lateini
schen Hymne zum Hl. NIKOLAUS und der »Peregrinatio Laurentij Taar« eine historische 
Aufzeichnung über »Caesar Scwlamerius«, d.h. Soliman den Prächtigen, der Ungarn 
erobert hat. Der Text ist bisher nicht veröffentlicht. 

Die zweite Hand ist die des Leutpfarrers Ferenc PÉCSI aus dem Jahre 1528: 
»De uirtute mamortici«. Er stellt fünfzehn (unveröffentlichte) Rezepte zusammen. In elf 
Rezepten wird als Arznei die Momordica (Ecballion elaterium, vgl. Anm. 30) gebraucht, 
welche schon DIOSKITRLDES (77 — 78 n. Chr.) zu Heilzwecken benützt hat (Anm. 31). 
In Deutschland kommt sie zuerst im Esslingener Arznei Verzeichnis, vor im Jahre 1550; 
das Wiener Dispositorium erwähnt sie 1570 (Anm. 33). 

Die Indikationen und die Zubereitung findet man in den Rezepten I—XL Die 
Indikationen sind folgende. Für Gelenksrheumatismus und Gicht dient Rezept I. Die 
folgenden sind für Wunden (Rezept IL); als Analgetikum dient III., als Stimulans zur 
Zeugungskraft IV.; gegen Zahnweh Rezept V.; »pro concepcione mulierum« VI.; für 
Brüche jeder Art VIL; gegen Kolik VIII.; zur Vernarbung von Wunden IX.; gegen 
Hämorrhoiden X.; »Apostematibus« d.h. zur Heilung von Abszessen, mit »Theriacum« 
kombiniert Rezept. XL 

Die zusätzlichen vier Rezepte benützen die Momordica nicht mehr, sondern sind 
aus anderen Arzneimitteln zusammengestellt. Rezept XII. ist gegen »pokolwar« (ungarisch) 
d.h. Milzbrand (Karbunkel), aus Urtica, Safran und Wacholderpech (Pix juniperi) her
gestellt. — Die Rezepte XII—XIII. dienen gegen Kopfschmerzen, es ist eine Salbe aus 
zerriebenen Pfirsichkernen mit Öl, wozu noch »trapella duo« beigemischt wird, wahr
scheinlich Wassernüsse (trappá natans vgl. Anm. 44). Das letzte Rezept wendet gegen 
Kopfbeschwerden die Hollunderart Sambucus Ebulus L. an (Anm. 46). 


