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BEVEZETES 

A Székelyudvarhelyi Kódex 1526-1528-ban íródott, magyar nyelvű, 
apácák számára készült ferences kódex. Egyike azon ritka kódexeink-
nek, amelynek, illetve részleteinek fordítója és másolója is ismeretes. 
A Székelyföldről származó Nyújtódi András fordította és írta a kódex 
első két részét: Judit könyvét és a katekizmust. Ezt a halálról szóló 
példák gyűjteménye követi, melyet feltehetően a kódex tulajdonosa, 
Nyújtódi húga, Judit apáca másolt. A kódex további részei az engedel-
mességről és a szerzetesi életről szóló elmélkedéseket, valamint evan-
géliumi szakaszokat tartalmaznak. A kódex utolsó bejegyzett tulajdo-
nosa a székelyudvarhelyi római katolikus gimnázium. A kódexet ma a 
székelyudvarhelyi római katolikus plébánián őrzik. 

A kódex leírása 

A kódex anyaga papír. Mérete 141-142 x 100-104 mm között vál-
tozik. Terjedelme 188 fólió, azaz 376 pagina. Az első kéz eredeti le-
vélszámozása a felső jobb sarokban piros tintával írt római számokkal, 
előtte és utána piros ponttal I-CXXIX-ig tart. (Kivétel a negyedik le-
vél, ahol arab szám szerepel.) Az első kézírás utolsó negyedében az 
alsó jobb sarokban saját kezű, fekete tintával írt, apró római számok 
is láthatók, de ezek nincsenek minden levélen, talán a kötéskor vágód-
tak le. A különböző részek egybekötése után egy késői kézírás 130-tól, 
fekete tintával a lapok alján középen, arab számokkal folytatja és írja 
végig a levélszámozást 201-ig. A 130-cal kezdődő levélszámozás első 
levelein késői, nagyon apró, fekete tintával írt arab számok találhatók, 
1-2-ig a levél jobb alsó sarkában, 3-8-ig a levél bal alsó sarkában. 

A kötet öt, egy ideig külön, önállóan használt rész egybekötéséből 
keletkezett. Ezt az egyes részek első és utolsó lapjainak erősebb szen-
nyezettsége is bizonyítja. A kódex 44 ívfüzetből áll. Az első rész, 
Nyújtódi András keze írása, 33 négyleveles ívfüzet, melyből hiányzik 
az első ívfüzet 2-3. levele, a tizedikből a 37. és 40. levél, a tizenegye-
dikből a 44., a tizenkettedikből a 45. és 48., a tizennegyedikből az 53. 
és 56. levél, hiányzik a teljes tizennyolcadik ívfüzet, vagyis a 69-72. le-



vél. Az utolsó, vagyis harmincharmadik ívfüzetből csak egy, a 129. le-
vél van meg, így a szöveg is töredékben maradt. A kéziratok egybekö-
tésekor a mű vége valószínűleg már hiányozhatott. - A második rész 
5 nyolcleveles, hiány nélküli ívfüzetből áll. - A harmadik rész egy 
nyolcleveles ívfüzet, melynek utolsó három levele ki van vágva: ezek a 
késői arab levélszámozáskor már hiányoztak. - A kötet negyedik része 
3 nyolcleveles ívfüzetből áll, melynek harmadik ívfüzetéből csak az el-
ső levél van meg, itt a szöveg is csonkán maradt. - A kötet végén egy 
tízleveles ívfüzet van, melynek szövege elöl-hátul csonka. Vízjeleket 
csak nagyon halványan és töredékesen lehet néhol látni. így az első 
rész papírján előbb csillagos horgony, később mérleg nyomai, a máso-
dik és harmadik részben újra a csillagos horgony töredékei látszanak. 
Az utolsó két részben oly kicsik és töredékesek a jelek, hogy belőlük 
semmire sem tudunk következtetni. 

Kódexünk hat kéz írása, mindegyik kurzív, kivéve a második kezet, 
mely bastarda írásformájú. Az írástükör mérete, a sorok száma, a dí-
szítések, a színes tinta használata kezenként változó, c sajátosságokról 
külön fejezetben lesz szó. 

A kódex kötése egykorú fatáblás, két dupla bordára fűzött vaknyo-
másos barna bőrkötés. Mérete 155 x 108 x 43 mm. Elő- és háttáblája 
azonos díszítésű. A külső, első keretet virágos rácsdíszes bélyegzők al-
kotják. A második keretben kis méretű rozetták vannak elszórtan. A 
középmezőt egyetlen, centrálisán elhelyezett, ötszirmú rozetta díszíti. 
A gerinc három mezője is díszített. A felső és alsó mezőt ugyanaz a 
rácsdíszes bélyegző tölti ki, mint amelyik a táblák külső keretében lát-
ható, a középső mezőben azonban szíves rácsdíszes bélyegzők állnak. 
A kötést tehát négyféle bélyegző díszíti, a rozetták gótikusak, de a 
rácsdíszek már a reneszánsz formakincséhez tartoznak. A centrális el-
rendezés is reneszánsz jellegű. A bélyegzők típusaikat tekintve kétség-
telenül megegyeznek a XVI. század első felében használt magyar rene-
szánsz kötések bélyegzőivel, de metszésük eltér a Budán használato-
saktól. Egyelőre nem ismerünk más olyan kötést, melyen a négy bé-
lyegző bármelyike is szerepelne. A kódex kötése a XVI. század köze-
pén készülhetett, nagy valószínűséggel az erdélyi reneszánsz kötések 
egyik korai példánya. A könyvet 1993-ban restaurálták, ekkor pótolták 
a két rézkapcsot, melyből csak a hátsó táblán lévő két lapocska volt 
meg. A pamut oromszegés és a merített-papír előzékek is újak. (A 
kódex kötését Rozsondai Marianne határozta meg.) 



A kódex története 

1. A kódex eredeti szövegében két helyen találunk évszámot. Az 
első rész utószavában a 101. és a második kézírás végén, a 312. lapon: 

(100-101. lap). 

Tehát a scriptor a mohácsi vész évében, 1526. június 13-án végezte be 
írását. Ugyancsak itt, a Judit könyve záradékában nevezi meg magát az 
író, aki egyben fordító is: 

( 1 0 2 - 1 0 3 . lap) 

Mindebből megtudjuk, hogy Nyújtódi András fráter apáca-huga, Nyújtó-
di Judit számára fordította le a Judit könyvét. 

LUKINICH IMRE, aki a kódex 1907-es kiadásának bevezetőjét írta, 
nagy szorgalommal kinyomozta, hogy kódexírónk az eredetileg kézdi-
széki Nyújtód községből származó család tagja (LUKINICH IMRE, Beve-
zetés: Nyelvemléktár XV. Különnyomat. Bp., 1907. XIV-XVII). A 
család már a XV. században több ágra szakadt, és a szomszédos me-
gyébe is áttelepült így a Székely Oklevéltárban már udvarhelyszéki, 
rugonfalvi, keresztúri, szentdemeteri előnévvel is szerepelnek. LUKI-
NICH szerint egy keresztúri előnevet használó Istvánnak a fia András, 
lánya Judit, másik fia Demeter, aki a század végén királybíró is volt. 
Nemesi kúriájuk nyomát Keresztúrfalván mutatja ki BENKŐ ELEK (A 
középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája. Bp., 1992. 174). 



Nyújtódi András 1508-ban iratkozik be a krakkói egyetemre, 1509-
ben a magyar bursa seniora, majd consiliáriusa. Szerepe van Zsigmond 
lengyel királytól a magyar bursa számára 1507-ben nyert sóalapítvány 
kibővítésében (SCHRAUF KÁROLY, Regestrum bursae hungarorum 
Cracoviensis. A krakói magyar tanulók-háza lakóinak jegyzéke 1493-
1558. Bp., 1893. 1-2, 13, 48, 50, 74). Hogy Nyújtódi András ferences 
barát volt, ezt csak a könyv első kötéstáblájának belső oldalán Fancsa-
li Dánielnek 1810-es bejegyzésében olvashatjuk. De ezt egyértelművé 
teszi Nyújtódi szövegében a ferences atyák megnevezése is. A Judit 
könyve záradékában írja: 

(100. lap); a katekizmus-részben pedig 
(174., 175. 

lapokon) nevét találjuk. 
A második kéz írásának végén, a 312. lapon található egy újabb 

évszám, és itt helynév is előfordul: 

Minden bizonnyal ő Nyújtódi Judit, aki ezek szerint Tövisen volt apá-
ca. Vagy ő maga másolta, vagy az ő számára írták ezt a részt, de min-
denképpen az ő tulajdona volt, mint ahogy övé volt a Judit könyve is. 
Később - de mint a kódex kötése bizonyítja - ugyané század közepén 
köthették egybe az addig külön álló részeket. Kódexünk első tulajdo-
nosa nyilvánvalóan Nyújtódi Judit volt. Apácák használatára készült a 
kötet többi darabja is, ezt mutatja az is, hogy például a 345. lapon 
ilyen megszólítást olvashatunk: 

Kódexünk XVI. század utáni sorsáról semmi biztosat nem tudunk. 
A szövegközti későbbi, idegen kéznyomok csak tollpróbálgatások. A 
hátsó táblába ragasztott lapon szerepel egy kiigazított latin mondat 
alatt „P. Mich. Demeter" név, de róla és a kódexszel való kapcsolatáról 
nem tudtunk semmit kideríteni. Már többre következtethetünk az első 
kötéstáblába ragasztott előzéken található jezsuita jegyekből. LUKI-
NICH bevezetőjében feltételezi, hogy a kódex a székelyudvarhelyi jezsui-
ta kollégium tulajdonába került. 



A jezsuita jegyekre írta rá Fancsali Dániel latin bejegyzését: 

Fancsali már 1792-ben a székelyudvarhelyi katolikus gimnáziumban ta-
nított és később 1882-től 1830-ig itt igazgató is volt. Valószínűleg tőle 
került a kódex a tanári könyvtárba. Sajnos a gimnázium könyvtáráról 
múlt századi nyilvántartást nem találtunk, bár a kötet gerincén tollal, 
az első kötéstáblán ceruzával írt számok (45, 924, 159, 563) nyilván 
könyvjegyzékekre utalnak. Ugyancsak itt, az első kötéstáblába bera-
gasztott előzéklap alján szerepel újkori kézírással: „A székelyudvarhe-
lyi róm. kat. gimnázium tulajdona." 

A kódex legújabb kori történetéről a kötet dobozának belső részén 
levő feljegyzés ad tájékoztatást: „Megőrzésre átadtam a szombathelyi 
róm. kat. püspökségnek 1944. dec. 16. Jancsó Ádám gimnázium igaz-
gatója". A második világháborúban menekített kódex az Országos Szé-
chényi Könyvtárba került. Albert Dávid, aki 1958-ban és 1959-ben a 
székelyudvarhelyi gimnázium igazgatója volt, Jóború Magdától, az 
OSzK akkori igazgatójától kérte és kapta vissza a kódexet 1959-ben. 
Azóta a székelyudvarhelyi római katolikus plébánián őrzik. 

2. Kódexünket Szabó Sámuel, kolozsvári református kollégiumi ta-
nár fedezte fel 1876-ban egy Székelyudvarhelyen tartott középiskolai 
tanári értekezlet alkalmával. Szövegét lemásolta és szótárt készítell 
hozzá. Felvette a kapcsolatot Budenz Józseffel, akivel Göttingában 
együtt járt egyetemre, és kérte, segítsen a szöveg kiadásában. A Nyelv-
tudományi Bizottság örömmel fogadta az ajánlatot, és megbízta Szabó 
Sámuelt a szöveg gondozásával s a bevezető megírásával. A kódexet 
felvették a Nyelvemléktár XV. kötetének tervezetébe, a kötet szer-
kesztője Volf György volt. Az Akadémia kézirattárában őrzött levelek 
(K 30/18-22, Ms 510/12, 523/54-55, 59, 4867/34, 5450/125), iratok 



(RAL 415/1885, 559/1890, 566/1897, 5/1898, 319, 388/1901, 361/1902, 
78/1903, 48, 409, 429, 457, 458/1906, 240, 533/1908) és a Nyelvtudo-
mányi Bizottság jegyzőkönyvei (K 1568/1885, 1886, 1890, 1893, 1895, 
1897, 1902, 1906, 1907, 1908) alapján nyomon követhetjük a kiadás tör-
ténetét. 1886-ban a tényleges munka elkezdődött, a kódexet felküldték 
Pestre, év végéig a szöveget kiszedték, a korrektúra viszont lassan ké-
szült. 1890-ben a kódexet újra felküldték, az utolsó kél ívet is ellenő-
rizték, már csak Szabó Sámuel bevezetője hiányzott. 

A következő évtizedben a munka teljesen leállt. Budenz József 
1892-ben, Volf György pedig 1897-ben meghalt. A kilencvenes évek 
végén, tévesen, a kódexet a székelyudvarhelyi református gimnázium-
ban keresték. 1902-ben Burger Arthur újra megtalálta a katolikus 
gimnázium tanári könyvtárában. Felfedezését közölte kollégájával, Lu-
kinich Imrével, és együtt jelentkeztek az Akadémián a kódex kiadásá-
nak tervével. Szilády Áron, akire a Nyelvemléktár ügye bízatott, je-
lentkezésüket örömmel vette a bevezető megírására, és közölte, hogy 
a kódex szövege kiszedve, nyomtatásra készen áll. Közben Szabó Sá-
muel meghalt úgy, hogy a bevezetőt nem készítette el. A Nyelvtudo-
mányi Bizottság 1906-ban Katona Lajost bízta meg a XV. kötet kiadá-
sával. A kódexet újra felkérték Budapestre. A gimnázium igazgatója 
ekkor Soó Gáspár volt, aki el is küldte s 1908-ban visszakapta a kötetet. 
Lukinich Imre beadta nagyon alapos bevezetőjét a kódex történetéről és 
tartalmáról. Burger a rá eső részt nem készítette el, így a nyelvészeti 
bevezető megírásával Simonyi Zsigmondot bízták meg. 1907-ben megje-
lent a Székelyudvarhelyi Kódex a Nyelvemléktár XV. kötetének kü-
lönnyomataként SZABÓ SAMU neve alatt, SIMONYI és LUKINICH beve-
zetőjével. Simonyi szótárt is mellékelt, de nem hivatkozott arra, hogy 
használta volna Szabó anyagát. Majd a XV. kötet egésze 1908-ban lá-
tott napvilágot, hol a többi, még benne lévő kódexszel együtt erről is 
KATONA LAJOS írt bevezető tanulmányt. 



A kódex tartalma, latin forrásai, párhuzamos helyek 
a magyar kódexekben 

Kódexünk hat tartalmi egységből áll, hat kéz írásával, de a kézírá-
sok nem részenként változnak, hanem az 1. és 2. részt Nyújtódi And-
rás fordítja és írja, az 5. rész viszont nem egy kéz írása, hanem kelten 
másolták: a negyedik kéz egy félbemaradt mondatát folytalja az ötödik 
kézírás. 

E l s ő r é s z . Judit könyve (1-103. lap). A szövegből 9 levél, 
vagyis 18 lap elveszett, ez kiderül a tartalom és az eredeti lapszámozás 
hiányaiból. Mint már idéztük, Nyújtódi András 1526-ban készítette a 
fordítást apáca húga, Judit számára. Utószavában, a 101. lapon még a 
következőket írja: 

Ebből következtethetünk arra, hogy Nyújtódi olyan Bibliából fordítot-
ta Judit könyvét, mely Szent Jeromos bevezetőjével és Nicolaus de 
Lyra magyarázataival jelent meg. (Jeromos bevezetőjéből derül ki 
ugyanis, hogy ő káldeus nyelvből fordított, Lyra magyarázataiból pe-
dig, hogy Jeromos Paulának és Eustokhiumnak ajánlotta a művet). 
Ilyen kiadás 1481-től több is volt. 

Judit könyvét megtaláljuk még a Bécsi Kódex 11-47. lapjain. Nyúj-
tódi fordítása azonban ettől független, önálló alkotás. Sok egyéni sajá-
tosság, megoldás jellemzi. Nyilvánvaló, hogy lényeges célja az volt, 
hogy érthetőbbé legye olvasója számára a szöveget. Ezért például a la-
tin névmások helyén gyakran újra kiteszi a személyneveket (Judit, 
Olofernes), hogy a lassabban olvasó apácák a szövegben már távoli 
alanyt, tárgyat stb. azonosítani tudják. Gyakran használ szinonimákat 
(tőrnek torkával, azaz élivel; lámpásokkal, azaz szővétnekekkel stb.), 
megmagyarázza a földrajzi helyeket (Eufrates, Tigris vizei; Samária or-
szága; mélység, azaz Veres tenger stb.), a vallási szokásokat értelmezi 
(pl. a zsidók szent áldozás előtti mosdása stb.). Sokszor bővebben for-



dít, megmagyaráz fogalmakat, tárgyakat. Magyarázatait kettős zárójel-
be teszi, vagy - ha hosszabb terjedelmű - más színű tintával írja. így 
például az eredeti kódexből derült ki, hogy az 57-58. lapon található 
„in cantis" fordításának terjedelmes fejtegetését lila tintával írta le, 
hogy ezzel is elkülönítse az eredeti szövegtől saját kiegészítését. 

M á s o d i k r é s z . Örök boldogságnak fundamentuma (104-
232. lap). A szöveg csonka, mert közepéről kiszakadt 4 levél, vagyis 8 
lap, az egész mű vége pedig hiányzik. Nyújtódi András kézírása, való-
színűleg saját fordítása is. Ez a mű a legrégibb magyar nyelvű katekiz-
musunk. Sajnos, latin eredetijének csak mintegy felét tartalmazza. 
Nyújtódi fordítása elején azt mondja, hogy a latin szöveg III. Ince pá-
pától származik, de mint VARGHA DÁMJÁN 1915. oki. 19-én, a Nyelv-
tudományi Társaságban tartott előadásában kimutatta (MNy. XI, 
415-6), Nyújtódi a „Fundamentum aeternae felicitatis"-nak egy olyan 
példányát használhatta, melyet III. Ince „De contemptu mundi, sive 
De miseria humanae conditionis" című munkájával egybekötve, együtt 
nyomtattak ki, és mivel kolofonja csak ez utóbbi műnek van, ezért hi-
hette Nyújtódi, hogy a Fundamentum is III. Ince munkája. Ilyen ki-
adás 1501-től több is megjelent. Ugyanezt bizonyítja WALDAPFEL JÓ-
ZSEF is 1940-ben megjelent tanulmányában (ITK. L(1940.), 242-58, 
356-67). 

Nyújtódi fordítására itt is jellemző, hogy célja a minél jobb megér-
tetés. A katekizmus kérdés-felelet formáját, a tárgyalt témák pontokba 
szedését még szigorúbban betartja, mint az eredetije. Az olvasó számára 
ismert evangéliumi helyekel még bővebben idézi, ugyanakkor a klasszikus 
auktoroktól való idézeteket ritkítja; ennek ellenére kódexeink közül 
még így is itt találkozunk legtöbbször velük (pL Seneca, Cato, Cicero, 
Iuvenalis, Terentius, Arisztotelész). Minthogy apáca húgának szánja 
fordítását olvasmányul, ezért elhagyja az ifjaknak szóló részeket, gon-
dosan átdolgozza a bujaságról szóló szöveget: maga is jelzi e kihagyást 
a 193. lapon: 

Ebben a részben is szívesen magyaráz, figyelmeztet, például a 108-9. 
lapok margóján: 



Nyújtódi András fordítására a szeretetteljes gondosság, a személyes 
hang jellemző. 

H a r m a d i k r é s z . A halálról (233-312. lap). Mint az utolsó 
lapon olvashatjuk, ezt 1528-ban írták Tövisen. Tulajdonosa, esetleg 
másolója Nyújtódi Judit volt. Valószínűleg több műből szerkesztett 
elmélkedés, példák gyűjteménye. WALDAPFEL JÓZSEF már idézett ta-
nulmányában sorra veszi az itt szereplő 31 példát, és igyekszik latin 
forrásait meghatározni. Ezek Temesvári Pelbárt, Johannes Herolt 
[Discipulus], Michael de Ungaria, Jacobus de Voragine, Marlinus Po-
lonus, Dionisius Carthusiensis művei lehettek. A magyar szöveg szer-
zője nem egy művet fordít, hanem összeválogat különböző művekből. 
Sokszor nagyon kötődik a latin nyelv szerkezetéhez, de gyakran csak 
emlékezetből ír, az élőszóval előadó ember gyakorlata érződik megfo-
galmazásain. 

N e g y e d i k r é s z . A szent engedelmességről (313-21. lap). 
Az elmélkedés latin eredetijét még nem derítette fel a kutatás, három 
példájának forrását WALDAPFEL JÓZSEF már idézett tanulmányában a 
Vitae patrum 14. részében találta meg. 

Ö t ö d i k r é s z . A szerzetből kitérés veszedelmes voltáról és 
a szerzetben megtartásról (323-56. lap). A kézirat csonka, vége hiány-
zik. A kezdő sorok Szent Anselmus doktornak tulajdonítják ezt a mű-
vet, de WALDAPFEL JÓZSEF említett tanulmányában erről is kideríti, 
hogy a „De eruditione religiosorum" első könyve harmadik részének 
meglehetősen pontos fordítása. Ez a mű a XVI. században Humbertus 
de Romanis neve alatt terjedt el, holott igazi szerzője Peraldus [Perra-
ult] Guilelmus volt. Az 1505-től megjelent párizsi kiadásokban a „De 
eruditione" egybe van kötve Anselmus „Contemplationes super vita 
Christi" című írásával. Ezért kerülhetett tévedésből Anselmus neve 
szerzőként e rész elejére. Az elmélkedés három példája máshonnan 
való, de ezt a szöveg is jelzi. 

H a t o d i k r é s z . Evangéliumi szakaszok (357-76. lap). Ele-
jén, végén csonka kézirat. Az evangéliumi helyek sorrendje a ferences, 
illetve római perikóparendszert követi. Feltehetően advent első vasár-
napjának evangéliuma hiányzik a kézirat elejéről, és csonka a második 
vasárnapi is, innen, eleinte sok kihagyással, nagyböjt első hetének 
szerdájáig tartalmaz perikópákat. (A perikóparendszer Madas Edit 



meghatározása.) Az utolsó evangéliumi résznek a vége hiányzik. Két 
esetben véletlen továbbmásolással csak incipitet közöl, nem kezdi új 
bekezdéssel az evangéliumi szakaszt, és ilyenkor a másolást abba is 
hagyja (a 357. lap 13-15. sorai és a 359. lap 23-24. sorai). Egy helyen, 
a 364. lap alján pedig a félbeszakadt idézetet nem folytatja, a követke-
ző lapon új evangéliumi helyet kezd másolni. Itt a szöveg nem az el-
veszett levelek miatt csonka. 

A Székelyudvarhelyi Kódex evangéliumi perikópáinak párhuzamos 
helyei a magyar kódexekben: 

A SzékK. 
lapszáma 

Evangéliumi perikópák: MünchK. WinklK. 

I. 
(357) 

Ádvent második vasárnapja: 
Mt 11, [2-5] 5-10 

17ra-17rb 

II. 
(357) 
(csak incipit) 

Ádvent harmadik vasárnapja: 
Jn 1,19 

III. 
(357-8) 

Vasárnap karácsony nyolcadában: 
Lk 2,33-40 

56rb-56va 

IV. 
(358-9) 

Vízkereszt utáni első vasárnap: 
Lk 2,42-52 

56va-56vb 

V. 
(359) 
(csak incipit) 

Vízkereszt utáni második 
vasárnap: Jn 2,1 

VI. 
(360-1) 

Vízkereszt utáni harmadik 
vasárnap: Mt 8,1-13 

13vb-14rb 

VII. 
(361-2) 

Vízkereszt utáni negyedik 
vasárnap: Mt 8,23-7 

14va 

VIII. 
(362) 

Vízkereszt utáni ötödik 
vasárnap: Mt 13,24-30 

19vb-20ra 



Az evangéliumi párhuzamos helyek táblázatában a kódexek lapszá-
mait a Nyelvemléktár kötetei alapján közöltük, kivéve a Müncheni 
Kódexnél, ahol a CodHung. VII. köt. (Szerk. NYÍRI ANTAL. Bp. 
1971.) és a Jordánszky-kódexnél, ahol a DÖBRENTEI-féle Régi Magyar 
Nyelvemléktár V. köt. (Sajtó alá rend. TOLDY FERENC, előszót írta 
VOLF GYÖRGY. Bp., 1888.) lapszámaira hivatkoztunk. 

DöbrK. GömK. JordK. PozsK. ÉrdyK. VirgK. ÉrsK. 

261-2 385-6 107 

276-7 524-5 117 

281-2 525-6 20-1 123 

286-7 374-6 125-6 2-3 
(csak 5-13) 

288 376-7 127 

289-90 394-5 128 



A SzékK 
lapszáma 

Evangéliumi perikópák: MünchK. WinklK. 

IX. 
(363) 

Vízkereszt utáni hatodik 
vasárnap (?): Mt 11,25-30 

17vb 

x, 
(363-4) 

Hetvenedvasárnap: 
Mt 20,1-13 [13-6] 

25va-25vb 

XI. 
(365-6) 

Ötvenedvasámap: 
Lk 18,31-43 

77rb-77va 327-8 
(csak 31-2) 

XII. 
(366-7) 

Gyümölcsoltó Boldogasszony: 
Lk 1,26-38 

54va-54vb 275-7 

XIII. 
(367-8) 

Hamvazószerda: 
Mt 6,16-21 

12va 

XIV. 
(368-9) 

Péntek Hamvazószerda után: 
Ml 5,43-8; 6,1-6 

11vb-12rb 

XV. 
(369-70) 

Szombat Hamvazószerda után: 
Mk 6,47-56 

42ra-42rb 

XVI. 
(370-1) 

Nagyböjt első vasárnapja: 
Mt 4,1-11 

9vb-10rb 

XVII. 
(372-3) 

Hétfő nagyböjt első vasárnapja 
után: Mt 25,31-46 

31ra-32ra 

XVIII. 
(374-5) 

Kedd nagyböjt első vasárnapja 
után: Mt 21,10-7 

26va-26vb 

XIX. 
(375-6) 

Szerda nagyböjt első vasárnapja 
után: Mt 12,38-47 [47-50] 

18vb-19ra 



DöbrK. GömK. JordK. PozsK. ÉrdyK. VirgK. ÉrsK. 

393 387-8 113 

291-2 415-6 129-30 

298-9 592-3 134-5 

412-3 49-51 518-9 250 

300-1 370-1 136 1-2 

491-2 368-9 3 (csak 
5,43-8; 6,4) 

475-6 4 

302-3 362-3 4-5 

436-7 

419-20 

391-2 



A kódex írása és hangjelölése 

E l s ő k é z (1-232. lap). A Székelyudvarhelyi Kódexnek közel 
kétharmada Nyújtódi András kézírása. Mint a Judit könyve utószavá-
ban, a 102-3. lapon olvashatjuk, ő maga a fordító is. írását 1526-ban 
fejezte be. Valószínűleg a következő katekizmust is ő fordította. írása 
egyenletes, gondos kurzív írás. Az írástükröt átszúrással jelöli, bemé-
lyítéssel vagy tintával húzza meg, 100 x 74 mm. A sorok száma az első 
szövegrészben leggyakrabban 17-18, de 9-20 között változik. A máso-
dik tartalmi egységben leggyakrabban 16, itt 15-19 közölt váltakozik. 

Nyújtódi az alapszöveget fekete tintával írja, de nagyon gyakran 
használja a pirosat. A jobb felső sarokban kél piros pont közölt piros-
sal írt római levélszámozás áll. Pirosan írt sorokkal kiemeli az egyes 
tartalmi részek címeit, kezdetét. Saját kezű, szakaszt jelölő piros alá-
húzásainak elejét gyakran díszíti, olykor a kereszt alakjára a négy sze-
get is rárajzolja (79., 80. lap), néha a szakasz végét kacskaringós vonal 
fejezi be. Ugyancsak a kiemelést szolgálják a lapszéli mulató kezek 
rajzai, melyek főként a katekizmusban fordulnak elő. Kiemel azzal is, 
hogy például a 76. lap egy részét pirossal bekeretezi, vagy másutt (a 
162-163. lapokon) táblázatszerűen szemléltet. A latin szövegtől füg-
getlen magyarázatait kettős, piros-fekete zárójelbe teszi a Judit köny-
vében. Hosszabb értelmezéseit piros tintával írja, néhol a margóra (pl. 
108-109. lap), vagy lila tintával az 57-59. lapokon. Sok helyen pirossal 
külön is díszíti a lapokat. Az aláhúzások kezdő rajzain kívül kacska-
ringós indadíszekel használ a lapok szélein. A Judit könyvében min-
den rész kezdetén növényi indák díszítik a margót, két helyen ez tel-
jesen körbefut, s oda makkokat is rajzol (1. és 88. lapon). Díszes, pi-
ros kezdőbetűket ír a részek kezdetén: három sor nagyságú csak az el-
ső lapon szereplő K és A betű, két sor nagyságú a leggyakoribb, eze-
ket később írhatta be, mert több helyen apró fekete betűjel látszik (pl. 
a 6., 27., 62. lapokon), ezekkel a később pirossal berajzolandó betűkre 
figyelmeztette magát. Egy sor nagyságú, de díszes kezdőbetű főként a 
második szövegrészben fordul elő. - Három helyen illusztrál: a 62. lap 
aljára piros-fekete tintával egy ötágú korbácsol tartó kezet rajzol. A 
79. lap külső margójára pirossal Olofernes fejét, a 94. lap belső szélé-
re pedig a tőrt festette. 

Nyújtódi az írását nemcsak díszítette, a jobb megértést szolgáló ki-
emelésekkel és magyarázatokkal látta el, hanem szövegét maga javítót-



ta is feketével vagy pirossal. Gyakran kikaparta a hibás betűket, s he-
lyükre írta a helyeset. Számtalanszor pirossal tette fel az ékezeteket a 
betűkre, és sokszor pirosak a szavak közé írt vesszők is. (Félkövérrel 
csak a színes tintával írt sorokat, betűket s a pirossal színezett fekete 
betűket szedettük, az ékezetek, vesszők piros voltát nem tudtuk nyom-
datechnikailag visszaadni.) 

Helyesírása KNIEZSA szerint a mellékjeles helyesírás C típusába 
tartozik (HírTört. 118). A maitól eltérő jelölései a következők: 

ü ű | s = zs. Henye h-t a gh, th esetében használ. A magán-
hangzók hosszúságát gyakran jelöli, elsősorban é-vel az é han-
got, de betűkettőzéssel is: A mássalhang-
zók hosszúságát betűkettőzés jelzi. Kérdőjel szerepű jele a ; 
(105. lap 2. és 10. sorában), az r-et pedig időnként sor fölötti félkör-
rel jelzi. 

M á s o d i k k é z (233-312. lap). A halálról szóló elmélkedés, 
mint ezt a 312. lapon olvashatjuk, Tövisen készült 1528-ban, másolója 
talán Nyújtódi Judit volt. írása félkurzív könyvírás, vagyis bastarda. 
Barnás fekete tintát használ, halvány pirossal csak a szakasz végét jel-
ző q jeleket, a kettőspontokat s a lap alján öt pontból álló díszeket 
írja. Saját kezű, fekete vagy piros tintájú javításait a lap szélén talál-
juk. Az írástükör tollal meg van húzva, 115 x 80 mm. A sorok száma 
leggyakrabban 24, de 19-27 között váltakozik. írása végig egyenletes. 

A szöveg első felében, a 281. lapig - mint az eredeti kódexből 
megállapíthattuk - egy késői kéz fekete tintával lapszéli latin jegyzete-
ket (bibliai helyek, NB, história stb.), szövegaláhúzásokat és javításo-
kat írt, a z betű elé sokszor hosszú s-et húzott be, a kódexmásoló 
betűit olykor c-re javította. 

Helyesírása KNIEZSA szerint a mellékjeles helyesírás C típusába 
tartozik (i. m. 119). A maitól eltérő jelölései a következők: 

Henye h-t a gh, ritkán a th 
és p h esetében használ. A magánhangzók hosszúságát nem jelöli, a 
mássalhangzókét betűkettőzéssel írja. 



H a r m a d i k k é z (313-321. lap). írása kurzív, az első két la-
pon igyekszik a könyvírási utánzó külön álló betűkei írni, de a 314. 
lap aljától egyre lazább folyóírást használ, kivéve a kiemelt szavak, so-
rok nagyobb betűs félkurzív formáját. Fekete tintával ír, csak ritkán 
színezi pirossal a kezdőbetűket vagy például a k és b betű felső kacs-
karingóját. A 316. lapon a doctor szó elé és után piros pontot tesz, és 
a 318. lap margóján piros p betűvel jelzi, hogy példa következik. Csak 
az első lapon ír nagy K és két sornyi nagyságú színezett H betűt. Az 
írástükör nincs kijelölve, a 313. lap tetején a pótlás felső részét a kö-
téskor levágták. A sorok száma 20-25 között változik. 

A kézírás utolsó levelén négy, körzővel átszúrt és bevésett 9 mm 
átmérőjű kör látható. Üres verzóján, a 322. lapon pedig későbbi kéz 
tollpróbái vannak. 

Helyesírása KNIEZSA szerint a keverékhelyesírás B típusához tarto-
zik (i. m. 130). A maitól eltérő jelölései a következők: 

Henye h-t a th, gh esetében 
használ. A hosszú magánhangzót csak a paal (316) szóban jelöli, a 
mássalhangzók hosszúságát betűkettőzés jelzi. 

N e g y e d i k k é z (323-337. lap 5. soráig). írása kurzív, az el-
ső lapon külön álló betűket ír, később egyre lazább folyóírással foly-
tatja. Az írástükör tollal ki van jelölve, 124 x 90 mm, de a másoló az 
első sort mindig a kijelölés fölé, a sorkezdő betűket a kijelölésre, a 
sorvégeket pedig azon túl írja. A sorok száma 22-25 között változik. 
Fekete tintát használ, ritkán színezi pirossal a szókezdő belűkel. A 
331. lap 12. sorát nagyobb méretű kurzív betűkkel írja, itt szinte min-
den betűt színez. Csak pirossal van az első, vagyis a 323. lap 1. sorá-
ban egy A, a 7. sorában az ï és két szakaszt jelölő jel, ezenkívül a 
328. lap tetejére írt példa szó, de fellehető, hogy ezeket egy idegen 
kéz írta a szövegbe. 

Helyesírása KNIEZSA szerint a mellékjel nélküli helyesírás C típu-
sába tartozik (i. m. 111). A maitól eltérő jelölései a következők: cy, 
cz = c és cs (ha i hang követi, akkor az y elmarad) | g, gh, gy = 
g y | y , i = i és j | c = k (csak olykor a Micoron szóban) | ew, ev 
= ö, ó (esetleg ü , ű is?) | z = sz | s = sz (ritkán) | u, v, w = u, 
ú, v. Henye h-t használ a th, gh (dh) kapcsolatban. A magánhangzók 



hosszúságát betűkettőzés jelölheti: aa, ee, oo. A mássalhangzók 
hosszúságát is kettőzés jelzi. 

Ö t ö d i k k é z (337. lap 5. sorától 356. lap). Mondai közepén 
folytatja az előző kéz másolását. írása kurzív, hegyesebb, cifrább betű-
formákat használ, a lapok első sorában felhúzza a betűk szárát a pa-
pír széléig; a csonkán maradt szöveg végig szép külsejű írás. Az első, 
vagyis a 337. lap 15. soráig barnás, majd végig fekete tintával ír. A 
345. lap végéig a kéziratban nincs piros, csak az új tartalmi egység 
kezdetével, a 346. laptól színezi írását. Itt az első két sort pirossal, 
konstruált kódexírásai írja, még a betű magasságát szabályozó vonala-
kat is meghúzza. Ugyanezen a lapon két kiemelt szót nagyobb betűk-
kel, pirossal ír. Később is kiemel sorokat így, nagyobb méretű betűk-
kel (a 354., 355., lapon). Előfordul, hogy pirossal is végig átírja a fe-
kete sorokat (a 350., 352., 353. lapon). Egy helyen, a 348. lap alján 
díszesebb, nagy pirossal színezett I betűt ír. Az írástükör négy sarka 
át van szúrva, néhol tintával is meghúzva, 122 x 86 mm. A sorok szá-
ma leggyakrabban 21, de 18-22 között változik. Az n és az u betűt 
nagyon hasonlóan írja, az i-t gyakran maga javítja y-ra, az 9 alól oly-
kor elhagyja a vonást. 

Helyesírása KNIEZSA szerint a keverékhelyesírás A típusába tarto-
zik (i. m. 124). A maitól eltérő jelölései a következők: 

ű | sz (ritka betű: z vagy sz hangérlékű) | s = zs. Henye h a th, 
gh esetében van. A hosszúságot betűkettőzés jelzi, magánhangzóknál 
ritka (ee). 

H a t o d i k k é z (357-376. lap). Az elején és végén csonka 
kézirat kurzív írású. Fekete tintával kezdődik, de már az első (357.) 
lap 16. sorától, az újabb evangéliumi szakasz elejétől barnás tintát 
használ az utolsó lapig. Színes tinta nincs a szövegben. Minden újabb 
evangéliumi hely elején két sornyi nagyságú kezdőbetűnek kihagyja a 
helyét, mely végül üresen maradt. Az írástükör ki van jelölve, 110 x 
81 mm, a sorokat sűrűn, egyenetlenül, ólommal megvonalazták, elején 
és végén tintapöttyel jelölték, kivéve az utolsó hét lapon. A sorok szá-
ma leggyakrabban 26, de 20-27 között változik. Nagyon sok hibával 



másol, ha nem tudja kiolvasni az előtte álló szöveget, kihagyja a sza-
vak helyét (a 364., 368. lapon). Az a benyomásunk, hogy sokszor vagy 
a szöveget, vagy a számára esetleg szokatlan helyesírást nem értette. 
KATONA azt állapítja meg bevezetőjében (Nytár. XV: XVI.), hogy 
„nagyobb korbeli távolság választolta el őt az eredetitől". 

Helyesírása KNIEZSA szerint a mellékjel nélküli helyesírás C típu-
sába tartozik (i. m. 110). A maitól eltérő jelölései a következők: 

Henye h betűt 
a th, gh, (dh) esetében használ. Az é-t ritkán kettőzéssel jelzi, (de az 
ee olykor rövid hang helyén is áll). A mássalhangzók hosszúságát be-
tűkettőzés jelzi. A jel az és rövidítése. (Megjegyzendő, hogy 
az írás ev és w betűit gyakran nehéz egymástól megkülönböztetni.) 

A kódexet eredetileg az OSzK-ban lévő mikrofilm alapján másol-
tuk, de 1993 májusában módunkban volt a teljes átiratot egybevetni 
Székelyudvarhelyen az eredeti kódexszel. így derült ki, hogy melyek a 
pirossal vagy lilával írt, illetve színezett betűk, szavak. A központozást 
és a betűk mellékjeleit is az eredeti kódex szerint közöljük, akkor is, 
ha ezek (különösen a pirossal írt vesszők) a fényképen már nem lát-
szanak. - Átírásunkban az s és z betűk különböző formáit egységesí-
tettük, s ha nem volt egyértelmű egy-egy kéz írásában, hogy a tagoló-, 
illetve mellékjelek pontnak vagy vesszőnek értékelendők-e, általában 
úgy jártunk el, hogy a leggyakoribb változatot használtuk. Ezek vizsgá-
latakor tehát feltétlenül megnézendő a fényképmásolat is. (A helyesí-
rási táblázatokban az y különböző mellékjeleit: nem vettük 
fel, de az átírás ezeket tükrözi.) 

A magyar szöveg rövidítéseit nem oldottuk fel. A latin szöveg fel-
oldására kurzív betűket használtunk. A színes tintával írt vagy színe-
zett betűket félkövérrel szedettük. 

Az átírásban a következő zárójeleket használtuk: 

rongálódás miatt olvashatatlan betűk. 
a seriptor áthúzással jelölt törlései. 
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Tisztelt Olvasó! 

Mint azt a bevezetőben is jeleztük, a kódex eredetijét Romániában őr-
zik, így a hasonmás oldalakat csak egy több évvel ezelőtt, nem nyomdai 
célra készült filmanyagról tudtuk átvenni. Ezt a körülményt a képek minő-
sége is tükrözi. 

Az átirat helyességét és betűhűségét természetesen az eredeti kódex-
szel történt összevetéssel ellenőriztük. 

Budapest, 1993. november a Kiadó 
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