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KÖZLEMÉNYEK 

Kinizsiné Magyar Benigna könyveinek sorsa. Egy lehetséges út. Magyar nyelvű imádságos 

könyv, amely főúri asszony tulajdonában volt, csupán kettő maradt fönn a 15–16. század forduló-

járól, a Festetics- (1494 előtt) és a Czech-kódex (1513). Mindkettőt a nagyvázsonyi pálosok Szent 

Mihály kolostorának scriptoriumában másolták a szerzetesek korábbi, vagy közel egykorú minta-

példányokról.1 A kódexek Kinizsi Pál feleségének, Magyar Benignának készültek. 

A két könyv sorsa az 1520-as évek elejétől egészen felfedezésükig, bemutatásukig ismeretlen; nem 

tudjuk, hogyan kerültek a Felvidékre a nagyszombati klarisszák, majd az érsekújvári ferencesek 

könyvtárába.2 Valószínűsíthető, hogy a két imádságos könyv útja összefonódott Magyar Benignáé- 

val, előbb a szigeti domonkos apácák kolostrába, majd onnan a Felvidékre kerültek. 

A kódexek első tulajdonosának, Magyar Benignának élete Kinizsi halála után igen fordulatos. 

A történet közismert. Emlékeztetőül legyen itt elég annyi, hogy a gyászév leteltével 1495 körül 

Benigna feleségül ment Kamiczházi Horváth Márk királyi udvarnokhoz, majd annak halála után 

1509 körül Kereky Gergelyhez. A frigy nem volt jó, de a házaspár még 1518-ban együtt ment ró-

mai zarándoklatra. Benigna a következő évben megölette a kopasz, és ezért „Thar geczew” ragad-

ványnevű Kereky Gergelyt: a bérgyilkosok levetették a vázsonyi vár ormáról. Az özvegyet fő- és 

jószágvesztésre ítélték, de II. Lajos Kinizsi érdemeire tekintettel 1520. április 4-én megkegyelme-

zett neki. A nyugalom nem volt hosszú. A mohácsi vész idején Benigna még Vázsonykő birtokosa. 

Zápolya János azonban nem ismerte el Lajos király kegyelmi okmányát és Vázsonyt 1527-ben el-

adományozta Mesztegnyői Bodó Ferencnek.3 

Innét Magyar Benigna sorsa ismeretlen, halálának körülményeiről semmit sem tudunk. 

Valamennyit azonban segíthet a két imakönyv az életút tisztázásában. A Czech-kódex egy be-

jegyzés tanúsága alapján a 17. században a nagyszombati klarisszák használatában volt: 

„Ez a könyv miénk, s[oro]r Maria Viktóriái. Senki el ne vegye, mert pénteki imád- 
ságimot el kell hagynom, és bizonnyal annak a lelkin van, aki elveszi, és meg nem adja. 
Aki előveszi, helyire tegye, hogy bőnt ne valljak miatta”.4 

Hasonló feljegyzést a Festetics-kódexben nem találunk, de más jelekből gyanítható, hogy a két 

könyv együtt vándorolt. 

 
1 Az íróműhelyről: LÁZS Sándor–BOLONYAI Gábor: Antik varázslás elemei a Peer-kódex amu-

lettszövegeiben. = Vallástudományi Szemle 2008. 129–148. 
2 A Czech-kódex későbbi kalandjaihoz kitűnő adalék: KŐSZEGHY Péter: Apácák szökésben, avagy 

Balassa Mária Viktória nyomorúsága. In: Visszapillantó tükör: Tanulmányok Lukácsy Sándor 
75. születésnapjára. Szerk.: KERÉNYI Ferenc, KECSKEMÉTI Gábor. Bp. 2000. Universitas Könyv-
kiadó, 34–44. 

3 LUKCSICS Pál: Kinizsiné Magyar Benigna örököse. = Turul 1933. 66–75. 
4 A könyvet Balassa Mária Viktória grófnő, a klarissza apácák apátnője (1691–1694) használta. 

A bejegyzés a 21v-on.  
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Már Timár Kálmán felvetette, hogy a két kódex még 1531 előtt a Nyulak szigeti domonkos 

apácákhoz került.5 A kéziratok összehasonlítása alapján világosan látszik, hogy a Czech-kódexből 

a Thewrewk-kódexbe (1531) másoltak imádságokat.6 Az időrend miatt bizonyos, hogy ez a Bol-

dogasszony kolostorban történt, az apácák ekkor a szigeten tartózkodtak, még nem menekültek el 

a török elől. 

A Festetics-kódex utólagos bejegyzése a János-evangélium első 14 verse. Timár fejtegetése sze- 

rint ez is domonkos kézre vall, a szigeten jegyezték a kéziratba; a rend tagjainak ezt a szakaszt 

könyv nélkül kellett tudniuk, ezért is került az – többek között7 – az Érsekújvári Kódex élére.8 

Erősebb érv is szól amellett, hogy Magyar Benigna imakönyve a szigeti kolostorban volt. Timár 

Kálmán nem említi, talán elkerülte figyelmét, hogy az Érsekújvári Kódex (1531) és a Festetics-

kódex e szakasza azonos szöveghagyományt követ, a Jordánszky-kódexét. Amíg az Érsekújvári 

Kódex hűen követi mintapéldányát, a Jordánszky-kódexet, addig a Festetics kódex átdolgozott, 

gyakran romlott szöveget közöl. 

A Festetics-kódex rögtön pótolja a hiányzó sort, amelyet a Jordánszky-kódex nem fordított le, 

és amelyet az Érsekújvári Kódex sem tartalmaz. 

 
 

Jordánszky-k. 

 
Kezdethben vala yghe es az yghe 
vala ystennel 
 
 
Myndenek hw myatta lettenek 
es hw nalanal kyl semy nem leth . 
ky let 
hw bennee 
eelet vala . es az eelet vala embe-
reknek vylagossaga / 
Es az vylagossgah 
setethben es vylagosoyth . es az 
setethsegh hwtet be 
nem foglalhatak 
Boczattateek ember 
ystenttwl kynek newe 
vala Janos 
 
 
Ez yewe tanosagra . hogy 
tanobizonságot tene az 
vylagossgrol . hogy myndenek 
hynnenek hw myatta .  
 

 

Érsekújvári K. 

 
Kezdethben wala yghe es az yghe 
wala ystenneel 
 
 
Myndenek hw myatta lettenek 
es hw nalanal kyl semy 
leth 
ky let leth 

o benne 
eelet wala Es az eelet wala embe-
reknek Vylagossaga 
Es az wylagossagh 
setethben ees vilagosoyth Es Az 
setethseghek hwteth bee nem 
foglalhatak 
Boczattatek ember 
Istentwl kynek newe 
vala Ianos 
 
ez yewe tanwsagra hogy 
tanobyzonsagot tenne az 
vylagossaghrol hogy myndenek 
hynneek hw myatta 
 

 

Festetics-k. 

 
Kezdetben wala yghe. Ees az 
yghe vala ysthennel 
ees ysten wala yghe Ez wala 
kezdethbe ystennel 
Myndenek ew myattha 
theremtthetthenek 
ees ew nanala nekwl 
lewth semmy: 
 
My ew benne lewth 
Eelet wala Es az eleth wala 
embereknek wylagossagha : 
Ees ah wylagussgh sethseghekbe 
wylagusyth Ees sethettsegek 
ewtet megh 
nem fogak 
lewn ember bochatthathoth 
ysthenthewl kynek newe wala 
yanus 
Ez yewe byzonsagban hoghy 
byzonsagoth tenne ah 
Wylagussaghrwl hoghy 
myndenek hynnenek ew myattha 
 

 
5 TIMÁR Kálmán: Domonkos-apácák birtokába jutott kódexek. = ItK 1931. 69–71. 
6 Thewrewk-kódex 1531: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetek-

kel. Kiad.: BALÁZS Judit, UHL Gabriella. Bp. 1995. A MTA Nyelvtudományi Intézete, 12–13. Az 
imák: Krisztus kínjairól és haláláról (Czech-k. 34r:13–41r:5 – Thewrewk-k. 56r:1–61v:16) vala-
mint Szent Bernát imája a fölfeszített Krisztushoz (Czech-k. 22r:1–34r:2 – Thewrewk-k. 141v:6–
149:10). 

7 Nem bibliafordítás részeként megtalálható a szöveg az Érsekújvári és a Gömöry-kódexben; 
perikópaként a Döbrentei- és az Érdy-kódexben. 

8 TIMÁR: i. h. (5. jegyzet) 70. 
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Az eltérések szembeötlőek. A Festetics-kódexbeli ismeretlen másoló szövegében az „ő miatta 

lettenek” fordulatot következetesen az „ő miatta teremtettettenek” helyetesíti, a Jordánszky-kódex 

ügyetlen „tulajdon éneibe jöve” kifejezését a modernebb „tulajdonában jöve”, a szokatlan „énei”-t 

pedig az „övéi” váltja fel. Az átdolgozó értelmezte a szöveget, de az eredeti szórendtől ritkán tért 

el; a hibák talán a másoló számlájára írandók, mintha nem figyelt volna a szöveg értelmére, csak me- 

chanikusan dolgozott. Ezért fordulhatnak elő olyan hibák, mint az az határozott névelő ah formá-

ban való másolás, ami nyilvánvaló félreolvasása az alulfarkas z-betűnek. 

Nem tudjuk, hol készült az átdolgozás, de gyaníthatóan a Boldogasszony kolostorban, ahol az 

evangéliumrészletet a Festetics-kódexbe másolták. Hozzá kell tenni, hogy ez a szöveg a karácso-

nyi perikópa, így közismert és gyakran használt, gyakran másolt evangéliumi részlet – ez is lehet 

a viszonylag sok eltérés oka. 

De hogyan került a két kódex a szigeti kolostorba? Ismerve a vetélkedést Magyar Benigna örö- 

kösei között a javakért, biztos, hogy ingóságaira is igényt tartottak. A könyvek is hozzájuk kerültek 

volna, és el is kallódtak volna. Az is biztos, hogy Magyar Benigna – a gyilkosság ellenére is – ko- 

moly vallásos életet élhetett, imakönyvei legszemélyesebb holmijai közé tartoztak, valószínűtlen, 

hogy megvált volna tőlük. Sokkal inkább az képzelhető el, hogy az özvegy a két kódexet, ahová 

lehetett, magával vitte. 

Az utolsó adat Benignáról 1521-ből származik. Ekkor a székesfehérvári keresztes konvent előtt ápri- 

lis 8-án második férje atyafiainak, Horváth, azaz Tuskanic Máténak és Andrásnak ajándékozta adonyi 

uradalmát.9 Benignáról ezek után nincs több adatunk, csupán az 1527-es kivetése a birtokból. 

A legvalószínűbb, hogy az asszony bűnbánó özvegyként a domonkos apácáknál keresett mene- 

déket, vezeklést.10 Döntését nemcsak az befolyásolhatta, hogy a Boldogasszony kolostorban a 16. szá- 

zad elején is Magyarország ismert nemesi családjainak lányai és özvegyei viselték az apácák habi- 

tusát, hanem az is, hogy a vázsonyi pálosok jó kapcsolatokat ápoltak a szigeti apácakonventtel.11 

Könyveit – a kor szokásának megfelelően – magával vitte a kolostorba is.12 

LÁZS SÁNDOR 

Forgách Ferenc ismeretlen, 1553-as kiadású latin versei. A British Libraryban egy kilenc 

kiadványt tartalmazó kolligátum első darabja egy eleddig ismeretlen kis versfüzet-hungaricum. 

Lerövidített címén az Ad…Nicolaum Olahum… Carmen c. füzet jelzete 1213.m.10 (1), és főként 

az akkor Padovában tanuló fiatal Forgách Ferenc latin verseit tartalmazza. A kiadvány ismertetése 

előtt néhány szót kell szólni a versek címzettjéről, Oláh Miklósról és a fiatal Forgách Ferencnek a 

királyi kancellárhoz, illetve európai hírű humanistához fűződő kapcsolatáról. 

Oláh Miklós, aki Hunyadi Jánoshoz hasonlóan vegyes román–magyar családból származott, 

fényes egyházi és világi karriert futott be. 1516-ban már kancelláriai titkár volt a budai udvarban, 

 
09 András tinini püspök volt. LUKCSICS: i. h. (3. jegyzet) 69. 
10 A világi büntetés mellé egyházi vezeklést is előírtak a magyar törvények. Szent István, II. 14: 

„… et secundum mandata canonum jejunet.” Vö. ZÁVODSZKY Levente: A Szent István, Szent László 
és Kálmán korabeli törvényekés zsinati határozatok forrásai. Bp. 1904. (Reprint: Pápa, 2002.), 205. 

11 KIRÁLY ILONA: Árpádházi Szent Margit és a sziget. Bp. 1979. Szent István Társulat, 29–40. 
12 SCHNEIDER, Karin: Die Bibliothek des Katharinenklosters in Nürnberg und die städtische 

Gesellschaft. In: Studien zum städtischen Bildungswesen des späten Mittelalters und der früheren 
Neuzeit: Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters 
1978 bis 1981. Hg.: Bernd MOELLER, Hans PATZE, Karl STACKMANN. Göttingen, 1983. Vandenhoeck & 
Ruprecht. /Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse./ 70–82. 




