
A LÁZÁR-KÓDEX FORRÁSAI. 
(Első közlemény.) 

A Lázár Zelma-kódexet 1908-ban adta ki Katona Lajos 
a Nytár XV. kötetében. A kötet előszavában ígéri a kódex 
forrásainak tüzetes feldolgozását, ezt az ígéretét azonban korai 
halála miatt nem válthatta be. 

A nyelvemlék kiadása előtt csak két részlet forrása 
volt ismeretes : a Kempis Tamás világhírű művéből, az Imitatio 
Christi kötetéből vett fejezeteké1 és a Sz. Brigi t ta tizenöt 
imádságára visszamenő sorozatos elmélkedő imádságé.2 A kódex 
kiadása óta is csupán egyes részletek forrásának megjelölésével 
bíbelődtek a kutatók. így pl. Vargha Dámján egy ferences 
legendának, Sz. Ferenc stigmatizációjának forrását nyomozta 
ki,3 e sorok írója pedig rámatatott Sz. Erzsébet látomásainak 
a kódexben felbukkanó részletére meg Antioehiai Sz. Margit 
legendájának forrására.4 Még tág tere van tehát a tallózásnak 
e kódex forrásait illetőleg. Ezt a munkát óhajtom ezúttal 
elvégezni ; ámde teljes aratásra, minden részletre kiterjedő ered
ményre én sem számíthatok. 

1. A k ó d e x p é l d á i és l egendá i . 
A kódex lapjain szétszórva, imádságok közé beékelve néhány 

példát és legendát is találunk. Ezek közül eddigelé alig isme
retes valamelyiknek is a közvetlen forrása. 

A példákat tárgyi csoportok szerint tárgyalom. 

a) Mária-legendák. 
A Sz. Ferenc rendjére jellegzetes Mária-tisztelet meg

nyilatkozik a kódex lapjain is. Egy-két Mária-legenda is került 
a példák közé. 

i Katona Lajos: Nytár, XV. k. XXXVII. 1. 2 Bárdos Gy. József: Szent Brigitta tizenöt imádsága codexeinkben. 
Bpest, 1903. 3 Vargha Dámján : Temesvári Pelbárt «Szeraficus szent Ferenc» 
beszédei és kaprsolatuk kódex-irodalmunkkal. (Emléksorok hazánk nagy
jaitól a «Barátok» 700 éves jubileumára. 1221—1921. Bpest) és Vargha 
Dámján : Szent Ferenc és fiai a magyar kódex irodalomban. (Buttykay Antal : 
Szent Ferenc nyomdokain. Bpest, 1926.) 

* Timár Kálmán : Adalékok kódexeink forrásaihoz, (IK. 1926.) és 
Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum. (IK. 1925.) 
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1. Példa Szűz Mária kijelent he tétlen nagy irgalmasságá
ról. (A szakácsnak szegődött ördög nyárson megsüti eg;j házas
pár gyermekét, míg ök a templomban vannak. Szűz Mária 
elevenen visszaadja gyermeküket.) Láz.-k. 7116—8412. (Nytár. 
XV. 306. 1.) 

Forrását nem ismerem. Ez még meghatározásra vár. Poncelet 
vagy Holik Flóris jegyzéke sem említi ezt a Mária-legendát,1 

a Mária-legendáknak jelenleg rendelkezésemre álló gyűjtemé
nyében sem találom. 

A Láz.-k. szövegében forrásutalás is van: «ef ezt niluan 
oluaffwk zent iraffnak zeryben. mikepen irattatik az zyz 
mariarol irt choda teteinek /conyweben». Az idézett könyv : Liber 
miraoulorum B. M. V. Temesvári Pelbárt, Laskai Ozsvát és 
általában a középkori egyházi írók s nyomukban kódexeink is 
sokszor hivatkoznak a Mária-legendáknak erre a gyűjtemé
nyére. A Láz.-k. írója valószínűleg a legenda szövegével együt t 
fordítja a forrásutalást is. Közvetlen forrása tehát más volt. 

2. Szűz Mária öt keserűsége. Láz.-k. 10720—11833 (XV. 311.) 
Ezt a legendát Árpádházi Sz. Erzsébet látomásaiból való sze
melvény gyanánt közlik Temesvári Pelbárt és más egyházi 
írók. Más alkalommal már részletesen szóltam róla e folyóirat 
lapjain. (IK. 1926. 172—74 1.) 

A Láz.-k. szövegének közvetlen latin forrása ismeretlen. 
Legközelebb áll hozzá a Discipulus (Herolt János) példatárából 
(Promptuarium exemplorum. De miracalis Beate Virginis. Ex. 
XII.) ismeretes szerkezet. Discipulus legendájának tartalmát 
elmondja Zinkl.2 

Teljesebb, bővebb szerkezetben adja a legendát az Ers.-k. 
262.(Nytár, IX. 228} Ehhez meg legközelebb áll nálunk Temes
vári Pelbárt 8tellarÍume,n.&k előadása. Mindkettő arról nevezetes, 
hogy i t t Sz. János evangélista személyéhez fűződik a látomás. 
Ugyanez a mozzanat megvan Barletta Gábor egyik prédiká
ciójának s az Anthidotarius animae c. imádságoskönyvnek 
szövegében. 

Németországi kéziratos és nyomtatott középkori imádságos
könyvek szintén Sz. János apostol látomása gyanánt mondják 
el a legendát. így pl. a középkpr kedvelt német imakönyve, 
a Hertzmaner (Nürnberg, 1491 •). Tartalmi ismertetését adják 
Franz3 és Zinkl.4 Ez utóbbi szerkezet is közel áll a Discípu-
lusnál előkerülő változathoz. Fő eltérés, hogy a Láz.-k.-ben 
és Discipulusnál nem 8z. János, hanem «egy neminemy zent 
jámbor» (quidam sanctus páter) az égi látomás részese. 

1 Holik, Florianus: Index miraculorum Marianorum. Bpest, 1920. 2 Theologisch-praktische Quartalschrift. Linz. 1910. 28. í. 3 Adolph Franz, Die Messe im deutschen Mittelalter (1902). 163. 1. 
* Id. helyen, 15. 1. 
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A legendával kapcsolatos imádság megvan a Czeeh-k. 
lapjain.1 A középkornak kedvelt ájtatossága volt a Szűz Mária 
5, 7 vagy 18 keserűségéről szóló sorozatos imádság. Rendre 
előbukkannak ezek kódexeink lapjain is. Pl . Czech-,k. (5 epeség), 
Winkler-k. (7 epeség), Nszomb.-k. (7 epeség, 7 öröm) Thewr.-k, 
(7 és 18 keserűség.)2 

A Fájdalmas Szűz tiszteletéhez kapcsolódik a szóbanforgó 
legenda is. Mária öt keserűségének ájtatosságát igyekszik 
visszavezetni az apostolok koráig s ezért fűzi Sz. János éle
téhez. Érdekes, hogy Jézus öt sebének miséjét (de quinque 
vulneribus Christi v. missa quinque plagarum Christi), mely 
a XIV. században jött divatba, szintén Sz. János evangélistára 
vezeti vissza a misének keletkezéséről szóló legenda.3 

3. Szent Tamás érsek jelenése. (Imádság Szűz Mária 
mennyei örömeiről.) Láz.-k. 19932~20518 (Nytár, XV. 326.) 

A Láz.-k. közli a Gaude de flore virginali (vagy más 
változat szerint Gaude virgo mater Christi) kezdetű verses 
imádságnak prózai fordítását. Az imádság szövegét megelőzi 
az ájtatosság eredetéről szóló, rövidre fogott legenda. 

A verses imádság latin szövegét egyaránt megtaláljuk 
a középkor két legelterjedtebb latin imakönyvében : a Hortulus 
animae s az Anthidotarius animae (fol. LXIVb.) lapjain. A legen
dát azonban csak az Ant. art, említi. 

a) A Láz.-k. Szent Tamás érsek látomása gyanánt mondja 
el a legendát. Ugyancsak Canterbury (Becket) Szent Tamás 
személyéhez fűzi az. imádság keletkezését Temesvári Pelbárt 
s egyik rendtársa : Bernardinus de Busti. Pelbárt a Stellarium 
egyik fejezetében (Li. X. p. IV. art. I I I . fol. 165) közli a verses 
imádságot s bevezetésül a Sz. Tamásnak tulajdonított jelenést 
Mária 7 mennyei öröméről. Busti4 rövidre fogva elmondja a 
jelenést, v. i. az imádság keletkezésének történetét. Az anti-
phona szövegét nem közli, de prózában Szűz Mária ajkára adja 
az imádság tartalmát. Utal egy párhuzamos ájtatosságra 
Mária 7 földi öröméről. Az illető hymnus kezdő szavai : Gaude 
virgo mater Christi, quae per aurem concepisti Grab ri ele nuncio. 
Ennek a verses imádságnak teljes szövegét is közli ugyan
abban a beszédében. (Fol. 326b) Ez a verses imádság megvan 
az Ant. ím.-ban (fol. LXIVb) is. 

Discipulusnál (Promptuarium exemplorum B. M. V. Ex. 
XIII.) is megvan a legendának foszlánya. Nincs névhez fűzve. 
A kezdő szavak : Septem gaudia beatae virginis, quae ipsa 

* V. ö. IK, 1926. 173 1. — Napkelet, 1928. 257. 1. 
2 Napkelet, 1928. 257. 1. 
8 Franz i. m. 157—163. 1. 
* Mariale. Strassburg 1498. P. X. S. II. 0. fol. 334a. Exenplum de 

septem gauchis Marie. 
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cuîdam religioso revelavit. A verses szövegnek megfelelő cso
portosításban felsorolja a 7 örömet. 

Kódexeink közül a Gömöry-k. (25912 Nytár, XI. 366) is 
ad ízelítőt a legendából ; de csak az imádsághoz fűzött kegyel
meket sorolja fel. 

b) Magának a verses imádságnak prózai fordítását négy 
kódexünkben találjuk meg : Göm., Láz., Lobkowitz és Peer-k. 
A párhuzamos helyeket összeállította s a Hort. an. latin 
szövegével egybevetette Katona Lajos. A latin szöveget közli.1 

A Láz.-k.-ben az imádság szövege egyező a Hort, an., 
még inkább Pelbárt latin szövegével; csak a versszakok egy
másutánja nem azonos teljesen. Viszont a Lobk.-k. szövege 
határozottan az Ant. an. latin szövegén alapul. 

A Lobk.-k. kivételével kódexeinkben u. n. elajánlás (com-
mendatio) is járul az imádsághoz. Az Ant. an. elajánlását 
csak a Göm-k. fordítja le, de szabadon. A Láz.-k. az Ant. an. 
(fol XXXVIIIb) egy másik ajánlását használja fel, de nagyon 
is szabad átdolgozásban. A Göm. és Peer-k.-ben antiphona és 
vers is van az elajánlás előtt. A Göm.-k antiphonájának meg
felelő latin szövege megvan az esztergomi breváriumban. 
(Breviárium Strigoniense. Velence 1524. 368a, 369a.) 

íme, megkerült a Láz.-k. imádságának latin szövege, a 
legenda megfelelő latin szövegét azonban még nem ismerjük. 

b) Ferences legendák. 
A ferences eredetű Láz.-k.-ben természetesen ferences vonat

kozásokat, ferences legendákat is találunk. A példák között 
két gyönyörű legendát olvashatunk a rend két ágának alapí
tójáról: Assisi Sz. Ferencről és Sz. Kláráról. 

1. Szent Klára halála. (Szent Klárát halálának óráján 
Szűz Mária és a szent szüzek szépséges paplannal takarják be.) 
Láz.-k. 8513—8834 (Nytár, X V 308). 

A kódex utalása, mellyel a példát bevezeti, alkalmas a 
megtévesztésre: «oluaftatik egy példa az dichôffegôs zyz zent 
kalara azzonyrol az 6 életiben». A kódexíró nem egyenesen 
Sz. Klára legendájából veszi át a példát, hanem Temesvári 
Pelbártnak egyik prédikációjából. Pelbárt szövegéből fordítja 
a forrásutalást is. 

Pelbárt szentbeszédeiben két helyütt is előfordul a le
genda: a) Sermones Pomerii De tempore. P. est. S. XL VI. L. 
Rövidre fogott példa a beszéd befejezése gyanánt. Címe a tárgy
mutatóban: Exemplum de sancta Clara quod casti in morte 
visitantur a virgimbus beatis. Katona Lajos 346. sz. alatt laj
stromozza ezt a példát.2 •— b) Sermones Pomerii De Sanctis. 

1 Katona : Ujabb adalékok codexeink forrásaihoz. 1906. 3 Katona Lajos : Temesvári Pelbárt példái. Bpest 1902. 79 I. 
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P.est . S. L. I . De sanc ta Clara. A Sz. K lá rá ró l szóló beszéd 
bővebb, részletező előadásban mondja el a legendát . A kétféle 
szerkezet közöt t v a n szövegbeli egyezés is. 

À Láz.-k. a rövidebb szerkezetet fordítja, míg a bővebb 
szerkezet az É rdy -k . -nek (472 N y t á r V. 201.) szolgál t for
rásáu l . 1 A rövidebb szerkezet egy beszédnek befejező része. 
A kódex még a beszédnek záradéká t , az imádságra való fel
h í v á s t is á tvesz i és tovább szövi. 

H a egybeve t jük P e l b á r t kétféle szövegezését a. kódex 
szövegével, akkor vá l ik k i teljes élességgel, b o g y kódexünk 
a rövidebb szerkezetet fordít ja. íme , P e l b á r t kétféle szövege : 

De Tempore. P.est. XLVI. L. De Sanctis. P.est. L. I. 
Exemplum legitur de sancta EtsufficiatostenétereexZeçewcïa... 

dara virgine in eius legenda quod beata Clara adeo infirmitate crescente 
cum appropinquaret ad exitum anime. ut appropinquaret ad exitum... Ecce 
ecce quasi nocte media in vestibus autem quasi nocte media in vestibus 
albis túrba virginum ingreditur : serta albis : túrba virginum celestium in-
aurea in capitibus deferentium. inter greditur : serta aurea in suis capiti-
quas una pre ceteris elegantior. sei- bus déférentes, inter quas una pre 
licet, beata virgo Maria erat tanti omnibus elegantior erat et tanti splen-
splendoris ut noctem in diei splen- - doris ut noctem in lucem diei conuer-
dorem eonuerteret : que procedens ad teret. Hec erat mater domini virgo 
lectum sancte Clare amantissime se maria que procedens ad lectum Clare 
inclinauit eidem amplexum suauis- amantissimeque super earn se incli-
simum prestans. Ecce autem beate nans, amplexum dulcissimum pres-
virgines miro pulchritudinis pallio titit. Et ecce profertuT a virginibus 
Clare corpus contexerunt et thalamus mire pulchritudinis pallium, et Clare 
adornalus est. et sic anima eius cum corpus tegitur. et thalamus adorna-
gaudio féliciter migrauit ad Christum. tur. sicque anima illa sanctissima ad 
0 ergo anima Christiana aduerte quia christi iesu celestia féliciter migrauit 
sic poterit esse et de te in egressu palacia anno domini millesimo ducen-
anime saltern inuisibiliter. Rogemus tesimo sexagesimo tertio. . . Rogemus 
ergo christum ut etc. ergo ipsum dominum ihesum ut beate 

Clare meri lis det nobis gratiam in 
presenti et glóriám in futuro. Amen. 

A Láz.-k . h íven fordítja Pe lbá r t röv id í t e t t szövegét.2 E g y 
h e l y ü t t ér te lmezésül to ld be n é h á n y szót, a példa végén pedig 
saját le leményéből k iegész í t i a könyörgés t . 

V a r g h a Dámján is h i v a t k o z i k a legenda pá rhuzamai ra , 
közvet len forrását azonban nem s ike rü l t megta lá ln ia . 3 Most 
már megvan az is. 

A közvet lenül u t á n a következő pé ldának is P e l b á r t a 
forrása. 

1 Vargha Dámján [Kódexeink legendái és a Gqtalogus Sanctorum. 
Bpest 1923. 33 1.) a Legenda aureaí jelöli meg az Érdy-k. forrásául, de 
hivatkozik Pelbártra is. 

2 Laskai Ozsvát egyik szentbeszédében (Biga salutis de Sanctis. S. 
LXX1I) szintén elmondja a legendát. Még a Láz.-k.-énál is összevontabb 

3 Vargha i. m. (Buttykay 100. 1.) 
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2. Szent Ferenc stigmatizációja. Láz.-k. 1401—-14916 (XV. 
316. 1.) 

A legenda közvetlen forrását Vargha Dámján határozta 
meg. Megállapította, hogy a kódex Temesvári Pelbártnak egyik 
prédikációjából (Sermones Pomerii de Sanctis. P. est. S. LXXIV. 
De S. Francisco.) való fordítás. Pelbártnál hat szent beszéd 
van a rendalapító Szent Ferencről. Kódexünk az V. beszédnek 
egy részét fordítja le.1 Vargha közli a párhuzamos latin és 
magyar szöveget. Sajnos, a latin szöveg, közlése nem mentes 
sajtóhibáktól. 

A Láz.-k. i t t szintén lefordítja a beszéd befejezését is. 

c) Egyéb példák és leg-endák. 
Van a példáknak egy harmadik csoportja is. Többnyire 

legendák. 
1. Antiochiai Sz. Margit legendája. Láz.-k. 45—7115 (XV. 

302. 1.). 
Vargha Dámján a Catalogus Sanctorum szerkezetével 

vonta párhuzamba és szövegegyezést állapított meg.2 Forrása 
azonban nem a Cat. Sanct., hanem a Legenda aurea 88. feje
zete. Erre már más alkalommal rámutattam.3 A fordítás hü, 
csak a végén levő idézetet hagyja el a Láz.-k. Az Erdy- és 
Kazinczy-k. is a Leg. aur. szövegét fordítja ; de az mindkettő 
kódexünktől független, önálló fordítás. 

2. Melyik szolgálat a legkellemesebb Krisztusnak ? 
(Krisztus kínszenvedésének emlékezete.) Láz.-k. 883/i—9218 

(XV. 308.). 
Valamennyi példa közül ez a legérdekesebb. Összehason

lító irodalomtörténeti, tárgytörténeti szempontból is a legjelen
tősebb, mert nemcsak a Speculum humanae salvationis c. könyvvel, 
hanem a középkor legkedveltebb példatárával, a Speculum 
exemplorummal is érintkezik. 

A Láz.-k. példájának közvetlen forrása Temesvári Pelbárt 
egyik prédikációja. Pelbárt egyik beszédének végén (Pome-
rium de Tempore. P.est. S. 47 S.) mondja el a példát, A Láz-k. 
kibővíti magyarázó közbeszúrásokkal, a tanulsággal s a beszéd 
végén jelzett könyörgés kikérekítésévei. A fordításmód ugyan
az, mint az előtte levő példánál; annak forrása szintén Pelbárt. 
A két példát egymásután említi Pelbárt tárgymutatója. Bizo
nyára ott ötlött szemébe a kódexírónak. 

Pelbárt hűségesen megjelöli forrását : Exemplum quod 
scribitur in speculo exemplorum. dist. IX. exem. CLVIII . Címe 

1 Vargha i. m. (Emléksorok 45—49. 1.) 
2 Vargha Dámján : 1. Kódexeink legendái és a Got. Sanct. 25. 1. — 

2. Synopsis... Gatalogi Sanctorum. Bpest, 1914. 8. I. 
a IK. 1925. 245. J. 
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a tárgymutatóban : Exemplum quod passionem ehr isii recordari 
est deo graUssimum Katona Lajos 347. sz. a. lajstromozta ezt 
a példát.1 

Megvan a példa Laskai Ozsvát erkölcsi példatárában is 
80. sz. a. (Quadragesimale Bigae salutis. Miraculum LXXX.) 
Címe i t t : Christi passionis memoria super alia bona exercitia. 
Utalása: Scribitur in libro qui apellatur Speculum humane 
salvationis. Ez azonban nem közvetlen forrása, a forrásra való 
hivatkozás is csupán átvétel. Laskai ezt a példát is, mint példa
tárának legtöbb darabját, a Speculum exemplorumbôl (Di. IX. 
ex. 156. Passió domini) merítette. 

Laskai szövege egyező szerkezetet tüntet föl a Láz-k.-szel. 
Ugyanezt mondhatjuk a Magyarországon is megfordult Wann 
Pál szövegéről: Sermones de Tempore. (Hain : 16144) S. XXXV. 
R. Wann hivatkozása ugyanaz, mint Laskai Ozsváté : Legitur 
siue scribitur in libro qui appellatur speculum humane salva
tionis. Wann és Laskai szövege egyező.2 Pelbárt szövege 
némileg eltér az övékétől. 

A példa tehát végső elemzésben a Speculum humane sal
vationis (cap. 42. De septem stationibus passionis Christi. 9—22. 
vers)3 verses földolgozására vezethető vissza. Ez nálunk is 
nagyon elterjedt és sokat olvasott könyv volt a középkorban. 
Nálunk is több középkori kézirata ismeretes : két budapesti, 
körmöcbányai, németújvári és pozsonyi kézirat.4 

Mind a középkori latin irodalomból, mind a magyar kó
dexirodalomból több párhuzamot idézhetünk e példához. 

a) Középkori latin irodalmunkban előfordul a példa a 
Sermones Dominicales (II. 15.) egyik beszédében. A rövidre 
fogott elbeszélés kezdő szavai : Unde legitur, quod quidam 
sanctus páter. Más helyütt (II. 226.) is van utalás a példára. 
Discipuluséval azonos szerkezet. 

Ludolphus de Saxonia népszerű műve, a Vita Jesu Christi, 
(II. r. 58. fej.) szintén elmondja a példát. Kezdő szavai : Nar-
ratur enim quod quidam heremita.5 Némileg eltérő szerkezet, 
mint a Pelbárt-Láz.-k-é. Ludolphuséval egyező szerkezetben 
olvashatjuk a példát a középkor két népszerű szónokánál, Disci-
pulus és Peregrinus műveiben. Discipulus : Sermones de Tempore. 
S. XLVIII . M. Bevezetése: Legitur enim quod quidam 
heremita extitit sanctissime vite. Peregrinus : Sermones de 
lempore et Sanctis. (1493.) Alph. XI. G. Kezdő szavai: Sicut 

1 Katona imént i. m. 79. 1. 
2 Vargha Dámján : Speculum humane salvationis és a magyar codex-

irodalom. Bpest 1912. 13. 1. A 2. jegyz. adatait e sorok írójától kapta V. 3 J. Lutz és P. Perdrizet kiadása. 1907. [. köt. 88. 1. 4 A körmöcbányai plébániai könyvtár XV. századi kéziratának ismer
tetése : Schematismus Mstoricus dioecesis Neosoliensis. 1876. 302. 1. 

5 Rigollot kiadása. Párizs—Róma 1870. IV. 458. 1. 
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reuelatum fu.it cuidam heremite. Szövege eltérő Discipulus 
előadásától. 

b) Magyar kódexeink lapjain még a Tihanyi-k.-ban 
(12127 — 12423 VI. 54) találjuk meg a példát, mégpedig a Szűz 
Mária látogatásáról szóló beszédben. Ez a beszéd tudvalevőleg 
Temesvári Pelbártnak Stellarium&ból való átdolgozás. Maga 
a példa azonban betoldás a Stell.-hol fordított szövegbe. 
Pelbártnál e helyütt (Li. II . P . I II . art. I. fol. 59a) egy 
másik példa olvasható Thaies filozófusról, hogyan adott hálát 
Istennek. A kódexíró a görög bölcselőröl szóló példát helyet
tesíti evvel a világjáró példával. Magában a példában is van 
kitérés, betoldás : Krisztus életének, különösen kínszenvedésének 
dióhéjba foglalt történetét magának Krisztusnak ajkaira adja 
a példa. E betoldáson kívül a Láz.-k. szövegéhez képest még 
más eltérő tartalmi mozzanat is van a Tih.-k. előadásában. 
A Tih.-k. szerint egy szentatya cellájában jelenik meg a 
szenvedő Krisztus, vállán a keresztfa,- Discipulus és mások 
elbeszélése szerint a cella ajtaja előtt. 

A Tih.-k. közvetlen forrása ismeretlen. Kilenc latin szö
veggel hasonlíthatjuk Össze, még sem került elő azonos latin 
szövege. 

A Weszprémi-k.-ben (1032 Nytár II . 34.) is van valami 
utalás hasonló jelenésre. 

3. Példa Sz. Albert püspökről. (Minő szolgálat a legkel
lemesebb Istennél?) Láz.-k. -9219—10719 (XV. 309.) A példa 
megvan az Érs.-k.-ben (257—58 IX. 221.) is. Kódexeink szö
vege egymástól független átdolgozás. Forrása ismeretlen. 

A példát Horváth Cyrill már negyven évvel ezelőtt 
lajstromozta.1 E példát illetőleg azóta sem jutot t előbbre a 
forrásnyomozás. Azt sem tudjuk, hogy a szentként vagy bol
dogként tisztelt Albert (vagy Adalbert?) püspökök közül 
melyiknek nevéhez fűződik a példa. 

Visszapillanthatunk már most a kódex példáira. Legér
dekesebb eredmény, hogy néhány példa közvetlen forrásául 
Temesvári Pelbárt beszédei bizonyultak. Szilády Áron, Horváth 
Cyrill, Katona Lajos, Vargha Dámján s mások szorgalmas 
forrásnyomozása után azt hihetné az ember, hogy Pelbártnak 
kódexeinkre gyakorolt hatása minden részletre kiterjedő teljes 
megvilágosításban áll előttünk. Az általános képen már nem 
igen fog változtatni a részletes kutatás — de a böngészés 
még mindig némi eredménnyel jár. 

TÍMÁR KÁLMÁN 

1 Horváth C, : Codeocirodalmunk példái s a példák könyve. (Bajai 
főgimn. Értesítő 1892.) 
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