
A LÁZÁR-KÓDEX FORRÁSAI. 
(Második, bef. közlemény.) 

2. A k ó d e x i m á d s á g a i . 
A Lázár-k., amint megállapítottuk, vegyes tartalmú kéz

iratos könyv. Példák és elmélkedések mellett jelentékeny részfr 
imádság: 306 lapnyi terjedelméből 133 lap esik imádságokra, 
173 lap egyéb szövegre. A kisméretű könyvecske megfelel az. 
imádságoskönyvek külső alakjának. Összeállítói úgy is dolgoz
nak rajta, mintha imádságoskönyv anyagát gyűjtenék Össze. 
Sz. Ferenc sebhelyeinek legendáját (140. 1.) pl. e szavakkal 
vezeti be a kódexíró : «It olvaftatik igen zep aítatos imat-
czagh». . . Nem egy példája (107. 1. Mária öt keserűsége,. 
199. 1. Szent Tamás érsek jelenése) szintén imádsággal kap
csolatos. A példák, legendák, az Imitatio Christi fejezetei, a 
Mária-siralom mind-mind egyképen a lelki épülést, az elmélye
dést szolgálják. A középkor vége felé nagyon kedveltek voltak 
az elmélkedő imádságok — az e fajta imádságok mellé harmo
nikusan oda illenek a kódexbe fölvett elmélkedések.1 

a) Az imádságos könyv típusa. 
Szelleménél, irányánál fogva bízvást imádságoskönyvnek 

mondhatjuk e kódexet. Apácák, nevezetesen Katalin nővér 
használatára készült, de közös vonásokat tüntet föl a világiak 
használatára szánt imádságoskönyvekkel. 

A világiak használatára rendelt imádságoskönyvek törté
neti fejlődése többféle típust mutat föl. E különféle típusokat 
a magyar kódexirodalomban is hűségesen megtaláljuk. A leg
régibb imakönyv volt a JPsalterium, v. i. zsoltároskönyv, a 
canticumokkal s néhány mindennapos imádsággal. Tartalom 
szempontjából nincs, vagy alig van eltérés a breviáriumtól. 
Nyelve is eredetileg az egyházi nyelv, a latin. Ennek a típus
nak anyagát legjobban megközelíti nálunk az Apor-k. zsoltá
roskönyvének összeállítása. 

1 Schmitz, Wilhelm: Das betrachtende Gébet im Mittelalter. (Theolo
gisch-praktische Quartalschrift. Linz 1903.) 
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A szorosan liturgikus rendeltetésű zsoltároskönyvet a XI IL 
századtól kezdve kezdték kiszorítani az ú. n. horáriumok, 
(Horae, Horenbücher, Livres d'Heures. Lihri d'ore, az angolok
nál JPrimers) v. i. a Mária-zsolozsmát, (Horae beatae Virginia 
Mariae) más rövidebb zsolozsmákat és alkalmi imádságokat 
tartalmazó, díszes kiállítású ájtatosság! könyvek. Ezeknek 
klasszikus példánya nálunk Kinizsiné Magyar Benigna két 
összefüggő imádságos könyve : a Festetics- és Czech-k. Sz. 
Ferenc és Sz. Domonkos rendjének és a harmadrendeknek mű
ködésével kapcsolatosan a világiak nagyobb változatosságot 
kívántak a magán ájtatosságokban. Az imádságoskönyvek 
tartalma egyre bővült. Új imádságok, új imakönyek keletkeztek 
a szükséglet kielégítésére. Ilyen imakönyv pl. a középkor 
nagyon kedvelt kézikönyve, a Hortulus animae.1 

A fejlődésnek ebbe a fokozatába kapcsolódnak többi közép
kori magyar imádságoskönyveink, pl. a valamennyi között leg
rendszeresebb, a Gömöry-k., s vele együtt a Láz.-k. is. Ugyanaz 
a szellem szülte mind a kettőt. Az imádságoskönyvek történeti 
fejlődése egyúttal analógiát szolgáltat kolostori irodalmunk,, 
kódexirodalmunk fejlődésére nézve is. A legrégibb imádságos
könyvek, a zsoltároskönyvek — amint láttuk — szoros kap
csolatban álltak a liturgiával. Ezt a kapcsolatot l i turgikus 
mozgalmukkal kivált a bencések erősítették és ápolták. A kol
duló rendek, kivált a ferencesek és dömések apostolkodása, 
a harmadrenddel meginduló laikus mozgalom i t t is új u ta t 
tör, akárcsak a kolostori irodalom fejlesztésében. A ferences 
eredetű magyar kódexek imagyüjteményei között a Lobkowitz-k. 
mellett jelentős helyet foglal el a Láz.-k. 

Horváth János írja a ferences kódexekről szóltában : 
«Feltűnő az imádságos könyvek teljes hiánya, sőt az imád
ságnak e rend vegyes tartalmú kódexeiben is gyér volta; 
még legszámottevőbb a Lobkowitz-, s a magántulajdonban volt 
Lázár-k. imádság-anyaga.»2 Horváth megállapításához hozzá 
tehetjük, hogy csak magyar nyelven nem maradt ránk ferences 
jellegű teljesebb imádságom könyv, ellenben van egy XVI. 
századi németnyelvű imakönyv, mely minden valószínűség 
szerint eredetileg a pozsonyi klarissza apácáké volt. A buda
pesti egyetemi könyvtár középkori német kéziratai között van 
ez a szép kiállítású német imádságoskönyv, melyet Gebetbuch 
(Liber preeum, germ.) címmel említ a kéziratok jegyzéke.3 

Hártyára írt, 218 lapnyi terjedelmű, 12-edrét alakú kis könyv; 

1 Stephan Beissel; Zur Geschichte der Gebetbücher. (Stimmen au» 
Maria-Laach 77. k. 1909.) 2 Horváth János : A magyar irodalmi műveltség kezdetei- Bpest 1931. 
202. 1. 

3 A budapesti m. kir. egyetemi könyvtár codexeinek címjegyzéke-
Bpest 1881. 112. 1. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLII. 3 
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1782-ben, a klarissza apácák feloszlatásakor Winkler Mihály 
(1729—1810), akkor bonyhádi plébános birtokába került. Winkler 
1801-ben mint c. kanonok, gödrei plébános1 három magyar 
kódex-szel (Nádor-, Weszprérni-, Winkler-k.) együtt az egyetemi 
könyvtárnak ajándékozta. 

A Nádor-kódex és két magyar társa a klarissza szerzet 
eltörléséig a pozsonyi klarissza apácák tulajdonában volt. 
Valószínűleg a német imakönyv is onnan került Winkler 
birtokába. Pozsony német város volt, s a német szó járta a 
kolostorban. Csak akkor magyarosodott meg a kolostor, mikor 
a törökök elől menekült óbudai klarisszák, majd meg a Mar
gitszigetről menekült Domonkos-apácák találtak ott új otthont. 

A pozsonyi klarisszák német imakönyve nemcsak mint 
a hazai német r irodalomnak XVI. századeleji terméké méltó 
a figyelemre. Érdemes vele foglalkoznia a magyar kódexiro
dalom búvárának is. A középkori német és magyar imagyüj-
temények egyképen latin imádságoskönyvekre támaszkodnak. 
Megvan tehát köztük a tárgyi kapcsolat. 

A pozsonyi és nagyszombati klarisszáknak lehetett még több német 
imakönyvük is. Ismeretes, hogy a Tihanyi-k. eredeti kötésének külső táb
láján Betbuchlin cím ékeskedett, az imádkozó zsoltáros királynak, Dávidnak 
képével. A középkori zsoltároskönyvek élére rendszerint odafestették Dávid 
királynak, mint a zsoltárok szerzőjének képét. Guzmics a kötést egyidejűnek 
tartotta a kézirattal.2 Valami német zsoltároskönyv tábláját használhatták fel 
a kódex kötéséhez, de már Pozsonyban. 

b) Az Antidotar ius animae imádságai. 
A középkor alkonyának két legkedveltebb latin imádságos

könyve volt az Antidotarius animae s a Hortulus . animae. 
A kettő közül az Ant. an. látott először napvilágot. Évszám
mal bíró első kiadása 1489-ben jelent meg Strassburgban, míg 
a Hort. an. legrégibb kiadása gyanánt az 1498. évi strassburgi 
ismeretes.3 Van köztük sok egyezés, de van eltérés is. Az Ant. an. 
a világi és szerzetes papság használatára készült, azért 
elhagyja az olyan ájtatosságokat, melyek amúgy is meg
vannak a breviáriumban4, a világiak részére szánt Hort an. 

1 Winklert tévesen mondja az irodalom pécsi kanonoknak. Érdekes 
életrajzát részletesen megírta Brüsztle József : Becensio universi cleri Dioe-
eesis Quinque-Ecclesiensis. Pécs 1874—1880.1. k. 647., II. k. 317., 693., 697., 
IV. k. 480. 1. Életének végső állomásai: 1769—1789. bonyhádi plébános, 
1789 tavaszán ideigl. nyugalomban Kárászon, 1789 nyarától 1810-ig gödrei 
plébános. Ezt azért is érdemes följegyezni, mert ezek az adatok egyúttal 
a magyar kódexek vándorlását is jelzik 1782-től 1801-ig. 

* Abafi : Figyelő. I. k. 380. 1. — Nytár VI. k. VII. 1. 
3 Hain: Repertórium Bibliographicum (8936—38. sz.) a latin Hort. 

•an.-nak három ősnyomtatvány-kiadását írja le. 
* Stimmen aus Maria-Laach 77: 281. 1. 
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özli őket. Van nagyon sok imádság, amely közös mind a 
kettőben. 

E két imádságos könyv egyaránt hatott a magyar kódex
irodalomra. A Hort. an. hatását Katona Lajos mutatta ki,1 

az Ant. an. imádságainak kódexeinkkel való egybevetése még 
földolgozásra vár. Katona 23 imádságot lajstromozott. Ezek 
kettő (13. és 22. sz.) kivételével meg vannak az Ant. an. 
imádságai között is. Csupán a variáns lectiók pontos egybe
vetésével lehet megállapítani, melyik a közvetlen forrás. 

Az Ant. an. szerzője Nicolaus Salicetus, családi nevén 
Wydenbosch (Weidenbosch) Miklós ciszterci szerzetes. Mint 
orvos (doctor medicináé) lépett a rendbe, s ez meglátszik 
műve címén : Libeüus orationum et meditationum devotarum 
qui Anihidotarius anime appellatur. Hain az 1480 és 1500 
közti időből 19 ősnyomtatvány-kiadását ismerte.2 Németre is 
lefordította egy kartauzi szerzetes, megjelent Nürnbergben 
1493-ban.a Némelyik latin kiadáshoz függelék gyanánt hozzá
járul a szerzőnek két másik vallásos munkája: Ars moriendi 
•és Speculum peccatoris.* En az 1494. évi hagenaui kiadást 
használom. 

A ciszterci szerzetes rendszerességre törekszik az imád
ságok összeállításában, de teljes következetességgel nem tudja 
megvalósítani szándékát.6 

Az Ant. an. imádságai eljutottak kódexeink lapjaira is. 
Hatása legélesebben meglátszik a Czech- és Festetics-k.-ben. 
Közvetlenül hatott a Gömöry-. Lobkowitz-, Pozsonyi,6 Teleki-, 
Thewrew- és Tihanyi k. imádságaira is. Imádságait megtalál
juk azonkívül az Erdy-, Gyöngyösi, Keszthelyi, Kriza-, Lányi-, 
Nagyszombati, Peer- és Winkler-k. lapjain. Aránylag legtöbb 
imádság van belőle a Láz.-k.-ben. A Láz,-k. s az Ant. an. 
érintkezését alábbiakban csoportosítom. 

1. Reggeli és esti imádság. A kódexben is egymásután 
következnek. A két imádság eltérő szöveggel megvan Dévai 
Biró Mátyás' Orthographia ÍJnganca (Krakó 1549) c. művé
ben is.7 

a) A Láz.-k. (38. 1.) és Lobkowitz-k. (352. 1.) rövid reggeli 
imádságot ad. Szövegük független egymástól; a Lobkk.-. 
szövege teljesebb. A latin eredeti: Ant. an. (fol. XXXIXa.) 

1 Katona : Ujabb adalékok cocleoceink forrásaihoz* Bpest 1906. 2 Hain i. m. 14154—14172 sz. a. 
» Theol. Quartalsehrift Linz 1903. 511. 1. 
4 Ily címeken több szerzőnek a munkája is ismeretes: Nálunk a Nszomb. 

k.-ben van Bűnösök tüköré. Pázmány imakönyvének későbbi függeléke : 
Poenitentiának Tüköré. 5 Stimmen aus Maria-Laacb. 77. (1909.) 281. 1. 

ö Timár Kálmán : Premontrei kódexek. Kalocsa 1924. 64. 1. 7 Melich János: Az «Orthographia Ungarica» és a magyar helyes
írás. Bpest 1908. (Mellékletül az Orth. TJng. hasonmása.) 

8* 
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b) A Láz.-k. 39. lapját az esti imádság tölti be. Lat in 
szövege : Ant an. (XXXIXb.) Kezdő szavai : Gratias tibi ago. 

2. Bűnbocsánatért esdő imádságok. 
a) Láz.-k. 2820—3138 = AnL an. (XXIVb.) Kezdő szavai: 

Domine Jesu Christe páter misericordissime. 
b) A Láz.-k. 40. lapján levő imádság eltérő szövegezéssel 

megvan a Lobk.-k. 35131 lapján.. A párhuzamos latin szöveg: 
Ani. an. (LVi l la ) Kezdőszavai: Domine Jesu Christe memento, 

c) Sz. Gergely imádsága. (Oratio s. Gregorii.) A Láz.-k. 
214—220. lapján található. Megvan négy más kódexünkben is. 
A középkori s újabb imádságoskönyvek kedvelt darabja, 
a Hort. an. és az Ant. an. (XLIXb) egyaránt fölvették.1 A hét 
imádságból álló szöveg egyes részeinek egymásutánja eltérő. 
Az Ant. an.-ben ú. n. felajánlás is járul hozzá. Ami a Hort. an. 
szövegében a 3. imádság, az az Ant. an-ban 7. imádság; de 
önálló imádság (XLIXa) gyanánt külön is előfordul az utóbbi
ban. A Láz.-k. imádsága a Hort. an. szövegét követi ; épazért 
nincsen felajánlása. 

3. A bűnbánó imádságokkal kapcsolatosak a szent áldo-
zási imádságok. 

a) Áldozás előtti imádságot közöl a Láz.-k. 32—34. lapja. 
Eltérő szöveggel megvan a Göm.-k. 309—312. lapján is. 
Az imádságnak latin eredetije Ant. an. (XXIIIb.) Kezdő szavai : 
0 fons tocius miserie. 

b) Áldozás utáni imádság követi az előbbit a Láz.-k. 
35—37. lapján. Megvan az imádság az Ant ím.-ben (XXVIb) 
is. Kezdő szavai : Gratias ago immense maiestati. Evvel egyező 
a ferences misekönyv (Missale secundum morém sanete romane 
ecclesie. Velence 1501) imádsága, bár a szövegben mutatkozik 
némi eltérés. A latin imádság hosszabb, mint a Láz.-k.-ban 
előkerülő magyar szövege. Kódexünk u. i. az esztergomi 
breviárium (Breviárium Strigoniense) rövidebb szerkezetét 
követi. 

4. Mária-imádságok is vannak a kódexben, sőt épen ilyen 
imádsággal kezdődik a kódex. A kódexnek 1—9. lapjain olvas
ható imádság még egyszer ismétlődik a kódex 220—224. lap
ján. Tulajdonkópen három imádság van itt eggyé összetéve. 
Az első és harmadik imádság megvan az Ant ím.-ban is. 
A középső résznek még nem ismerjük a latin eredetijét. 

a) Az első rész : Ant. an. (LXIIb) Ave Maria ancilla trini-
tatis = Láz.-k. 1—420 és 220*1—22434 1. Megvan a Peer- és 
Lobk.-k.-ben is. Katona Lajos a Hort. an. imádságai között 
lajstromozta 10. sz. a.3 Kódexeink szövege megfelel az Ant. an. 

1 Katona Lajos i. m. 38. 1. — Az imádság latin szövege: IK. 1896 
378. I. 

a Katona i. m. 36. 1. 
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szövegének. Az imádság latin szövegét közli I E . 1896:379. 1. 
Ez azonban már betoldásokkal rontott szöveg 

b) A harmadik rész : Ant. an. (XCVIIa) Sancta deigenitrix 
virgo gloriosa = Láz.-k. 74—915 és 22615—22826 1. A latin 
imádság címe : Oratio de Nativitate domini ad sanctam Mariam 
virginem. A magyar szöveg a végén eltérő. 

A Láz.-k. az Ant. an. első imádságának bevezetése helyett 
egy másik imádságnak bevezetését (Ant. an. LIXa) mondja el. 

5. A kódexnek még egyéb érintkezése is van az Ant an i 
imádságaival. Mindkettőben megvan pl. Sz. Brigitta 15 imádsága. 
A Láz.-b. sorozatos imádságait először Bárdos Gy. József közölté 
párhuzamos latin szöveggel.1 Az imádságokhoz járuló bevezetés, 
legenda-töredék is megvan az Ant. ím.-ban (fol. Lb). 

Más imádságról már a példák közt szóltam.2 

c) A kódex csonka szövegei. 
A Láz.-k. öt levele (17—26. 1.) annyira szakadozott, meg

rongálódott, hogy helyenként csak egyes szótagok betűzhetök 
ki az imádságok szövegében. Már a kódex kiadásának gondo
zója, Katona Lajos megjegyezte, hogy a veszteség nem nagy, 
mert a szövegeknek egy része ismétlődik a kódexben.8 A kódex 
többi csonka szövegének pedig — ez eddig elkerülte a kutatók 
figyelmét — szintén megvan a párhuzamos szövege, de más 
kódexekben. Majdnem valamennyi szóbanforgó imádságnak ki
mutathatjuk a latin eredetijét. í g y a párhuzamos magyar 
szöveg és az eredeti latin szöveg segítségével a nyelvtudós, 
ha fontosnak és érdemesnek tárta, esetleg kiegészítheti, helyre
állíthatja a csonka szövegű részeket. 

1. Magában a kódexben ismétlődő szövegek. 
a) Az első csonka szövegű imádság a kódexben a 9. lap 

végével kezdődő Bodogazzontol es zent Janoftól Ayetatus Imadchag. 
Az imádság szövegének legvége (17—18. 1.) meglehetősen 
•csonkult. Teljes szövege előfordul a kódex 2304—23811 
lapján. A 17—18. 1. hiányos szövegének megfelel a 2375—238H 
lapok ép szövege. Ennek az imádságnak latin szövege megvan 
a Tihanyi k. 398—400. lapján. (Nytár VI. 173.) 0 intemerata 
et in eternum benedicta kezdettel. Magyar szövegét is ígéri 
a kódex írója, de a magyar fordítás elkaliódott a kódex végéről, 
csak az imádsághoz tartozó példának fordítását olvassuk a 
kódexben a 333— 336. lapon. (VI. 144.) A példát Temesvári 
Pelbárt is elbeszéli a Stettariumb&n. (Li. XII . P . ult., cap. VIII . 
Mirac. I.) Pelbárt forrásutalásai : Scala coeli és Mariale magnum. 

* Bárdos i. m. 28. 1. 2 A Láz.-k, 88. lapján kezdődő példa megvan a Lavacrum coúscientie 
18. fejezetében is. . ; ... 3 Nytár XV. k. XXXIV. 1. 
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A latin imádság megtalálható az Ant. an. LXIIa lapján is. 
Az imakönyv Sz, Edmund érsek (f 1242) imádsága gyanánt 
közli, mások Sz. Anzelm érseknek (f 1109) tulajdonítják a szerző
séget— Sz. Anzelm imádságai között valóban megvan.1 A Láz.-k. 
szövege vegyülékszerkezet az Ant. an. és Sz. Anzelm szövegéből. 

b) A második csonka imádság a 1824—2033 lapon levő 
úrfelmutatáskor mondandó imádság. Ennek teljes szövege meg
van a kódex 22927—2303 lapján. Latin szövege eddigelé még 
ismeretlen. 

% A Lázár- és Gömöry-kódex párhuzamos szövegei. A 
Láz.-k.-ben két csonkaszovegü imádság van, melyek teljesebb 
szövegükben előfordulnak a Göm.-k.-ben. 

a) A Láz.-k. 2033—2Í8 lapján kezdődő töredékes imád
ságnak teljes szövege a Göm.-k. 21512—21621 lapján olvasható. 
Latin eredetije a Gau de dei genitrix kezdetű antiphoa. Ez 
breviáriumi imádság s megvan pl. az esztergomi breviáriumban 
(Breviárium Strigoniense. Velence 1524 fol 479a) a Mária-
officium (In quotidianis horis beaté virginis) antifonájaként. 
Megvan már Sz. Anzelm2 imádságai közt is, nálunk pedig 
Temesvári Pelbárt Stellarium&b&n. (L. II . P . I I . art. I I . cap. 
I I I . fol. 56a.) 

Damiani Sz. Péter legendát fűz az imádsághoz.3 Vala
mennyi latin szöveg némi eltérést mutat az esztergomi breviá
rium szövegétől. A Göm.-k. imádsága az esztergomi breviárium 
szövegének fordítása. A «gaude» latin szó a Láz.-k.-ben is előfor
dul s ez megkönnyíti a csonka szöveg fölismerését. Pelbárt meg
említi, hogy ezt az antiphoát szokták énekelni a tanulók az iskolá
ban. Krakkói egyetemi éveinek emlékei újulhattak föl lelkében.4 

b) A Láz.-k. 24 lapján áldozási imádság kezdődik. Tulaj
donképen több imádságból Összetett szöveg. I ly összetett imád
ság a Göm,-k. 6513 lapján kezdődő áldozási imádság is. A Láz.-k. 
(2424—266) csonka szövegének megfelel a Göm.-k. 6913— 
7127 lapja, vagyis ami a Láz.-k.-ben az imádság eleje, az a 
Gom.-k.-ben a második rész. A végén mindkét kódexben más-
más imádság járul hozzá. Az imádság összetétele az ismert 
latin szövegekben is eltérő. 

A két kódex egyező része megvan az Accessus altaris 
imádságai közt, a misekönyvek és breviáriumok elején. A papok 
mondják előkészületül a mise előtt. Kezdő szavai : Omnipotens 
et misericors deus. Az imádságos könyvek Aquinói Sz. Tamás 
imádsága (Oratio s. Thomae Aquinatis) címmel közlik. Magyar 

1 S. Anselmi Opera omnia. (Migne: Patrologia Latina. 158. k. 959.) 
2 S. Anselmus: Hymni et Psalterium de S. Maria. (Migne: P. L. 

158 k. 1046.) 
a S. Petri. Damiani Opera omnia. (Migne : P. L. 145. k. 588.) V. ö.. 

Franz i. m. 162. 1. 
4 Nytár XV. k. XII. L. 
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ordítása megvan Pázmány imádságoskönyvében is (Ur Vacso-
rája-előt. I I . imáds.1), latin szövege pedig Estorás Pál imád
ságos könyvében.3 

A szóbanforgó imádság megvan a Breviárium Strigoniense s a Cursus 
hinc inde colledi (Augsburg 1492.) c. liturgikus könyv imádságai közt. 
Utóbbi könyvben két változata is van, az egyik hosszabb (196b), a másik 
rövidebb (198b) szöveggel. A rövidebb szerkezet kezdöszavai: Deus páter 
omnipotens. Mindkét könyvben még más imádság is járul hozzá. A Göm.-k. 
szövegének eleje megfelel a Brev. Strig., vége a Curs. szövegének — tehát 
vegyülékszerkezet. A Göm.-k. 7231 lapján kezdődő részletnek latin szövege 
csak a Ctirs.-h&n van meg. Eltérő szöveggel, más változatban előfordul az 
imádság az Ant. an. (XXXIP) imádságai közt is. Kezdőszavai itt : Domine 
deus meus. Ennek a változatnak elejét is megtaláljuk a Göm.-k.-ben (8129 1.) 

3. A Lázár- és Festetics-kódex. A Láz.-k. 2112—2323 lapján 
szinte a felismerhetetlenségig megrongált szövegű imádság 
van. Teljes szövegét fenntartotta a Fest.-k. 160H-—-16220 lapja 
(Nytár XIII. 42.) Boldoghazzonnak ivaloo ayanlas címmel. Az 
imádság eleje megvan a Czech.-k.-ban (1228—11 1.) is ugyanolyan 
címmel és szöveggel; de azt a lapot, melyen az imádság folyta
tódik, kitépték a kódexből. 

A felajánló imádságnak latin eredetije az Ant. an, (fol. 
XXXVIIIb) egyik imádsága. Címe: Alia commendatio ad bea-
tissimam virginem mariam. A Czech-k.-be a Fest.-k.-ből került 
át az imádság az utána következő másik felajánló imádsággal 
egyetemben. Az Ant an. imakönyvben is ngyanily sorrendben 
következnek egymásután az imádságok — kétségtelen, bogy a 
Fest.-k.-nek az Ant. an. volt a forrása. Ugyanez volt a forrása 
a Láz.-k.-nek is. 

A Fest.-k. lapjaira (141—177, Nytár 39—45) egyébként a felajánló imád
ságot megelőző és követő imádságok is az Ant. aw.-ből kerültek át. Egész 
kis bokréta van ott együtt az Ant. an. imádságaiból. A Fest.-k. szóbanforgó 
imádságai —• a két utolsónak kivételével — ugyanabban a sorrendben 
átjutottak a Czech-k. (104—126.) lapjaira is. 

d) Egyéb imádságok. 
Vannak a kódexben olyan imádságok is, melyeket nem 

találunk meg az Ant. an. vagy a Hort. an. imádságai között. 
1. A kódex 209—10. lapján van a Sz. Annáról szóló 

imádság. Más kódexekben (Kaz. 58*, Lobk. 252., Tel. 119., 1.) 
is megtalálható. Latin szövegét közölte Katona Lajos.3 Bővebb 
szerkezetben megvan az imádság az Officium Rahoczianum 
(Zágráb, 1750. 123. 1.) lapjain is. 

1 Pázmány Péter összes munkái. Bpest 1895. II. k. 203 1. 2 Estorás Pál : Via lactea. Bécs 1707. 127. 1. 3 Katona Lajos : A Teleki-codex legendái. Bpest. 1904. 62. 1. 
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2. Nyomban Sz. Anna imádsága után következik a kódex
ben (210 — 214. 1.) a hajnali és esti harangszóra mondandó 
imádság. Három részből áll. Az első részhez hasonló imádság 
található a Hort, an. német kiadásában : Selen wurtzgertleyn 
(Lyon 1523. fol. CCXVÍIIb.) 

Ez a sorozatos imádság egyúttal némi támasztópontot is 
nyújt a kódex korának meghatározásához. Az imádság szöve
gébe bele van szőve az angyali üdvözletnek (Ave Maria) mai 
második fele. Ez hivatalos liturgikus könyvben legelőször a 
ferencrendi breviárium 1525. évi párizsi kiadásában fordul elő.1 

A Láz.-k. még nem adja a hivatalosan elfogadott szöveget, 
az imádságot tehát még mindenesetre 1525 előtt írták be a 
kódex lapjaira. Egyébként a kódex korát az írás jellege, a 
helyesírás s a nyelv alapján 1510—1520 tájára szokták tenni. 
Az imádságból vonható következtetés is megerősíti az eddigi 
kormeghatározás helyes voltát. 

Visszapillantást vetve a kódex imádságainak forrásaira, 
megállapíthatjuk, hogy a legtöbb imádság az Aní. an. imád
ságaival párhuzamos. Néhány imádságnál a Hort. an. vagy az 
esztergomi breviárium (Brev. Strig.) szövege bizonyult közvetlen 
forrásnak. Egynéhány imádságnak még nem tudtuk megálla
pítani a latin eredetijét. Úgyszintén meghatározásra vár még 
a Mária-siralom forrása. Ez utóbbi feladathoz jó szolgálatot 
tehetnek Zinkl és Gragger útmutatásai s bibliográfiai adatai.2 

TÍMÁR KÁLMÁN. 

* Theologisch-praktische Quartalschrift. 1910. 781. 1. 
» U. o. 1910. 23—24. I. — Gragger Róbert : Ómagyar Máriasiralom 

Bpest 1923. 15. I. 


