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Előszó avagy prolegomena 

KIADVÁNYUNK a Nagyszombati Agendariusnak, a 16. század je-
les szertartási emlékének, a magyar nyelvű betéteit kínálja 
tanulmányozásra az egyházi nyelvhasználat, a szövegha-

gyományozódás szemszögéből.  
Az Agendarius. Liber continens ritus et caeremonias … (Tirnaviae, 

1583; 3. kiadása uo., 1596) katolikus szertartáskönyv; az eszter-
gomi egyháztartomány használatára rendelt szertartások latin 
szövegeit tartalmazza. A közéjük behelyezett magyar nyelvű 
gyóntatási utasítás, esketési beszéd, stb. összeállítója, minden bi-
zonnyal Telegdi Miklós. Ezek hasonmása a 12–143. lapon követ-
kezik. 

Miért csupán ezeket adjuk közre a teljes mű helyett? 
Csekély kivétellel nincs latin megfelelője a szertartás magyar 

nyelvű betéteinek, amelyek nem hivatalos liturgiát alkotó tételek 
vagy elemek. Másfelől ugyancsak nincs magyar megfelelője a la-
tin szertartás alkotóelemeinek sem, és a liturgiát végző papnak 
szóló rubrikáknak sem. Az Agendarius még részlegesen sem két-
nyelvű, annak ellenére, hogy egy jelentős része magyar nyelven 
elhangzott kérdéseket, szertartási tanításokat, intelmeket tartal-
maz. Ez másként nem is lehet. Latin szertartásban csak Latium 
nyelvén hangozhatott el minden, ami hivatalosan része volt a ró-
mai rítusú szertartásnak. Kivételes volt a nép (vulgáris, verna-
kuláris) nyelvén elhangzó részlet (pl. imádság, hitvallás, ének), de 
az ilyen nem igazán volt része a liturgiának. Paraliturgikus, járu-
lékos elem lehetett. 

Magát a teljes liturgiát (az esztergomi rítust) és a liturgia tör-
ténetét más módon kell tanulmányoznia az érdeklődőnek. Ez a 
kiadvány ebben csak részleges segédlet. A legfontosabb munkák 
felsorolása az Agendarius kiadásai című fejezet végén van (151–
153).  

Az anyanyelven született liturgikus emlékek nyelvi megkö-
zelítése, nyelvészeti elemzése koronként újra szükséges. Nem 
hiányozhat a szakrális ismeretközlés vizsgálatából. A nyelv kuta-
tásának, a magyar nyelv történetének is ez a sajátos ága meglehe-

K�
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tősen elhanyagolt terület mind az egyházi tudományosságban, 
mind a nyelv- és az irodalomtudományban.  

Feltételezésekre kényszerülünk anyanyelvünk és magyar 
szertartási nyelvhasználatunk múltjába tekintve. Valamikor és 
valahogyan meg kellett formálódnia az évszázadok homályában 
annak a liturgikus nyelvnek, amelynek birtokában az 1540-es 
évektől (látszólag hirtelen) képesek voltak egyes kiválóan képzett 
egyházi személyek, liturgusok arra, hogy akár már a következő 
ünnepen magyarul misézzenek. Kódexeink felől tekintve alig 
megrajzolható és gyakorlatilag szinte feltárhatatlan folyamat ez. 
Inkább elképzelhető ez a szájhagyományt, az íratlan szertartási 
örökséget olykor közvetve jobban megőrző liturgikus tárgyú ko-
rai nyomtatványainkból. 

Az átörökített szakrális szövegállomány emlékei részben el-
hamvadtak a hitviták és az ellenreformáció tűzokádó viharzásá-
ban. A felvilágosodás, a reformkor, a kiegyezés korának szellemi-
ségében kialakult az elzárkózó felekezeti nyelvhasználat. Eleinte 
sokkal több nyelvi azonosság volt a szertartásokban, prédikáci-
ókban, imádságokban és bibliafordításokban.  

A jövendő magyar szertartási nyelvnek nem az eddigi elkü-
lönülés szolgál javára, idejemúlt a szó szerinti felekezés útját to-
vább járnunk. Erre is gondolva mutatja fel ez a kiadvány a 16-17. 
század még sok közös gyökérről fakadt megoldásának példáit, a 
szűkebb szakmai érdekeltségen túl teljességgel elfeledettnek szá-
mító örökség elemeit, gyakorlatát, kiérleltségét. 

A hasonmásban közölt részletek után az Agendarius (nem tel-
jességre törekvő) nyelvi vizsgálata zárja a kiadványt, különös te-
kintettel a nyelvi hagyományozódásra (153–233). 

A tanításokba és liturgikus szövegekbe foglalt bibliai idéze-
tekhez és utalásokhoz — szemléltetve a szöveghagyományozó-
dást  — lábjegyzetben összehasonlításul mindig olvasható Káldi 
György bibliafordításának (1626) betű szerint idézett szövege 
(Telegdit kiegészítve, az idézet végén zárójelben a versszámot is 
jelölve); →�mutatja, ha a bibliai idézetek folytatódnak a következő 
lapon.  

 

WLW 
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szertartási betéteinek 
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Keresztség * 

WHW 
W 

 

 

WHW 

W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*  Latin szertartás: 1–32. lap, magyar nyelvű betétek: 2–11, 11–12,  
25–27,  és 29. lap.  

Élőfej: RITVS BAPTIZANDI.   
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Pʃal: 50. Mert imé hamiʃságokban fogantattam : és bnkben fogadott engemet 
az anyám (7).  — A bibliai idézetek Káldi fordításából valók (lásd 10 lap). �

Epheʃ: … és mikor meg-hóltunk vólna a’ bnk-miá, egytt elevenített-meg 
minket a’ Kriʃtus-által … (2,5–6). 
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Marc: 16. A’ ki hiʃzen, és meg-kereʃztelkedik, dvzl : a’  ki pedig nem hiʃzen, 
el-kárhozik (16).  

Ioan: 3. … ha ki újonnan nem ʃzletik vizbl és Szent Lélekbl, nem mehet-bé 
az Iʃten orʃzágába (5).�   

4. Reg: 5. Alá-méne, és meg-moʃódék a’ Jordánban hétʃzer, az Iʃten embere be-
ʃzéde-ʃzerént, és meg-újúla a’ teʃte, mint a’ kis gyermek teʃte, és meg-tiʃztula  
(14).��  
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Exod: 14. És meg-térének a’ vizek, és el-buríták a’ Fáraó minden ʃeregének ʃze-
kérit és lovagit, kik utánnok mindúlván be-menének vala a’ tengerbe: Chak 
egy ʃem marada-meg bennek (28).   

Mich: 7. … knyrl rajtunk : le-téʃzi a’ mi hamiʃságinkat, és a’ tenger mélyʃé-
gére veti minden bneinket (19).�   

Luc: 11. Ha pedig az Iʃtennek újával zm-ki az rdgket … el-érkezett … az Iʃ-
tennek orʃzága. Mikor az ers fegyyeres az  pitvarát rzi, … ersebb nálánál 
jvén, meg-gyzi tet, minden fegyverit el-véʃzi (20–22).         

Rom: 5. … egy ember-által jtt-bé e’ világra a’ bn … (12)  →  
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… egynek engedelmeſsége-által-is, ʃokan léʃznek igazakká … fellyebb bével-
kdtt a’ kegyelem (19–20).   

Epheʃ: 5.  meg-tiʃztitván a’ víznek frdjével az életnek igéje-által … (26).     
Ezech: 3. [39] És nem rejtem-el tbbé az én orczámat elttk, mivelhogy 
kintttem az én lelkemet Iʃraelnek egéſz házára, úgy-mond az Úr-Iʃten (29). 

Zach: 13. Az napon nyilván-valo kút-f léʃzen a’ Dávid házának, és a’ Jeruʃalem 
lakóinak, a’ bnʃknek és a’ havi-kórʃágoſnak meg-moʃáʃára (1).� → 
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Pʃal: 50. … moʃs-meg engem, és a’ hónál feírb léʃzek (9). 

 

Math : 3. … fel-jve az vízbl : és ímé meg-nyílának néki az egek: és látá az Iʃten 
lelkét alá-jni mint egy galambot, és reá ʃzállani (16). 
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* 

Math: 5. Úgy világoʃkodgyék a’ tí világoʃságtok az emberek-eltt, hogy láʃsák a’ 
ti jó chelekedetiteket, és dichíttʃék az atyátokat, ki mennyekben vagyon 
(16). * 11–12. lap.  
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* 29. lap. 
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Egyházkelés * 

 

 

 

 

                                                 
*  Latin szertartás: 33–38. lap, magyar nyelvű betét: 37–38. lap. 
Élőfej: INTRODVCTIO POST PARTVM. 



 

 

26 

Bérmálás * 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*  Latin szertartás: 38–53. lap; magyar nyelvű betét: 38–53. lap.  
Élőfej: DE CONFIRMATIONE.  
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1. Pet: 5. …vigyázzatok: mert a’ ti ellenʃégtek az rdg mint az ordíto oroʃzlány 

krl-jár, kereʃvén a’ kit el-nyellyen: kinek ellene-állyatok erʃsek lévén a’ 
hitben … (8–9). 
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Marc: [Recte: Máté] 22. … el hiuák a’ hivataloʃokat a’ menyegzre, és nem 
akarnak vala el-jni (3); Luc: 14. És el-kldé ʃzolgáját a’ vachorának óráján, 
meg-mondani az hívataloʃoknak, hogy el-jnének, mert már mindenek el-
kéʃzíttettek. És kezdék egytt minnyájan magokat menteni (17–18). 

Iob. 7. Vitézkedés az ember élete a’ fldn … (1). 
1. Thim: 1. … vitézkedgyél azok-ſzerént jó vitéʃʃéget, hited lévén … (19). 
2. Thim: 4. Jó harczot harczoltam, a’ futáʃt el-végeztem … (7). 
Luc: 24. … ti pedig a’ várasban llyetek, míg nem fel-ltztettk ervel a’ ma-

gaʃságból (49). 
2. Cor: 3. … nem hogy elégendk vólnánk mi-magunktól valamit gondolni, úgy 

mint mi-magunktól : de a’ mi elégſéges-vóltunk az Iſtentl vagyon (5).  → 



 

 

29 

2. Cor: 12. … adatott nékem az én teʃtem ʃztne a’ Sátán angyala, a’ ki nyakon 
chapdoʃson engem. Ezért háromʃzor kértem az Urat hogy el-távoznék tlem 
… (7–8).      

 
Luc: 22. Simon, Simon, ímé a’ Sátán kívánt titeket hogy meg-roʃtálna mint a’ 

búzát: én pedig knyrgttem éretted hogy el ne fodgyon a’ te hited ; és te 
valamikor meg-térvén erʃsitʃd-meg az atyád-fiait (32). 
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Math: 26. Ti minnyájan meg-botránkoztok én-beñem, ez éjjel. Mert írva va-
gyon : Meg-verem a’ páʃztort, és el-oʃzolnak a’ nyáj juhai (31). 

Actor: 2. 4. És jelenének nékik el-oſztatott nyelvek mint a’ tz, és ʃzálla minde-
nikre -kzzlk: és bé-telének minnyájan Szent-Lélekkel … . 
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Luc: 24. … a’ váraʃban llyetek, míg nem felltztettk ervel a’ magʃságból 

(49). 
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Iac: 5. Beteg-e valaki kzzletek? Vigye-bé az Egyházi-ʃzolgákat, és imádkoz-
zanak érette, meg-kenvén tet olajjal az Úr nevében (14). 

Actor: 19. És midn Pál reájok ttte vólna kezeit, -reájok jve a’ Szent Lélek, 
és nyelveken ʃzólnak vala, és profétálnak vala (6). 
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Pʃal. 44. … azért kent-meg téged az Iʃten a’ te Iſtened a’ vigaʃág olajával a’ tár-

ʃaid-fltt (8). 
2. Cor: 2. …mert a’ Kriʃtusnak jó illattya vagyunk az Iʃtennek azokban, a’ kik 
dvzlnek, azokban-is, akik el-veʃznek (15). 

Philip: 4. … bévelkdm: bé-tltem, el vévén Epafrodítuʃtol a’ miket kldtte-
tek jó illatú ʃzagot, Iʃtennek kedves kellemes áldozatot (18).  

1. Ioan: 2. És a’ kenet, mellyet tle vttetek, meg-maradgyon beñetek (27). 
Eʃa: 61. Az Úr lelke én-rajtam, azért hogy meg-kent engemet az Úr… (1). 
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Házasságkötés* 

 

 

                                                 
*  Latin szertartás: 53–73. lap, magyar nyelvű betétek: 53–63, 63–
64, 69–70. lap.  

Élőfej: COPVLATIO CONIVGVM.  
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1. Cor: 14. Mert nem a’ viʃzʃza-vonyáʃé az Iʃten, hanem a’ békeʃségé … (33). 
Iohan: 14. Békeʃéget hagyok néktek, az én békeʃégemet adom néktek (27). 
Epheʃ: 5. Férfiak ʃzereʃsétek a’ ti feleʃégteket, a’mint Kriʃtus-is ʃzerette az 
Anyaʃzentegyházat, és nnn-magát adta érette (25). 

Cant: 2. Az én ʃzerelmeʃem enyim, és én vé … (16). 
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Eccleʃ: 25. Három dologban tlt kedve lelkemnek, mellyek kedveʃek az Iʃten ’s 
az emberek eltt. Az atyafiak egyeʃsége, és a’ felebarátok ʃzeretete, és egy-
máʃsal jól tárʃalkodo férfiu és aʃzʃzony-állat (1–2). 

Epheʃ: 5. Férfiak ʃzereſsétek a’ ti feleʃégteket, a’ mint Kriʃtus-is ʃzerette az 
Anyaʃzentegyházat, és nnn-magát adta érette… (25). 

Tit: 2. …okoſságra tanítʃák az ifiu aʃzʃzonyokat, hogy az  férjeket ſzreſsék (4). 
Epheſ: 5. Mert ʃoha ʃenki a’ maga teʃtét ne gyllte: hanem neveli, és táplállya 
azt, a’mint Kriʃtus-is az Anyaſzentegyházat… (29). 

Gen: 2. Ez mostan, chont az én chontaimból, és hús az én húʃomból: ez hivat-
tatik Férfiúinak, mert férfiúból vétetett. → 
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Annak-okáért el-hadgya ember az attyát, és annyát, és ragaʃzkodik az  fe-
leʃégéhez : és léʃznek ketten egy teʃtben (23–24).   

 

Epheʃ: 1.  … tet ttte fejévé az egéʃz Anyaʃzentegyháznak, melly az  teʃte … 
(23).  

Coloʃ: 1. … hallottátok, és meg-iʃmértétek az Iʃten malaʃztyát igazán … (6). 
Gen: 3. … a’ férfiú hatalma alatt léʃzʃz, és  uralkodik rajtad (16). 
Epheſ: 5. Az aʃzʃzonyok az  férjeknek engedgyenek, mint az Úrnak: mert a fér-
fiú, feje az aʃzʃzonynak: a’mint a’ Kriʃtus feje az Anyaʃzentegyháznak (23). 
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1. Pet: 3. … Iʃtenben-bízo aʃzʃzony’állatok-is, birtokok–alatt lévén az  tulajdon 
férjeknek. Mint Sára engedett Abrahámnak, urának híván tet (6). 

1. Pet: 3. A’ férfiak haſonló-képpen egytt lakván okoʃság-ʃzerént, mint aʃz-
ʃzonyi gyarlóbb edénynek tiʃzteʃséget adván, úgy mint  rks-tárʃoknak-is 
a’ kegyelembl-való életben: hogy meg ne bántaʃsanak a’ ti imádʃágitok (7).    
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Oʃ: 2. És magamnak jegyezlek téged rkké … (19). 
Eʃa: 62. … és új névvel hivattatol, mellyet az Úr ʃzája fog-nevezni (2). 
Math: 19. A’ mit azért az Iʃten egybe-ʃzerzett, az ember el ne válaʃzʃza (6b). 
I. Cor: 7. Azoknak pedig, a’ kik házaʃságban vañak, nem én parancholom, ha-
nem az Úr, hogy a’ feleʃége el ne meñyen a’ férjétl: hogy-ha el-mégyen, há-
zaʃság-nélkl maradgyon, vagy a’ férjével meg-békéllyék (10–11). 
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Tob: 4. Ódd magad fiam minden paráznaʃágtól, és feleʃéged-kívl ʃoha ne en-
gedgyed hogy vétket tudgy (13). 

I. Cor: 6. 13. Sem a’ paráznák, … ʃem a’ házaʃság-rontók … ʃem a’ férfiakkal k-
zʃlk … az Iʃten orʃzágát ne bírják.    

Math: 25. Éj-félkor pedig kiáltás ln: Ímé a’ v-legény j, mennyetek eleibe (6).  
Cant: 4. Jj-el a’ Libanusból, jj-el: meg-koronáztatol Ámana hegyérl…(8). 
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Cant: 5. Jjn az én ʃzerelmeʃem az  kertébe, és egyék az  almái gymlché-
ben. Az én kertembe jttem én húgom jegyeʃem … (1–2). 

Apoc: 19. rllynk, és rvendezznk, és adgyunk dichʃéget -néki: mert el-
jtt a’ Bárány menyegzje, és az  feleʃége el-kéʃzítette magát (7). 

Luc: 14. Feleʃéget vttem, és azért nem mehetek-el (20). Mondom pedig nék-
tek, hogy ʃenki ama’ férfiak-kzzl a’ kik hivattattak, meg nem kóʃtollya az 
én vachorámat (24).  → 
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Apoc: 19. Bóldogok, a’ kik a’ Bárány menyegzjének vachorájára hívattattak 
(9). 

Luc: 17. És a’ mint ltt a’ Nóe napjaiban, úgy léʃzen az ember Fiának napjaiban-
is. Éʃznek és iʃznak vala: feleʃégeket véʃznek vala, és férjnek adattatnak vala,  
mind a’ napig, melyben bé-méne Nóe a’ bárkába; és el-jve a’ víz-zn, és el-
veʃzté minnyájokat (26–27). 

 
Tob: 8. … ʃzentek fiai vagyunk, és nem eggyeslhetnk úgy, mint a’ pogányok 
kik nem tudgyák az Iʃtent (5).�� → 
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Pʃal: 31. … az Úrban bízót krnyl-véʃzi az irgalmaʃság (10). 
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63–64. lap. 
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Gyóntatás * 
 

 

 

wFw 
 

                                                 
* Latin szertartási utasítás: 76, 77, 80, 90–91, 95. lap; magyar 
betétek: 76–79, 80–96. lap. 

Élőfej: CONFESSARII INSTRUVCTIO. 
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Math: 9. Mert nem jttem az igazakat híni, hanem a’ bnsket (13). 
1. Thim: 1. … Jéʃus e’ világra jtt a’ bnſket dvzíteni … (15). 
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[Ezék 33,11 … nem akarom az iʃtentelennek halálát, hanem hogy megtérjen … 
és éllyen. — Jer 31,34 … bnkrl tbbé meg nem emlékezem.] 

Math: 18. … valamiket meg-óldoztok a’ fldn, meg-óldozva léʃznek menyben-
is (18).  

Ioán: 20. … a’ kiknek bnket meg-bocháttyátok, meg-bocháttatnak nékik : és 
a’ kiknek meg-tarttyátok, meg vannak tartva (23). 
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*  De peccatis mortalibus, De peccatis alienis. — Latin utasitások: 102, 
103–105, 107, 110–114. lap; folytatásként következnek a 
gyóntató kérdések után; magyar betétek: 95–110. lap. 

Élőfej: CONFESSARII INSTRVCTIO. 
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2.Reg: 11. Ki mikor bé-ment vólna hozzája, véle hála … (4); … és levelet íra 
Dávid Jóábnak: … Állaʃsátok Uriáʃt a’ had-eleibe, a’ hol leg-ersb a harcz: és 
hadgyátok-el tet, hogy meg-lettetvén el-veʃzʃzen (14–15). 

Luc: 7. És ímé egy aʃzʃzony’állatt, ki a’ váraʃban bns vala, … hoza alabáʃtro-
mot kenettel: és meg-álván hátúl a’ lábainál, kny-húllatáʃokkal kezdé 
ntzni a’ lábait … (37–38).   

Math: 26. És meg-emlékezék Péter … És oda-ki menvén, keʃerveʃen síra (75). 
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Pʃal: 50. ntzz-meg engem íʃóppal, és meg-tiʃztúluk: moʃs-meg engem, és a’ 
hónál feírb léſzek (9).  

Ioel: 2. Térjetek hozám tellyes ʃzívetekbl, bjtel, és síráʃsal, és jajgatáʃsal (12). 
Prouer: 2. … kik vígadnak midn gonoʃzúl chelekeʃznek, és az igen gonoʃz 
dolgokban rvendeznek … (14). 
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Pſal: 6. Elfáradtam foháʃzkodáʃomban, megmoʃom minden éjjel az ágyamat : 
meg-áztatom az ágyamat kny-húllatáʃimmal (7).  
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Luc: 7.  És ímé egy aʃzʃzony’ állat, ki a váraʃban bns vala… kny-húllatáʃokkal 
kezdé ntzni a’ lábait, és fejének haj-ʃzálaival trli vala… (38).  

Math: 26. És oda-ki menvén, keʃerveʃen síra (75). 
Luc: 17.  Haʃonló-képen a’ mint ltt a’ Lot napijaiban éʃznek és iʃznak vala : 
véʃznek és el-adnak, plántálnak és építnek vala, … tz és kénk eʃék az égbl, 
és minnyájokat el-veʃzté … (18–19). → 
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2. Pet: 2. Mert ha az Iʃten nem kedvezett a’ vétkes angyaloknak, hanem a’ po-
kolnak ktelivel alá-vonyattatván a’ pokolra vetette kínlódáʃra, hogy itéletre 
meg-tartaʃʃanak … És a’ Sodomaïak és Gomorraïak váraʃit hamúvá tévén, el-
veʃztéʃsel megbntette: például azoknak, kik iʃtentelenl chelekednének : és 
a’ meg-nyomoríttatott igaz Lótot a’ fertelmeʃeknek boʃzʃzúʃágától és búja 
tárʃaʃágától meg-ʃzabadította … (4. 6).  

 
Pʃal: 50. … a’ tredelmes, és alázatos ʃzívet Iʃten meg nem útálod (19).  
Eccleʃ: 3. A’ kemény ʃzív gonoʃzúl léʃzen utóllyára: és a’ ki a’ veʃzedelmet ʃzere-
ti, abban véʃz el (27). 

1. Cor: 11. Hogy-ha mi-magunkat meg-itélnk, nem itéltenénk-meg ugyan. Mi-
dn itéltetnk pedig, az Úrtól feddettetnk … (32). 
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Vezeklő feloldozása és fogadalma* 

 

 
 

FNF 

                                                 
*  Latin szertartás: 115–118. lap, magyar nyelvű betétek: 115–116. 
lap. 

Élőfej: ABSOLVTIO EXCOMMVNICA: 
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Eucharisztia-ünnep* 

 

 

                                                 
*  Latin szertartás 118–126. lap, magyar nyelvű betétek 120–124, 
125–126. lap.  

Élőfej: DISTRIBVTIO EVCHARISTIAE. 
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Math: 26. k pedig, vachorálván, vévé Jéʃus a’ kenyeret, és meg áldá, és meg-
ʃzegé, és adá a’ tanitványinak, és mondá: Vegyétek, és egyétek: Ez az én teʃ-
tem. És vévén a’ pohárt, hálákat ada : és nékik adá, mondván Igyatok ebbl 
minnyájan. Mert ez az én vérem az új teʃtamentomé … (26–28). 

Eʃa: 38. Én mondék: Az én napjaimnak kzepin … (10–20). 
Luc: 18. Iʃten, légy kegyelmes nékem bnʃnek (13). 
Pʃal: 6. …meg-áztatom az ágyamat kny-húllatáʃimmal (10). 
Pʃal: 50. És a’ te knyrleteʃségid ʃokaʃága-ʃzerént … (3).  
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1. Cor: 11. Próbállya-meg azért magát az ember : és úgy egyék abból a’ kenyér-
bl, és igyék a’ pohárból. Mert a’ ki éʃzik, és iʃzik méltatlanúl, ítéletet éʃzik és 
iʃzik magának : meg nem válaʃztván az Úr teʃtét (19).  
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Ioan: 13. Midn azért el-vtte vólna a’ falatot, ki-méne mingyárt (30). 
Actor: I. És ez mezt bírt ugyan a’ hamiʃʃágnak jutalmából, és fel-akaʃztván ma-
gát ketté haʃada: És minden béli ki-omlék (18). 

1. Cor: 10. Mert egy a kenyér, egy teʃt vagyunk ʃokan, minnyájan a’ kik az egy 
kenyérben réʃzeslünk (17). 
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Math: 5. Ha azért ajándékodat az oltárra viʃzed, és ott meg-emlekezel hogy az 
atyádfiának vagyon valami ellened : hadd ott az ajándékodat az oltár-eltt, 
és menny elʃzr meg-békélleni az atyád-fiával: és akkor el-jvén add-bé 
ajándékodat (14).  
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Betegek kenete* 

 

H 
 

                                                 
*  Latin szertartás 127–141. lap, magyar nyelvű betétek:  

128–132. lap.  
Élőfej: EXTREMA VNCTIO. 
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I. Reg. 2. Az Úr l és elevenít, alá-viʃzen poklokra, és viʃzʃza-hoz (6) (Anna 
éneke). 

4. Reg. 20. Parancholly a’ házadnak: mert meg-halʃz, és nem élʃz. Ki arczal a’ 
falhoz fordúla, és imádkozék az Úrnak … (1b–2) … ímé meg-gyógyítottalak 
téged, harmad napra fel-mégy az Úr templomába. És a te napjaidhoz tizen-t 
eʃztendt adok (6).  
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[Mt 26,39 || Mk 14,36; Lk 22,42] Atyám, ha lehetʃéges, múllyék-el e’ pohár tlẽ, 
mindazáltal, nem a’ mint én akarom, hanem a’ mint te.  
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Apoc: 14. Bóldogok a’ halottak, a’ kik az Úrban halnak-meg (13).  
1. Cor: 15. El-nyeletett a’ halál a’ gyzedelemtl. Hol vagyon halál a’ te gyze-

delmed? Hol vagyon halál a’ te ʃztnd (55). 
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[Jak 5,13–15]  Beteg-e valaki kzzletek? Vigye-bé az Egyházi-ʃzolgákat, és 
imádkozzanak érette, meg-kenvén tet olajjal az Úr nevében: és a hitbl-
való imádság meg-ʃzabadittya a’ beteget, és meg-knnyebbiti tet az Úr… .  
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Temetési tanítás* 

o 

 

x 

 

                                                 
*  Latin szertartás 141–157. lap, magyar nyelvű betét 150–157. 
Élőfej: SEPVLTURA MORTVORVM. 

Lásd még: Temeteskor valo praedikatio, 219–227), szövege e 
kiadványban a 137–145. lapon van. 
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Thob: 2. De Tobias inkább félvén az Iʃtentl, hogy-ʃem a’ királytól, el-ragadgya 

vala a’ meg-letettek teʃteit, és el-rejti vala a’ házában, és éj-félkor el-temeti 
vala azokat (9). 

1. Thim: 4. … az Iʃteni tiʃztelet pedig mindenekre haʃznos, igérete lévén a’ moʃ-
tani és a’ kvetkezend élet-fell (8). 

Heb: 9. És a’ mint el-végezve vagyon hogy az emberek egyʃzer meg-hallyanak, 
az-után pedig az ítélet … (17). 
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Iac: 4. Mert michoda a’ ti életetek? Kevés ideig tettʃz pára, és az-után el-enyé-
ʃzik (15). 
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Sap: 5.  El-múltak mind azok mint az árnyék, és mint a’ ʃietve-fúto kvet, és 

mint a’ hajo, melly a’ habozó vízen által-mégyen : melynek, mikor által-
ment, nem találhatni nyomát, ʃem az  allyának ʃvényét a’ habokban : vagy 
mint a’ madár, melly által-rpl a’ leveg égen, melly útának ʃemmi jelen-
ʃége nem találtatik … (9–10). 

Iob: 14. Az aʃzʃzonytól ʃzletett ember, rvid ideig élvén, ʃok nyavalyákkal el-
telik. Ki mint a’ virág ki-nyílik és el-nyomattatik, és el-fút mint az árnyék, és 
ʃoha azon állapatban meg nem marad (1–2). → 
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Eʃa: 40. Kiálts. És mondék: Mit kiáltʃak? Minden teʃt ʃzéna, és minden  dichʃé-
ge mint a’ mezei virág. Meg-ʃzáradott a’ ʃzéna, és el-húllott a’ virág, mert az 
Úr ʃzele fuallott reá (6–7).  

 
Luc: 12. Egy gazdag embernek ʃzántó-flde bévʃéges gymlcht terme, és 

gõdolkodik vala magában, mondván : Mit mivellyek, mert ninch hová gyjt-
ʃem gymlchimet? És monda : Ezt chelekeʃzem: El-bontom chreimet, és 
nagyobbakat chinálok: és oda gyjtk mindeneket, a’ mik nékem termettek, 
és a javaimat ; és azt mondom a’ lelkemnek : Lelkem, ʃok eʃztendkre el-téte-
tett ʃok javaid vannak: nyugodgyál, egyél, igyál, vigan lakjál. Monda pedig → 
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néki az Iʃten: Bolond, ez éjjel a’ lelkedet meg-kérik tled: a’ miket ʃzerzettél 
pedig, kié léʃznek (16–21)? 

 
Luc: 12. Tí-is légyetek kéʃzek: mert a’ melly órában nem vélitek, el-j az em-

bernek Fia (40). 
Math: 25. Vígyázzatok azért, mert nem tudgyátok a’ napot, ʃem az órát (13). 
Marc: 13. Vigyázzatok azért (mert nem tudgyátok mikor j-el a’ háznak ura : 

eʃtve-e, vagy éj-félkor, vagy kakas-ʃzókor, vagy reggel) hogy midn el-j-
vend hirtelen, ne talállyon titeket aluva (35–36). → 
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Luc: 12. Bóldog az a’ ʃzolga, kit mikor eljvend az Úr, e’ képpen talál cheleked-
ni (43).  

Math: 25. … és a’ kik kéʃzek valának, bémenének véle a’ menyegzre … (10). 

 
1. Thim: 1. E’ parancholatot ajánlom néked fiam Timótee, a’ te-felled-valo 

elbbi profétáláʃok ʃzerént, hogy vitézkedgyél azok-ʃzerént jó vitéʃʃégre, hi-
ted  lévén … (18).   

Actor: 24. Erre igyekezẽ én-is, hogy botránkozás-nélkl-valo lelki iʃméretem 
légyen az Iʃten és az emberek-eltt mindenkor (16). 

Pʃal: 50.  ntzz-meg engem iʃóppal, és meg-tiʃztúlok : moʃs-meg engem, és a’ 
hónál feírb léʃzek  (9). → 
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Phil: 2. [1,23:] … kívánván el-válni, és a’ Kriʃtuʃsal lei, mert az ʃokkal jobb … .  
 

 
2. Thim: [4,6–8:]  Mert én már meg-áldoztatom, és az én ki-múláʃomnak ideje 

kzel vagyon. Jó harczot harczoltam, a’ futáʃt el-végeztem, a’ hitet meg-tar-
tottam. Végezetre el-tétetett nékem az igaʃságnak koronája, mellyet meg-ád 
nékem az Úr ama’ napon az igaz bíro … . 
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Ünnephirdetés és kalendárium* 

 

PFP 

                                                 
* Latin rubrikák: 198–202. lap, magyar betétek: 198–210. lap. 
Élőfej: FASTORVM DENVNTIATIO. 201. lap: CONFESSIO GENERALIS.  
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Házassági tanítás* 

ffff 

 

Tob: 6. Mert a’ kik úgy házaʃodnak-meg, hogy az Iʃtent magoktól és elméjekbl 
ki-rekeʃztik, és az  fajtalanʃágokat úgy kveʃʃék, mint a’ ló ’s az ʃzvér, kik-
nek ninch értelmek, azokon hatalma vagyon az rdgnek (17). 
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*  Latin szertartás 55–75. lap. Szertartási beszéd 55–65. lap, ezt 

lásd előbb, esketéssel és esküvel együtt (40–52). Külön (máso-
dik) házassági tanítás: 210–219. lap.  

Élőfej: EXHORT: DE MATRIMONIO.    
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Gen: 2. … és vivé tet Adamhoz. … Mind a’ kett mezítelen vala, Adám tudni-

illik és a’ feleʃége: és nem ʃzégyenlik vala (22b. 25). 
Math: 19.  A’ mit azért az Iſʃten egybe-ʃzerzett, az ember el ne válaʃzʃza … Mert 

Moyʃes a’ tí ʃzívetek keményʃégeért engedte-meg néktek hogy el-bocʃáʃ-
sátok feleʃégteket (6. 8).    

Heb: 13. Tiʃzteletes mindenekben a’ házaʃság, és makula-nélkl, valo-ágy (4). 
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Gen: 2.  Nem jó az embernek egyedl lenni: teremtʃnk néki hozzá haʃonló ʃe-

gétt (18).   
Cor: 7. … a’ paráznaʃág-ellen pedig mindennek tulajdon feleʃége légyen (2).  
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Gen: 2. … és léʃznek ketten egy teʃtben (24). 
Epheſ: 5. A’ ki az  feleʃégét ʃzereti, nnn-magát ʃzereti. Mert ʃoha ʃenki a’ 

maga teſʃtét nẽ gyllte: hanem neveli, és táplállya azt … (29). 
2. Pet: 5. [Recte 1Pt 3,7] A’ férfiak … egytt lakván okoʃság-ʃzerént, mint aʃzʃzo-

nyi gyarlóbb edénynek tiʃzteʃséget adván, úgy mint  rks-táʃoknak-is a’ 
kegyelembl-valo életben : hogy meg ne bántaʃsanak a’ ti imádʃágitok.    
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1. Pet: 3. … birtokok-alatt lévén az  tulajdon férjeknek. Mint Sára engedett Ab-
rahámnak, urának híván tet a’ kinek leányi vattok … (5–6).  

Gen. 3. Orczád verítékével éʃzed a’ kenyeret, míglen viʃzʃza térʃz a’ fldbe 
melybl vétettél … (5). 
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1. Cor: 7. A’ férfiu a’ mivel a’ feleʃégének tartozik, adgya-meg: haʃonló-képpen 
pedig az aʃzʃzony-is a’ férjének. Az aʃzʃzonynak ninch az  teʃtén hatalma, 
hanem a’ férfiunak. Haʃonló-képpen pedig a’ férfiunak-is az  teʃtén ninch 
hatalma, hanem az aʃzʃzonynak. Meg ne challyátok egymáʃt …  (3–5). 
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Pʃal: 31. Ne legyetek mint a’ ló és az ʃzvér, mellyeknek ninch értelmek (9a). 
[1Kor 7,5 … hanem ha egyenl akaratbol ideig, hogy foglalatoʃok legyetek az 

imádʃágban: és iʃmét ugyan-azonra térjetek, hogy ne kisértʃen titeket a’ Sá-
tán a’ ti meg-tartoztatatlãʃagtokért.] 
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Ezech: 16.  És meg-erʃítem én az én ʃzvetségemet te-veled: és meg-tudod 

hogy én vagyok az Úr, hogy meg-emlékezzél … (62).  
Oʃea: 2. Én magamnak jegyezlek téged rkké: és jegyezlek téged igaʃságban, és 

itéletben, és irgalmaʃságban, és knyrleteʃségekbẽ (19). 
Eʃa: 54. Mert mint egy el-hagyatott és keʃerves-lelk aʃzʃzony hívott téged az 

Úr, és mint az ifiuʃágátol-fogva meg-vetett feleʃéget, monda a’ te Iʃtened (6). 
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Ecclesʃ[iasticus; Sírák]: 40. Nagy foglalatoʃság teremtetett minden emberek-
nek, és nehéz iga az Adám fiaira az  añyok mehébl ki-jvéseknek napjá-
tól-fogva, a’ mindeneknek annyába-való temetéʃnek napjáig (1).   

1. Ioan: 5. Tudgyuk hogy az Iʃtentl vagyunk : és az egéʃz világ gonoʃzban 
helyheztetett (19). 

WoW 

*  Az Agendarius 3. (és valószínűleg 2.) kiadásában jelent meg a 
halotti beszéd (219–227). A latin szertartásban található (Ordo 
sepeliendi mortuos) temetési tanítást lásd e kiadvány 104–111. 
lapján.  

Élőfej: TEMETESKOR VALO PRAEDIC:  
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Eccle[siastes]: 7. Jobb a’ ʃiralom házához menni, hogy-ʃem a’ lakodalom házá-
hoz : mert amabban minden ember az  vége-fell túdóʃíttatik, és az él 
meg-gondollya a’ mi kvetkezik (3).  

Eccle[siastes]: 12. Emlekezzél-meg a’ te Teremtdrl ifiuʃágodnak napjaiban, 
mindek-eltte el-jjn a’ gytrelemnek ideje, és el-kzelgeʃsenek az eʃzten-
dk, mellyekrl azt mondgyad : Nem tetʃzenek nékem … (1). 
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Iud: 2. És hívattaték a’ helynek neve, Sírók vagy kny-húllatáʃok helyének : és 
ott áldozatokat tnek az Úrnak (5).  

Phil: 2. [3,8] De a’ mik nékem nyereʃégek vóltak, azokat a’ Kriʃtusért károknak 
alítottam. 

Hier: 20. Miért jttem-ki az anyám-méhébl, hogy munkát ’s fájdalmat látnék, 
és gyalázatban végeztetnének-el az én napjaim (18)? 

Iob: 3. Veʃzʃzen-el a’ nap mellyen ʃzlettem, és az étʃzaka mellyen mondották : 
Ember fogantatott (3). → 
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1. Thes: 4. Nem akarjuk pedig atyámfiai hogy tudatlanʃágban legyetek az el-
aludtak fell, hogy ne bánkodgyatok, mint egyebek-is a’ kiknek nincs re-
ménʃégek (12). 

 
Gen: 3. … viʃzʃza térsz az fldbe melybl vétettél : mert por vagy, és porba térʃz 
(19). 
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Iob: 14. Az aʃzʃzontól ʃzletett ember, rvid ideig élvén, ʃok nyavalyákkal el-
telik. Ki mint a’ virag kinyílik és el-nyomattatik, és el-fút mint az árnyék, és 
ʃoha azon állapatban meg nem marad (1–2). 

Eʃa: 40. A’ ʃzólónak ʃzava : Kiálts. És mondék : Mit kiáltsak? Minden teʃt ʃzéna, 
és minden  dichʃége mint a’ mezei virág (6). 
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Eccle[siastes]: 12. … el trjék a’ veder a’ kúton, és el-romollyon a’ kerék a’ cha-
torna-kúton és viʃzʃza-térjen a’ por az  fldébe a’ honnét vólt … (6).  

Eccle[siasticus]: 10. Mit kevélykedik a’ fld és a’ hamu (9)? 
Iob: 10. Emlękezzel-meg kérlek hogy mint a’ ʃárt úgy chináltál engem, és porrá 
téʃzʃz engem (9). 

Mar: 15. Láʃsátok, vigyázzatok, és imádkozzatok : mert nem tudgyátok mikor 
légyen az id (33).  

Luc: 12. Tí-is légyetek készen : mert a’ melly órában nem vélitek, el-j az em-
bernek Fia (40).�� → 
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Math: 24. … a’ mely orában nem tudgyátok el-jvend az ember Fia (44), & 25. 
Vigyázzatok azért, mert nem tudgyátok a’ napot ʃem az órát (13). 

 
Eʃa: 1. … ʃznnyetek-meg gonoʃzúl chelekedni : kereʃsétek az ítéletet, ʃegétt-
ʃétek-meg az el-nyomattattat … (16).  

Luc: 13. … penitentziát nem tartotok, minnyájan haʃonló-képpen veʃztk-el (3). 
Eccles: 17. … és egéʃséges lévén tégy valláʃt, és dichérd az Iʃtent … Melly nagy 
az Úr irgalmaʃsága, és az  kegyelmeʃsége a hozzája térkhz (26–28)!�� → 
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1. Ioan: 3 [Recte 1,9]. Ha meg-vallyuk bṹneinket : hṹv, és igaz, hogy meg-bo-
cháʃsa néknk bṹneinket, és meg-tiʃztíttʃon minket minden hamiʃságból.  

�

Eccle: 38. Meg-emlekezzél az én itéletemrl: mert így léʃzen a’ tiéd-is : tegnap 
nékem, és ma néked (23). 

Phil: 1. Mert nékem életem a’ Kriʃtus, és meg-halnom nyereʃég (21). → 
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Apoc: 14. Bóldogok a’ halottak, a’ kik az Úrban halnak-meg. Már moʃtantól-
fogva mongya a’ Lélek, hogy meg-nyúgodgyanak az  mukájoktól : mert az  
chelekedetek kvetik ket (13). 

 
1. Cor: 15. És amint Adámban minnyájan meg-halnak, úgy a’ Kriʃtusban-is 
minnyájan meg-eleveníttetnek. Ki-ki mind az  rendiben, elʃ zenge a’ Kriʃ-
tus : az-után azok, a’ kik a’ Kriʃtusé, kik az  el-jvetelekor hittenek (22–23). 
Nemtelenségben vettetik-el, dichʃégben támad-fel : Ertlenʃégben vettetik-
el, erben támad-fel : Lelkes teʃt vettetik-el, lelki teʃt támad-fel (43—44). 
Minnyájan fel-támadunk ugyan, de nem minnyájan változtatunk-el (51). … e’ 
halandónak halhatatlanʃágba kell ltzni (54). 

1. Thes: 4. Mert ha hiʃzʃzk hogy a’ Jéʃus meg-hólt, és fel-támadott: úgy az Iʃten 
azokat-is, a’ kik el-aludtak a’ Jéʃusban, el-hozza -véle (13). Az-után mí, a’ 
kik élnk, kik meg-hagyattatunk, egytt ragadtatunk-el azokkal a’ felyhbe 
a’ Kriʃtus-eleibe a’ leveg-égbe, és így mindenkor az Úrral léʃznk (16).  
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Az Agendarius  k iadásai  

ELEGDI Miklós (1535–1586) pécsi püspök 1583. augusztus 
3-án keltezte az Agendarius … (Tyrnaviae, 1583) elősza-
vát.1 Maga a liturgikus segédlet bővített átdolgozása az 
Oláh Miklós (1493–1568) esztergomi érsek Ordo et ritus 

sanctae metropolitane Ecclesie Strigoniensis című és Raphael Hoff-
halter által nyomtatott, de még a jezsuiták sajtóján és épületében 
készült kiadványának (Bécs, 1560).2 A később Debrecenbe szegő-
dött Hoffhalter Bécsben Oláh Miklós másik munkáját3 előbb még 
ugyanott, aztán még egyszer, már saját műhelyében és betűkész-
letével is megjelentette 1561-ben.4 Az idősebb kortárs, Petrus 
Canisius (1521–1597) Katekizmusa (1558) is Bécsben, Hoffhalter 
sajtóján készült 1562-ben, Telegdi Miklós fordította.5    

Az Agendarius 3. kiadásának címlapján,6 ez már egy évtizeddel 
Telegdi halála után történt, a tartalomjegyzékre való utalás he-
lyén tájékoztatás van az újra való kinyomtatásról: Complacentia et 
expressis, Reverendissimi D. D. Ioannis Kuttassi, Episcopi Iaurinensis, ac 
per Hungariam Cancellarij: Elunatione vero et relectione Lucae Pechi 
Fiscalis Eccles: Strigoniensis, secundario impressus.  

                                                 
1  Nicolaus Telegdinus, episcopus Quinqueecclesiensis, administrator in spiritualibus 

archiepiscopatus Strigoniensis, sacrae caesareae majestatis consiliarius; előszava: 
Parochis et aliis curatis dioecesis et provinciae Strigoniensis. Vö. RMNy 528 

2  Ordo et ritvs Sanctae Metripolitane Ecclesie Strigoniensis RMK III. 474; vö. Ráth 
György: Nyomtatott szertartáskönyveink a római Rituale behozataláig. Ma-
gyar Könyvszemle 1890: 171–173. 

3  Catholicae, ac Christianae Religionis praecipua quaedam capita, de Sacramentis, Fide 
& operibus, de Ecclesia, Iustificatione… RMK III. 473. 

4  Catholicae, ac Christianae Religionis Praecipva …  RMK III. 484.  
5  Az keresztyensegnec fondamentomirol … RMNy 173. 
6  Agendarius … RMNy 781. 

T�
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A 2. (mára ismeretlen, illetve jelenleg lappangó) kiadásban 
(Nagyszombat, 1595)7 a cím végén a secundario impressus szavak 
helyén novo impressus volt olvasható, a következő bővítménnyel: 
quorum cathalogum versa pagella invenis. 8 Valóban, a címlevél visz-
száján kezdődik a tartalom részletes jegyzéke az első kiadásban 
is, amely csaknem teljesen egyezik a kötet fejezeteinek címeivel 
és az élőfejekkel (lásd alább).  

A 3. (hihetően már a 2.) kiadás a kötet tartalmát — az alább 
említett toldalékot kivéve — mindenben hűségesen követi, lapról 
lapra és sorról sorra, csupán némi tipográfiai és helyesírási elté-
rés tapasztalható helyenként. 

Az 1. kiadás második esketési tanítását a kész munkához told-
hatták hozzá a kötet szerkesztése során. Erre mutat az, hogy a 
tartalomjegyzékben (lásd alább) nem a maga lapszám szerinti he-
lyén következik, hanem a korábbi tanítás után illesztették be (Ex-
hortatio… 55, Alia exhortatio… 210). A 3. kiadásban, mint már ezt je-
leztem, a szerkezet és a szöveg változatlan maradt, csupán ezzel 
az újabb toldalékkal bővült a kötet.  

Szemléltesse egy csokornyi különbség az 1. és 3. kiadás között 
megfigyelhető eltérést (elől az 1583. évi, ~ után az 1596. évi kia-
dás nyelvi adata) vagy azonosságot, illetve a csekély különbséget, 
amely korrigálás vagy néhol éppen rontás következménye:9 

aitatoʃon ~ aitatoʃʃon; Akarodę ~ Akarode; bntetheʃze ~ bntet-
heʃʃe; chodiat ~ chudaiat; eǵbe ~ egybe; eǵgyeʃlt ~ eǵgyeʃült; ęiel ~ 
éiel; elęgend~ elégend;�erʃzec ~�erʃsec; erʃzét�~�erʃsét;� ʃzegiéc 
~ ʃzegyec; ʃzentec ~ ʃzęntec; ʃzereʃzętec ~ ʃzereʃsetec; felʃz ~ fęlʃz; firfi-
unac ~ ferfiunac; fohaʃzkodaʃodat ~ fohazkodaʃodat; gynad ~ gyu-

                                                 
7  Agendarius … RMNy 763.  (Lásd még a következő jegyzetet is.) 
8  A tulajdonában megvolt (jelenleg lappangó) példányról teljes címleírást kö-
zöl Ráth György: Adalékok Szabó Károly „Régi magyar könyvtárához.” Ma-
gyar Könyvszemle 1883: 271; — adatát újra közölte Sztripszky Hiador: Adalékok 
Szabó Károly régi magyar könyvtár c. munkájának I-II. kötetéhez. Pótlások és iga-
zítások. Budapest, 1912. Vö. Sztripszky I 1836/43. 

9  Ezeket a 40, 41, 43, 45, 48, 19, 51, 105, 110, 116, 198, 199, 200, 210, 211, 212, 
214, 215, 216, 218, 219. lapról gyűjtöttem. 
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nàd; hadnaiaác [sajtóhiba!] ~ hadnaia, hazaʃsulnac ~ hazaʃulnac; ha-
zaʃzulni ~ hazaʃulni; hûs ~ hus; Imrehnec ~ Imrenec; kereʃztʃég ~ ke-
redʃtseg [sajtóhiba!]; kereʃztʃégbe ~ kereʃtsegbe; kereʃztet ~ kereʃtet; 
keuanʃagátul ~ kiuanʃagátul; keuannya ~ kiuannya; kilmb ~ klömb; 
knyrleteʃʃegęnec ~ knyrleteʃségęnec; kzǵunatot ~ kz gyuna-
tot; leǵen ~ legyen; maʃszor ~ maʃzor; menyekziębe ~ menyekz-
iebe; Miʃʃe ~ Miʃse; miuelnnc ~ minelnnc [sajtóhiba!]; niluan ~ 
nyiluan; pʃpkhz ~ piʃpkhz; Sathan ~ ʃathan; teremte ~ terempte; 
Teremte ~ Terempte; teremtette ~ teremptette; tiʃzteʃsegesen ~ tiʃz-
teʃʃegeʃʃen; tiʃztęto ~ tiʃztêto; tuʃakodhaʃzunc ~� tuʃakodhaʃsunc; tlle ~ 
tle; truénybe ~ truenbe; vagyon ~ vaǵon; vetektl ~ vętektl; ve-
tettel ~ vétettel; viʃzontag ~ viʃzontac, stb. 

A két kiadás között számos apróbb eltérés van a tipográfiai 
díszek, piros vagy fekete kezdőbetűk és fametszetes dúcok alkal-
mazásában is. Ez azonban nem nyelvi természetű kérdés, nyelvi 
következménnyel sem jár, felsorolásuk itt szükségtelen. Liturgia-
történeti szempontból vizsgálatuk lehet esetleg hasznos, mert a 
piros betűs szakaszkezdetek, sorok és szavak szedésében is van 
eltérés, bár a szöveg teljesen azonos.   

Nagyszombat nyomdája mindkét kiadás címlapján és a kötet 
fejezeteiben is a hajdani Johann Singriener-féle nyomda (Bécs) 
díszeit és betűit alkalmazta.10 Ezeket előbb a jezsuiták nyomdájá-
ban használták 1567-ig. Majd e nyomda megszűnése után egy év-
tizeddel Telegdi Miklós megvásárolta az elárvult készletet 1577. 
november 20-án, és ezután ismét egy évvel nagyszombati házá-
ban elkezdődött — az első hazai római katolikus műhelyben — a 
könyvnyomtatás, az ellenreformáció szolgálatában.  

PFP 
o 

                                                 
10 Bánfi Szilvia: A bécsi Singriener-nyomda (1510–1562) könyvdíszeinek utó-
élete a magyarországi nyomtató műhelyekben. Magyar Könyvszemle 126 
(2010): 24–55; Uő: Valójában ki volt a nyomtatója Bornemisza Péter magyar 
Electrájának? Magyar Könyvszemle 127 (2011): 222–231; Uő: A debreceni 
nyomdászat kezdetei a betűtípus–kutatás tükrében. Jubileumi könyv- és nyom-
datörténeti szimpozium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról. Tanulmány-
kötet. Szerk. Zentai Csilla. Debrecen, 2011. 11—29. 
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N Az 1583. évi első kiadás (RMNy 528) címlapja. N 

N 
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N Az 1596. évi 3. kiadás (RMNy 781) címlapja. N 

 Magyar nyelvű halotti beszédet toldottak a kötet végére, (219–
227. lap) a 3. kiadásban. A mostani közreadás azért is választotta 
ezt a teljesebb kiadást, hogy ne hiányozzék ez a beszéd, illetve 
ennek szövegében az első kiadáshoz képest mutatkozó néhány 
apróbb nyelvi és helyesírási eltérésre is felhívja a figyelmet. 

A kötetből itt — szöveghagyomány és az egyházi nyelvhasz-
nálat tanulmányozása segédleteként — csupán a magyar részle-
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tek jelennek meg hasonmásban. Nincsenek magyar nyelvű beté-
tek például a commendatio animæ vagy a benedictio-sorozat szöve-
gében.  

A kötet részletes tartalomjegyzéke: 

Catalogus eorvm quae hoc libro continentur 

Ordo in baptizando ʃeruandus...............................................................................................................1 
Exhortatio ad circũʃtantes baptiʃmum ....................................................................................2 
Ritus baptizandi ......................................................................................................................................................11 
Benedictio fontes in caʃu neceʃitatis ........................................................................................31 
Benedictio & introductio mulieris in templum post partum ...............33 
Exhortatio ad ʃuʃcipiendum Sacramentum Cõfirmationis........................38 
Ordo & ritus coniugendi Sponʃum & Sponʃam in facie Eccleʃiæ .......53 
Exhortatio ad Sponʃum & Sponʃam alioʃque circumʃtantes  

de Matrimonio ...............................................................................................................................55 
Alia exhortatio de eodem Matrimonio ..............................................................................210 
Introductio nouae nuptæ in templum poʃt nuptias ............................................74 
Modus audiendæ confeʃsionis pœnitentium ................................................................76 
Breuis exhortatio ad ʃynceram peccatorum Confeʃsionem......................77 
Consolatio pœnitentis deʃperabundi....................................................................................105 
Reprehenʃio confessi & non ʃatis contriti ......................................................................107 
De ʃigillo confeʃsionis ..................................................................................................................................112 
Ritus abʃoluendi excommunicatos...........................................................................................115 
Ritus diʃtribuendi Sacramentũ Eucharʃtiæ...................................................................118 
Exhortatio ad pie & religiose ʃumendam Euchariʃtiam ..............................120 
Ritus inungendi infirmos ʃacro extremæ vnctionis oleo .........................127 
Exhortatio ad infirmum conʃolatoria. Et vt extremæ vnctionis  

Sacramentum ʃuʃcipiat...................................................................................................128 
Ordo commendationis animæ ........................................................................................................141 
Ordo ʃepeliendi mortuos.........................................................................................................................148 
Exhortatio ad eos, qui funeri interʃunt..............................................................................150 
Benedictio aquæ cum ʃale mixtæ ad aʃpergendum populum ............158 
Benedictio pabuli ..............................................................................................................................................162 
Benedictio vini......................................................................................................................................................167 
Benedictio trium munerum pretioʃorum.......................................................................172 
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Benedictio pomarum ...................................................................................................................................174 
Benedictio ʃegetum ........................................................................................................................................176 
Benedictio noui panis .................................................................................................................................189 
Benedictio nouae vuæ ................................................................................................................................190 
Benedictio Herbarum..................................................................................................................................191 
Benedictio nouæ domus..........................................................................................................................192 
Benedictio peregrinorum .....................................................................................................................194 
Modus denunciandi feʃta & ieiunia .........................................................................................198 
Confessio generalis.........................................................................................................................................199 

3. kiadás: 

Temeteskor valo Praedikatio ............................................................................................219–227 

fLf 

iturgiatörténeti tájékozódáshoz ajánljuk az alábbi szakiro-
dalmat. Oláh Miklós föntebb megemlített kiadványai hát-
terében a Missale Strigoniensis és az Obsequiale Strigoniensis 

hazai hagyománya húzódik meg. Korábbi előzményt végső soron 
a Pray-kódex, valamint egyes részletekhez még a Bod-, a Gyön-
gyösi-, a Thewrewk- és a Vitkovics-kódex is kínál. Viszont az 
Agendarius tartalmában és szerkezében teljesen más mű, mint az 
Obsequiale, a rítust természetesen megőrzi.   

A legfontosabb szakirodalom időrendben: 

Dankó József: Magyar egyházi bibliographiai érdekességek. Az 
Ordinariusok. Magyar Könyvszemle [13] 1888: 105–139. 

Ráth György: A legrégibb esztergomi obsequiale 1496-ból. Ma-
gyar Könyvszemle [13] 1888: 264-268. 

Mihályfi Ákos: A nyilvános istentisztelet. Egyetemi előadások a lelki-
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Szöveghagyományozódás 

LTHANN Mihály Frigyes (1682–1734) váci püspök11 Me-
zőtúron a  református gyülekezetet vizitálván 1718. 
november 11-én levélben megtiltotta, hogy elhagyják, 
és parancsolta, hogy azután is megtartsák a helyi re-

formátusok az addig használt keresztelési formulát: „N. keresz-

                                                 
11 Életrajzához lásd Szabó Előd: Althan [!] Mihály gróf katolikussá válása és 
ténykedése a katolikus restauráció szolgálatában. Református Egyház LXII 
(2010): 238–240. 
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tellek én tégedet az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek nevében, míg a 
vizet a keresztelendő felibe öntik”. Szintén elrendelte, hogy a jöven-
dőben ne az akkor gyakorolt formula szerint eskessenek: „míg a 
házassági hűséget sértetlenül megtartják, hanem azt ígérjék és ígér-
tessék meg kölcsönösen, hogy a házasságot a természetes halálig csor-
bítatlanul megtartják, hogy így (ami valóban fenntartandó) ember ne 
válassza el azt, amit Isten összekötött”.12 Rendelkezésére hatott a 
megelőző napi reggeltől estig tartó vitatkozása Püspöki Süllye 
János (1681–1780) helyi prédikátorral, akiben a püspök emberére 
akadt. A sűrűn elhangzott bibliai érvek és idézetek mellett szól-
hatott az is, hogy a püspök a régi protestáns szertartási elemek-
ben látta a közös örökséget. Ez annál is inkább valószínű, mert 
katolizált. Egyébként élete vége felé (1731-ben) tiltakozott pro-
testáns templomok elvétele ellen. A református esketési szertar-
tásban — a korábbihoz képest — valóban megvolt ekkoriban a ki-
fogásolt és csak újabb (később idézett) bővítmény (lásd ezt a 168. 
lapon), ezt a bécsi udvar betiltotta. 

A közös gyökérről fakadt szertartásoknak nem ez az egyetlen 
örökölt vagy véletlenül megmaradt eleme. Maga az Ágenda ter-
minus technicus is középkori eredetű, a reformátusok csak a 20. 
században kezdték használni mellette az Istentiszteleti rendtartás 
elnevezést (1930-tól, ennek előkészítő anyaga 1927-ben ilyen 
címmel jelent meg: Ágenda. A magyar református egyház liturgiás 
könyve). Szertartási vezérkönyvek címében századokig az Ágenda 
volt általános, némelykor ezt a Liturgia helyettesítette.13 Eredeti 

                                                 
12  Püspöki Süllye Jánosnak az anyakönyvbe latinul följegyzett megörökítéséből 
kivonatosan közli magyarul Faragó Bálint: A mezőtúri református egyház tör-
ténete 1530–1917-ig. Mezőtúr, 41–43. — Komáromi Csipkés György kiságendá-
jának (1653) legteljesebb szövege, a szerző nevét egyedül megőrizve, Püspö-
ki Süllye János diákkori másolatában maradt ránk. Kiadását lásd a 14. jegy-
zetben. Az eskübe toldott szavakhoz lásd a 166. lapon közölteket. 

13  Heltai Gáspár: Agenda … 1559 (bizonnyal a ma már ismeretlen első kiadás is 
1550-ben) — ez a TESz legkorábbi adata — (RMNy 154); 1621-ben, 1622-ben, 
1634-ben Milotai Nyilas Istváné, (RMNy 1251, 1270, 1576), stb. Liturgia Sacræ 
Cœnæ (RMK I. 933), Liturgia Claudiopolitana (RMK I. 1588), stb. 
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értelmében az agenda a szentségek és szentelmények szertartási 
cselekményeinek leírása, majd egyre inkább csak a recitálásra és 
imádkozásra meghatározott szertartási tételeket, meg a rájuk vo-
natkozó rubrikákat tartalmazta.   

A 17. század közepén (1653-ban) Komáromi Csipkés György 
kiságendájában, amelyet tanítványainak állított össze, házassági 
tanítást is közölt.14 Ennek tartalma, felépítése, bibliai hivatkozásai 
és szövege meghökkentő párhuzamot kínál ahhoz a bővebb, má-
sodik exhortacióhoz, amelyet az Agendarius 1596-os 3. (és felte-
hetően ugyanilyen 2.) kiadásában olvasunk. 

Folytatódik mai napig az eskü öröksége a református házas-
ságok templomi szertartásában. Másutt azonban ez nem része a 
szertartásnak. A hazai hagyomány okán fogadta el és meg is okol-
ta a szertartásba ékelt tanítással az Agendarius; majd ennek nyo-
mán a maga Pázmány Péter is közbenjárt a Rituale Strigoniense 
szertartásrendjében való megtartása érdekében.  

A párhuzamok és átfedések között más részletek is vannak a 
református szertartásban, amelyet a mai napig megőrzött a hi-
vatalos rendtartás. Közöttük a confessio generalis szövegéről azt 
gyanította Kathona Géza, hogy középkori eredetű.15 Valószínűleg 

                                                 
14  Formula Brevis Sacramenta ut Baptismum et Coenam Domini Administrandi Per-

sonas Matrimonium ineunte copulandi, et Poenitentes absolvendi, qua usus est Geor-
gius Csipkés Komáromi Sanctissimae Theologiae Doctor [1653]. — Komáromi Csipkés 
Ágendája. Keresztelés, Úrvacsora, Esketés és Eklézsiakövetés szertartási rendje 1653-
ból. Bevezeti és közreadja: Fekete Csaba. Debrecen, 2009. (A Debreceni Re-
formátus Hittudományi Egyetem Liturgiai Kutatóintézetének Kiadványai 3.) 
Lásd még Fekete Csaba Esketési örökségünk és a Nagyszombati Agendarius. 
Református Egyház LXII (2010): 192–199; Uő: Párhuzamok a Nagyszombati 
Agendarius és a Komáromi Csipkés Györgynek tulajdonítható Formula esketési 
beszéde között. Református Szemle 103 (2010): 267–276. 

15  Samarjai János gyakorlati theologiája. Theologiai Szemle XVI (1940): 324–544. 
Ó- és középkori ökumenikus és provinciális zsinatok kánonainak hatása. 
Tradicionalista törekvések a Dunántúlon és Felsődunamelléken 1612–1632. 
Theológiai Szemle XXIII (1980): 230–255. —  Vö. még Bucsay Mihály: A protes-
tantizmus története Magyarországon 1521–1945. Bp. 1985, 132–133. Pásztor János: 
Liturgika. A magyar református istentisztelet múltja, jelene és jövője a Szentírás vilá-
gosságában. 2. kiadás. Komárno, 2002. 
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helyes nyomon jár. Támogatja ezt meggyökerezése, mert mióta 
hagyományos elemként belekerült Milotai Nyilas István Ágendá-
jába (ez először 1621-ben jelent meg), változtatás nélkül él to-
vább. Korai (reformáció előtti) szövegváltozata eddig még nem 
bukkant föl. 

Láttuk magára a kiadványra vonatkozó fontosabb adatokat 
(föntebb 145–151) az összehasonlító szövegpárhuzamok szemléje 
előtt. Folytatólag most a tartalmi, szövegszerű kapcsolat, a szö-
veghagyományozódás néhány adaléka következik a házassági ta-
nítás, a kiközösített (vezeklő) feloldozása szövegéből, majd a ke-
resztelési szertartásból az ördögnek ellenemondás, a Confessio 
generalis, néhány bibliai idézet, a Tízparancsolat és az Apostoli Hit-
vallás szövegének hagyománya; majd a magyar szövegek helyes-
írási jellemzésétől kezdve a mondatszerkesztésig és egyes stílus-
elemek vázlatáig terjedő áttekintés vagy jegyzék.  

NNN 

N 
 
 

Párhuzamok, egyezések, szöveghagyomány 

1. Házassági tanítás és eskü 

omáromi Csipkés György házassági tanítása teljesen azo-
nos felépítést mutat az Agendariusban található második 
tanítással.16 Mind az Agendarius 16. mind a Komáromi Csip-

kés 17. századi tanítása főként ugyanazon bibliai helyeket idézi, 

                                                 
16  Vö. Fekete Csaba: Párhuzamok a Nagyszombati Agendarius és a Komáromi 
Csipkés Györgynek tulajdonítható Formula esketési beszéde között. Reformá-
tus Szemle 103 (2010): 192–199; uő: Milotai Nyilas István Ágendájának válto-
zatai. Református Egyház LXI (2009): 131–140. (Lásd még a 14. jegyzetet.) 
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vagy ugyanazon helyekre céloz és alapoz. Az a fő különbség, hogy 
az Agendarius oldottabb, élőszóval könnyebben mondható, kevés-
bé hangsúlyozza a prédikáció tudatos tagolását, amely Komáromi 
Csipkésnél az ars oratoria korabeli (Németalföldön és hazánk pro-
testáns kollégiumaiban tanított) szokásai szerint a matéria, forma, 
vég, haszon, stb. kategoriáit alkalmazza és a rámista ágaztatást is 
feltünteti.  

A szövegszerű összefüggés vagy éppen helyenként található 
azonosság ellenére sem lehet szó arról, hogy kivonatolta volna az 
Agendariusban található tanítást a fiatal debreceni professzor. Ha-
gyomány lehetett ez a tanítás a szertartási gyakorlatban, ő csu-
pán szabatosabb és tömörebb formába öntötte. Vélhetnők, hogy 
reformátusnak vették azt, ami katolikus volt. Ilyen vélekedés a 
20. században is született.  Nem ez történt. Igényt tartottak arra, 
amit a II. Helvét Hitvallás kiadásai tartalmaznak, hogy önmagu-
kat — megújított és keresztyén szabadsággal módosított értelmű 
— de katolikus hagyomány örökösének tekintetsék. „Holott azért 
miis minnyáján ezen hiten legynk, reménlyk hogy ʃenki minket 
nem tart Eretnekeknek, hanem Catholicuʃoknak és Kereʃztyé-
neknek. Cum autem nos omnes ʃimus hujus fidei religioniʃque ʃperamus 
nos ab omnibus habendos, non pro haereticis ʃed pro Catholicis & 
Christianis, &c”.17 Mondhatni just formáltak rá, ahogyan ezt a 20. 
században a graduálok liturgikus örökségét kutató zenetanár, 
Seprődi János (1874–1923) fogalmazta: „ezt a kultuszt egészében 
a magukénak tudták és ahhoz jogot tartottak”.18        

                                                 
17  Mai napig számos kiadásban megtalálható Damascus hitvallása, ennek be-
fejező szavait a Kolozsvárott 1679–1680-ban megjelent kiadásból idézem; ek-
kor a II. Helvét Hitvallást és Milotai Nyilas István Ágendájának első össze-
vont kiadása egybekötve is forgalomba került, lásd RMK I. 1232 + RMK I. 
1243.    

18  A Batthyány-kódex jelentősége. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Gyulafehérvárt 
1612 október 12–14. napján tartott hetedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Kolozs-
vár, 1913. 132–140. Az idézett mondat a 137. lapon van.  
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Komáromi Csipkés György Formulájának (kéziratban terjedt 
kiságendájának) esketési beszédében19 szövegpárhuzamot, azo-
nos toposzt találunk a Váradi Biblia (Várad 1660–Kolozsvár 1661) 
egyik példányába jegyzett kéziratos sorokkal.20 A házasok tisztsé-
gei közül vannak mindkettőjükre tartozók, és vannak kiváltkép-
pen valók, tehát vagy egyikre vagy másikra tartozók. Ilyen a te-
remtési rend, amely mindkettőjük egymás mellé és fölé rendelé-
sét megjelöli. Ez a toposz szövegi összefüggésben van a Nagy-
szombati Agendarius itt közreadott esketési beszédével (128. lap, 
lásd föntebb). 

Telegdi Miklós posztilláinak 1. kötetében (1577) a vízkereszt 
utáni 2. vasárnapi prédikáció harmadik tanulsága a házasságról 
szól. Kétségtelen az összehasonlításból, hogy az Agendarius eske-
tési tanításának szerzője, vagy legalább alapos átdolgozója és sti-
lizálója Telegdi. Több ponton kínál párhuzamot az Agendarius ta-
nításához.21 Feltűnőbb részleteit vegyük sorra. „Hogy az házaʃ-
ságról való tudománt könnyebben meg érchétek, és jobban eʃze-
tekbe vegyétek, leg elʃzʃzr azt kell meg mondanom, mi légyen à 
Házaʃság. A Házaʃság ʃzentség, és iʃtentöl rendeltetet tárʃaʃág, ki-
ben két ʃzemély, egy férfiú és egy aʃzʃzonyiállat, meg óldhatatlan 
ktéllel, törvény ʃzerént egybe köteleztetnek, hogy magzatokat 
nemzjenek, és fel tarchák iʃtenti félelembe, hogy egymáʃnak ʃe-
gétségl légyenek, és el távoztaʃsák az paráznaʃágot.”22 „Az há-
zaʃságis afféle tahát, mert külʃ jel vagyon benne, ki jegyzi az 
jegyzett iʃteni titkos dolgot. Jel az két ʃzemélynek láthatandó 
egybe adáʃa, és egybe ktelezéʃe melly ʃzokot mi nálunk lenni, kéz 

                                                 
19  Vö. Komáromi Csipkés Ágendája … (Lásd még a 14. jegyzetet.) 
20  Idézi Dienes Dénes: A bibliaolvasás gyakorlatának példái a 17. században. Col-

legium Doctorum. Magyar református teológia. III (2007): 69. 
21 Az Agendariusban, kiadásunkban a 124–131. lapon olvasható prédikációval az 
itt föntebb olvasható prédikáció több azonosan megfogalmazott részlete bi-
zonyítja, hogy az Agendarius házassági tanítása szintén Telegditől való.    

22 Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon és egyeb innepeken eʃztendoe altal, az 
Anyaʃzentegyhazba oluaʃni es predicalni ʃzoktanac, magyarazattyanac elʃeo resze …  
RMNy 374: 330. 



 
 

159 

fogáʃʃal, gyr váltáʃʃal, eʃkvéʃʃel.”23 „En ugymond az férfiú ʃzere-
tem ezt az Dorkó Aʃzʃzont, ʃzeretvén hozzám véʃzem házaʃtárʃúl. 
Az aʃzʃzonyiállat peniglen: ʃzeretem ez Iánoʃt, ʃzeretvén hozzá 
mégyek házas tárʃúl. Ez igéknek ki mondáʃában adatik iʃtentl 
malaʃzt  nékiek, ki meg erʃséti ket az egymáʃhoz való ʃzeretet-
nek, és kʃztk való egyeneʃʃégnek meg tartáʃára.”24 „Oly tárʃa-
ʃág peniglen a’ házaʃʃág, kiben az férfiú és az aʃzʃzonyiállat tr-
vény ʃzerént kteleztetnek egybe. Ez az ige, trvény ʃzerént ki re-
keʃzt minden trvéntelen lgyléʃt, ki ʃzokot lenni az paráznák k-
ztt, mert afféle ondokʃágot, ʃenki házaʃʃágnak nem nevezhet.”25 
Ezután hosszan fejtegeti a papi és szerzetesi nőtlenséget. ,.Itt egy 
illyen kérdés támad: Szabadé az papoknak és ʃzerzeteʃeknek meg 
házaʃodni avagy nem? Mi azt mondgyuk, hogy nem, némellyek 
peniglen azt untattyák hogy ʃzabad.”26 Néhány lap után folytatja. 
„Immár utólʃzor arról kelletik ʃzóllanunk, mi végre ʃzereztetet lé-
gyen ez à két ʃzemély kzt való tárʃaʃág. A végre mint ez elttis 
mondok, hogy magzatokat nemzjenek, és fel tárchák ket Iʃteni 
félelemben, hogy egymáʃnak ʃegétségül légyenek, és el távoztaʃ-
ʃák az paráznaʃágot. Az házaʃʃágnak azért elʃ oka az ʃzaporodás. 
Kirl igy ír Mojʃes. Meg áldá iʃten Adámot és Evát, és monda néki-
ek, nevekedgyetek és ʃokaʃodgyatok, és tlchétekbé az fldet. Ho-
lot nyilván jelenti, hogy à házaʃʃág az emberi nemzetnek ʃzapo-
rodáʃának trvény ʃzerént való eʃzkze. De nem chak à végre, 
hogy è fldn ʃokaʃodgyanak az fldi emberek, hanem hogy inkáb 
éppllyn az anyaʃzentegyház, nevekedgyék ʃzáma az Iʃten fiai-
nak, legyenek ʃokan kik iʃmérjék, féllyék és tiʃztellyék az Iʃtent. 
[…] 

Máʃodik oka a’ házaʃʃágnak ez, hogy à házas emberek egymáʃ-
nak ʃegétʃéggel légyenek, ez világi életnek terhét, nehéz vóltát, 
gondgyát, nyavalyáját, keʃerʃéget, nyomorúʃágát, egymás ʃegét-

                                                 
23 Az evangeliomoknac … uo: 332. 
24 Az evangeliomoknac … uo: 333–334. 
25 Az evangeliomoknac … uo: 335–336. 
26 Az evangeliomoknac … uo: 337. 
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ʃségével viʃellyék. Hogy ez igy légyen az Iʃtennek beʃzéde bizo-
níttya, mikoron Adámnak teremtéʃe után imezt monda. Nem jó az 
embernek egyedl lenni, teremchnk  néki hozzá haʃonló ʃegét-
ʃéget, és ugy teremté Evát az  teteme chontyából. 

Harmadik oka, az paráznaʃágnak eltávoztatáʃa. Látá Iʃten 
hogy hajlandó az ember à teʃti kivánʃágnak bé tltéʃére, annak-
okáért orvoʃságúl ʃzerzé néki a házaʃʃágot, hogy az ki nem bír k-
lmben magával, és az  teʃtét ugy meg nem zablázza, hogy az  
kivánʃágának ʃemmi réʃzében elęget ne tenne, vólna módgya ben-
ne, miképpen bn nélkl az ʃzaporétáʃnak dolgát chelekedhetné-
je: Az az, hogy ne lgydnéjék válogatás nélkl, mint az oktalan 
állat akár kivelis, hanem házaʃodnéjék meg, és élne Iʃten ʃzerént 
az  tárʃával.”27  

Az Agendarius házassági tanításának az említett toposzt (az 
asszony a férfi oldalából teremtetett) tartalmazó szakasza pedig 
így hangzik: „Chac tekenchenec Adamnac es Euanac terempteʃę-
re, elegge meg tanulhattyac abbol à hazas emberec, mind egyik-
nec, ʃ-mind masiknac mi legyen az  tiʃzti. Minekutanna Adamot 
teremptette volna Iʃten, terempte vegezetre Euatis. Terempte, 
mondom, Adamnac nem feiębl ʃem lababol, hanem oldalabol. 
Meg ielentuén az terempteʃnec modgyaual, hogy nem feie vgyan 
a ferfiunac az aʃzonyember, de nem labais, az az, nem rabia, ʃem 
ʃzolgaloia, hanem tarʃa. Ne emellye fel tahat magat à feleʃęg fer-
ienec flibe, hanem értuen hogy nem  annac, hanem az  neki 
feie, engedelmes legyen neki, es mint Sara Abrahamot Vranac 
hya tet. De megint à ferfiu ʃe verie à fldhz, ne tiporia laba ala 
felesęget, hanem ʃzerese, es vgy mint magahoz haʃonlo ʃegetet 
[!] bchllye.” 

Ugyanez megvan a prédikációban. „Továbbá az eggyeʃʃégnek 
meg maradáʃára igen haʃznos az rendnek meg tartáʃa. Hogy rend 
légyen à házas emberek kztt, és mindenik az  rendiben ma-
radgyon meg. Az férfiú feje az aʃzʃzonyembernek, tahát enged-
gyen az aʃzonyember az  férjének, tiʃztellye tet, urának híja, és 

                                                 
27 Az evangeliomoknac  … uo: 356–358. 
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ʃzolgállyon mint urának. Továbbá az aʃzʃzonyember à férfiúnak 
hozzá haʃonló és ʃegét tárʃa: annakokáért illik hogy à férfiúis ʃze-
reʃʃe feleʃégét, tiʃzteʃʃégben tarcha, ne úgy viʃellye magát hozzá 
mint ʃzolgájához, hane mint ʃzerelmes tárʃához. Chak tekínche-
nek Ádámnak és Evának teremtéʃére, meg taníttya az ket reá mi-
némü rendnek kell kʃztk lenni. Adámot teremté iʃten elʃzʃzr, 
Adámnak peniglen nem fejébl teremté az aʃzonyembert hogy fe-
je légyen Adámnak. De ʃem lábából, hogy ʃzolgáló leánya, hanem 
óldalából hogy tárʃa légyen. Ez a rend melynek meg kell a házas 
emberek kztt maradni” 28 Ugyanezt a toposzt idézem  Komáro-
mi Csipkés ágendájából és a Váradi Bibliába írt bejegyzésből. 

Komáromi Csipkés György Kéziratos bejegyzés a Váradi 
Bibliában 

Hogy ő az Istentől adattatott Fele-
ségét illendőképpen megbecsül-
je, szolgálójának és lába kapcájá-
nak ne tartsa; mert más a Feleség, 
más a szólgáló. Ember az ő hitves 
társát meg szokta becsülni. Isten 
is azért nem vévé lába csontját 
Ádámnak, és nem abból formálá 
az Évát, hanem középből, óldala 
csontját, és abból alkutá. Ezzel 
mutatván: hogy noha nem Asszo-
nya a Férfiúnak; mindazáltal nem 
is szólgálója, hanem társa. Hogy ő 
a feleségének mindenek ellen, 

Éva nem az Férfiunak  

feje csontyából teremtetett,  

hogy ne lenne fellyeb való  

az Asszonyi állat az Férfiúnal,  

sem nem az lábából,  

hogy ne lenne szolgája és rabja az 

Asszonyi állat az Férfiúnak. 

Hanem az oldal csontyából 

teremtetett,  

hogy lenne társa 

                                                 
28 Az evangeliomoknac … uo: 355–356. — Megtaláljuk ennek párhuzamát Telegdi 
Miklós kiskarácsonyi prédikációjában is:  „Az  tulajdon testét peniglen ʃoha 
ʃenki nem gyülli. Akarode érteni mint rízhetik meg a házas emberek az  
kʃztk való ʃzerelmét? Vgy ha a férfiú az  feleʃégét nem úgy tartya, mint 
ʃzolgáló leányát, hanem mint tárʃát, ugymint ki nem lábából, hanem ólda-
lából terẽtetet  néki: Megint ha az aʃzʃzony ember nem igyekezik azon hogy 
férjének paranchollyon, miért hogy nem fejébl teremté tet Iʃten az fér-
fiúnak, hanem ʃzolgál néki mint urának. Igy maradhat meg végig  kzttk 
az én tlem nékik adatot ajándék, az az, a ʃzeretet” (Az evangeliomoknac … uo: 
249–250).    
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minden igaz igyében, bajában, 
gyámola s óltalmazója légyen, 
mert feje ő néki. Hogy őtet igaz 
keresményével, amint az ő ren-
dek és állapotjok kívánja, illen-
dőképpen eltartsa, eledelit és ru-
háját kiszólgáltassa.   

az nyomorúságban  

és munkában,  

ezért hívatik segítőnek. 

 Komáromi Csipkésnél a házasulandók kikérdezése és a rövi-
debb esküformula összeolvad. A szertartás a következő elemekből 
épül fel:  

[1]  Házasulandók bejelentése a gyülekezetnek (publicatio). 
Nincs-e a felek között házassági akadály? 

[2]  Imádság a házasulandókért. 
[3]  Tanítás a házasságról, (a házasság értelmezése, textus 

nélküli tanítás, szereztetés, materia, forma, cél, causa 
finalis, etc., tisztség, kötelesség taglalása). 

[4]  Kérdések a házasságkötő felekhez (interrogatio), másnak el 
nem kötelezettségről és szándékról. 

[5]  Eskü elmondatása (iuramentum). 
[6]  Megáldás és elbocsátás (benedictio et admissio). 

A házassági eskü: 

Az igaz Isten, ki Atya, Fiú és Szent Lélek, tellyes Szent Há-
romság, egy bizony örök Isten, tégedet úgy segéljen, a te igaz hi-
tedben, hogy ezen a személlyen kívül, akinek mostan kezét fog-
tad (: kezén vagy :) másnak. Élő személynek, hitedet, kezedet, 
ajándékodat, házasságnak fejében nem adtad, ezt a személyt, aki-
nek mostan kezét fogtad (: kezén vagy :) szereted, szeretetből vi-
szed hozzád (: mégy hozzá :) Isten törvénye szerint örök fele-
ségül, és házastársúl, véle megelégszel, sem egészségében, sem 
betegségében, sem semminémű nyavajájában hitetlenül el nem 
hagyod; hanem valamig tisztességében megmarad, gondja vise-
lője, segétő-társa léssz. Isten téged úgy segéljen. 

Meghirdetés. 
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A predikácio[t] el végezvén vaʃárnapon hirdeßétek meg à hét béli 
innepeket és bjtket. Ha valamelly újonnan házaʃodó ʃzemélyek vannak 
megyétekben azokatis hirdeßétek meg. Ezt tanácsolja Telegdi Miklós 
a falvakon tanito együgyü jámbor egyházi embereknek a vasárnapi 
evangéliumokról elmondott postillái 1. kötetében (1577).29  Páz-
mány Péter itt idézett Rituale kiadásában a házasságkötés szer-
tartása (Ritus celebrandi Matrimonii Sacramentum) magyarul is tar-
talmazza a jegyesek meghirdetésének a föntebbihez igen hasonló 
formuláját, a házasulandók kikérdezését és a házassági esküt, az 
utóbbit itt latinra is visszafordítva.  

N. Jegyesek meghirdetése 

Notũ ʃit omnib. hîc preʃentib9, 
quòd N. vir, & N. mulier, ex tali 
vel tali familia, & Parochia, DEO 
adjuvante, intẽdunt inter ʃe 
contrahere Matrimoniũ. Pro-
inde monemus omnes & ʃin-
gulos, ut ʃi quis noverit aliquod 
conʃanguinitatis, vel affinita-
tis, aut cognationis ʃpiritualis, 
vel quodvis aliud impedimen-
tum inter eos eʃʃe, quod Matri-
monium contrahendũ invicem 
impediat, illud quàmprimùm 
nobis denuntiare debeat.   

Tudva légyẽ mindeneknél kik it je-
len vañak, hogy N. N. Iʃtennek ʃe-
gétségébl akarja magának házas-
tárʃúl venni N. N. aʃzonyt. Annak-
okáért intnk mindeneket, hogy, 
ha valaki ezek kzt valami atyafi-
ságot, sógorságot, komaságot, vag’ 
egyéb akárminém akadékot tud-
na, mely-miat ezek-kzt a’ Házaʃ-
ság meg nem lehetne; azt mennél 
hamaréb adgya értéʃnkre. 

Et hoc admonemus primo (ʃi 
fuerit prima:) vel ʃecundo (ʃi 
fuerit ʃecũda:) vel tertio (ʃi fu-
erit tertia denuntiatio.) 

Erre pedig intnk Elʃzr (ha ez 
az els ki-hirdetés:) Máʃodʃzor 
(ha a’ máʃodik:) Harmadʃzor (ha 
ez a’ harmadik hirdetés).30 

                                                 
29  Az evangeliomoknac …  magyarazattyanac elʃeo resze … RMNy 374: c3b. 
30  Rituale Strigoniense, seu formvla agendorvm in administratione sacramentorum ac 

ceteris Ecclesiae publicis functionibus. Jussu et authoritate … Petri Pazmany archi-
episcopi … Pozsony, M. DC. XXV, typ. Societatis Jesu. RMNy 1346: 147–148.  
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2) Házasok kikérdezése31 

Sac: Quod est tibi nomen? Ki neved? 

Sponʃus: Ioannes, vel N. Sponʃa: 
Catharina, vel N. 

Iános, a’ vagy N. 
Katalin, a’ vagy N. 

Sac. N. Interrogo te ʃub obliga-
mine fidei tuæ Chriʃtianæ, fa-
tearis verè, An cuipiam obli-
gaveris te ad Matrimoniũ, præ-
ter hanc honeʃtam perʃonam 
hunc honeʃtum N. N. & an pro-
miʃeris alicui alteri, quòd velis 
eam ducere in Uxorem?  
Eum accipere in Maritum?   

N. Kérdlek tégedet a’ te kereʃz-
tyén hitedre, mond-meg iga-
zán, Nem ktelezted-e maga-
dat valakinek máʃnak házaʃság-
ra, e’ tiʃztességes jámbor ʃze-
mélynek kivlle: a’vagy nem 
tettél-e egyébnek fogadáʃt, 
hogy tet házas-tárʃul el akar-
nád venni?  
Házas tárʃul hozzá mennél? 

Sp. Non. Nem. 

Sac. Amáʃne hanc honeʃtam 
perʃonam? hunc honeʃtum N. N.  

Szereted-e ezt a’ tiʃzteʃséges 
jámbor ʃzemélyt?  

Sp. Amo. Szeretem. 

Sac. Viʃne illa accipere in tuam 
legitimam Uxorem? Illum tuum 
legitimum Maritum? 

Akarod-e Akarʃz-e  
házaʃtárʃul hozzád venni? Hoz-
zá menni? 

Sp. Volo. Akarom. Akarok. 

Sac. Rurʃum ʃub obligamine fi-
dei ex te quæro, An non ʃit in-
ter vos aliqua cõʃanguinitas, 
Affinitas, cognatio ʃpiritualis, 
vel quidpiam aliud, propter 
quod Matrimonio jungi non 

Még-is hitedre kérdlek,  
Nincʃen-e ti-kzttetek valami 
atyafiság, sógorság, Komaság, 
a’ vagy egyéb oly dolog, mely-
miat házaʃságra egybe nem 
adathatnátok? 

                                                 
31 Rituale Strigoniense …  RMNy 1346: 150–151. 
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poʃʃitis? 

Sp. Non eʃt. Nincʃen. 

3) Esküszöveg32 

Sacerdos. Sic te DEUS adjuvet, Iʃten tégedet ugy ʃegéllyen, 
Sp. Sic me DEVS adjuvet: Iʃten engemet ugy ʃegéllyen: 
Sacer. Beata Virgo Maria, Bóldog Aʃzʃzony   
Sp. Beata Virgo Maria: Bóldog aʃzony: 
Sac. Et omnes Sancti Dei, Es Iʃtennek minden Szenti, 
Sp. Et omnes Sancti Dei: Es Iʃtennek minden Szenti: 
Sac. Quod hanc honeʃtam 
perʃonam amas,  
hunc honeʃtum amas 

Hogy e’ tiʃzteʃséges jámbor ʃze-
mélyt ʃzereted 

Spon. Quòd hanc honeʃtam 
perʃonam hunc honeʃtum N. N. 
amo: 

Hogy e’ tiʃzteʃséges  
jámbor ʃzemélyt ʃzeretem:  

Sacerd. Amando accipis  
in tuam legitimam Uxorem, 
tuum legitimum Maritum, 

Szeretvén hozzád véʃzed 
házasʃ-társúl,  

Spon. Amando accipio in meam 
legitimam Uxorem: 
meum legitimum Maritum: 

Szeretvén hozzám véʃzem  
házaʃ-tárʃul 

Sac. Juxta divinam 
ordinationem, 

Iʃtennek rendeléʃe-ʃzerént, 

Sp. Juxta divinã ordinationẽ: Iʃtennek rendeléʃe ʃzerént: 
Et ʃanctæ Matris  
Eccleʃiæ ritum, 

A’ Kereʃztyén Anyaʃzentegy-
háznak ʃzokáʃa-ʃzerént, 

Sp. Et ʃanctæ Matris  
Ecclesiæ ritum: 

A’ Kereʃztyén Anyaʃzentegyház-
nak ʃzokáʃa-ʃzerént: 

Sac. Et quod illam illum Es hogy tet el nem hagyod,  

                                                 
32 Rituale Strigoniense …  RMNy 1346: 156–157. 
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non deʃeres:  
Sp. Et quod illam illum 
non deʃeram 

Es hogy tet el nem hagyom: 

Sa. Tuâ & illius vita durante, Hóltodiglan ’s hóltaiglan, 
Sp. Meâ & illius vita durante: Hóltomiglan ’s hóltaiglan: 
Sac. In ullâ neceʃʃitate, Semminémü nyavalyájában, 
Sp. In ullâ neceʃʃitate: Semminemü nyavalyájában: 
Sa. Ita te Deus adjuvet, Iʃten tégedet ugy ʃegéllyen, 
Sp. Ita me Devs adjuvet. Iʃten engemet ugy ʃegéllyen. 

 A házassági eskü az Agendariusban latinul nem, csak magya-
rul található meg. Az eskető pap második, a vőlegény és a meny-
asszony első személyben mondja.  

Sacerdos  Sponsus |Sponsa| 

Iʃten tegedet vgy ʃegellyen; 
Boldog aʃzony. 
Iʃtennec minden ʃzenti, 
hogy è tiʃzteʃséges ʃzemélyt 
ʃzereted. 
|Hogy è iambort ʃzereted.| 
Szeretuen hozzad veʃzed  
hazas tarʃul. 
|Szeretuen hozzá meǵ 
hazas tarʃul.| 
Iʃteǹec rendeleʃe ʃzerent. 
A kereʃztyen 
Anyaʃzentegyhaznac  
ʃzokaʃa ʃzerent. 
Es hogy tet el nem hagyod. 
Holtodiglan ʃ–holtaiglan. 
Seminem nyaualyaiaban.33 
Iʃten tegedet vgy ʃegellyen. 

Iʃten engemet vǵ ʃegellyen. 
Boldog aʃzony. 
Iʃtennec minden ʃzenti, 
hogy è tiʃzteʃseges ʃzemelyt 
ʃzeretem. 
|Hoǵ è iambort ʃzeretem.| 
Szeretvęn hozzam veʃzem 
hazas tarʃul. 
|Szeretuen hozza megyec  
hazas tarʃul.| 
Iʃtennek rendelése ʃzerént, 
A kereʃztyen 
Anyaʃzentegyhaznac  
ʃzokaʃa ʃzerent. 
Es hogy tet el nem hagyom. 
holtomiglan ʃ–holtaiglan, 
Seminem nyaualyaiaban. 
Iʃten engemet vgy ʃegellyen. 

                                                 
33  A menyasszony esküjében nyavolyaiaba. 
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Szó szerint ugyanez van a Rituale Strigoniense (1625) lapjain, 
amint ezt föntebb már láttuk.34  

A református esküformula alakulását Milotai Nyilas István 
(1571–1623) Ágendájának megjelenése (1621) óta követhetjük.35 Ő 
debreceni diáksága idejére hivatkozik, amikor a város prédiká-
toraitól gyakorlatban tanulta el szertartási ismereteit a 16. század 
végén. Ez szóbeli és kéziratos hagyományozást jelent, nyomtatott 
szertartási kézikönyv létezéséről nem tudunk abból az időből. 
Heltai Gáspár Ágendájának (1550)36 is csupán a 2. bővített kiadását 
ismerjük (1559).37 Melius Juhász Péter vázlatos megjegyzéseket 
fűz a szertartások értelmezéséhez. Ez a Válogatott praedikatioc38 
függelékként jelent meg, a címlap így jelzi: Vgian ezen Praedikatioc 
vegebe à kereʃteleʃnec, Vr vaczoraia oßtogatasnac, eʃkteʃnec es egyeb 
egy hazi rend tartaʃnac igaz moggya … Vélekedését nem tekinthetjük 
kiságendának sem. Beythe István Ágendája rokon a Heltaiéval, 
nyelvi szempontból is érdekesség.39 Milotai Nyilashoz szövegi 
azonosságokat nála nem találunk.  

Esketéskor viszont mai napig ugyanazon 17. századi formula 
használatos a református szertartásban, ebből a föntebb említett 
17-18. századi toldalék később eltűnt. 

IPI 
V 

                                                 
34  Rituale Strigoniense …  RMNy 1346: 156–158. 
35  RMNy 1251, RMNy 1270; vö. Fekete Csaba: Milotai Nyilas István Ágendájának 
változatai. Református Egyház LXI (2009): 131–140. 

36 [Agenda …] RMNy 85. 
37 Agenda, az az szentegyhazi chelekedetec … RMNy 154.  
38 RMNy 196 [2]. — Lásd ehhez a kérdéshez Czeglédy Sándor: Méliusz Ágendája 
és himnológiai tevékenysége. Studia et Acta Ecclesiastica II. Budapest, 1967. 
353–391. Czeglédy szintén Meliusz Juhász Péter »úgynevezett Ágendájáról« 
értekezik. 

39 Mikeppen az koroztyéni gyeuleközetben az köröztségöt, vr vachorayat … zolgáltas-
sanak az egy házi tanijtok … RMNy 517.  
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1621 és 162240 165341 

Az igaz Iʃten, ki az Atya,  
az Fiu, az ßent Lélek 
tellyes ßent Haromʃag  
egy bizony rk Iʃten 
tegedet ugy ʃegellyen  
az te igaz hitdben, 
hogy az kezeden lev  
ßemelt ßereted 
ßeretetedbe hozzad veßed  

rk feleʃegl, 
es hogy azt (tet)  
holtodiglan, holtaiglan, 
ʃem egeʃʃęgeben,  
ʃem betegʃegeben, 
sem ʃemminem nyavalyajabā 
hittlenl el nem hagyod 
vele  
trß ßenvetz: 
Iʃten teged ugj ʃegellyẽ. 

Az igaz Iʃten, ki az Atya  
a’ Fiu, a’ Szent Lélek,  
tellyes ʃzent Háromság  
egy bizony rk Iʃten  
tégedet ugy ʃegéllyen,  
a’ te igaz hitedben,  
hogy a’ kezeden lév  
ʃzemélyt ʃzereted,  
ʃzeretetedben hozzád veʃzed  
(hozzá mégy)  
rk feleségl,  
és hogy azt (tet)  
holtodiglan, holtáiglan,  
sem egéʃségében,  
sem betegségében,**  
ʃem ʃemminém nyavalyájában 
hitetlenl el nem hagyod,  
véle meg-elégʃzel,*  
trʃz, ʃzenvetʃz:  
Iʃten téged(et) ugy ʃegéllyen. 

Milotai Nyilas István Ágendájának 1680. évi kiadásban az el-
térés csupán ennyi (a leányzó esküje korábban is hajszálnyira kü-
lönbözött, a csillagozás, * és ** ezeket a toldalékokat jelzi): * () 
véle meg-elégʃzel. Már 1713-ban van egy későbbi pótlás (ezt már a 
17. szádban használhatták, Komáromi Csipkés másolataiban is 
megvan), gondja keletkezett emiatt Erdélyben a főkonzisztorium-
nak, rosszallotta a helytartótanács, mikor a Backamadarasi Kis 
Gergely-féle Ágenda megalkotását tárgyalta az ottani zsinat: ** 

                                                 
40  Agenda, az az anyaszentegyhazbeli szolgálat szerént valo czelekedet, melyben az Vy 

Testamentomnak ket sacramentomának; Az szent keresztségnek es az Vr vaczo-
rájának ki szolgaltatásának es az házasulandoknak egjbe adattatásoknak mogya meg 
iratik… Kolozsvár, 1621 és 1622. RMNy 1251, RMNy 1270: 309–310. 

41 Agenda … Várad, 1653. RMNy 2505: 226. 
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ʃem bóldog, ʃem bóldogtalan állapotjában, sem ʃemminemü nyavalyá-
jában el-nem hagyod, valamdeddig Tiʃzeteʃségében, ’s Tiʃztaságában, 
meg-marad. — Erre a (később el is hagyott) bővítményre vonat-
kozott a föntebb említett, Althann Mihály Frigyes váci püspök 
Mezőtúron levélbe foglalt tilalma 1718-ban.42  

Milotai Nyilas részletesen tárgyalja a házasságkötés több kér-
dését, az esküvés szükségességét is. „Az mi Magyarink Confeʃʃio-
ia ezt az kerdeʃt igen nijlva tanittya es azt mondgya, hogy az utol-
so idnek ßkʃege ketelemiti [!] arra az egjhazi ßolgakat, hogy az 
Hazaʃokat hittel kʃʃeg [!] egybe, hogy az eggyeʃseg erʃʃeb le-
gyen.”43 Telegdi Agendariusának megokolása erőssen hasonló. Me-
lius Juhász Péter korának hitvallására utal, ez az 1562-es Confessio 
Catholica, amely szintén igent mondott az esküre.44  

Samarjai Máté János (1585–1652) ceremoniás könyvében a 
házasulandók kikérdezése és esketési formulája szinte azonos az 
előbbiekkel, szövegében nincs változtatás, csupán más kereszt-
neveket és körülményeket említ.45 

1) Kérdések és feleletek: 

1. Téged Péter, (ha oly bcslletes ʃzemély, Péter Uram) 
kérdlek az egy él Iʃtenre, és a’ te krʃztyén igaz hitedre, hogy ha 
valakinek máʃnak, ez Anna Aʃzʃzony kívl, (ha zvegy leénd, igy 
kel a’ kérdéʃt intézni) ha e’ moʃtani zvegységedben, ez Anna Aʃz-
ʃzony kívl, valakinek máʃnak adatad-é kezedet hitedet a házaʃság 
fejében: avagy ; Kteleʃzted-é magadat valakinek máʃnak házaʃ-
ságra, e tiʃzteletes ʃzemélynek kile? Avagy; Nem tettél-é egyéb-
nek fogadáʃt, hogy tet házas tárʃul el veʃzed? 

Felel a’ férfiu, s-ezt mondgya: Nem adtam: avagy; Nem kte-
leʃztem: avagy; Nem tettem fogadáʃt.  

                                                 
42 Lásd a részleteket Kolumbán Vilmos József: Backamadarasi Kiss Gergely. Ko-
lozsvár, 2005. 160–162. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 15.) —
Althann püspök tilalmát lásd a 154. lapon.  

43 Agenda … RMNy 1270: 312. 
44 Confessio catholica … RMNy 176. 
45 Az helvetiai vallason levö ecclesiaknak egyhazi ceremoniajokrol es rend tartasokrol 

valo könyvetske. Lőcse, 1636. RMNy 1654: 122–123. 
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2. Iʃmétlen azt kérdem tled, azon igaz krʃztyén hitedre, 
ha tudodé valami vér ʃzerént valo atyafiuságodat, rokonságodat, 
avagy ʃogorságodat ez Anna Aʃzʃzonyal? 

Felel a’ Férfiu, s-ezt mondgya: nem tudom. 
3. Azt kérdem tled, jo Péter Uram, ha ʃzereted-é ez Anna 

Aʃzʃzonyt?  
Felel: Szeretem. 
4. Azt kérdem, ha akarod-é hozzád venni ez Anna Aʃzʃzonyt, 

Iʃten trvénye ʃzerént, éltig valo házas tárʃul? 
Felel: Akarom. 
1. Haʃonloképpen téged-is, jo Anna Aʃzʃzony, az egy él Iʃ-

tenre és a te igaz hitedre kérdlek, ha valakinek máʃnak (ha zvegy 
Aʃzʃzony, igy kérdgyk, ha e’ moʃtani zvegységedben) ez Péter 
Urad kívül, adtad-é kezedet hitedet a házaʃság fejében? 

Felel a’ leánzo, avagy aʃzony ember: Nem adtam. 
2. Máʃodʃzor tüled-is azt kérdẽ, ha nincse-é tudomáʃod ʃze-

rént, ez Péter Uraddal valami vér ʃzerént valo atyafiuságod, ro-
konságod, és ʃogorʃágod? 

Felel: Nincsen. 
3. Szereted-é ez Péter Uradat? 
Felel: Szeretem. 
4. Akarʃz-é hozzá menni, Iʃten trvénye ʃzerént, éltig valo 

házas tárʃul? 
Felel: Akarok. 

2) Esküvésnek formája.46 

Mond az Egyházi ember: Fogjátok immár egymás kezét, és 
mondgyátok utánnam a’ hitet. Mondgyad elsben jo Péter Uram: 

Iʃten téged ugy ʃegéllyen Atya, Fiu, Szent Lélek, Szent Három-
ság egy bizony Iʃten, hogy ez Anna Aʃzʃzont ʃzereted, és az Iʃten-
nek ʃzent trvénye ʃzerént, éltig valo házas tárʃul hozzád véʃzed, 
és holtodig, s-holtáig, ʃemmi nyavalyájában, ʃem jo ʃzerencséjé-

                                                 
46 Az helvetiai … rend tartasokrol  … RMNy 1654: 136. 
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ben, ʃem gonosz szerencsétlenségében, el nem hagyod, minden-
ben gondgyát viʃeled, Iʃten tégedet ugy ʃegéllyen. 

Haʃonloképpen te-is, jo Anna Aʃzʃzony, mond utánnam: 
Iʃten téged ugy ʃegéllyen, Atya, Fiu, Szent Lélek, Szent Há-

romság egy bizony Iʃten, hogy ez Péter Uradat ʃzereted, és az Iʃ-
tennek ʃzent trvénye ʃzerént, éltig valo házas tárʃul hozzá mégy, 
és holtodig, s-holtáig, ʃemmi nyavalyájában, ʃem jo ʃzerencséjé-
ben, ʃem gonoʃz ʃzerencsétlenségében, el nem hagyod, mindenbẽ 
gondgyát viʃeled, Iʃten tégedet ugy ʃegéllyen. 

H 

2. Kiközösített (vezeklő) visszafogadása és  
eskütétele 

iközösítettek (vezeklők) feloldozó (visszafogadó) szertar-
tásában47 is van magyar nyelvű eskü. Pázmánynál sem ta-
láljuk latin megfelelőjét. Szó szerint egyezik azzal, amit az 

Agendarius a 115–116. lapján közöl. Református szertartásban ez 
ilyen szöveggel nem maradt meg. 

Iʃten tégedet ugy ʃegéllyen, Bóldog Aʃzony, és mind a’ tb 
Szentek, hogy ennek-utána, a’ te Egyházi Birád-elt trvényhez 
állaʃz; az Anyaʃzentegyháznak engedelmes léʃz; és a’ mit trvény-
ʃzerént te-néked a’ Biro parancʃol, azt meg-miveled: Iʃten tégedet 
ugy ʃegéllyen.  

Illetve: 

Iʃten tégedet ugy ʃegéllyen, Bóldog Aʃzony, és mind a’ tb 
Szentek, hogy ennek-utána, engedelmes léʃz az Anyaʃzentegyház-
nak, és a’ te Lelki páʃztorodnak: és Iʃtennek ʃegétségével, megól-
talmazod magadat efféle vétektl, mellyért ezúttal átokba eʃtél 
vólt: Iʃten tégedet ugy ʃegéllyen.48 

                                                 
47 A feloldozó szertartás tulajdonképpen püspöki rítus.  
48 Rituale Strigoniense …  RMNy 1346: 61. 
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Samarjai Máté Jánosnál és Komáromi Csipkés Györgynél 
egyaránt csak imádságot találunk ezen a helyen, és intelmet, 
amely a vezeklőnek is, de a gyülekezetnek is szól. Milotai Nyilas 
István feloldozó szertartást nem is említ.  

FkF 
F 

3. Eucharisztia és hitvalló kérdések 

amarjai Máté Jánosnál is vallástétel hangzik el az Úrvacsora 
szertartásában. Ez a pfalzi típusú, Milotai Nyilas-féle szer-
tartásban a confessio generalis és confessio specialis miatt 

ugyanígy nem található meg. Azt látjuk ebből, hogy a Dunántúlon 
folytatódott az Agendarius által felölelt szertartási hagyomány, 
ezt a következő szövegszerű kapcsolat szemlélteti:   

Mivel hogy ez igék által, e’ kenyér és bor meg ʃzenteltettenek 
immár, ugy hogy ezekkel egyt valoságoʃʃan, és minden bizony-
nyal adattatik JESUS Vrunknak idvzét ʃzent teʃte és vére, bne-
inknek bocsánattyára, és rk életnkre. 

Azért tegyetek vallást Iʃten elt a’ ti hitetekrl: 
Hiʃzitek-é azt, hogy ebben a’ Sacramentomban adgya tinék-

tek az Vr JESUS Chriʃtus az  ʃzent teʃtét vérét bneiteknek bocsá-
nattyára, és llktknek rk idvʃségére? 

Felelnek a’ hivek: Hiʃzʃzk.49 
Az Agendarius 126. lapján ennek előzményét ilyen alakban ta-

láljuk: 
Hiʃziteke hogy è ʃzentsegbe à Chriʃtus Ieʃuʃnac ʃzent teʃte, es 

ʃzent vére50  bizonyal ielen vagyon? 
Mondgyatoc feienkęnt. Hiʃzc. 

                                                 
49 Az helvetiai … rend tartasokrol  … RMNy 1654: 111. 
50 Sajtóhiba: veré 
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Nem bizonyos, hogy úgy és azért történt a formula szövegé-
nek szinte változatlan megőrzése, amint és amiért ezt Kathona 
Géza véli föntebb idézett monográfiájában, tudniillik hogy Sa-
marjai Máté János átvette volna, különösen más gyakorlat helyett 
újításként vette volna át ennek a kérdésnek és feleletnek a szö-
vegét. Inkább megörökített valamilyen dunántúli, esetleg csak 
szűkebb területen, a Csallóközben rögzült szertartási megszokást. 
A szóhasználatra mindmáig jellemző, hogy már ekkor és később 
is sákramentom/sákramentum szakkifejezést használtak a reformá-
tusok, néhol teljesen elhagyták, másutt igen megritkult a szentség 
és gyónás emlegetése. 

4. Keresztelési hitvallás és ellenemondás az ördögnek  

ereszteléskor elhangzik az ördögnek ellenemondás for-
mulája, ez szintén megvan magyarul is Pázmány Rituale 
Strigoniense kiadásában. 51  Szó szerint megegyezik az 

Agendarius szövegével. 

Quis vocaris? Reʃp: Patrin: 
Ioannes, vel Catharina, &c. 

Ki neved? 
Iános, vagy Katalin, &c. 

Sacerdos pergit interrogã:  
N. Abrenuntias Satanæ? 

N. Ellene mondaʃz-e az rdgnek? 

Reʃp: Patrin: Abrenuntio. Ellene mondok. 

Sacerd. Et omnibus  
operibus ejus? 

Es minden cʃelekedetinek? 

Patrin. Abrenuntio. Ellene mondok. 

Sac. Et omnibus pompis ejus? Es minden pompáinak? 

Patrin. Abrenuntio. Ellene mondok. 

                                                 
51 Rituale Strigoniense …  RMNy 1346: 14–15. Ordo Baptismi Parvulorum. 
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Sac. N. Credis in DEUM  
Patrẽ omnipotentem, 
creatorem cæli & terræ? 

N. Hiʃz-e à mindenhato Atya Iʃ-
tenben, menynek és fldnek te-
remtjében? 

Patri. Credo. Hiʃzek. 

Sac. N. Credis in IESUM Chri-
ʃtum, filium ejus unicũ, Domi-
nũ noʃtrũ, natum, & paʃʃum? 

N. Hiʃz-e IEsus Kriʃtusbã, � egy 
fiában, mi Vrúnkbã, ki e’ világra 
ʃzletett, és kínt halált ʃzenvedett? 

Patr. Credo. Hiʃzek. 

Sac. N. Credis in Spiritũ ʃanc-
tum, Sanctã Eccleʃiã Catholicã, 
Sanctorum communionem, re-
miʃʃionem peccatorum, carnis 
reʃurrectionem, vitam æternã: 

N. Hiʃz-e Szent lélekben, kznʃé-
ges Kereſztyén Anyaʃzentegyhá-
zat, ʃzenteknek eggyeʃségét, b-
nknek bocsánattyát, teʃtnek fel-
támadását, rk életet?  

Patr. Credo. Hiʃzek. 

Későbbi ismétléskor csak az első és az utolsó kérdés–felelet a 
többlet.52  
Sac. Eʃtne Infans baptizatus? Meg-kereʃzteltetett-e e’ gyermek? 
Reʃp. Patrin9. vel Matrina. Non. Nem. 

……… ……… 
N. Vis baptizari? N. Akarʃz-e kereʃztelkedni? 

Reʃp. Patrin: Volo. Akarok. 

Milotai Nyilas Istvánnál és a pfalzi hagyományt követőknél ez 
hiányzik, megvan azonban Samarjai Máté Jánosnál (Vallás és fo-
gadás tétel). Itt szintén találunk párhuzamokat és szövegi egye-
zést.53 

Mond az Egyházi ember: 

                                                 
52 Rituale Strigoniense …  RMNy 1346: 20–22. 
53 Az helvetiai … rend tartasokrol  … 71. RMNy 1654. (Lásd a 43. jegyzetet is.) 
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Immár e’ gyermek képében, krʃztyén Komák, tegyetek val-
láʃt és fogadáʃt a krʃztyén hit fell. 

Péter, (avagy Katalin) Hiʃz-é az egy Iʃtenben, mindenhato 
Atyában, menynek és fldnek teremtjében? 

Felelnek a’ Komák, és ezt mondgyák: 
Hiʃzen. 
Péter, hiʃz-é a’ Jeʃus Chriʃtusban, az Atya Iʃtennek egy Fiában, 

mi Urunkban, &c. 
Hiʃzen. 
Péter, hiʃz-é a’ Szent Lélek Iʃtenben: 
Hiʃzen. 
Hiʃz-é egy kznʃéges krʃztyén Anyaʃzentegyházat, Szen-

teknek eggyeʃségét, büneinknek bocsánattyát, teʃtünknek fl tá-
madáʃát, és az rk életet? 

Hiʃzen. 
Akarʃz-é e’ hitben meg krʃztlkdni? 
Akar.  
E’ hittel ajándékozza meg Iʃten e’ kiʃded gyermecskét, mely-

ben  fl nevelkedvén, jvendben a’ maga ʃzájával teʃzẽ valláʃt 
arrol. Azért ti, krʃztyén Atya és Komák, e’ moʃtani fogadáʃtok 
ʃzerént, eben a’ hitben nevellyétek Iʃtennek e’ gyermecskét.  

Krsztlés. 
Mostan immár hozzátok ide a’ gyermecskét a’ krsztviz f-

liben. 
Péter, krsztllek tégedet Atyának (akkor két szve marok-

kal a’ vizet fl merétvén a gyermecskének fején alá bocsáttya) 
Fiunak (másodszor a vizet fején alá bocsáttya) és a’ Szent Lélek Úr 
Istennek nevében, (harmadszor-is a vizet fején alá bocsáttya).54 

HWH 

W 

                                                 
54 Az helvetiai … rend tartasokrol  … RMNy 1654: 52–55. 
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5. Confessio generalis 

evezetes szakasza az Úrvacsora református szertartásának 
a föntebb már említett, 16. századi, vagy (feltehetően) még 
korábbi eredetű  Confessio generalis. Milotai Nyilas István 

óta az alább említett egyetlen változtatással napjainkig folyama-
tosan használatos. Még 17. századi puritánjaink is változatlanul 
meghagyták. Más szövegváltozata található Samarjai Máté János-
nál, ennek használata később kiveszett, vagy csak kéziratos, 
egyelőre felderítetlen emlékei lappanganak. 

Milotai Nyilas István (1621) Samarjai Máté János (1636) 

rk mindenhato felʃęges 
Vr Iʃten: En ßegeny meg nyo-
morodot bns ember vallást 
teßek te ßent felʃęgednek elt-
te.  

Gyonom tenéked kegyel-
mes Iʃtenem, mert te vagy en-
ékem Uram, teremtm, te vagy 
ennékem édes meg válto ʃ-id-
vzét Iʃtenem: 

Mert en tegedet megh ban-
tottalak ʃok fertelmes bnm-
mel, ugy mint, gonoß ßomal, 
ßandekommal, lataʃommal, 
hallaʃommal, irigyʃegemmel, 
mordsagommal, ßitkos atkos-
voltomal, harag tartaʃommal, 
hamiʃsan Htmet gyakran 
mondasommal, te ß. paran-
csolaidat meg nẽ tartaʃommal, 
fęle-baratimhoz valo engedet-
lenʃegemmel, es gyllʃegem-
mel, az te ß. ajandekiddal valo 
gonoßul éleʃemmel, kereztye-
ni tißtemben es hivatalomban 
valo reʃten el jaraʃommal: 

Vagyok bns ʃzent flʃé-
gednek eltte, vakságomban, 
hitetlenségemben, békételen-
ségemben, te benned valo két-
séges voltomban, réghi nagy 
sok bálvány imádásomban, az 
én testemnek frtelmes voltá-
ban, szentséges nevedet segít-
ségül nem hivásomban, háláa-
datlanságomban, te szentsé-
ges igédet buzgo lélekkel nem 
tanulásomban, és mindenném 
engedetlenségemben: ʃzom-
ban, ʃzándékomban, látáʃom-
ban, haláʃomban, irégyʃégem-
ben, rágalmas voltomban, ʃzit-
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Ezekkel es tbb meg ßam-
lalhatatlan ʃok titkos es nyíl-
van valo vetkeimmel tegedet 
en Iʃtenemet meg bantottalak: 
melto haragra es boßßuállaʃra 
inditottalak. 

 

kos, átkos voltomban, harag 
tartáʃomban: az én hitemet ha-
miʃʃan mondáʃomban, te ʃzent 
parancsolatidat meg nem tar-
táʃomban, és mindenném tit-
kos és nyilván valo bneimben, 
Hagyom és vallom ʃzent flʃé-
gednek eltte bnʃsé ma-
gamat: ʃzánom, bánom minden 
gonoʃz bneimet: 

De mivel hogy egyedl 
csak te vagj az meg ter b-
nʃkn knyrl Iʃten; annak-
okaért alazatoʃsã knyrgk te 
ß. felʃęgednek, hogy à te igaz 
igereted ßerint, meljbe azt fo-
gattad mi-neknk, hogj vala-
mely oraban à bns ember te 
hozzad fel kiáltand, meg halga-
tod, es az  álnokʃagirol tbbe 
meg nem emlekezel, bocsad [!] 
meg az en bneimet az te ße-
relmes fiadnak vére hullaʃaval 
moʃd el bneimnek rutʃagat, 
artatlanʃágával fedezgeʃsed vét-
keimnek fertelmet. 

De kérem te ʃzent flʃége-
det, mint Uramat, teremtmet, 
és ennékem kegyelmes irgal-
mas Iʃtenemet, hogy a’ te áldot, 
idvzét sz. Fiadnak, a’ mi 
Urunk Jeʃus Chriʃtuʃnak, az  
keʃerves kénʃzenvedéʃeért, ár-
tatlan haláláért, dicsséges fl-
támadásáért, légy kegyelmes, 
légy irgalmas ennékem sze-
gény meg nyomorodot bns 
embernek, bocsásd megh az én 
bneimet, melyekkel ʃzent fl-
ʃégedet megbántottam volt,  

Teremts uy ßivet lelket 
Vram en bennem, es az ß. Le-
lek Vr Iʃtent ne ved el en tlem, 
de ʃt inkab reßeltes az ß. Lelek 
Iʃtennek ajandekiban, es ßen-
tely meg lelkemben teʃtemben, 
hogj leheʃʃek melto vendeg az 
te ßerelmes fiadnak aßtalanal, 
es reßeʃlheʃʃek azokban az 

És adgyad a’ Sz. Lélek Iʃten-
nek ajándékát, kinek általa 
épécs fl én bennem az én meg 
romlot terméʃzetemet. 

Uram Iʃten adgyad a’ te 
ʃzent ajandékodat, hogy az én 
bneimet igazán gyllheʃʃem, 
és azokat valoságoʃʃan el hagy-
haʃʃam; tégedet rk Iʃten min-
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jokban, mellyeket az  teʃtenek 
tredelmeʃʃegevel, vérenek 
hullaʃaval ßerzet,  
 

deneknek fltte ʃzeretheʃʃe-
lek, és felebarátomat akképpen 
mint ennen magamat: Adgyad 
Uram Iʃten, hogy rendelheʃʃem 
az én életemet a te parancsola-
tid ʃzerént, és élheʃʃek e’ vilá-
gon tenéked tiszteʃʃégedre, fe-
lebarátomnak elömentére, és 
llkmnek rk idvʃʃégére:  

hogy tißta ß. artatlan életet 
élvén holtom utan meheʃʃęk [!] 
bé az bóldogʃagban, melyben 
élß, es uralkodol az te ßent 
Fiaddal, az ß. Leleknek eggjeʃ-
segeben, mind rkke.  
Mi-Atyank, &c.55    

Adgyad Uram Iʃten, tené-
ked tiʃzteʃʃégedre, mind hol-
tom napiglan hálát adhaʃʃak, 
holtom után menyorʃzágban 
tégedet láthaʃʃalak, és rkké 
dicsérheʃʃelek. Halgas meg min-
ket, kegyelmes édes Atyánk Iʃ-
tenünk, e’ mi knyrgéʃünk-
ben, igaz igéreted és fogadásod 
ʃzerént, a’ te áldot idvzit ʃze-
relmes Szent Fiadnak, a bn-
ʃkért ként halált ʃzenvedet Úr 
JESUS Chriʃtuʃnak érdemeért, 
Amen. Ugy legyen.  

Mi Atyánk, &c. Hiʃzek egy 
Iʃtenben, &c.56 

Az 51/50. zsoltár eme versének krisztianizáló dogmatikai ér-
telemben való fordítása: az ß. Lelek Vr Iʃtent ne ved el en tlem 
ugyanígy található meg a kéziratos graduálokban.57 Csupán eny-

                                                 
55 Agenda … RMNy 1270: 52–55. 
56 Az helvetiai … rend tartasokrol  … RMNy 1654: 107–108. 
57 Fekete Csaba: Az Öreg graduál ötvenegyedik zsoltárának forrása. Tanulmá-

nyok a magyar egyházi nyelv története köréből. Szerk. A. Molnár Ferenc – M. 
Nagy Ilona. Debrecen, 2003. 139–147. (Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár. 
Kiadványok 4.) 
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nyit változtatott meg a 20. századi revízió a Ravasz László-féle 
Istentiszteleti rendtartás (1930) a fordításban: „a te Szentlelkedet 
ne vedd el én tőlem”.   

HWH 
H 

6. Bibliai részletek fordítása 

egelőzte az Agendarius 1. kiadása (1583) a Vizsolyi Biblia 
(1590) megjelenését, szintén megelőzte a 3. kiadás 
(1596) is a Káldi György fordításának kinyomtatását 

(1626). És mindegyiket megelőzte a kódexeinkben, még sokkal 
inkább a mindennapos gyakorlati pásztorálásban és a szertartás 
magyar betéteiben formálódott egyházi-liturgikus nyelv termi-
nológiájának és jellegzetes szószerkezeteinek, formálódása, rög-
zülése. Érdemesek vizsgálatra a számos bibliai idézetet és célzást 
tartalmazó tanítások. Ilyen a szüntelen készenlétre intő evangéli-
umi figyelmeztetés a halottas tanításban. Egyik részletének pár-
huzamául az egyik antifóna kínálkozik. Ez az Öreg graduál (1636) 
szerint nagyböjti (de virágvasárnapi kompletóriumban szintén 
használatos), kéziratos hagyományból ered, a protestáns graduá-
lokban sorra megvan.58  

1583 (1596) 1636 

Viǵazzatoc mert ʃem napiat, 
ʃem horaiat nem tudǵatoc. 

Vigyázzatok kereztyének, 59 
mert nem tudgyátok az dt; 

                                                 
58 Az keresztyeni … hitnek … igazsagahoz inteztetett … öreg gradual … RMNy 1643: 73–
74, ugyanaz 457–458. — A Vigilate ergo eredetileg a nagyböjt első két hetének 
Nunc dimittis-antifónája. 

59 Eltérő írásmód 457: kereʃztyének, 458: az Vr el jvend, éjfélkoron, tik ʃzókoron, 
aluva. 
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Vigyazzatoc azert, mert nem 
tudǵatoc mikor i el a ti vratoc. 
Eʃtueę, auaǵ eiel, auaǵ tikʃzo-
kor, auagy reguel, hogy midn 
hertelen el iuend aluua ne 
talallyon titeket. 

Vigyázzatok azért, mert nem 
tudgyátok, mikoron az Vr Iʃten 
eljvend: eʃtve vagy eyfęly-ko-
ron, avagy tikʃzókoron, avagy 
reggel, hogy mikoron hirtelen 
el jvend, ne talállyon minket 
el aluván. 

Párhuzamát lássuk a Káldi György fordításában és a Vizsolyi 
Biblia szerint. Itt is észrevehető, hogy jóval korábbi, szóban és 
kézirásban terjedő fordítási hagyományra alapoznak a 17. század-
ban másolt protestáns graduálok, és ehhez sokban hasonló ha-
gyományt követ az Agendarius több bibliai idézete: 

Káldi György 1626 Vizsolyi Biblia 1590 

Vigyázzatok azért, mert nem 
tudgyátok melly órában j-el a’ 
ti Uratok. … Az-okáért ti-is le-
gyetek kéʃzek: mert a’ melly 
orában nem tudgyátok el-j-
vend az ember Fia.  

(Mt 24,42. 44) 
Vigyázzatok azért (mert nem 
tudgyátok mikor j-el a’ ház-
nak ura : eʃtve-e, vagy éjfélkor, 
vagy kakas-ʃzókor, vagy reg-
gel) hogy midn e-jvend hir-
telen, ne talállyon títeket alu-
va. 

(Mk 13,35–36) 
Vigyázzatok azért, mert nem 
tudgyátok a’ napot,  
 ʃem az órát.  

(Mt 25,13) 

Vigyázzatoc azért mert nem 
tudgyátoc mely órában i el az 
WR. … Azért tijs legyetec ké-
ßec, mert a’ mely órában nem 
gondolnátoc, abba i el az em-
bernec fia.  

(Mt 24,42. 44) 
Vigyázzatoc annac okaért, 
mert nem tudgyátoc mikor i 
háza az háznac wra, eʃtueié, 
vagy éyfęlkor, vagy tyúc ßó-
kor, vagy reggel.  
Hogy ha hertelen meg iuend, 
ne talállyon titeket aluán. 

(Mk 13,35–36) 
Vigyázzatoc annac okaért, 
mert nẽ tudgyátoc ʃem az nap-
iát, ʃem az óráiát mellyen az 
embernec fia el i.     (Mt 25,13) 
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Bóldogok azok a’ ʃzolgák, kiket 
midn meg-j az úr, vígyázva 
talál … És ha a’ máʃodik vígyá-
záʃkor j, és ha a’ harmadik ví-
gyázáskor j� … Ti-is légyetek 
kéʃzek: mert a’ melly órában 
nem vélitek, el-j az embernek 
Fia.           

(Lk 12,38. 40) 

Bódogoc azoc az ßólgác, kiket 
az WR mikor haza mégyen vi-
gyázua talál … Es az etzakánac 
vagy máʃodic, vagy harmadic 
réßekor ménend haza, ha vgy 
talállya az  ßólgait, bódogoc 
azoc az ßólgác. … Tijs annac 
okaért legyetec kéßec, mert az 
melly órában nem gondolná-
toc, abban i el az embernec 
fia.                    (Lk 12,37. 40)  

Hasonlóan hosszabb használati háttérre (prédikációs gyakor-
latra) alapuló lehet az ézsaiási idézetnek (40,6–7) a nyomtatott 
fordítás-változatot megelőző szövegezése. Ezek az hagyományo-
zódó szerkezetek és kifejezések kétszer is megtalálhatók a kö-
tetben, és eltérő hagyományból valók. Először a temetési szer-
tartásban (Ordo sepeliendi mortuos) a gyülekezethez intézett halot-
ti tanítás (Exhortatio ad eos qui funeri intersunt) egyik bibliai idé-
zeteként találkozunk vele, másodszor a 3. kiadás kötetvégi pré-
dikációjában olvassuk.  

153. lap 223. lap 

Kialch (vgy mond Eʃaias) es 
mondéc.  

Mit kialchac? Minden teʃt 
ʃzena, es annac minden di-
chʃege ollyan, mint a mezei 
virag. Meg ʃzarat a ʃzena es el 
hullot annac viraga. 

… kialch vgy mond?  

Mit kialchac? Minden teʃt, chac 
f, minden dichʃege mint az 
fnec viragia, meg heruadot az 
f, le hullot az  viragia… 

N 
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Káldi György (1626) Vizsolyi Biblia (1590) 

Kiálts. És mondék: Mit kiáltʃak? 
Minden teʃt ʃzéna, és minden  
dichʃége mint a’ mezei virag. 
Megʃzáradott a ʃzéna, és el-húl-
lott a virág: … 

… kiálts, és mondéc:  
mit kiáltʃac? Hogy minden teʃt 
ollyan mint az f, és annac 
ßépʃége mint az mezei virág. 
Meg ßárad az f, le eʃic az virág 
… 

FsF 
F 

7. Tízparancsolat-szövegek 

itatéma volt a Tízparancsolat szövegének lerövidítése és 
számozása is a reformáció századában.60 Bornemisza Péter 
és Telegdi Miklós között szintén nem volt, nem lehetett 

egyetértés ebben a kérdésben. Canisius kátéjának Telegdi Miklós-
féle átdolgozásában is csupán a rövidített változat található, 
ennek nagy hagyománya volt, és ez a reformáció után is tovább 
élt mind az iskolai oktatásban, mind a katekizálásban; erre alább 
még néhány adalék következik. Előbb azonban lássuk a teljes 
bibliai szöveget Káldi György és a Vulgata szerint, a Katekizmus 
szövegével együtt: 

                                                 
60 Lásd a részletekre A. Molnár Ferenc: A korai magyar tízprancsolat-szövegek 
hagyományozódásáról. Languages and Cultures in Research and Education. 
Jubilee Volume Presented to Professor Ralf-Peter Ritter on His Seventieth 
Birthday. Ed. by László Kálmán Nagy – Michał Németh – Szilárd Tátrai. 
Cracow, [2011], Jagellonian University Press. 173–186. 
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Telegdi kátéja (1562) Káldi György (1626) Vulgata 

I. Iʃtennec elʃ 
parancholattya. 

En vagyoc az te vrad 
Iʃtened,  

idegen iʃtenid ne 
legyenec en elttem:  

Én vagyok a’ te Urad 
Iʃtened, a’ ki téged 
ki-hoztalak Egyiptus 
fldébl, a’ ʃzolgá-
latnak házábol.  

Idegen iʃtenid ne 
légyenek én-elttem, 

Ego sum Dominus 
Deus tuus qui eduxi 
te de terra Aegypti 
de domo servitutis 

Non habebis deos 
alienos coram me  

faragot képet ne 
chenaly magadnac 
hoǵ azt imagyad. 

Faragott képet ne 
chinálly magadnak, 
ʃe valami haʃonla-
toʃságot, melly oda-
fel az égben vagyon, 
és a’ melly a’ fldn 
itt-alatt, ʃem azokét 
mellyek a’ vizekben 
vannak a’ fld-alatt.  

Ne imádgyad azo-
kat,  ʃe ne tiʃztellyed: 
Én vagyok a’ te Urad 
Iʃtened, ers boʃzʃzú-
álló, meg-látogatván 
az atyák hamiʃságát 
a’ fiakban, harmad 
és negyed íziglen 
azokban kik engem 
gyllnek: és irgal-
maʃságot cheleked-
vén ezeriglen azok-
kal kik engem ʃze-

Non facies tibi 
sculptile neque 
omnem simili-
tudinem quae est in 
caelo desuper et 
quae in terra de-
orsum nec eorum 
quae sunt in aquis 
sub terra 

Non adorabis ea 
neque coles ego sum 
Dominus Deus tuus 
fortis zelotes visi-
tans iniquitatem 
patrum in filiis in 
tertiam et quartam 
generationem 
eorum qui oderunt 
me et faciens mi-
sericordiam in milia 
his qui diligunt me 
et custodiunt prae-
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retnek, és meg-
tartyák parancho-
latimat. 

cepta mea, 

II. MASODIC. 

Iʃtennec neuet 
heiaba ne ved. 

Ne vegyed heában 
a’ te Uradnak Iʃte-
nednek nevét, mert 
nem tartya ártatlan-
nak az Úr azt, a’ ki 
az  Urának Iʃtené-
nek nevét heában 
vészi.  

Non adsumes 
nomen Domini Dei 
tui in vanum nec 
enim habebit in-
sontem Dominus 
eum qui desum-
pserit nomen Domi-
ni Dei sui frustra 

III. HARMADIC. 

Meg emlekezzel61 
rola, hogy innepeket 
ily. 

Meg-emlékezzél 
hogy a’ ʃzombat na-
pot meg-ʃzentellyed. 
Hat nap munkálkod-
gyál, és chelekedd-
meg minden dolgai-
dat. A’ hetedik na-
pon pedig, a’ te 
Uradnak Iʃtenednek 
ʃzombattya vagyon: 
ne tégy azon ʃemmi 
dolgot te, és a’ fiad, 
és a’ leányod, a’ ʃzol-
gád, és a’ ʃzolgáló le-
ányod, a’ barmod, és 
a’ jvevény ki a’ te 
kapudon-bell va-
gyon. Mert hat nap 
alkotta az Úr az eget 

Memento ut diem 
sabbati sanctifices 
sex diebus opera-
beris et facies omnia 
opera tua septimo 
autem die sabbati 
Domini Dei tui non 
facies omne opus tu 
et filius tuus et filia 
tua servus tuus et 
ancilla tua iumen-
tum tuum et advena 
qui est intra portas 
tuas sex enim diebus 
fecit Dominus 
caelum et terram et 
mare et omnia que 
in eis sunt et 
requievit in die 

                                                 
61 Sajtóhiba: emlekekezel 
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és a’ fldét, és a’ ten-
gert, és mind azok-
ba-valókat, és meg-
nyugovék heted na-
pon, az-okáért 
áldotta-meg az Úr a’ 
ʃzombat napot, és 
mg-ʃzentelte azt.   

septimo idcirco 
benedixit Dominus 
diei sabbati et 
sanctificavit eum 

IIII. NEGYEDIC. 

Atyadat anyadat 
tiztellyed, hog hoßu 
eletü leheʃs a fldn, 
kit az te vrad Iʃtened 
aad te neked. 

Atyádat és anyádat 
tiʃztellyed, hog’ 
hoʃzʃzu élet�légy a’ 
fldn, mellyet a’ te 
Urad Iʃtened ád 
tenéked. 

Honora patrem 
tuum et matrem 
tuam ut sis longae-
vus super terram 
quam Dominus Deus 
tuus dabit tibi 

V. OTODIC. 

Ne öly. Ne lly. Non occides 

VI. HATODIC. 

Ne paraznal-
koggyal. 

Ne 
paráználkodgyál. 

Non moechaberis 

VII. HETEDIC. 

Ne oroz. Ne orozz. Non furtum facies 

VIII. NYOLCZADIC. 

Hamis tanuʃagot 
ne ßoly az te 
atyadfia ellen. 

Ne ʃzólly 
felebarátod-ellen 
hamis tanúʃágot. 

Non loqueris con-
tra proximum tuum 
falsum testimonium 

IX. KILENCZEDIC. 

Felebaratodnac 
feleʃeget bnre ne 
keuannyad. 

 

Ne kivánnyad a’ 
felebarátod házát: ʃe 
ne-kivánnyad a’ 
feleʃégét,  

Non conscupisces 
domum proximi tui 
nec desiderabis 
uxorem eius  
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X: TIZEDIC. 

Se hazat, ʃe 
mezeiet, ʃe ßolgaiat, 
ʃe zolgalo leanyat, ʃe 
kret, ʃe ßamarat, ʃe 
egiebnemü ioßagat. 

ʃe ʃzolgáját, ʃe 
krét, ʃe ʃzamárát, ʃe 
ʃemmit a’ mi vé. 

non servum non 
ancillam non bovem 
non asinum nec 
omnia quae illius 
sunt. 

Szövegi eltérésekre és a hagyományos (vagy ahhoz hasonló) le-
rövidítésre rábukkanunk a későbbi protestáns kiadványokban is. 
Előbb viszont lássunk egy korábbi, Dévai Bíró Mátyás-féle válto-
zatot 1538/1549-ből (Orthographia Vngarica)62: 

NE leǵenec ideghen Iʃtenid ęn elttem. 
Ne veǵed az te vrad Iʃtened neuet hijaba. 
Meg emlekezzel rola hoǵ az ßombatot ßenteld.  
aʒaʒ, ßent dolgocba foglald. 
At´ádat ańádat tiʒtell’ed. 
Ne ll´. 
Ne paráʒnálcogǵál. 
Ne oroʒʒ. 
Ne léǵ hamiʃs tanú felebarátod ellen, 
Ne kéuánd felebarátod háʒát. 
Se feleʃégét ne kéuánńad, ʃe ßolgáiát, 
ʃe ßolgálo leáńát, ʃe krét, ʃe ßamárát, 
ʃe eǵęb ioßágát; am mi ẅuę. 

A Magyarországon nyomtatott 17. századi első ismert latin-ma-
gyar ábécés könyvecskéjének egyik töredékes változatában Pé-

                                                 
62 RMNy 77: B3a (AT TIZ PARANTSOLAT. Exodi. xx. Deutero. v.) A Tízparancso-
latok rövidített szövegeinek (részbeni) eltéréseit mutatja az is, hogy például 
Dévai Bíró Mátyásnak ugyanebben az időben írt munkájában (At tiz paran-
csolatnac, ah hit agazatinac… rviden valo magˊarázattˊa… Krakkó, 1538/1549. 
RMNy 78.) a parancsolatok szövegbeli megfogalmazása nem egyforma. — 
Minderre vö. pl. A. Molnár i. m. 175–176.  
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cseli Király Imre63 latinul és magyarul szintén nem a teljes, ha-
nem csupán a rövidített Tízparancsolat szövegét adta közre. Nem 
lehetünk bizonyosak abban, hogy ez a némileg meglepő megoldás 
Petrus Canisius kátéjából való átvétel (használta és hivatkozik is 
rá Pécseli Király), de ez is lehetséges magyarázat. A 17. század 
végén pedig a Patakon megjelent magyar ábécéskönyv64 egyik 
(1670 előtt nyomtatott) változatában bukkan fel ugyancsak rö-
vidített alakban — és a reformátusoknál szokásos számozástól el-
térve — a Tízparancsolat szövege. Ennek pontosabb magyarázatát 
ma még nem ismerjük. Patakon, egyre keményebb hangú hitvi-
tázó munkák megjelenési helyén, ekkor már semmi módon nem 
gondolhatunk átvételre (például Canisius kátéjából). Valószínűleg 
a jóval korábbi időben meggyökerezett oktatási hagyomány fenn-
maradásának jele a szokványostól való eltérés.65 A további kuta-
tás itt is feltárhat még ismeretlen adalékokat.     

8. Apostoli Hitvallás 

sak rövidítve idézték az Apostoli Hitvallást a szertartási 
tételek. Alábbi teljes szövegeit tanácsos összehasonlítanunk 
a liturgikus szövegek föntebbi részleteivel. Két változat kö-

vetkezik. Telegdi Miklós Katekizmusából (1562) való az első.66 
Mellette olvasható a  wolfenbütteli könyvtáblában talált töredék 
szövege, ez a protestáns változat Melius Juhász Péter idején volt 
használatos,67 ma ismeretlen, imádságokat tartalmazó nyomtat-

                                                 
63 [Pécseli Király Imre]: Abecedarium Latino-Hungaricum… Papae, MDCXXX, typ. 
Bernhardus.  RMNy 1484. 

64 [Ábécéskönyv. Töredék. Patak, 1666–1670, typ. Rosnyai]. RMNy 3476A. 
65 Lásd a részleteket Fekete Csaba: Pataki ábécéskönyv töredéke az 1660-as 
évek második feléből. Magyar Könyvszemle 127 (2011): 3. szám. Sajtó alatt.   

66 Az kereszyensegnec fondametnromirol … RMNy 173; Szilády Áron szövegkiadása 
(Budapest, 1884) 14–16. 

67 Schulek Tibor: XVI. századi magyar nyomtatványok töredékei a wolfen-
bütteli könyvtárban. Magyar Könyvszemle 86 (1970): 119–129. 
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ványból származik. Ezt még maga Telegdi Miklós is láthatta, hisz 
utalt is — elítélőleg — a Debrecenben megjelent kiadványokra. 

Dévai Bíró Mátyás kátéja és például a lentebb idézendő két 
17. századi protestáns példa is mutatja, hogy régi hagyományból 
származó szövegek egymás mellett éltek a később elterjedt és 
filológiailag pontosabb változatokkal. Az egységesen elfogadott 
norma csak fokozatosan vált általánosan elfogadottá.   

s 

Bécs, 1562 Debrecen, 1563–1565 

I. Hitnec elʃ agazattya. 
Hißek egy Iʃtenben, mindenha-
to Attyában, mennec es fldnec 
teremtieben. 

II. Maʃodic. 
Es Jeʃus Chriʃtusban  egy fiaban 
mi Vrunkban. 

III. Harmadic. 
Ki fogantatec ßent lelektl, ß-
letec ßz Mariatul. 

IIII. Negyedic. 
Kęnzatec Pontius Pilatusnac 
alatta, meg fezle, meg hala, es 
el temettetec. 

V. tdik. 
Szalla poklokra, harmad napon 
halottaibol fel tamada. 

VI. Hatodic. 
Mene mennyekbe, l az min-
denhato Attya Iʃtennec iobiara. 

Hißec egy Iʃtenbe mindenha-
to Atyaba, mennec fldnec té-
remtieben. 

Hißec az Ieʃus Chriʃtusban-is, 
Atya eggetlen egy Fiaban, mi 
Vrunkban,  
ki fogantatéc ßent Lelec Iʃten-

tl, ßletec ßz Mariatol,  

kénzatéc Poncius Pilatos biro-
ʃaga alat,68 meg feßle, meg hala 
es el temettetec,  

ßalla poklokra, harmadnap 
halottaibol fel tamada  

mene menyekbe, l atya Iʃten-
nec iobiara.  

                                                 
68 Sajtóhiba: alar 
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VII. Hetedic. 
Onnet lezen meg iuend itilni 
eleueneket es holtakat. 

VIII. Niolczadic. 
Hißec ßent Lelec Iʃtenben. 

Innet leßen el iuend, itelni 
eléuenekèt es holtakát. 

Hißec ßent Lelekbe,    
IX. Kilenczedic. 

Kznʃeges kereßtyen Anya 
ßent egyhazat, ßenteknec 
eggieʃʃeget. 

X. Tizedic. 
Bneinknec bochanattyat. 

XI. Tizeneggiedic. 
Teʃtnec fel tamadaʃat. 

XII. Tizenkettödic. 
Ees az rk eletet. Amen. 

Hißec kznʃeges Anya ßent 
egyhazat, hißem ßenteknec 
eggyeʃʃegèt, 

Bnnec meg bochanattyat,  

teʃtnec fel tamadaʃat,  
 

Hißem az rc eletét, Amen. 
y 

Dévai Bíró Mátyás változata:69 

Hißec Iʃtenbe, mindenhato at´ába,  
menńec70 fldnec teremtiébe. 
Es Ieʃus Chriʃtusba, ẘ fiába, mi egǵetlen egǵ vroncba. 
Ki fogontatec ßent lélectůl, ßületęc ßüß Mariatůl. 
Kenʒatęc Poncius Pilátuʃnac alatta, meg feßittetęc, 
megh hala, el temettetęc.  
ßálla poclocra.71 
Harmad naponn halottaibol fel tamada. 
Méne menńecbe, ül at´a Iʃten mellet iobb fell. 
Onnęt léßen meg iüuend itélni eleueneket ęs holtacot. 
Hißec ßent lélecbe. 
Kereʒt´en ańa ßent egǵháʒat. 
ßentecnec egǵeʃʃeghét. 
Büncnec botʃánatt´át. 

                                                 
69 Orthographia Vngarica;  RMNy 77. f. B3a–3b (AH HITNEC TIZENKET ágaʒatt´a.) 
70 Helyesen: meńnec  
71 sajtóhiba: polocra. 
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Teʃtnec fel támadatt´át. 
Es rc életet. Amen.  

Összehasonlításul lássuk még a következő két, szövegbeli eltérést 
alig tartalmazó 17. századból való szövegváltozatot. Abécékben, 
kátékban többször megtaláljuk, a 16. századhoz képest lényegé-
ben változatlan alakban, mai napig csupán néhány apró eltérést 
figyelhetünk meg. Az alábbiak egyik forrása a hazánkban nyom-
tatott első ismert magyar (nem latin–magyar) ábécéskönyv. Ez 
Patakon készült 1659-ben.72 A másik ennek két évtizeddel későbbi 
kiadása, amelyet ráadásul ugyanaz a korábban fejedelmi nyom-
dász, Rosnyai János nyomtatott, aki Debrecenen át 1681-ben Er-
délybe menekült, Kolozsvárott működött, pályáját később Deb-
recenben folytatta, és a korábbi ábécéskönyvet újabb változatban 
nyomtatta 1681-ben.73  

1659 Patak 1681 Debrecen 

Hiſzek egy Iſtenbe, mindenha-
to Atyába, menynek es fldnek 
teremtjébe. 
Es Jeſus Chriſtusba az  egy 
ſzltt Fiába, mi Urunkba ki fo-
gontaték Szent Lélektl, ſzle-
ték ſzz Mariátol: 
Kinzaték Poncius Pilatusnak 

alatta, meg feſzitteték meg ha-
la, és el temetteték: 
ſzála pokolra, harmad napon 

feltámada az halottak kzzl: 
fel méne menyekbe, l a’ 

minden hato Atya Iſtennek job-

Hiſzek edgy Iſtenben minden-
hato Atyában; menynek és 
fldnek teremtjében. 
Es Jeſus Chriſtusban  edgy 
ſzltt Fiába, mi Urunkban: ki 
fogantaték Szent Lelektül, ſz-
leték ſzz Máriátul.  

Szenvede Pontius Pilátuſnak 
alatta, meg feſzittetęk, meg hala 
ęs eltemettetek:  
ſzálla poklokra; harmad na-

pon halottaibul fel támada,  
fel méne menyégben, le az 

mindenható Atya Iſtennek jobja 

                                                 
72 A BE CE… [Címlap nélküli ábécéskönyv], Patak, typ. Rosnyai. RMNy 2865. 
73 AABC … [Címlap nélküli ábécéskönyv, Debrecen, 1681, typ. Rosnyai.] RMK I. 
1254. 
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ja fell onnan léſzen el jvend 
itélni eleveneket és holtakat. 
Hiſzek Szent Lélekbe: 
Hiſzek egy kznſéges Ke-

reſztyén Anya Szent egyházat, 
ſzenteknek eggyességét bne-
inknek bocsánattyát,  
teſt feltámadását, és az rk 

életet.  [Amen.] 

fell: onnan léſzen el jvend 
itilni eleveneket és holtakat. 

Hiſzek Szent Lélekben:  
hiſzek edgy köznséges Ke-

reſztyen Anya Szent egyházat, 
Szenteknek edgyeſségét bne-
inknek botsánattyát,  

testnknek fel támadáſát, és 
az rk életet, Amen. 

Helyesírás; egyes szóalakok és szójelentések 

OLNÁR József tanulmányozta összefoglalóan a hazai 
nyomdák és kiemelt jelentőségű 16. századi szerzőik 
helyesírását 1527 és 1576 között.74  Választott idő-
határa miatt nem kaphatott helyet áttekintésében 

az Agendarius, csupán Telegdi Miklósnak Bécsben megjelent kate-
kizmusa;75 a szerző többi, tehát a Nagyszombaton megjelent kiad-
ványai nem. Molnár munkája átfogó kezdeményezés, bár néhol 
túlságosan szűkszavú és kevés adatot közöl. Majlát Béla kezdemé-
nyezte Telegdi nyelvének és helyesírásának vizsgálatát,76 sűrgette 
a Bázelben frissen felfedezett Telegdi-féle Katekizmus egyetlen 
példányának kiadását. Gácser József77 és a szászsebesi Róbert 

                                                 
74  A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására 1527–1575 között.  
Budapest, 1963. (Nyelvészeti tanulmányok. 5.) 

75  Telegdi Miklós: Az keresztyensegnec fondamentomirol… Bécs, 1562. RMNy 173. 
Kiad. Szilády Áron, Bp. 1884; Molnár i. m. 189–192. Gácser Józsefre — lásd a 4. 
jegyzetet — az irodalomban sem hivatkozik, a választott időhatár miatt a 
katekizmus nyelvét nem hasonlította a későbbi kiadványokéhoz.  

76  Majláth Béla: Telegdi Miklós mester magyar katechismusa 1562-ik évből. Budapest, 
1883. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből XI. 7.)   

77  Gácser József: Telegdi Miklós nyelve. Különös tekintettel a mondattanra. Budapest, 
1905. (Nyelvészeti Füzetek. 18.) 
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Steilner végezte el ezt a munkát, immár egy évszázada.78 Egyikük 
sem foglalkozott azonban Telegdi Miklós utolsó kiadványának az 
Agendariusnak a nyelvével és helyesírásával. Azt sem tisztázta ed-
dig a szakirodalom, hogy az Agendarius tanításait és prédikációit 
(kivéve a Telegdi Miklós halála után hozzáadott halottas beszé-
det) tekinthetjük-e az ő saját szellemi termékének? Vagy azt kell 
vélnünk, hogy ezek átvételek ismeretlen szerzőtől, ezeket ő 
csupán javította és átírta?  

Még nem nyelvi vizsgálat, hanem a nyelvi érdeklődés korai 
megnyilvánulása Kazinczy Ferenc iskolai felügyelőként aláírt 
jegyzete az Agendarius 1596-os kiadásának Sárospatakon őrzött 
példányában a keresztyén szóalakról.  

Auctor Operis huius RCatholicus vocem Kereʃztyén, non prout non 
nulli Catholici, à Kereʃzt, ʃed à Christo, vel proximius à Christiano deri-
vat; atque ita non Kereʃztény sed Kereʃztyén scribi debere pagina 10. lin. 
14. docet. — pag. 89. lin. 24. Virág ének, pro világi ének. — e interrogat-
ionis Hung. ʃaepius qvidem hic ʃine accentu ʃignatum vides; at inde non 
caute inferens, particulam hanc per Antenatos noʃtris brevi tono pro-
nunciatam fuiʃse. Pag. 102 & 103. complura exempla videre licet charac-
tere ę ʃignat. 

Lectorem Litteraturae Hungar. Studior. Ita de his monere voluit 
Francziscus de Kazincz Reus per District Litter. Caʃsovien. Scholar. Nor-
mal Inspector. Mpria.     

„A’ mi Telegdinek magyarságát illeti, azt a’ szónak szoros ér-
telmében tisztának lehet mondani, ’s újabbnak, mint elődeié; Dia-
lectusa pedig nagyobb részint palócz és duna melléki; hanem a’ 
tisza táji szóllás módot sem látszaték megvetni…” — ítélte róla  
egyik első méltatója, Szeder Fábián János.79 „A’ mi Telegdinek or-
thographiáját illeti, az elődjeinél szabályozottabb, valamint ige-
hajtogatása ’s szószerkesztése is rendesebb, és a’ szószármazta-

                                                 
78  Steilner, Robert: Über die Eigentümlichkeiten der Laut- und Formenlehre in 
der Sprache des Werkes von Nikolaus Telegdi… Programm der Vierklassigen 
evang. Gymnasium in Mühlbach, 1908/1909: 3–28. 

79  Szeder Fábián János: Telegdi Miklósnak ön munkájából kiszemelt magyar-
sága. Tudományos Gyűjtemény 1841. XI. kötet. 3–50. 
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tásra is venni több ügyeletet észre …” 80 Telegdi prédikációinak 
III. kötetéből (1580)81 való szóalakok,  szójelentések válogatott 
jegyzékével jellemzi témáját. A keresztyén szóalakhoz megjegyzi: 
„A’ kr[i]ztyan szóból ered, ’s azért a’ tyén közelebb van nemző-
jéhez, mint a’ tény; hanem ez meg magyarosabb.”82      

Az Agendarius eléggé következetes hangjelölést alkalmaz, ha-
bár néhol kétségtelen, másutt gyanítható sajtóhiba is van. Van-
nak eltérések több ponton is Telegdi Miklós legkorábbi magyar 
nyelvű munkájának, a Canisius-féle Katekizmusnak a helyesírá-
sától. Következetesen folytatja azonban a posztillás kötetek he-
lyesírási gyakorlatát az Agendarius 3. kiadása is. Elmondhatjuk te-
hát, hogy a Telegdi halála után megjelent utolsó kiadás sem kép-
visel más felfogást, őrizte és a kisebb szövegkorpuszon még egy-
ségesebben érvényesítette a prédikációs kötetekben kialakult 
gyakorlatot. Az alábbi adalékok ezt támasztják alá. 

Most a fontosabb részletek áttekintése következik, amely tel-
jesen hiányzik az említett szakirodalomból. 

Az Agendarius nem használja a hangérték nélküli, henye h be-
tűt (gh, th), ami a Katekizmusban előfordul.  Molnár József a ǵ = gy 
használatára nem talált példát, nem is tünteti fel táblázatában, az 
Agendarius lapjain azonban ez igen sűrűn előfordul, a prédikációs 
kötetekben szintén. Az Agendarius az ny = ń jelölésére is bőséggel 
kínál példákat. A prédikációs kötetekben itt több az ingadozás. De 
nem használatos az Agendariusban az aa, eo, e, ew amelyet Molnár 
József adatol. A sz hang jelölése az Agendariusban nem ʃʒ, hanem 
ʃz. 

Az á és é hosszúságát az Agendarius rapszódikusan hol jelöli, 
hol nem. Nincs különbség e, é, ee és ę hangértéke között; az utóbbi 
elég gyakori, amint erre már Kazinczy felfigyelt: ęn, eep, edene [= 
edénye], effele, éiel, ęletnec, feieredem, felelmeʃsee lnec, ielęt, igęt, 

                                                 
80  Szeder i. m. 7. 
81  Az Evangeliomoknac, melyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztend által az 

Anyaszentegyházban oluaʃni és praedicallani ʃzoktanac, Magyarazattyanac harma-
dic resze … Nagyszombat, M. D. LXXX, Telegdi Miklos hazánal. RMNy 474. 

82  Szeder i. m. 30. 
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kepeʃt, leeh, leen, meg ʃzege [= megszegé], męzzel, neueben, ʃzentʃeggel, 
ʃzerenchęien, tuʃakodǵec, vettetec [= vetteték], v legeń, stb. Néhány-
szor más ékezetes betű is előfordul, azaz a többihez keveredett 
idegen betű, ilyen az ê. Aposztrófot sehol nem használ, tehát a 
határozott névelő a’ helyett à vagy néhol a alakú. Ez helyett pedig 
rendszerint è áll. A Molnár József által leírt Katekizmussal ellen-
tétben mássalhangzóval kezdődő szavak előtti â = az és ê = ez nem 
fordul elő, csupán egy gyanús példát találtam, de a betű kopott-
sága miatt ez sem kétségtelen.  Az á jelölése tehát vegyesen á és a.  

Véletlen (javítatlan szedéshiba) lehet néhányszor az ô ékeze-
tes alakjának hozzákeveredése a betűkhöz, mint ô Truen, ô Tr-
uenbe, hô, iôt, lô, ʃzôl. 

Megjegyzem itt, hogy Káldi György fordítása (amelyet idéz-
tem és idézek a hivatkozással megjelölt helyeken) gondosan meg-
különbözteti a bibliai szövegben az ö és ő betűt  és  alakban, va-
lamint az ü és ű betűt  és  alakban.83    

Telegdi Miklósnál az Agendariusban a Katekizmushoz hasonló-
an a rövid és hosszú c jele egyaránt cz, mint: czafolta, meg teczik, 
kilencz, tagacz, tanczoltal, stb. Az utóbbi az összeolvadáson átment 
alakokban is megtalálható: halgaʃsacza.  

Következetes a két munkában a cs hang ch jelölése is: banchon, 
chac, chudaiat, dichʃege, hinchen, ʃęrchen, stb. Más jelölés csak vé-
letlenül bukkan föl, mint például kialczac. 

A gy jelölése, amint már előbb volt róla szó, vegyesen ǵ és gy; 
a hosszú gy azonban többnyire ǵgy alakú (bár néha a mással-
hangzó mellékjele hiányzik), vagy gygy alakban található, például 
higygyed, máskor hiǵgyed.  

Az ny jelölése ń és ny, mint anńęra.  
A ty jelölése ti és ty: ʃaiattyaért és ʃaiattiat, stb. 
Nem használja a w betűt; de néhányszor ennek örököse lehet 

a uu, mint például hiuu (hív ’hű’). Egyszer fölbukkan a hi.   

                                                 
83 A bibliai idézetekben ezt hasonló, de nem tökéletesen egyező alakú betűkkel 
érzékeltetem. Szent Biblia. Az egeʃz keresztyénségben bé-vtt régi deák btbl … 
Bécs, M. DC. XXVI, typ. Formika. RMNy 1352. (Lásd az idézés módjáról a 10. 
lapon írtakat.) 
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A zs jelölése ʃ, s vagy ʃz: Chriʃma, Hieruʃalem,  ʃzoloʃma. A zs hang 
jelölésekor Molnár táblázatában ? van. Viszont Szeder Fábián sze-
rint „Zs helyett mindenütt S-t írtak.”84 

Jellegzetes a hosszú kk írásmódja. A k értékű szóvégi -c hasz-
nálata teljesen következetes a kötetben. Hasonuláskor azonban 
nem -ck, hanem a fordítottja, -kc található mindig, szó közben és 
szó végén egyaránt: ackor, akcoris, akcoron, bainakca, beʃzedekcel, 
chelekedetekcel, ereiekcel, feleʃegekcel, gondolatokcal, igékcel, kezekcel, 
rkcn rkce, pʃpkcel, ʃzavokcalis, ʃzertartaʃokcal, ʃzokcal, stb. Ezt a 
jelenséget Telegdi Miklós Katekizmusában megfigyelte és felkiál-
tójellel kiemelte Molnár József, azonban példát nem közölt.  Sze-
der Fábián szintén észrevette és megjegyezte, hogy „a’ kettős k 
közül a’ másodiknak helyét foglalja el, u. m. sokcal… ”85 

Ez a különös helyesírási sajátosság szórványosan megmaradt 
a későbbi évtizedekben is. Meg kellett maradnia, tudniillik a 17. 
század közepén a protestáns Béllyei graduálban bukkan föl 
(1642–1644) a -kc ugyanilyen következetes használata, mint az 
egyik graduálíró helyesírásának egyéni sajátossága (a többi kéz 
nem így írja). Talán korábbi mintát (16. századi forrást?) követve 
tanulta el a graduálíró, vagy pedig folytatta ezt a még akkor is élő 
(helyi?) gyakorlatot.86 

Általában a kereʃztyén szóalak található az Agendarius lapjain, 
de a kiadványnak különösen az elején még gyakori a szó kereʃtyén 
írása. Erre már Kazinczy felfigyelt.  

Következetes és csaknem mindig hosszú a ty az atya szóban, 
mint Attya [= Atya], attya, attyam, attyamfiat, attyafiság, stb. 

Hosszú mássalhangzós a vele határozószó, mai alakjától elté-
rően vélle ejtésű, amint ezt a jelölés néhol mutatja: velle, vęlle. 

Egyébként a mássalhangzó minden bizonnyal meglévő hosz-
szúságát vagy megnyúlását gyakran nem jelöli, különösen egyes 

                                                 
84 Szeder i. m. 40. 
85 Szeder i. m. 15. 
86 Fekete Csaba: A Béllyei graduál leírói. Sárospataki Füzetek [XIII] (2009/3): 77–
94. 
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szavak írásában, például: aual, hoʃzab, ʃziuel, aʃzonnac, aʃzony-
embernec, bezeg, faion [= fájjon], stb. 

Rövid a múlt idő jele magánhangzó után a szóvégen, mint 
hervadot, imadkozot, le hulot, leledzet, el vetetet, ʃzokot, tellyesedet, 
ʃzletet, stb.  

Ugyanezt tapasztaljuk egyes névutók, határozószók, stb. írá-
sában, mint alat, mellet, maʃut stb.  

Hiatus található néhol, mint eʃkes, meg iede.   
Az igekötő következetesen nincs egybeírva az igével: meg 

miuelni, meg ʃznendc, meg tanulhattya, stb. 
Egybeírja azonban a megelőző szóval az is szócskát és az -e, -é 

kérdőszócskát, mint nem regenis, oruoʃsagulis, hiʃziteke, stb. 
A felszólító módban többnyire hiányzik az egyes szám má-

sodik személyű tárgyas személyrag, mint a 16-17. században igen 
sok szerzőnél, például iobbéch [= jobbítsd], érch [= értsd].  

A Molnár Józsefnél olvasható jellemzés tehát meglehetősen 
különbözik az Agendarius lapjain tanulmányozható nyelvállapot-
tól. Igen sokszor támogatja viszont Szeder Fábián korai és Gácser 
József jóval részletesebb megfigyeléseit. Általában megállapodott, 
és még a prédikációs kötetekben kimutatottnál is egységesebb és 
következetesebb a helyesírás. Ez semmit nem változott az Agen-
darius 3. kiadásában sem, azzal a kivétellel, hogy az utólag hoz-
záadott halotti beszéd tartalmaz eltérő megoldásokat; tehát írás-
módját senki nem harmonizálta a korábbi szöveggel. Mindezt ér-
demes tekintetbe vennie és folytatnia Telegdi Miklós jövendő-
beli kutatóinak. Ezt szemlélteti még a következőkben néhány 
összegyűjtött adalék.   

PGP 
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A mai köznyelvitől eltérő  s z ó a l a k o k  és 
t o l d a l é k a l a k o k  

Z Agendarius helyesírása, írásmódja, szóhasználata, eléggé 
következetes. Nyilván érlelődött a prédikációs kötetek-
ben, amint ezt láthattuk föntebb. Sajtóhiba is viszonylag 

kevés található benne. Az Agendarius 3. kiadása végére toldott ha-
lotti beszéd — holott a kötet más magyar nyelvű betéteihez ké-
pest alig egy évtizeddel későbbi — mind helyesírásában, mind 
nyelvállapotában mutat kisebb nagyobb eltéréseket, például a 
kötet következetes írásmódjával szemben kivételekre itt bukkan-
hatunk. A századvégi nyomdász vagy a sajtó alá rendező a he-
lyesírást sem igazította hozzá a kötet egészéhez.  

é-zés  

Használata az -ét, -ít képzőben a teljes kötetben következetes. Pél-
dául: aietatos, ʃzállęt, aletottale, batoreto, bizonyęt, bizonyettya, meg 
bizonyetottam, buʃet, Buʃetottade auagy ʃzomoretottade? — dichechéd 
[= dicsőítsed], erʃsettettnc, erʃsét, iduzetnc, igazet, el idegenęt-
uén, meg iobbetod, iobbetotta volna, kéʃzéti, keʃzettetnc, ordeto, reʃze-
getettele, ʃegecheg, ʃegetʃeged, ʃeget, ʃegetet, ʃzomoret, ʃzomorechatoc, 
ʃzoretottade, tanetya, tanetuányoknac, Tanetottale, tiʃztetana, tiʃztéto, 
vaʃtagettya, vilagoʃettya, stb. 

Számos szóban is — a (mai köznyelvi) í-ző formákkal szemben 
— következetesek az é-ző szóalakok: heiaba, heuolkodo, fertatni 
kezdęc, ʃzerent, keʃertetnec, kęuan, keuanʃagoknac, Keuantale, kęuan-
tade, keuanʃagánac, szeled, Iregyʃeg, iregyʃegbl, Iregylettedę, stb. A 
később hozzátoldott halottas beszédben találkozunk egy-két 
kivétellel. 

A (mai köznyelvi) ő-ző alakokkal szembeni é-zés: néhány szó-
ban található, mint beuelkedet, beuelked, leen, ten. 

WWW 
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í-zés 

A (mai köznyelvi) é-vel szemben néhány szóban í található: igiket, 
kiʃzteteʃeddel, kiʃztetesiuel, stb. De van ellenpélda is: igekcel.  

A ma vegyesen használt míves ~�műves szóalak következete-
sen csak í–ző változatban használatos: miuel, miuelnc, minelunc 
[= mívelnünk, sajtóhiba], stb. 

ö-ző (labiális) alakok (ë-vel szemben) 

Fölbukkan a szövegben néhány példa, mint: bchletet, frtelmes-
nec, keʃerdgyec meg, meg frtzteʃse, Tttele, Kerkttele, lttel, kedvem 
tlt, el vtte, stb. Egészében a kiadvány nyelve nem ö–zik, amint az 
ilyen példák mutatják: Dichekettele, fertelmeʃsegektl, meg fertezteti, 
stb. 

i-ző (illabiális) alakok (ü-vel szemben) 

Következetesen i–ző szóalakok: dihs, dihʃseggel, figgnec, figien, 
iduzetnk, Iduzlegy, iduzl, kilmbzzn, kils, Pinkʃd, Piʃpk, 
piʃpkhz, piʃkkcel, piʃpktis, innep, innepeket, innepteket, innepec, 
meg illi, kilmbzzn, iǵ, iǵnket, Philp, stb. Találunk néhány ellen-
példát is: klmben, klmbz, Pʃpk, stb. 

A mai köznyelvinél egy fokkal zártabb (felsőbb nyelvállású) hangzók  
(ú : ó; ű : ő)   

Raghasználatban (-tól, -től; -ról, -ről): bnrl, helyrl, gonoʃzrul, hi-
tedrl, rendedrl, ʃzertartaʃirul, stb. — attul, aʃzonytul, ceremoniairl, 
ideiętl, inʃegetl, Iʃtentl, kenettl, Lelektl,  tle, tlle, tllc, tled,  
moʃtan en tllem hallottatoc, magoktul, hittl ʃzakat, Embertl, embe-
rektl, pokloʃʃagatul, tet, viztul [= víztűl], voltatul, stb. De néhány 
ellenpélda is van, mint bneimbl, elmeiekbl. 

Néhány alapszóban is fölbukkan: el jt, iue, nen maga, iuen-
d, iuedelmet, stb. Ellenpélda is akad: iuend. 
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Általános a személyes névmás egyes számú harmadik szemé-
lyű ű alakja:  magais,  ellenec,  hozza,  tle,  tet, ket, kis, tlle, 
tlnc, stb. 

A gyón az Agendariusban mindig gyún alakú: gyun, gyunaʃodat, 
gyunt, kz gyunatot, kznʃeges gyunas, oldoz meg kz meg gyuntam 
bneimbl, meg gyuntale? stb. A kötet végén, a később hozzáadott 
halottas beszédben találunk eltérő, illetve a megszokottal egyező 
alakokat is: Hat mikor kel gyonaʃt chelekedni? … io ʃzokas ʃzerent bn-
tkrl igaz ǵonaʃt tettetec, … eleuenʃeged leuén vgy mond, gyonnyal 
meg, dichechéd [= dicsőétsed] az vr Iʃtent… ǵonaʃt tettetec … Ha meg 
gyonnyuc… az Iʃten meg bochattya bneinket (225). 

Ide vonható még: Alkolmatos, alkolmatlanná. 

HsH 

D 

A mai köznyelvinél egy fokkal nyiltabb (alsóbb nyelvállású) 
magánhangzók 

Néhány szóalak tartozik ide: Allapatbeli, allapatodrul, alnakʃaggal, 
Alnakul, bainak, zalag, zalagot, stb. 

A mai köznyelvi fürdő szavunk mindig fördő alakú: iduʃʃeges 
frdnec, vionnan ʃzletes frdienec, frdnc benne, lelki frd,�stb. 

A hirtelen módhatározószó pedig következetesen hertelen 
alakban használatos. 

Az undok szó mindig ondoc alakú. Erre már Gácser József fel-
figyelt. 

Az alapszavvak esetében a mássalhangzók kapcsán mindösz-
sze azt jegyzem meg (vö. a helyesírási részt is), hogy a gazdag szó 
alakja, variánsa általában kaʃzdag, néhányszor kazdag. 

A megelőző szóval következetesen egybe írja az is szócskát, el 
kelletic mennedis, Trvenbenis, stb. A szó írásmódja vegyes alakú, 
helyenként nem miis, hanem mies, ties található. 

P 
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Megváltozott jelentésű és alakú szavak 

Incsen nagyszámú és már egyáltalán nem használatos szó 
a közreadott szövegekben. Inkább megváltozott, elhalvá-
nyult vagy módosult értelműeket találunk, vagy éppen 

szóalakjuk miatt szokatlanokat. Ezekből közlök egy listát a nem 
szakember olvasóközönség számára is.   

Ágazat = része, részlete, szakasza, cikkelye valaminek; ágazatos 
hittan, … ti tartoztoc à ǵermeket… az hitnec agazatira… meg 
tanetani (29). — Tudode … à hitnec agazatit … vagy nem (101)?    

Ájétatos = áhitatos 
Ájétatlan = áhítat nélküli, profán, közömbös  
Áldomás = áldás 
Alét = vél, gondol (alít) 
Állat (főnév) = lény, létező, lényeg; élő és élettelen; például 

folyékony állat = folyadék; illatos állat = illatozó dolog, anyag 
Állat (ige) = állít, megállít, odaállít 
Alamozsna (almosna) = alamizsna, (kegyes, jószívű) adomány … 

pirongattade meg ket, midn alamoʃnat kértenec tlled (97)? 
… az almoʃnalkodaʃt io illatnac neuezi (50).  

Átokba esik = kiátkozzák, kiközösítik 
Balzsamom = balzsam(olaj) 
Bátor = bárcsak, inkább 
Bévségesen teremptett = bőven termett 
Birodalom = uralom, fennhatóság 
Birtok = hatalom, hatás, fennhatóság 
Bosszúság = bosszúállás, megbosszulás 
Cantor böjt = negyedéves (quatuor) böjt 
Dobzódik = tobzódik, mulatozik, torkoskodik 
Duska = poharazás, áldomásul (fenékig) felhajtott pohár; Ittale 

duskát, auagy egygyeʃt (100)? 
Edény = eszköz 
Egyesedik = egyesül, eggyé válik, elegyül 

N�
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Egyetembe = egyenként mind, valamennyien 
Együl egyig = (valamennyien) egyenként 
Elrendel = végrendelkezik 
En = ehol, ehon, íme, itt van; En a tanach, iobban eʃzedbe vd 

magadat (107); én à tanach (123) = ehol a (jó) tanács   
Epeség = gyötrelem, kínlódás 
Eredet (bűn) = kezdeti, öröklött, áteredő, eredendő 
Esküt = esket (lásd még: hitetltet) 
Eszteke = ösztöke, hegyes eszköz az igavonók nógatására 
Folyamik = folyamodik 
Förtőztet = megfertőz, beszennyez 
Gyermecske = gyermekecske, kicsiny gyermek 
Gyaporodik = gyarapszik 
Hátramegy = megszeg (esküt), elhagy 
Hátravet = elvet, mellőz 
Hierusalem = Jeruzsálem 
Hieremias = Jeremiás 
Hit = tanúskodás, tanúvallomás, hitvallás; hitedre kérdlek = 

tanúvallomásra szólítalak; hiteltet = esküvel megerősített 
(hiteles) vallomásra bír, késztet, megesket 

Hív = hű, hűséges 
Ill =  megünnepel, ünnepet szentel; illő = megülendő (ünnep); Az 

tb innepeket kic è héten eʃnenec az Anyaʃzentegyhaz ʃzoloʃma 
tartaʃsal, es Miʃse mondaʃsal meg illi ti érettetec (199).  

Imád = imádkozik, könyörög, imádj érettem 
Incselkedés = csel, cselvetés, rászedés 
Jegyez = jelöl (significat), jelképez 
Jelent = megmutat, szemléltet, ábrázol 
Kántorböjt lásd Cantor böjt 
Kedv = jóindulat, jókedv, kegyelem 
Kenetet = felkent, avatott 
Kietlen = zord, kellemetlen 
Kilső állat = létező dolog külseje, külsőleges valami 
Korcsoma = kocsma, ivó 
Kötél = elkötelezés, kötöttség 
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Közel = családtag, hozzátartozó, felebarát; közelec szerelme (56) = 
felebaráti szeretet   

Közönséges = általános, rendes, közösségi 
Krizsma = (olajos) kenet, kenőcs 
Lábbog = halad, úszik (hajó): vízen lábbó hajó 
Lapicka = lapocka 
Legfeljebb = leginkább, legerősebben, legjobban 
Letör = lerombol, lebont 
Léh, léhel = (rá)lehel, ráfúj, lélegzik 
Létel szerént = létezőként, történés-képpen, megtörtént módon, 

valósággal, ténylegesen 
Maga = noha, bár, ámbár, habár 
Marha keresése = vagyon gyarapítása 
Megereszt = elenged, felszabadít, felold 
Meggyek? = mihez kezdjek? mit tegyek? 
Meghallván = végighallgatva,  
Mégis = ismételten, újból 
Meggyőzetett = legyőzött 
Megkér = elkér, kikér 
Megmond = elmond, Ez imdsagot meg monduan… (201).  
Megválaszt = megkülönböztet, elválaszt, elkülönít 
Mevet = nevet 
Mi lén benne? = Mi lett belőle? Mi történt azzal? 
Mível = működik, dolgozik, munkálkodik (mesterségében), tevé-

kenykedik, megtesz vagy elvégez valamit 
Míves = mesterember, iparos 
Munkálkodik = gyötrődik, törődik, serénykedik;   

Munkalkottam, vgy mond, az én fohazkodaʃomba … (108). 
Nyilatkozik = (ki)nyílik, megnyitják, feltárul 
Oszton = azután; … proballya meg magat, … es oʃzton vgy iin el, vgy 

egye az Vrnak keńeret … (123). 
Ölgyül = elegyül, egyesül, egyesedik 
Öregbülés = gyarapodás, sokasodás, sokszorozódás 
Poklos(ság) = fekélyes, kiütéses betegség, lepra 
Pompa = kiválóság, nagyszerűség, dísz 
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Szemérem = szégyenkezés, szégyellt vagy szégyenletes dolog, 
tartózkodás, húzódozás 

Szenvedetesség = megtartóztatás, vezeklés  
Szerencse= kockázat, sors, véletlen; szerencsére vet = kockáztat 
Tata = keresztapa, keresztszülő, keresztkoma; taták: compatres, 

lelki szülők; A ki  maga meg nem bermaltatot maʃnac tatáia 
nem lehet addig, még meg nem bermaltatic (53).  

Támad (valaki mellett) = (meg)véd, mellé áll, támogat  
Terempt = terem 
Tikszó = kakasszó, hajnali kukorékolás; tikszókor 
Tiszteletes = tisztességes, megtisztelt, tiszteletteljes 
Újság = megújulás, új dolog, állapot, ęletnec vyʃagába iariunc = 

megújult életben járjunk, mint akinek az élete megújult 
Ünen maga = őmaga, önmaga; ün kösztök = maguk között 
Vastag = szilárd, erős 
Vastagul = erősödik, gyarapodik 
Vég = célja vagy oka valaminek 
Vesztet = összeveszít; vesztettél öszve? = összeveszítettél-e?  
Vigaszik = megvigasztalódik, felvidul; Vigaʃz meg, hallazd halalomat 

… (129). 
Visszavonyás = széthúzás 
Zsolozsma = imaóra (kötelezett) szertartása 
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Kéttagú (vagy többtagú) parataktikus 

szókapcsolatok; szóláncok 

AJÁTOS jellemzője a Biblia stílusának és a latin egyházi nyelv-
nek a szinonimákból álló és szópárokkal való magyarázat il-
letve nyomósítás; ami egyben általános nyelvi jelenség is. 

Ez nemzeti nyelvű keresztyén egyházi szövegekben még jobban 
meggyökerezett stíluselem. A magyar kódexekben, a régi egyházi 
nyelvben, de más nemzetek nyelvében is találkozunk vele. Úgy-
annyira alkalmazzák, hogy akkor is szópárt találunk, mikor a la-
tin eredetiben csak egy szó áll.   

 Hazai prédikátoraink, papjaink tanító stílusa sem kivétel. 
Rendre két vagy több hasonló vagy azonos értelmű szóval magya-
rázzák a hívőknek a tanulságokat, életszabályokat, hitbeli igazsá-
gokat, illetve idézik az ilyen nyelvi szerkezeteket tartalmazó bib-
liai helyeket is.  

E szópárok, szófűzérek tagjai többnyire egymás mellett áll-
nak (kötőszó nélkül, illetve az és, vagy, avagy, azaz kötőszóval), itt 
főleg ezt a jelenséget vizsgáljuk. Azokból az esetekből is idézünk 
azonban, amikor más szavak, szószerkezetek is állnak közöttük, 
illetve amikor egymás utáni mondatokban, párhuzamos szerke-
zetekben fordulnak elő. A leggyakoribb szinonim viszony mellett 
a szavakat összekapcsoló más viszonyok is lehetségesek (például 
ellentétes, magyarázó, stb). Nincs teljesen egységesen elfogadott 
és használt elnevezésük ezeknek a szókapcsolatoknak, amelyek-
nek fő funkciója a nyomósítás, ami ezek részben különböző faj-
táiból is következik. Nevezik őket hendiadionnak (εν δια δυων, 
hendiadys) paratagmának, koordinált szópárnak, repetatív szópárnak 
is.87 Az Agendarius igen gyakran él szinonim szópárokkal, szó-

                                                 
87 Erre az egész problémakörre lásd főként M Nagy Ilona több tanulmányát.  
Latin bibliai szinonimavariációk magyar recepciója (örül, vigad; örül, örvend). 
Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből. Szerk. A. Molnár Ferenc 
és M. Nagy Ilona. Debrecen, 2003. 149–168 (Nyelvi és Művelődéstörténeti 
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kapcsolatokkal, illetve párhuzamos mondatszerkezetekkel, alkal-
mazva ezt a stilisztikai eszközt. Mindez a mondandó, a szóbeli 
előadás nyomósítását, hatásosságát fokozhatta. Például idézi az 
Agendarius az első bűnbánati zsoltárt: Munkalkottam, vgy mond, az 
én fohazkodaʃomba, meg moʃom minden ęiel agyamat, kny-
hullataʃommal az én leplemet meg ntzm (108).88 A házasság célját 
magyarázva elhangzik a közismert paradicsomi áldás:89 Neveked-
gyetec, es gyaporodgyatoc, es tlchetec be à fldet (212). Jóel pró-
fétával90 inti gyóntatója a bűnvallót: Ertem attyamfia à te valla-
ʃodbol… de ʃzinten azt nem talalom benned à mi nelkl az bns ember 
bneinec bochanattyat nem nyerheti. A tredelmeʃseget, es bneiden 
valo banatot. Halgaʃacza mit mond Iʃten az Prophetanal a bnʃknec. 
Térietec én hozzam tellyes ʃziuetekbl, bitelesbe, ʃirasba, es mellye-
teknec vereʃébe (107).  

A bibliai és teológiai szövegekben bizonyos szemantikai fo-
galmak gyakoriak, megszokottak, vagy vonzzák egymást. Ilyen 
például a fiú és örökös: keresztelkedés nélkül … ʃoha ʃenki … az Iʃten-
nec fiai, es rksi kzze nem ʃzamlaltathatic …  (4); vagy a hazai há-
zassági esküből ismeretes Holtodiglan ʃ-holtaiglan (69–70). Serkenti 
az azonos vagy hasonló jelentésű szópárok keletkezését, állandó-
sulását, hogy vannak összetartozó, ok-okozati vagy következmé-

                                                                                                             
Adattár. Kiadványok 4.); Uő: A magyar kolostori irodalom koordinált szó-
párjainak hátteréhez. Uo. 169–183; Uő: Synonymapaare im mittelalterlichen 
Kirchenlatein und ihre Reflexionen im Ungarischen. Acta Classica Universi-
tatis Scientiarum Debreceniensis. Tom. XXXIV-XXXV: 71–80; Uő: Parataktikus-
repetitiv szópárosítás a Ráskay Lea által másolt kódexekben. Adattár. Inter-
netes hozzáférés (megtekintve 2011-ben): 
http://classics.arts.unideb/hu/tanarok/MNI/MNIParataktikusaszoparosítas 

88 Pʃal: 6, 7; Káldi György fordításában érdekes hiányosság, hogy az ágy van a 
vers mindkét felében, holott a latinban (lectum, stratum) és a héberben 
(miṭāh, ‘äräs) egyaránt két eltérő szót találunk: El-fáradtam foháʃzkodáʃom-
ban, meg-moʃom minden éjjel az ágyamat : meg-áztatom az ágyamat kny-
húllatáʃimmal.  

89 1Móz 1,28; Káldi György szerint: Nevekedgyetek, és ʃokaʃodgyatok, és tlt-
ʃétek-bé a’ fldet…  

90 2,12–13; Káldi György szerint: Térjetek hozzám tellyes ʃzívetekbl, bjtel, és 
ʃirással, és jajgatással. És ʃzaggaʃsátok a’ ti ʃzíveiteket, és nem a’ ti ruháitokat, 
és térjetek a’ ti Uratokhoz Iʃtenetekhez… 
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nyes stb. kapcsolatban álló, máskor meg antonim bibliai, teológi-
ai, hitvallási fogalmak, amelyek együtt járnak olyankor is, ha ez 
nem szükséges. Például dichotomia a test és lélek, trichotomia a 
hit, remény, szeretet. Az előzőre példa: Két reʃze vagon peniglen a 
kereʃtségnec, az ige, es az kils allat (6).  

Az első parancsolathoz fűzi a gyóntató: … azt kiuanya à mi 
vrunc mi tlnc, hogy igaz hittel, ers remenʃeggel, es buzgo ʃzeretettel 
ragazkodgunc  hozza, es ʃe gondolatunkba, ʃe beʃzednkbe, ʃe cheleke-
detnkbe oly dolog ne talaltaʃsec, ki az hittel, remenʃeggel, es ʃzeretettel 
ellenkednec (81).  

Igen gyakoriak a szentségi szóhasználat körében a test és vér, 
evés és ivás, étel és ital, kenyér és bor, éhes és szomjas, vagy élet és halál, 
Isten és ember, bűn és bűnhődés. Például: A mi Vrunknac Ieʃus Chriʃ-
tuʃnac ʃzent teʃte, es ʃzent veré rizze meg a te lelkedet az rc ęletre… 
(126); — … veʃzitec az Chriʃtus Ieʃuʃt igaz Iʃtent, es embert, teʃteʃtl, es 
lelkeʃtl (124); — … ʃzokot dolog volt az Apoʃtoloknal, az olaial valo ke-
nés, nem chac teʃti, hanem lelki oruoʃsagulis (48). — Voltale engedetlen 
Iʃtennec, es az embereknec, kiknec engedelmeʃsegel tartoztal volna (96)?  

Gondolat, beszéd és cselekedet együttes emlegetése szintén 
gyakori, mint a már idézett példában. A megkereszteltnek … innec 
[= innét, innentől fogva] toua az  életét lelki Soual, az az, Iʃteni 
felelemmel, blcheʃeggel, io gondolatokcal, beʃzedekcel, es chelekede-
tekcel kelletic meg ekeʃeteni (8); — … laʃd meg … mit vetttel gondola-
todban, beʃzededben, es chelekedetedben (81). — Vallom magamat vet-
keʃznec lenni … beʃzedimbe, es chelekedetimbe (76–77). Vallom maga-
mat vetkeʃnec lenni, ʃoc ʃzantalan gonoʃz gondolatimba, beʃzedimbe, es 
chelekedetimbe (129).  

Az alábbiakban ábécé rendben egy bő listát közlök ilyen és 
hasonló szövegrészekből, mondatokból; olyanokból tehát, ame-
lyek szinonim avagy koordinált szópárt, szószerkezetet tartal-
maznak. Ha (nem feltétlenül egymás után) több ilyen összetar-
tozó szó szerepel, a példát mindig csupán az első taghoz sorolom. 
Az igekötős igék a megfelelő igekötőnél keresendők. Igaz, egy 
hosszabb szóláncban lehet több szópár is, de különösen a minden 
tagra való keresztutalások megoldása igen bonyolult lenne, és 
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sokszor a példák megítélése sem egyértelmű. Néhányszor az 
egyes szókapcsolatokhoz lábjegyzetekben megjegyzést fűzök, 
vagy utalok velük foglalkozó fontosabb munkákra.91 Az alábbiak-
ban lásd az igen bő és rugalmas megítéléssel összeállított — bár 
nyílván így sem teljes — említett szópár- és szósorlistát példa-
mondatokkal.  

Szinte nem is igen tűnik föl mindjárt, átolvasva a liturgikus 
vagy liturgiába illesztett magyar szövegeket, hogy ez a stílusbeli 
sajátosság mennyire átszövi az intelmeket, szertartási tanításo-
kat. Annyira gördülékeny a fogalmazás. Egyik-másik lapon alig 
akad olyan mondat, amelyben legalább egy kéttagú kifejezésbe 
ne botlanánk. A viszonylag nem nagy szövegkorpuszban ezt a te-
temes mennyiséget, mindenütt érvényesülő vonást, az egyházi és 
szertartási kötődésű paratagma-készletet mutatja föl az alábbi 
jegyzék. 

Ennek az igen erőteljes vonásnak a hangsúlyozása érdekében 
— ismétlem — a lenti listából nincs kirekesztve minden olyan 
szópár, mely nem tökéletes szinonima, vagy egyébként is áthágja 
a paratagma határvonalát, de sűrűn fölbukkan soroló szerke-
zetben (szóláncokban), értelmezésben, mert teológiai és bibliai 
szövegekben szükséges vagy sarkalatos fogalom. 

WWBWW 

WWW 
W 

BRÁZAT  és hasonlatosság, Iʃten Adamot, es Euat az  abrazattya-
ra, es haʃonlatoʃsagara teremptette volna … (212). 

Áhítatos és hív, [a felnövekvő gyermek] leǵen à mi vrunknac Iʃte-
nnknec aietatos, es hiv ʃzolgaia (38). 

                                                 
91 E szószerkezetek vizsgálata azért is kiemelendő, mert OTKA tervmunkánk 
során többször is foglalkoztunk velük, kitértünk rájuk. 
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Áhitatosság, jó és jámborság, … tartoztoc [ti kereszteltetők] à ǵer-
meket … aietatoʃsagra, minden iora, es iamborʃagra oktatni, es 
igazgatni (29).  

Ajándékoz és tulajdonít, … à mi Iʃtennc, … à bekeʃeget nem chac ke-
uanta, hanem vǵan aiandekozta, es tulaidonetotta az Anya-
ʃzenteǵhaznac (55). 

Akarat és engedelem [’megengedés’], Te akaratodbol, es engedel-
medbl miuelte valaki gonoʃzt (103)? 

Alábbvaló és méltatlan, … aletottale valakit naladnal alab valonac, 
lenni, es meltatlannac à te baratʃagodhoz (95)? 

Álnokul és erővel, Alnokul es eruel iutottale, auagy chac akartale iut-
ni valami marhahoz (97)?  

Árt és benyel (a halál), Altal kel vgyan raita menned [a halálon], de 
nem árthat teneked, es be nem nyelhet tegedet (130). 

Ártalom vagy kár, Beʃzellettede felebaratodnac bneit egyebec elt az  
artalmára, vagy karara (99)? 

Átkozódik, veszekedik [’kesereg, gyötrődik’], … rend nelkl valo ke-
ʃergeʃbl az Iʃten neuenekis gyakran gyalazattya ʃzokot kuet-
kezni, miuelhogy atkozodnac, veʃzekednec nemellyec halottyoc 
vtan … (222). 

Atyafi és rokon, Attyadfiait, es rokonidat ʃzerettede ʃziued ʃzerent (86)? 

ÁNKÓDIK, kesereg, sír, [nincs irgalom azoknak,] … az kic nem 
bankodnac, nem keʃeregnec, nem ʃirnac bnkn (108).   

Bátorít és biztat, [a kegyelem] … halalnac, es karhozatnac ellene bato-
rettya, es biztattya lelkedet … (131). 

Bátorító és erősítő, … ʃzklkdnc batoreto, es erʃsét malaʃztya nel-
klis, hoǵ batorsággal valhaʃsuc hitnket, es erʃsen tuʃakodhaʃ-
sunc ellenseginc ellen (41); — … à kereʃtségbe nem adatot volt 
nekic à ʃzent Lęleknec batoréto, es erʃʃęt aiandéka, hanem az 
vtan pinkʃd napian … (42); — … à batoreto, es erʃʃęt malaʃz-
toc, es aiandekoc, à tb ʃzentségekbe adatnac … (44); — … ʃz-�
klkdnc batoreto, es erʃsét malaʃztya nelklis, hoǵ bator-
ʃággal valhaʃsuc hitnket, es erʃsen tuʃakodhaʃsunc ellenseginc 
ellen (44). 
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Bátorság [’bátorítás’] és vigasztalás, … mi lehet è vilagon az mi bator-
ʃagunc, es vigaʃztalaʃunc … (224)? 

Becsületes és kedves (Isten előtt), kellemetes … bchletes, es Iʃten 
elt kedues kellemetes a ferfiunac, es aʃzoni allatnac trueny ʃze-
rent valo egybe tarʃalkodaʃa (212). 

Békesség és egyenesség, [a házasok]  … bekeʃsegben, es egyeneʃseg-
ben ellyenec (62).  

Békesség, szeretet és egyenesség, … nagy bekeʃeg vagyon ʃzeretet va-
gyon, es egyeneʃseg vagyon. Egyet ęrtenec c mindenben, es ʃzi-
uc ʃzerent ʃzeretic egymáʃt (55). 

Benne és nála, Kérkttele valamiuel ollyal, ki benned, es nallad nem 
volt (95)? 

Bér és szolgálat [’megszolgált bér, járandóság’], Munkaʃidnac, bere-
sidnec, ʃzolgaidnac berét, es ʃzolgalattyat tartottade meg (93)? 

Bérmálás avagy erősítő szentség, Az penig à ʃegetseg, es er, à Ber-
malasban, auaǵ erʃsęt ʃzentsegben adatic (45). 

Beteg és megterheltetett, Latom atyamfia, hogy teis beteg vagy, es 
igen meg terheltettel à te testednek faidalmitul … (128). 

Bír és igazgat, … az édes Chriʃtus nem kegyetlenʃeggel, hanem kegyeʃ-
seggel, biria, es igazgattya az Anyaʃzentegyhazat (58). 

Biztat, bátorít, [az ítéletre gondolóé] … amaz igiret, mellyel ʃzent Ia-
noʃnac hallomaʃara biztattya, batorettya vala az Iʃtennec An-
gyala … (226). 

Busít avagy szomorít, Buʃetottade auagy ʃzomoretottade meg ket 
[szüleidet] (86)? 

Bűbájos, babonás, varázsló és ördöngős, Bbaios, babonas, varaslo es 
rdngs tudomant, tanultale … (82)? 

Bűn és gonosz kívánság rothadása, [a megkereszteltnek] … Iʃten-
nec ʃegetʃegéuel minden bnnec es gonoʃz keuanságnac rotha-
dasátul oltalmazni kel magat … (8). 

Bűnös és fertelmes, [kútfő nyílik] … à bnʃnec es frtelmeʃnec meg 
moʃogataʃara … (5).  

Bűbájos, babonás, varázsló és ördöngős, Bbaios, babonas, varaslo es 
rdngs tudomant, tanultale … (82)? 
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Bűvölő, bájoló, varázsló és jövendőmondó, Hittele alomnac, bu-
lknec, baioloknac, varasloknac, es iuendt mondoknac … (82). 

EREMÓNIA és szertartás, … Ezeket akaram ti eltkbe adni à kereʃt-
ʃegnec  ereięrl, ceremoniairl [!], es ʃzertartaʃirul (11).  

ICSÉR és jónak mond, … dicheruęn es ionac monduán gonoʃz chele-
kedetet … (103). 

Dicsértetik s magasztaltatik,  … az atya Iʃten dicherteʃsec, ʃ-magaʃz-
taltaʃséc az  io chelekedetibl (11).  

Dobzódás és részegség, Dobzodas, es reʃzegseg miatt geriedeztele buia-
ʃagra … (101). 

Dolog, szükség és nyavalya, … minden dolgokba ʃzkʃegekbe, es 
nyaualyaiokba egymaʃt ʃegetchec … (213). 

Dolgot tesz és munkálódik, Voltalę oly tunya, hogy inkab akartal vol-
na ehezni, es ʃzklkdni, hoǵ ʃem mint dolgot tenni, es munka-
lodni (102)? 

Drágalátos és méltóságos, Valaki … à ʃzentsegnec dragalatos, es melto-
ʃagos voltat … meg gondollya … (120). 

GÉSZSÉG és elevenség, Io egeʃseged, es eleuenʃęged leuén vgy mond, 
gyonnyal meg, dichichéd az vr Iʃtent … (225). 

Egyesedik és egy testté lesz, [a megkenéssel] … azt ie-lentyc, hogy 
minden kereʃtyennec à Chriʃtus feie, es hogy annac tagaiual an-
ńéra eǵgyeʃsedet, es egy teʃte lt, hogy imaron réʃzes … még ne-
uebenis (10).  

Egyesül és egy testté lesz, Eǵgyesltc es egy teʃté leʃztec  velle (7). 
Éhezni és szűkölködni, Voltalę oly tunya, hogy inkab akartal volna 

ehezni, es ʃzklkdni, hoǵ ʃem mint dolgot tenni, es munka-
lodni (102)? 

Elesik [’bűnbe esik’] és megfertőz, El eʃnc vǵan gyakorta, es meg fr-
tztettyc à mi lelki eʃmeretnket (156). 

Eleven és egészséges, … az Blchis, az koporʃoban helyheztetet holt 
embernec kepeben ʃzolettya az eleuen, es egeʃʃeges embereket 
(225–226). 
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Elhervad és elhull, … az aʃzonytul ʃzletet … mindgyaraʃt el heruad, es 
el hul …  (223) 

Ellenkedik (vélekedés) avagy különböz (valamitől), Tartottale … oly 
velekedéʃt, teuelygéʃt, eretnekʃęget, mely à kznʃeges Romai 
egyhaznac hitiuel ellenkedic, auagy attul klmbz (81)? 

Ellenző és háborgató, … ʃoc ellenzi es haborgatói vannac à mi Valla-
ʃunknac, az az à kereʃztyeni igaz tudomannac (51). 

Elme és gondolat, … budoʃotte ʃzęllyel elmęd, es gondolatod (85)? 

Elmerül és elmosatik (a keresztség vízében), … az eredet bn, … à 
Chriʃtuʃnac piros veréuel meg feʃtetet kereʃztségnec vizébe, 
igazan es valoba el merl es el moʃatic … (4). 

Előmenet és jószerencse, Bankottalę felebaratodnac el menetęn es io 
szerenchęien (99)? 

Eltitkol és eltagad, [gyónván] … ha valamit moʃt el titkolʃz, es el ta-
gacz, akcoron rc ʃzegyenedre, es karhozatodra ʃzemedre ha-
nyatatic (79). 

Eltitkol és magának tart, Ha valakinec valami el veʃzet marhaiat meg 
talaltad, titkoltade el, es tartottade magadnac (93)? 

Elvettetik és eltöröltetik, … meg viulunc az eredet [’eredendő, örök-
letes’] bnbl, hogy … nem chac neknc nem tulaidonettatic, 
hanem vǵan tellyeʃsęggel el vetetic, es el trltetic (3). 

Emlékezet [’megemlékezés’] és tisztesség, Az menyorʃzagbeli ʃzen-
teknec emlekezetire, es tiszteʃsegęre egy Credot [mondj] (201). 

Épen és fogyatkozás nélkül, [a megkeresztelt] … Iʃten akarattya ʃze-
rent ęllyen, es az igaz hitet eppen foǵatkozas nelkl meg tarcha, 
es vallya (9). 

Erő és bátorság, De à vitezkedeshez er, es batorság kel (40). 
Erő [’hathatósság’] és haszon, … elmelkedgyetec à ʃzent kereʃtsegnec 

ereięrl, es haʃznarul …  (3); — … à kereʃztségnec ereiet es haʃz-
nat tagadǵac … (4). 

Erő és hatalom, … màs iel alat adatot az apoʃtoloknac à vitezkedeʃre 
valo er, es hatalom, nem akcor midn meg kereʃtelkedęnec 

(43).  
Erős és győzedelmes, … leheʃʃen … ers, es ǵzedelmes az  lelki ellen-

ʃegi ellen valo viaskodasba (39). 
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Értekezik és kérdezkedik, Ertekeztele, es kerdezkettele  tllc … (82). 
Esküvéssel s átkozódással, tagadással, … vegre vǵan eskeʃsel ʃ-atko-

zodáʃsal, tagadaʃsal tagada azt monduan, hoǵ inǵen ʃem tudna, 
ki volna à Ieʃus (42). 

Eszét veszti és elidegenít, [az ördög szüntelenül igyekszik] … hogy 
vaǵ eǵkeppen, vagy más keppen eʃznket veʃzeʃse, el idegene-
chen à Chriʃtusban valo eǵigyʃęgtl … (39–40). 

EGYVERTELEN, erőtlen és meggyőzetett [’legyőzött’], Miert ret-
tegnél tahat è fegyuertelen ertlen, es meg gyzetet ellensegtl 

(130)? 
Fejér, tiszta, igaz és szent, A bizon dolog hoǵ à kit Chriʃtus meg moʃs, 

az ʃzinten feier, tiʃta, igaz es ʃzent leʃzen … (6). 
Félelem és szemérem, … batorʃaggal felelem, es ʃzemerem nelkl 

vallaʃt teheʃsnc hitnkrl (46). 
Féltében avagy szégyenletében (valaminek), Embertl valo fęltedbe, 

auagy ʃzégyenletedbe tagattade meg hitedet …(82)? 

Fiú és örökös, [hit és keresztség nélkül] … ʃoha ʃenki meg nem tiʃtul-
hat, az Iʃtennek fiai, es rksi kzze nem ʃzamlaltathatic (3). 

Fogyatkozás és szükség (szűkölködés), … vgy tudlac tanetani, es ok-
tatni, ha értem à te fogyatkozaʃidat, es ʃzkʃegidet … chac ér-
chem mibe ʃzklkdl az en ʃzolgalatom nelkl (79). 

Furdal és retteget, Azokrul kiualtkeppen [tégy bűnvallást], mellyec à 
te lelki eʃmerétedet [!] leg fellyeb furdallyac, es rettegetic (78). 

ERJEDEZŐ és hajlandó, Lata Iʃten, hogy az emberi teʃt geriedez,� es 
hailando az  keuanʃagánac be tltesére  (213). 

Gond, szorgalmatosság, kereskedés, Foglaltade magadat è vilagi 
gondba, ʃzorgalmatoʃsagba, kereskedesbe, es akar mi egyeb testi 
dologba (85)? 

Gondolkodik és elmélkedik, … gondolkodgyatoc, es elmelkedgyetec à 
ʃzent kereʃtségnec ereierl, es haʃznarul (3). 

Gonosz és haszontalan, Kltttede el gonoʃzul, es haʃzontalanul ʃzle-
idnec penzeket, es marhaiokat (86)? 
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Gonosz és keserves, Erch meg vgy mond, es tud meg mely gonoʃz es ke-
ʃerues hogy el hattad à te vradat Iʃtenedet … (108). 

Gonosz kedvű és rest, Voltale gonoʃz kedu, es reʃt à io chelekedethez 
(101)? 

Gonosz végre [’célból’] és testi szeretetből, Chokoltale valakit gonoʃz 
vegre, vagy teʃti ʃzeretetbl (90)? 

Gyarló és bűnös, … neknc, kic gyarlo, es bns allatoc vagyunc terę-
tette meg aztalat … (120). 

Gyarlóság és bűn, [aki] … gyarloʃagunkat, es bneinknec ʃzantalansa-
gat elmeiebe forgattya … (120). 

Gyónás azaz/és (bűnökről) vallás,92  … tęgy gyunaʃt, az az vallaʃt à te 
bneidrl (78); — … halgaʃd meg az én gyunaʃomat, es bneim-
rl valo vallaʃomat … (78). 

Gyűlölség és harag, … az Vrnac aʃztalahoz ʃzeretettl res lelekcel, ǵ-
llʃeggel, es haraggal meg rakodot ʃziuel ne iarullyatoc (123). 

ÁBORGÓ, szitkos, haragos, verekedő, [a férj] Ne leǵen haborgo, 
ne ʃzitkos, ne haragos, ne vereked (58).  

Halála és eltemettetése (valaminek), A vizbe valo be meretés, ieǵzi a 
bnnec halalát, es el temetteteʃet … (9). 

Hallgat és enged [’engedelmeskedik’], … az aʃzońember penig tarto-
zic halgatni ferięt es neki engedni (57). 

Hamar és könnyen, Hamar, es knnyen engettele à keʃertetnec (101)? 
Hamu és por, [pirongat a Lélek], … mit keuelkedel te hamu, es por 

(224).93 

                                                 
92 Mai napig benne van a református gyülekezeti énekeskönyvben (1948: 213. 
sorszámmal) az 1560 előtt már elterjedt strófikus Confessio generalis, kezdete: 
Mindenható Úr Isten, | Mi bűnös emberek | Gyónást és vallást tészünk … (RPHA 977).  

93 A „Mit kevélykedsz por és hamu?” bibliai eredetű szállóige (Sirák 10,9). Ez a 
szállóige megvan például Bonaventura „De perfectione vitae ad sorores” 
című munkájának II. fejezetében (De humilitate), Temesvári Pelbártnál 
(Pomerium XIV) a Szent László királyról szóló (magyarul is olvasható) első 
beszédben, a Lobkowicz (1514), a Debreceni (1519) és a Weszprémi-kódexben 
(XVI. század első negyede). Mindezekre, a Halotti Beszédben meglévő por és 
hamu és az ezzel rokon szópárokra lásd A. Molnár Ferenc: A legkorábbi magyar 
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Harag és büntetés, … ha meg akarʃz az Iʃtennec haragiatul, es bnte-
teʃetl, es az te bneiddel ęrdemlet karhozattul menekedni (110). 

Harag, gyűlölség, Viʃeltele ʃziuedbe más ellen haragot, gllʃeget … 
(88)? 

Hasznos és üdvösséges, [Istened] tudgya mi legyen teneked haʃznos 
es idvʃseges, azt miueli … (129). 

Haszon és jótétemény, Az Iʃtent ʃzerettede vgy mint nem magaęrt, 
hanem è vilagi haʃzonęrt, es io tetemenyęrt (83)? 

Hatalmasság, oltalom és segítség, … ǵzedelmet nem vehettenec vol-
na, ha az Iʃtennec kiualtkeppen valo, es chodalatos hatalmaʃsà-
ga, oltalma, es ʃegetʃege velec nem ltt volna (39). 

Hatalom és birodalom [’uralom, uralkodás’], … Iʃten à ferfiunac ha-
talmat adot, es birodalmat … (58). — De azert illic, hogy à ferfiu 
azt à hatalmat, es birodalmat, … okoʃsaggal ǵakorlya (58). 

Hiába avagy csúfságba, Heiaba auagy chufsagba emlettede az Iʃtent 
(84)? 

Hint és megmos, Annac [Krisztusnak] veréuel hinchen, es moʃson meg 
tegedet, es meg tiʃztulʃz (107). — Iʃoppal hinchen, es moʃʃon meg 
minket … ʃzentellyen es moʃʃon  meg minket …  (156). 

Hír, név, Hirębe, neuebe kiʃsebbetettele meg valakit (94)? 

Hit és bizodalom, … ers hittel, es bizodalommal iaruly Iʃtenhez, es eʃe-
dezzel neki … (106). 

Hit és (jó) lelkiismeret, [A halálra készenlét] A hit, es minden hala-
los bntl meg tiʃztettatot io lelki eʃmeret … (155). — Fiam … vi-
tezkedgyel, meg rizuen à hitet, es az io lelki iʃmeretet (156). 

Hitetlen és esküvésének megszegője, [büntessék a társát elha-
gyót] Ne chac vgy mint hazaʃsag trt, hanem hitetlent, es es-
keʃenec meg ʃzegetis (219). 

Hitére avagy esküvéssel fogad, Fogattale valamit hitedre, auagy mas-
keppen eskeʃʃel… (84).  

                                                                                                             
szövegemlékek. Olvasat, értelmezés, magyarázatok, frazeológia. Debrecen, 2005. 
30–33.  
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Hitét vallja és tusakodik, … à ʃzent Leleknec tiʃztéto malaʃztya … meg 
adatot … hoǵ batorʃággal valhaʃsuc hitnket, es erʃsen tuʃakod-
haʃsunc ellenseginc ellen (9). 

Hozzá [magához] fogad és megkegyelmez, De klmben [azaz bűn-
bánat nélkül] hiǵgyed hozza nem fogad, es meg nem kegyelmez 
teneked (110). 

Hív és igaz, Ha meg gyonnyuc (vgy mond) bneinket, hi, es igaz az Iʃ-
ten, meg bochattya bneinket (225). 

Hívség és tisztaság, [a házasságnak] … ekeʃʃege, es vgy mint meg t-
kelleteʃʃe à hiuʃeg, es à tiʃztaʃag (216). 

Hús és tetem [’csont’], … mi az  husábol, tetemibl vaǵunc,  megint 
à mienkbl (57). — Mert az  teʃtęnec tagiai vagunc, az  huʃa-
bol, es az  tetemibl (56). 

DŐ Avagy óra,  … mert nem tudgyatoc mely idben, auagy oraban,  i-
vend hozzzatoc az embernec fia (224). 

Idő szerint való [’időleges’] és elmúlandó, [a házasok] … id ʃzerent 
valo, es el mulando gynyrʃeg miat, ki ne rekeʃzteʃsenec az 
menyei dichʃęgnec menyekeziebl (61). 

Igaz és kellemetes, Igaz es kellemetes beʃzed ez, hogy az vr Ieʃus Chriʃ-
tus è vilagra itt à bnʃket meg ʃzabadetani (77). 

Igazán és valóban, … az eredet bn … amaz … kereʃztségnec vizébe, 
igazan es valoba el merl es el moʃatic, mies attul vgyan letel ʃze-
rent meg ʃzabadulunc (4). 

Igazít [’igazzá tesz’] és megszentel, … tiʃztét minket iduzitnc à 
bntl, valoba igazet es valoba meg ʃzentel … (5). 

Igyekszik és töri a fejét valamin, … mindeneknec fltte azon iǵekez-
zetec, es abba trietec feieteket, hogy … valamikor hi Iʃten titeket 
à más vilagra kéʃzen talallyon (154–155).  

Illik és szükség, … az embereknec iduʃsegekre igen haʃznos, illic, es 
ʃzkseg minden kereʃtyennec azon igyekeznie, hog mentl ha-
mareb lehet azt [a bérmálás szentségét] fel vegye (45). 

Int és fedd, Gylltedę azokat à kic tegedet iora intettenec, es à gonoʃz-
rul meg feddettenec (102)? 
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Int és kér, Intlec peniglen, es kérlec titeket feienkęnt, hogy iol ʃzamot 
veʃsetek lelketekcel… (122). 

Intés és oktatás, [szüleidnek] Io inteʃeket oktataʃokat, vetettede hatra 
(86)? 

Irgalmasság és kegyesség, O mely nagy irgalmaʃsaga, es kegyeʃʃege 
azokhoz, az kic hozza térnec (225). 

Irgalmatlan és szoros markú, A ʃzegenyekhez voltale irgalmatlan, es 
ʃzoros marku … (97)? 

Ismer és elegyül, A ferfiu tbbet ne eʃmerien az  feleʃegenel, es ʃenki-
uel egyebbel ne lgylyn [!] (62). 

Isteni félelem, ájtatosság, jó és jámborság, [ti kereszteltetők] … 
tartoztoc à ǵermeket … Iʃteni fęlelemre, aietatoʃsagra, minden 
iora, es iamborʃagra oktatni, es igazgatni (29). 

Isteni félelem és istenes élet, Tanechac, es tanettaʃʃac gyermekeiket 
minden iora. Leg elʃzer imadʃagra, Iʃteni fęlelemre, es Iʃtenes 
életre … (216). 

Isteni és mennyei, Merltęle el annyira à teʃti bnbe, hogy a miat … tu-
nyaua, es alkolmatlanná lttel volna az Iʃteni, es menyei dolgok-
nac elmelkedeʃere (98)? 

Itat, megrészegít, Itattale, reʃzegetettele meg máʃt (100)? 

ELE és zászlója (valaminek), … [a megkeresztelt] à ǵzedelmes 
Chriʃtuʃnac iele es zaʃzloia alat ʃzntelen viteʃzkedǵec  (8). 

Jó, tisztességre méltó és szent, Iteltede magadat egyebeknél iobnac, 
tiʃzteʃségre meltobnac, es ʃzentebnec lenni (95)? 

Jók (javak) és ajándékok, [a szentségekben] … ʃoc lelki ioc, es aian-
dekoc adatnac mineknc (132). 

Jól és igazán, Bezeg iol és igazan mondǵa Anna aʃzony, Samuel prophe-
tanac annya … (128). 

ÁR, ártalom vagy gyalázat, Felebaratodnac valami titkiat [!], az  
karára, artalmára, vagy gyalázattyara ielentettede ki  (94)? 

Kár, kisebbség [’hátrány’], avagy nyavalya, Oerltele felebaratod-
nac karán, kiʃʃebʃęgen, auagy valami nyaualyaián (99)? 
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Kedv és akarat, … keʃz voltal volna az Iʃtennec keduęt es akarattyat 
hatra vetni …  (98)? 

Kedv [’kegyelem, jókedv’], malaszt és ajándék … Iʃtennec kedue, ma-
laʃztya, es draga aiandeki oʃztogattatnak azoknac, à kic vellec io 
modon élnec (38). — … hallottatoc hogy … Iʃtennec kedue, 
malaʃztya, es draga aiandeki oʃztogattatnac … (44).  

Kedvez, ment és oltalmaz, Kedueztele valaha az Eretnekeknec, men-
tettede es oltalmaztade ket (82)? 

Kegyelem és bűnöknek bocsánatja, … ʃoha azoc [akik nem bánták 
meg bűneiket] az vrnac kegyelmet, es bnknec bochanattyat 
nem talaltac, hanem rettenetes keppen meg bntettenec Iʃtentl 
(109). 

Kegyes és irgalmas, En hiʃzem, à forog elmédbe, hogy kegyes, es irgal-
mas az Iʃten, keʃz minden bnʃnec meg kegyelmezni (108). — … 
higygyed hogy kegyes es irgalmas az Iʃten … (106). 

Kegyes és irgalmassággal bővölködő, … à kegyes, es irgalmaʃsaggal 
beuelked Vr Iʃten, az embereknec meg tiʃztulaʃokra rendelte, es 
ʃzerzette az lelki vionnan ʃzletésnec ʃzentséget … (2). 

Kegyesség avagy istenesség, … à halottaknac temeteʃe à kereʃztyeni 
kegyeʃségnec, auagy Iʃteneʃegnec tiʃzti … (151). 

Kegyetlen és dühös öldöklő, … [a Sátán] tagiainac, vgy mint hamis 
prophetaknac, botrankoztato élet embereknec, kegyetleneknec, 
es dihs ldklknec altala, el ʃzakaszon minket az Iʃtentl … 
(39). 

Kér és int,94 Kit [a keresztgyermek oktatását] hoǵ meg miuellyetec, 
ʃziuem ʃzerent kęrlec, es intlec titeket (29). — Kérlec es intlec, 
hogy ahoz tarchatoc magatokat, az mit moʃtan én tllem hallot-
tatoc (217–218). 

Kér és vár, [a vitézkedés] … termeʃzetnkbe nem talaltatic: Iʃtentl kel 
kérnnc, es varnunc (40). 

                                                 
94 Bővebben lásd erről A. Molnár Ferenc: Két régi magyar ima az oltáriszentságről. 

A Laskai Sorok és párhuzamos szövege a Thewrewk-kódexben. Budapest, 2000. 56–
59. (NytudÉrt 148.) 
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Keres és lel … [Dávid] nagy siraʃʃal kereʃte, es lelte bneinec bocha-
nattyat (109). 

Keres és megtalál, … mint kereʃe, es mint talala meg Dauid Iʃtenęt 
(108). 

Kereszt és kínszenvedés, [a kereszttel megjelölés jelenti], … hoǵ à 
Chriʃtus kereʃtęt, es kenʃzenuedeʃet niluan, es retteges nelkl kel 
annac vallani, es mindenkor ʃziuebe viʃelni … (7).  

Kereszt, háború, bosszúság, öldöklés és halál, Ha penig à mi valla-
ʃunkat, kereʃt, haboru, boʃzusag, vegezetre ldkles, es halal k-
ueties, mind ezeket bekeuel ʃzenuedheʃsc (46). 

Kesereg és bán, Nem elęg ʃzoddal mondani, hogy vetettel: ʃziuednec kel 
meg térni, az bnt meg kel vtalni, keʃergeni, es erʃsen banni, 
hogy Iʃten ellen chelekettel (105, 107).  

Kesereg, fél és retteg, … meltan keʃergeʃz, meltan fęlʃz, es meltan 
rettegʃz … (105). 

Keserűség és siralom, [a Szentírás e világot] … keʃerség, es ʃiralom 
helenec neuezi … (221). 

Készület [’készenlét’] és vigyázás [’őrködés’], Emlekezzetec meg à mi 
iduzetnknec ʃoc ʃzép, es dragalatos intesirl mi leǵen à ké-
ʃzlet, és à vigyazas, mellyet à mi vrunc kéuán mi tllnc (155). 

Kezd (elkezd), visel és elvégez, … malaʃtot ád hozza, hogy az  ren-
deleʃe ʃzerent keʃdhesetec, viʃelheʃssétec, es vegezheʃsétec el à ti 
hazaʃsagtokat (63). 

Kifakad és virágzik, [az ember élete] … mint egy virag, ki fakad, es vi-
ragzic, de mindgyaraʃt el heruad, es el hul … (223). 

Kísértés és ostromlás, Itt ád oly vaʃtagsagot, hoǵ à vilagnac, es rdg-
nec keʃertése, es oʃtromláʃa ellen gyzedelmeʃsen tuʃakodhaʃ-
sunc … (45). 

Kiváltképpen való és csodálatos, … ǵzedelmet nem vehettenec volna, 
ha az Iʃtennec kiualtkeppen valo, es chodalatos hatalmaʃsàga, 
oltalma, es ʃegetʃege velec nem ltt volna … (39). 

Kíván és keres, Keuantale, es kereʃtele gynyrʃegesb eledelt, auagy 
italt annal, à kivel rended ʃzerent meg kellett volna elegedned 
(100)? 
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Komaság és lelki atyafiság, … ʃzinten azonkeppen mint à kereʃztségben 
komaság es lelki agyafiság tamad (53). 

Krisztus azaz kenetett [’felkent, avatott’], Vurunkis Chriʃtusnac, az 
az, kenetetnec neueztetec à ʃzent Lélektl, kiuel tellyes vala … 
(50). 

Krizsma azaz kenet, Szkseg megis kenni azt à ki meg kereʃteltetet, 
hogy à Chriʃmát, az az, à kenetet fel vuen, az Iʃtennec kenette 
legyen es az Chriʃtusnac malaʃztya benne talaltaʃsec (49–50). 

ÁT és ismer, … ki ki mind magara varia azt, az mit az  feletarʃan 
lát, es eʃmer (226). 

Letétetett [’letétbe helyezett’] avagy hagyatott [’ott hagyott’], 
Nallad le tetetet, auagy hagyatot marhát tagattale el (93)? 

ALASZT és/avagy ajándék, A tb malaʃztok, es aiandekoc, à tb 
ʃzentségekbe adatnac … (44); — … vuec ezt a malaʃztot auaǵ 
aiandekot … (44). 

Malaszt és erő, Latode hoǵ az Iʃtentl adatęc ʃzent Palnac malaʃzt, es 
er, ki altal elégend ln à ʃathan ellen valo viaskodaʃra (41). 

Malaszt, kegyelem és irgalmasság, [az utolsó kenet szentsége] … 
az vr Iʃten malaʃztyanac, kegyelmenec, es irgalmaʃʃagánac dra-
galatos edene, kibe … aiandekoc adatnac mineknc  (132). 

Marha vagy jövedelem avagy jószág, A ʃzenteǵhaznac vttede el va-
lami marhaiat, vagy iedelmet, auagy ioʃzagat (92)? 

Marha és pénz, Kltdde marhadat, es penzedet rmesben torkodra, 
haʃadra … (97).  

Másszor és más jel alatt, … maʃzor, es más iel alat adatot az apoʃtolok-
nac à vitezkedeʃre valo er, es hatalom, nem akcor midn meg 
kereʃtelkedęnec (43). 

Megáld  és megszentel, … à kegyelmes Iʃten … meg áld, es meg ʃzentel 
titeketis. Es malaʃztot ád hozza … (63). 

Megbánt, megsért vagy megver, Attale valakinec tanachot rea, hoǵ 
mast meg banchon, meg sęrchen, auagy meg verien (88)? 

Megbocsát és kedvébe fogad,  … Iʃten, keʃz à te bneidet meg bochat-
ni, es tegedet keduebe fogadni, chac meg téry …  (106). 
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Megbocsát és eltöröl, … Szent vére hullaʃanac erdemiert bochaʃʃa meg, 
es trllye el bneinket, ʃzentellyen meg, es moʃʃon meg minket, 
es tiʃztac ʃ-oly feięrec leʃznc mint az hô (156). 

Megcsúfolja és megneveti, [Krisztus a halált] … meg chufollya, es 
meg neueti tet (130). 

Megerősít és megbizonyít, … az emberec elttis az eʃkes altal meg 
erʃsetteʃsec, es meg bizonyettaʃsec à hazaʃsag (218). 

Megerősítés és tökéletesség, … à kereʃtyen hitnec meg erʃsetéʃęre, es 
tkelleteʃsegére, ʃzklkedic akarkies à bermalas nelkl (46). 

Megerősítés és tökéletesség, … à kereʃtyen hitnec meg erʃseteʃęre, es 
tkelleteʃsegére, ʃzklkedic akarkies à bermalas nelkl (218). 

Megért és észben tart, …meg ęrchetec, es eʃzetekbe tarchatoc, mit che-
lekedic Iʃten emberbe ez iduʃʃeges frdnec altala (11). 

Megért és megtud [’tudomásul vesz’], Erch meg … es tud meg mely 
gonoʃz es keʃerues hogy el hattad à te vradat Iʃtenedet … (108). 

Megfedd és megjobbít, [azért, hogy valaki] … meg feddette, es meg 
iobbetotta volna tet, nem jelentettede meg (103)? 

Megfonnyad, elszárad és elhull, A mezei virag … chac hamar meg 
fonnyad, el ʃzarad es el hul (153). 

Megigazul és Istennek fiává lesz, … tellyes malaʃztal [a keresztel-
kedő] … meg igazul, es Iʃtennec fiaua leʃzen (44).  

Megken avagy megjegyez [’megjelöl’], [a bérmálkozót a püspök] … 
tellyeʃseggel Iʃtenes kenettel meg keni, auagy meg iegyzi tet 
(48). 

Megmos, megtisztít, megelevenít, … telyeʃséggel meg valtoztat, meg 
viet, meg moʃs, meg tiʃztet, meg eleuenét es más emberre, tudni 
illic, bnsbl artatlanna teʃzen minket (5). 

Megoldhatatlan és válhatatlan, Chriʃtuʃnac, es Anyaʃzentegyhaznac 
lelki hazaʃsagoknac ktele, meg odhatatlan, es valhatatlan  (59). 

Megoldoz és megbocsát, [bűnvallásod után] … meg odozlac, es b-
neidet meg bochatom (78). 

Megromol és elmúlik, [az ember]  … mint egy virag ki neuekedic de 
hamar meg romol, es vgy mulic el mint egy arnyec … (153). 

Megszabadít, megkönnyebbít és megbocsát, Es a hitbl valo k-
nyrges meg ʃzabadetya à beteget, es az Vr meg knnyebeti tet, 
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es ha bnkbe leledzet, meg bochattatnac  neki (131).  — … meg 
ʃzabadettya à beteget, es az Vr meg knnyebbeti tet … (132). 

Megszán [’megbán’) és sirat, Immar meg gyuntal, bneidet meg 
ʃzantad, es ʃirattad, Iʃteneddel meg bekeltel (130). 

Megszeg és valaminek ellene jár [’ellene tesz’], … az  parancholatit 
meg ʃzegted, es akarattya ellen iartal (78). 

Megszentel és megmos, … Szent vére hullaʃanac erdemiert … ʃzen-
tellyen meg, es moʃʃon meg minket, es tiʃztac s-oly feięrec le-
ʃznc mint az hô (156). 

Megtanul és megért, … kic moʃtan adǵatoc az hazaʃsagnac rendire 
magatokat, meg tanullyatoc, es meg ęrchetec, mint kellyen à 
ʃzent hazaʃsagban kereʃtyenl ęlnetec (55). 

Megtart és vall, [a megkeresztelt] … Iʃtennec akarattya ʃzerent ęllyen, 
es az igaz hitet eppen foǵatkozas nelkl meg tarcha, es vallya 
(9). 

Megtér és megjobbítja (magát, életét), Akarʃze meg térni, es maga-
dat meg iobbetani? — … irgalmas az Iʃten, keʃz à te bneidet meg 
bochatni … chac meg téry, es meg iobbech életedet. 

Megtér és él, … à mi Iʃtennc … nem akaria à bns embernec halalat, 
hanem azt kiuannya, hogy meg teryen es éllyen (78). 

Megtisztul és megszabadul, … à bnnec … pokloʃʃagatul telyeʃseggel 
meg tiʃztulunc es meg  ʃzabadulunc …  (4).  

Megtörik és megromol,  [az ember életét] …  romlando korʃo eden-
nec neueze az blch, ki oly ertlen, hogy ahol ʃzinten romlaʃat 
nem varnais, meg tric, es meg romol (224). 

Megútál és hátravet, … parancholattyokat, ʃzerzeʃeket, es vegezeʃeket 
vtaldae meg, vétettede [vetetted-é] hatra  (97)? 

Megutál avagy elmulat, … nem chac meg ne vtallya, auagy el ne mu-
laʃʃa, hanem inkab ʃieʃsen à bermalaʃnac ʃzentʃeget fel venni 
(47).  

Megvall és meggyón, Vgy vagyon ʃzerelmes attyamfia à mint meg val-
lád, es meg gyunàd … (105). 

Megvall és szán-bán, Dauid meg tére, meg valla à propheta elt, es 
ʃzaná, bana bneit… (106). 
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Megvetés és utálás, [elmélkedés indít] … ez vilag meg veteʃere, es 
vtalaʃara (222). 

Megvigasztaltatik és irgalmasságot talál, … Peteris, minekutanna ke-
ʃerueʃen ʃirt volna, meg vigaʃztaltatéc, es irgalmaʃsagot talala 
maganac (106). 

Mellét veri és könyörög, A publicanuʃʃal mellynket veric, es alá-
zatoʃon knyrginc Iʃtennec … (121). 

Méltán és üdvösségesen, … meltan es iduʃʃegeʃsen vehetitec à Ieʃus 
Chriʃtuʃnak dragalatos ʃzent teʃtet, es ʃzent véret (122). 

Méltán és törvény szerint, Mulattade el azt meg miuelni, à mit męl-
tan, es trueny ʃzerent parancholtac neked … (96). 

Méltatlanul és érdem nélkül [’meg nem érdemelten’], Meltatlanul, 
es erdeme nelkl akartalę valakin haragbol boʃzut tenni (99)? 

Méltóság és hatalom, … Pispc Vram … tisztinec meltosága es hatalma 
szeręnt meg Bermál mindenkit, à ki bermalkozni akar (52). 

Mértékletesség és okosság, … illic, hogy à ferfiu azt à hatalmat, es bi-
rodalmat [amit Isten neki adott], nem dihʃseggel, hanem 
mertekleteʃseggel, es  okoʃsaggal ǵakorlya (58). 

Mível avagy szolgál, Attale klchn … hogy iduel penezedet meg ad-
gya, es annac fltte miuellyenis, auagy ʃzolgallyon erette (92)? 

Mutogat és cifráz, Mutogattade, es czifraztade magadat …   (90)? 

EMES és tiszteletes,  …  a nemes, es tiʃteletes v� legeny à Chriʃtus, 
menyekzt tart …  (60). 

Nevel [’növel’] és táplál, … ʃenki az  teʃtet nem gylli, hanem neueli, 
es taplallya … (214). 

Nevet, csúfol, rágalmaz, Nalladnal nagyobakat … tiʃzteltele … meuet-
tede [= nevetted-é?], chufoltade, ragalmaʃztade ket (87)? 

Növekszik és gyaporodik, Neuekedgyetec, es gyaporodgyatoc, es tl-
chetec be a fldet (212). 

Nyavalya és nyomorúság, … Iʃrael fiai…minec eltte az igiretnec fl-
dęre iutottac volna, ʃoc nyaualyat, es nyomoruʃagot ʃzenve-
denec … (39). 

Nyilván [’nyilvánvaló’] és útálatos, … nyiluan, es vtalatoʃoc valanac 
az  bnei (106).   
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Nyilván [’nyilvánvalóan’] és rettegés nélkül, … à Chriʃtus kereʃtęt, 
es kenʃzenuedeʃet niluan, es retteges nelkl kel annac [a megke-
reszteltnek] vallani … (7). 

Nyomorgat és sanyargat, [a lelket rettegteti az, ami] … az itilet 
vtan nyomorgatni, es ʃanyargatni fogia az más vilagon (220). 

KOSSÁG és értelem, … ha az vr Iʃten addig ęlteti tet, hoǵ okoʃsaga 
es ertelme kezd lenni … (29). 

Oktat és igazgat, [a keresztszülők tartoznak keresztgyermekü-
ket] … aietatoʃsagra, minden iora, es iamborʃagra oktatni, es 
igazgatni (29). 

Oltalmaz, ment és rejteget, Oltalmaztadę à gonoʃz teut, mentettedę 
reitegettede (103)? 

Oltalom, őrző, vezérlő és gondviselő … ennec vtannais életednec 
tellyes ideieben, es minden dolgaidban leǵen keǵes oltalmad, 
rzd, vezerld, es gondviʃeld (37). 

RDÖG, halál és kárhozat, … neueli az vrhoz valo bizodalmat te 
beñed, az rdgnec, halalnac, es karhozatnac ellene batorettya, es 

biztattya lelkedet … (131). 
Örökélet és dicsőség, [a keresztség szereztetett, hogy] … vilagoʃ-

sagnac, keǵelemnec, Iʃtennec, az rc eletnec es dichsegnec 
fiaiua lennęnec [lennénk] (3). 

Örül és vigad,95 …rllync, es vigadgyunc, es dicheric az Istent, mert 
el it à barannac menyekezie, es az  feleʃege el keʃzlt (61); — 
… à blch azt mondgya, hogy rlnec, midn gonoʃzul chele-
kednec, es vigadnac à gonoʃsagban (107). 

Örvendetes és dicsőséges, Vegezetre mind ennec ʃ-mind mineknc az 
vtolʃo iteletnec napian engedǵen ruendetes, es dichʃeges fel 
tamadaʃt, Amen (157). 

                                                 
95 E szópár történetéhez lásd M. Nagy Ilona: Latin bibliai szinonimavariációk … 
(lásd a 85. jegyzetet is). 
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Örvendezik, vigad, vendégeskedik, [a bűnbe merült emberek] … 
nem chac hogy meg nem keʃeredenec bnkn, hanem inkab r-
uendeznec, vigadnac, vendégeskednec vala (109). 

Őrző, szaporító és takargató [’gyűjtő, gyarapító’],  … ne legyen [a 
feleség] tekozloia, hanem rzie, ʃzaporetoia, es takargatoia 
fęrie marhaiánac (216). 

ARANCSOL és fenyeget, … à pap à keresztelked emberre reia leeh, 
paranchol az rdgnec es kemeny beʃzedekcel fenyegeti tet, hoǵ ki 

mennyen bellle … (7). 
Parancsolat, szerzés és végezés, [előljáróidnak] … parancholattyo-

kat, ʃzerzeʃeket, es vegezeʃeket vtaldae meg, vétettede hatra  
(87)? 

Parázna és házasságtörő, A paraznakat, es hazaʃsag trket Iʃten meg 
iteli (60). 

Pecsét és zálog, … az oltari ʃzentseg, à mi Vrunknac hozzanc valo nagy 
ʃzerelménec pecheti, es zalaga … (123). 

Példaadás, késztetés, beszéd és intés, Gonoʃz pelda adaʃoddal, kiʃzte-
teʃeddel, beʃzededdel, es inteʃeddel, attale okot máʃnac bnre, 
auagy tanetottale valakit bnt tenni (88)? 

Pénz és marha, Kltttede el gonoʃzul, es haʃzontalanul ʃzleidnec pen-
zeket, es marhaiokat (86)?  — Eʃtele fltteb penz, es marha ke-
reʃeʃnec (96)? — Voltale szorgalmatos, es nyukhatatlan penz, es 
marha kereses miat (97)? — Hazuttale, eʃkttele penzért, es 
marhaert hamiʃsan (97)?  

Pironkodik és szégyenkedik, Iob hogy én elttem … pironkodgyal egy 
keues ideig, hogy ʃem mint … à ʃzent angyaloc elt, es mind az 
egeʃz vilag elt ʃzegyenkedgyel (79).  

ABBÁ tesz és kárhozatra visz, [keresi az ördög, hogy] … vion-
nan rabbá teǵen, es karhozatra viǵen (40). 

Reménység és bizodalom, … ketsęg nelkl azon io remenʃęgbe, es bizo-
dalomba mulhatoc ki è vilagbol à mint  ki mult (157). 

Reménység és szeretet, … ers remenseggel, es buzgo szeretettel ra-
gazkodgunc  hozza… (81).  
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Rend és állapot, Vetkeztele … es ha vętkeztel … michoda rendbeli, es al-
lapatbeli ʃzemellyel? (90). — Feletkeztele el magadrul, rendedrl, 
es allapatodrul … (98). 

Rendel és szerez, … Iʃten, az embereknec meg tiʃztulaʃokra rendelte, es 
ʃzerzette az lelki vionnan ʃzletésnec ʃzentséget, az az, à kereʃt-
séget … (2). 

Rút és undok, Szollottale, auagy halgattale rut, es ondoc parazna be-
ʃzedeket (89)? 

EGÍT, támogat és táplál, … nyaualyaiokba egymaʃt ʃegetchec, tamo-
gaʃʃac, es taplallyac (213). 

Segítség és erő, Mert vallyon ki volna oly az emberi nemzetben, hoǵ à 
ʃz. Lelec ʃegetʃęge, es ereie nelkl nem ʃzklkdnec (45)? —  Az 
penig az ʃegetseg, es er, à Bermalasban, auaǵ erʃsęt� ʃzentʃeg-
ben adatic (45). 

Segítőtárs és gyámol, … à ferfiu az aʃzonyallatnac, es viʃzontac az 
aʃzonyallat az ferfiunac ʃeget tarʃa es gyamola leǵen … (213). 

Sírás és keserűség, [valaki e világi dicsőségben egyebet] … ʃemit 
nem tapaʃztal ʃiraʃnal, es keʃerʃegnel (220). — Lásd a követke-
ző példát is. 

Sírás és könnyezés, [a bölcs tanácsa szerint a] … ʃiras, es knyuezes, 
mely ʃzokot az halottaknal lenni, nem egyebre inche az embert, 
hanem az vtolʃo ʃirasnac, es keʃerʃegnec el tauoztataʃara, mely 
az embernec halala vtan kuetkezend (226).  

Sírás és könnyhullatás, …Magdolna… keʃer ʃiraʃt, es knyhullataʃt 
tn, mind iaraʃt meg bochatattanac bnei (106). 

Sötétség, harag, ördög, kárhozat, és az örök tűz fia, [az újászüle-
tés szentségének] … altala à mi bneinkbl meg tiʃztulnanc, 
ʃtetségnec, haragnac, rdgnec, karhozatnac, es az rc tznec 
fiaibol … dichsegnec fiaiua lennęnec [recte: lennénk] (2).  

Sötétségnek és kárhozatnak fia, … bnbe ʃzletnc à vilagra, es an-
nac okáert termeʃzet ʃzerent à ʃtetségnec, es karhozatnac fiai 
vagyunc … (2). 
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ZABADON és bizvást, Szabadon es bizuaʃt meg mondhatod penig en-
nekem minden dolgaidat … (79). 

Számosodik és szaporodik, Hogy  altaloc [házastársak által] ʃza-
moʃodgyec, es ʃzaporodgyec az Iʃtennek népe (62). 

Számot vet és megrostál, … iol ʃzamot veʃsetek lelketekcel, es minde-
nitec, meg roʃtallya lelki eʃmeretét, ʃ-meg laʃsa, hogy keʃzletlen 
… (122).  

Szegény, paraszt és erőtlen,  … ʃzegeny paraʃzt, es ertlen apoʃtolokcal 
ottan hamar meg botrankozandoc valanac  benne … (120–121). 

Szégyen és kárhozat, … ha valamit moʃt el titkolʃz, es el tagacz, akco-
ron rc ʃzegyenedre, es karhozatodra ʃzemedre hanyatatic (79). 

Szégyenlete, félte valaminek, és embereknek kedve [’kegye’], Mu-
lattade el valaha az Iʃteni ʃzolgalatot, auagy akar mi io chele-
kedet[et], emberektl valo ʃzegyenletedbe, fęltedbe, es emberek-
nec keduekęrt (83)?  

Szent, jámbor és ájtatos, … ʃzentnec, iambornac, es aitatoʃnac mutat-
tade magadat, tettetes keppen (96)? 

Szentség és szent jele (az egyesülésnek), Miuel hogy az hazaʃsag 
nagy ʃzentseg, es a Chriʃtusnac az  iegyeʃehez az Anyaʃzent-
egyhazhoz valo eǵǵeʃleʃenec ʃzent iele … (55). 

Szép és drágalátos, Emlekezzetec meg à mi iduzitnknec ʃoc ʃzép és 
dragalatos intesirl (155). 

Szépen és jó módon, [magzatodat] … teis iǵekezel ʃzepen, es io modon 
tartani, es Iʃteni felelembe neuelni (38). 

Szerelem [’szeretet’] és egyesség, Mely mondas fltte igen nagy ʃze-
relmet, es eǵgyeʃseget ielent lenni Chriʃtus kzt, ʃ-az Anya-
ʃzentegyhaz kzt (56).  

Szerelem és tisztesség, … à férfiu, vgy mint az aʃzonyallatnac feie, 
ʃzerelembe, es tiʃteʃsegbe tarcha feleʃeget (62). 

Szeretet, békesség és egyesség, … ʃzeretetnec, bekeʃsegnec, es eǵgyeʃ-
segnec kel talaltatni az hazas emberec kzttis (56). 

Szerzés és rendelés, A hazaʃsag … nem valami emberi talalmany, ha-
nem az Iʃtennec ʃzerzeʃe, es rendeleʃe (211). 

Szív szerint és ájtatosan, … tartoztoc… à felʃeges mindenhato vr Iʃ-
teñec ʃziuetec ʃzerent es aietatoʃʃon ʃzolgalni (198). 
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Szívvel és lélekkel, … emlekeznc… hogy … tiʃzta sziuel, es lelekcel gon-
dolkoduan ez inteʃrl, magunkat meg eʃmerjc … (121). — … meg 
eʃmeruén bneinket, tellyes ʃziuel, es lelekcel Iʃtenhez térjnc … 
(121). 

Szokott és közönséges, … è kis gyermechket, melyet az  ʃzleie nem 
regen hozot è vilagra, à termeʃezetnec ʃzokot, es kznʃeges fo-
lyaʃa ʃzerent … (3). 

Szokás és szertartás, …  à mi eleinknec io ʃzokasa, es ʃzertartasa ʃze-
rent, im meg eʃktlec titeketis (219). 

Szól és prófétál, [a Szentlélek vétele után] … kilmb kilmb nyelue-
ken ʃzolottanac, es prophetaltanac (48). 

Szolgálat és szent cselekedet, … innep napon az Iʃteni ʃzolgalatba, es 
szent chelekedetekbe legy foglalatos (85).  

Szorgalmatos [’aggódó, igyekvő’] és nyughatatlan, Voltale ʃzorgal-
matos, es nyukhatatlan penz, es marha kereʃes miat?  (97). 

Szorgalmatosság, gond és rabotálkodás [’robotolás’], … vilagi ʃzor-
galmatoʃsagtul, gondtul, es rabotalkodaʃtul magadat meg von-
uan, innep napon az Iʃteni ʃzolgalatba, es ʃzent chelekedetekbe 
legy foglalatos (85). 

Szükséges és hasznos, … ertuęn az Bermaláʃnac ʃzkʃęges es haʃznos 
voltát igyekezzetec mentl hamareb lehet azt fel venni  (51). 

ANÍT avagy int, Tanetottale, auagy intettele valakiket teuelygeʃre 
(81)? 

Tanító és oktató, Taneto, es oktato vagyoc, vgy tudlac tanetani, es ok-
tatni, ha értem à te fogyatkozaʃidat, es ʃzkʃegidet (79). 

Tanul és értekezik, Reʃteltele tanulni, es ertekezni az iduʃʃegnec dol-
gai fell (101)?  

Táplál és éltet [’(éléssel) táplál, etet’], Soha ʃenki az  teʃtęt nem ǵ-
llte, hanem taplallya, es élteti … (56). 

Táplál, vastagít és erősít, [a kenet, az olaj a megkent tagokat] tap-
lallya, vastagettya, es erſseti, azonkeppen è ſzentségnec fel ve-
telénec altala … (131). 

Tart és nevel, [magzatodat] … teis iǵekezel ʃzepen, es io modon tartani, 
es Iʃteni felelembe neuelni (38). 
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Testestől és lelkestől, … hozzatoc … veʃzitec az Chriʃtus Ieʃust igaz Iʃ-
tent, es embert, teʃteʃtl, es lelkeʃtl (124). 

Testi és buja, Voltake ʃziuedben teʃti, es buia gondolatoc (89)? 
Testi szeretet és buja dolog, … halgattale virag enekeket, mellyekbe 

teʃti ʃzeretetrl, es buia dolgokrul volt emlekezet? (89)? 
Tiszta és igaz, … à hazas embereknec tiʃta, es igas [= igaz] ʃzeretettel 

kel egymashoz ragaskodnioc (57).  
Tisztaság és jó erkölcs, … ʃzólottale… ollyat valamit, ki tiʃztaʃagnac, es 

io erklchnec ellene volna (90)? 
Tisztátalanság és álnokság, … attuc volt à mi tagainkat à tiʃztatalan-

ʃagnac, es alnoksagnac alnokʃagra, azonkeppen moʃtan adgyuc à 
mi tagainkat ʃzolgaiul az igazʃagnak ʃzentsegre (122). 

Tiszteletes és tiszta, … tiʃzteletes mindenec kzt, es tiʃzta agy à ha-
zaʃag (210–211). 

Torkos és tobzódó, Voltale torkos es dobzodo (100)? 
Töredelmes és megaláztatott, A tredelmes es meg alaztatot ʃziuet 

meg nem vtallya az Iʃten … (110). 
Töredelmesség és bűnön való bánat, … nem talalom benned …  A t-

redelmeʃseget, es bneiden valo banatot (107). 
Töredelmesség és penitencia, Teis tahat bnteʃd az igaz tredelmeʃ-

ʃegnec, es pœnitencianac altala magadat, ha … meg akarʃz me-
nekedni (110).�

Törvény, dekrétum és végezés, … Egy truen, egy Decretom, es egy 
vegezes ʃzarmazot ki à ʃzent haromʃagnac tanachábol … hogy 
minden embernec egyʃzer meg kel halni. (151–152). 

Tréfa avagy hivalkodó beszéd, A ʃzent iraʃnac helyeit, auagy czikelit, 
hoztadę el trefaba, auagy heuolkodo beʃzed kzt (84)? 

Tudomány és mesterség, [tanítsák a gyermekeket szülei] … valami 
oly tudomanyra auagy meʃterʃegre, ki vtan d iartaba … el el-
heʃʃenec (216). 

Tudomány, tisztesség, jó hír, név, becsület, Iregylettedę valamely 
felebaratodnac tudomanyát, tiʃzteʃʃeget, io hiręt neuęt, emberec 
kzt valo bchletet … (99)? 

Tudva avagy szándékkal, Tudua auagy ʃzandekcal eʃktele hamiʃsan 
(83)? 
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Tunya és alkalmatlan, Merltęle el annyira à teʃti bnbe, hogy à miat 
… tunyaua, es alkolmatlanná lttel volna az Iʃteni, es menyei dol-
goknac elmelkedeʃere (98)? 

Tusakodás és viadal, [a keresztség] … feǵuerkezteti azokat, kic è vila-
gon valo tuʃakodaʃokra, es viadalokra meg tartatnac (45). 

Tusakodik és vitézkedik, … à ki meg kereʃtelkedic, vitezzé, es bainakca 
leʃzen, à vegre hoǵ tuʃakodǵec, es vitezkedǵec az lelki ellenʃégec 
ellen (9). 

Gy és avégre, … ki ki mind vgy, es à vegre hazaʃullyon meg, mint 
az Iʃten truenye keuannya (212). 
Undok és utálatos, … à bnnec ondoc es vtalatos pokloʃʃagatul 

telyeʃseggel meg tiʃztulunc …  (4). 
Úr és mester, [Judás] … az  vranac, es Meʃterenec el arulasára ʃzan-

dekozic vala … (123). 

ALL és szívében visel, … à Chriʃtus kereʃtęt, es kenʃzenuedeʃet 
nyílvan es retteges nelkl kel … [a megkereszteltnek] vallani, es 

mindenkor ʃziuebe viʃelni … (7). 
Végezés és rendelés, [Isten] … az ô Truenbenis Moyʃes altal ʃoc 

klmb klmb vegezeʃeket, es rendeleʃeket ʃzerze à hazaʃsag 
fell (211).  

Vesz [’elfogad’] és követ, Vegyc es kueʃsc ʃzent Palnac tanetaʃat … 
(122). 

Vigasztalás, öröm és nyugodalom [’megnyugvás’], Kibl [a feloldo-
zásból] à te lelkednec nagy vigaʃztalasa, rme, es nyugodalma 
kuetkezic (78). 

Vigyáz és kész [’készen van valamire’], … int minket à Chriʃtus, hoǵ 
vigyazunc, es kéʃzec leǵnc (156).  

Vigyáz [’őrködik’] és készül, A ki è ʃzerent vigyaz, es keʃzl, meg 
rizuén à hitet, és az io lelki eʃmeretet, nem fęl az à halaltul 
(156). 

Világ és ördög, Itt ád [a bérmálásban] oly vaʃtagsagot, hog à vilagnac, 
es rdgnec keʃertése, es oʃtromlása ellen gyzedelmeʃsen tuʃa-
kodhaʃsunc … (45). 
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Visel és művel, St [a férfiú] az  tiʃztit  ʃzeled erklchel, gynyrʃe-
ges beʃzeddel viʃelye es miuellye (58). 

Vitéz és bajnok … à ki meg kereʃtelkedik, vitezzé, es bainakca leʃzen… 
(9). 

AJGÓDIK, kiált, feddődik, szitkozódik, átkoz, Zaigottale, kial-
tottale, feddttele, szitkozottale, atkoztale haragodba (100)? 

Zúgódik [’zugolódik’] és panaszolkodik, Zugottale, es panaʃzolkottale 
Iʃten ellen azert, hogy à mit tle kiuantal, vgy mint, io egeʃséget, 
kaʃzdagsagot, io ʃzerenchet, auagy akarmit egyebet, meg nem 
atta te-neked (83)? 

Aaaanaa b aanaaaA 
abbba 

b 
b 

Néhány stíluselem 

TAT talált a kolostori irodalom századaiban kialakult stílus 
a hazai szertartásokba, amelyben burjánzik a kéttagúság-
ra, a szinonimák, a koordinált szópárok halmozására, vala-

mint a szóláncok használatára való törekvés,96és átitatta az intel-
meket, tanításokat. Ezt a megelőző jegyzékben bőséggel láthat-
tuk. Kisebb mértékben egyéb elemek hatása szintén hozzájárul a 
rangos liturgikus segédlet, az Agendarius nyelvi értékeihez.  

Bővelkedik a szöveg halmozó szókapcsolatokban. Ezek bele-
olvadnak hol litániaszerű soroló szerkezetekbe, hol oktató gon-
dolatmenetbe.  Így a kereszteltetők a keresztségről megtanulták, 
hogy az emberek … annac altala à mi bneinkbl meg tiʃztulnanc, 
[tisztulnának illik a mondatba, tehát az ő bűneikből] ʃtetségnec, ha-

                                                 
96  M. Nagy Ilona: A magyar kolostori irodalom … Uő: Változatosság és két-
tagúság … (lásd a 85. jegyzetet).  
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ragnac, rdgnec, karhozatnac, es az rk tznec fiaibol, világoʃságnac, 
keǵelemnec, Iʃtennec, az rc ęletnec es dichsegnec fiaiua lennęnec (2–
3). Továbbá megtanulták, hogy a keresztség … telyeʃséggel meg 
valtoztat, meg viet, meg moʃs, meg tiʃztet, meg eleuenét es más emberre, 
tudni illic, bnsbl artalanna teʃzen minket (5). Az ötödik paran-
csolatot (Ne lly) magyarázó pap mondja: Kibe tiltatic mi tlnk a 
kils, es bels gyilkoʃsag. Hogy ʃe meg ne llync, ʃe gyllync fele-
baratunkat, ʃe haragot ne tarchunc reia, ʃe gonoʃzt neki ne akariunc 
(87). Ezekből a szerkezetekből az előző listában is láthattunk. 

A halottas gyülekezetet így inti a parókus a halálról: Sem 
Papa, ʃem Chaʃzar, ʃem kiraly, ʃem Feiedelem, sem piʃpc, ʃem pap, ʃem 
barat, ʃem Grof, ʃem Vr, ʃem nemes, ʃem nemtelen, ʃem tudos, ʃem 
tudatlan, ʃem kazdag, ʃem ʃzegeny, ʃem vén ʃem ifiu, ʃem firfi, ʃem aʃzony 
ember, ʃem kichin, ʃem nagy, ʃohol ʃenki è vilagon, azt el nem kerülheti, 
ʃem altal nem haghattya, hanem mindennec reia kel menni. (152.) A 
folytatásban is ilyeneket hallottak a végtisztességre gyülekezők: 
Sem trtl, ʃem paiʃtul, ʃem kopiatul, ʃem puʃkátul, ʃem egyebnem 
fegyertl à halal nem fęl. Sem ers k várba, ʃem erdbe, ʃem bokorba, 
ʃem hegyen, ʃem vlgyn, ʃem hazunknal, ʃem egyebt  eltte el nem 
reitezhetnc. Semminem meʃterʃeggel, ʃemminem blcheʃeggel, ʃemmi-
nem alnakʃaggal à halaltul meg nem menekedhetnc (152).   

Néhol nem állandósult szókapcsolat, vagy nem is valódi szó-
pár, kéttagú és szinonimákból álló szerkezet példáját látjuk, ha-
nem ezek keletkezésére kedvező szövegkörnyezetet; ahol min-
dig kialakulhatott állandósult kéttagú szerkezet az ösztönösen 
használt szertartási nyelvben, élőszóban, mert azt a szöveget, 
amelybe beleágyazódtak, átszőtték a bibliai citátumok. Majd ezek 
a szertartásból a mindennapi beszédbe szivárogva módosultak, 
keveredtek.97 Vannak olyan körülírások, melyekben az egyik pár-
huzamos elem egyetlen szóval nyelvünkben leírhatatlan fogalom 
vagy jelenség. A kéttagúság nem mindig bővül ilyenkor sem há-
romtagúsággá, vagy nem olvad bele felsorolásba (erre is láttunk 

                                                 
97 Föntebb utaltam arra, hogy a jegyzékből ezért nem maradtak el a paratagma 
szorosabban értett határán túl eső példák sem.  
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példákat föntebb), hanem inkább mellékmondattal, vagy bővített 
szerkezettel érzékelteti ugyanazt, amit a másik tagja egyetlen 
szóval jelöl. Beleolvad mindez az élőszót, a didaktikus beszédet 
élénkítő stíluselemek és fejtegetések mondatfüzéreibe. Közben 
váltakoznak a különböző hosszúságú mondatok; amelyek a 
nekilendült sodró, szónoki sorolásban meghatványozódnak.  

Ennek a stílusnak része, hogy a következtetések felfűzése so-
rán a mai köznyelvben már alig használt vagy sokszor kiveszett-
nek tekinthető eszközöket gyakran használ (így például más von-
zatokat, melléknévi igeneveket). Többször találkozunk olyan tí-
pusú igeneves szerkezettel, mint amilyet az Öreg graduálból idé-
zett virrasztó zsolozsma antifonájának szövege képvisel, a Vigyáz-
zatok keresztyének, azaz hogy megérkező Urunk ne találjon minket 
elalúván .98 Például az irigység bűnére Telegdinél így kérdez a 
gyóntató: Igyekeztele iregyʃegbl valaminec el menetit meg bantani, 
tet ragalmazuan, ellene ʃuttogvan , es az embereknec io akaro 
elmęieket tlle el idegenętuén (99)?  Biztatja a vétkest: Mert tu-
dod hogy à mi vrunknac igereti ʃzerent mi, az egyhazi emberec, è fldn 
meg odozunc, meg  odozuan leʃzen  az menyorʃzagbanis… (78). A 
paráznaság bűnére így kérdez: Voltale teʃti bn miat alhatatlan, gya-
korta el vegezuen  elmedbe, hogy meg iobbetod magadat, de azt à mit 
vegeztel meg nem aluan , hanem megis vgyan azon gonoʃz ęletnec ʃará-
ba heuerven  (98)?  

Mai szokásunktól eltér többször a határozott névelő haszná-
lata. Ki neued? — kérdezi papjuk az esküvőre megjelent vőlegényt 
és menyasszonyt (63–64). A bérmálás tanításában elhangzik, hogy 
a szentség felvétele által ama szent Lelec adatic embernec (50). Az 
Eucharistia (Úrvacsora) szereztetési igéje így szól magyarul a 
szertartási beszédben: ez én teʃtem, ez én vérem (121). Ezt a mon-
datot ugyanígy találjuk a Vizsolyi Bibliában is, névelőtlenül, az-

                                                 
98 Az keresztyeni üdvözitö hitnek … igazsagahoz inteztetett … öreg gradual …  RMNy 
1643: 73, 457. 
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tán például Alvinci Péter úrvacsorai tanításában. Telegdi prédiká-
cióiban is ez ismétlődik.99 

A részekre tagolt tanítások, például kereszteléskor, jól irá-
nyítják a hallgatók figyelmét ilyen szakaszkezdetekkel: Ezeket ęrt-
uen … (3); — Kit midn miuelnc … (3); — Vgy anyéra … (3); — Megint, 
miképpen … (4); — Tahat vgy … (4); — Vai bizony … (4); — A bizon 
dolog … (4); stb.   

Gyakran élénkítik a szertartási tanításokat a közbeszúrt fel-
szólítások vagy kérdések, beszélt nyelvi fordulatok. Ertede mit 
mondoc? Ha érted, értue ne mulaʃd … (109). — Latode hog az Iʃtentl 
adatęc ʃzent Palnac malaʃzt… (41). — Mit mondgyunc tahat (152)? … 
tanullyatoc iot cheleledni [cselekedni!], vallyon miert (225)? — Vallyon 
miert mieli azt (155)? — Sodoma lakói … inkab öruendenec, vigadnac, 
vendegeskednec vala. Mi lén benne (109)? — De talam aztis keuannátoc 
tudni … Meg mondom (50). — De talam aztis akarnatoc tudni … (155). 
— De legyen vgy ottan (ha vgy vaǵon) hoǵ …  (48). — Im meg hallátoc 
szerelmes attyamfiai … (61). — No azert ʃzerelmes attyamfia… (131). — 
No azert attyamfiai, értuen … (154). — Nagy dolgoc vgyan ezec … 
Iʃtennec malaʃztya adatic nekic, ki altal meg miuelhetic. Adatic mondom 
… (62).  

A Lélek megerősítő és bátorító malasztjáról így kérdezgeti a 
bérmálókat papjuk: Hol adatic az neknc? A kereʃtségbene? [a ke-
resztségben-é?] Nem. Más kilʃ ʃzent iel vagyon, kiben az meg adatic. A 
Confirmatio, az erʃset ʃzentség, kit Maǵarul Bermaláʃnac hiuunc (41). 

Néhány korabeli átkozódó formulát is idéznek a gyóntató 
kérdései, mint Iʃten tegedet elueʃzeʃsen, vay ʃzakadna nyakad, Iʃten ne 
menchen hertelen halaltul, akaʃzto fatul… (88); — Bator az Iʃten azt à 
napot ne atta volna ęrnem. Bator nyakam ʃzakat volna: Iʃten elueʃzeʃen, 
rdg el vigyen engemet, ha mielem… (89). 

Ritkábban találkozunk a mondatnak a napjaink beszédmódjá-
tól eltérő felépítésével vagy a ma szokásos szórendtől való elté-
réssel. A gyóntató Dávid példájával biztatja a bűnbánót: Halgas 
reia chac,  maga meg ielenti azt teneked  (108). — A házassági tanítás 

                                                 
99 Például RMNy 781: 677, 678, 687, 693, 699, 711, 718. 
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részlete: Minekutanna Adamot termptette volna Iʃten, terempte vege-
zetre Euatis, Terempte, mondom, Adamnac nem feiębl ʃem labábol, 
hanem oldalabol. Meg ielentuén az terempteʃnec modgyaual, hogy nem 
feie vgyan a ferfiunac az aszonyember, de nem labais… (215). — Peter 
ʃem iobban iara ezeknel, mert meg tagada az Chriʃtust (106).  

Feltűnő jellemvonás tehát a kéttagú és többtagú kifejezések 
sokasága, a helyenkénti lendületes felsorolások alkalmazása, de 
ezek mellett több más élénkítő stíluselem is ízessé és változatossá 
teszi a meggondoltan érvelő tanításokat. Mindezekben a tudatos 
szerkesztés és az élőbeszéd közvetlenségének meglepő össz-
hangja tapasztalható. Fennhangon való elmondásra igen alkal-
mas, másfelől tudós fogalmazta tartalmas értekezések a közre-
adott szövegek. Telegdi Miklós ezek alapján is sokkal több figyel-
met érdemel az eddiginél.100 Nem csupán azrt, mert az ellenrefor-
máció nagy személyisége,101 hanem azért, mert a magyar nyelv, 
az egyházi beszéd és értekező irodalom kiváló művelője.  

GDGDG 
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100 [Taxner Ernő]: Az elfelejtett Telegdi Miklós. Vigilia (1962): 766–767. 
101 Vö. Nemeskürty István: Telegdi Felelete újabb megvilágításban. ItK LXXXVII 
(1983): 137–140. 



 
 

235 

Utószó 

ÉGÜL hadd summázzuk, hogy az Agendarius tanításai, szer-
tartási beszédei fennhangon való olvasásra vagy elmon-
dásra születtek. Tehát ezeket a szó szoros értelmében fel-

emelt hangon mondták vagy olvasták. Ez hozzátartozik rendelte-
tésükhöz, műfajukhoz. Ezért hadd buzdítsuk e szövegek és szö-
veghagyomány tanulmányozóit, hogy vállalják legalább néhány 
részlet fennhangon való olvasását.  Ekkor bontakozhat ki, hogy 
itt nem értekező prózát, nem csöndes és magányos elmélyedés-
ben való olvasgatásra írt munkát tartanak kezükben. Nem Páz-
mány nagyszerű körmondatos stílusával találkoznak, nem is a ko-
lostori irodalom ebédlőben való felolvasásra szánt jámbor olvas-
mányaival. 

Keresztelő- és temetőkápolnákban, székesegyházakban, falu-
si vagy városi templomokban végzett latin szertartás magyarul 
sokszor elhangzott és a magános gyónáson kívül a teljes közösség 
megszólítására szánt magyar nyelvű betétei ezek a liturgikus szö-
vegek. Lelkipásztor szerzőjük jártas volt abban, hogyan lehet, és 
hogyan kell népes gyülekezetnek templomok nagyöblű terében 
beszélni. Úgy fogalmazott, ahogyan a szertartás élőszóval méltó-
képpen mondható és minden szava érthető. Ennek a rendelte-
tésnek a szolgálatában állott az anyanyelvi, a szertartási és klasz-
szikus műveltségbeli jártasság, az egyéni kiválóság. Azért, hogy 
az egyházi ember taníthasson, meggyőzhessen, feddhessen, rá-
bírhasson, inthessen, vigasztalhasson, mégpedig ünnepélyesen. 

Ezt szolgálja a nyelv és stílus minden értéke. A tekintélyes 
paratagmakészlet, az élénkítésül közbeszúrt kérdések, felkiáltá-
sok, megszólítások, párhuzamos szerkezetek, mondatok halmo-
zása, a pontokba szedett mondanivaló tudatos tagolása.  

A Biblia szövegei mellett retorika, dialektika, logika, eszté-
tika. Egy kézben, egyazon célra. 
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Prédikációinak szövegével összehasonlítva Telegdi Miklós 
szerzősége a szertartási tanításokban kétségtelen. Ez éppen nem 
jelenti azt, hogy ne támaszkodott volna örökölt szövegekre a 
szertartásban. Ezeket nem kellett semmiből megalkotnia vagy 
újonnan magyarítania, hanem használnia, szabatosítania és szer-
kesztenie.   

Az Agendarius különleges gyűjtőlencse a magyar szertartási és 
egyházi nyelv kialakulásának folyamatában. A Káldi György-féle 
bibliafordítás nyelvi készlete — többek között — az Agendarius ta-
nításaiba ékelt és korábban már huzamos ideje magyarul is el-
hangzó részletekre épült. Kódexeink korától, sőt jóval korábban 
megformálódott egyes kardinális textusok hagyományos fordítá-
sa. A változatok közül később valamelyik jobban elterjedt vagy 
állandósult. Általános vonásokban ugyanez a szertartási nyelv-
kincs van a Vizsolyi Biblia fordításának hátterében is. A szöveg-
hagyományozódás és a nyelvtörténeti részletek tisztázására to-
vábbi tanulmányok sora hivatott.   

Sokkalta terjedelmesebbnek kellett lennie az íratlan magyar 
szertartási szövegállománynak a 16. század közepén, mint 
amennyit felölelnek az itt közreadott magyar betétek. S az 
Agendarius kiérlelt nyelve, mesteri fogalmazása elég sok jó mintát 
kínált, hogy az íratlan örökséget használva a hozzáértő további 
tanításokat formálhasson meg, csiszolja és örökítse a hazai szer-
tartások nyelvi hagyományát. 
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