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TI NÓ DI LAN TOS SE BES TYÉN, 
A LI TE RÁ TUS MÛ VELT SÉ GÛ 
ÉNEK MON DÓ

Ti nó di Lan tos Se bes tyén gyer mek ko -
rá ról, if jú ko rá ról ke ve set tu dunk. Ar ról
sin cse nek pon tos is me re te ink, hogy hol
vé gez te a ta nul má nya it. Fel te he tõ en Pé -
csett, va la me lyik káp ta la ni is ko lá ba jár -
ha tott, ez a hely esett ugyan is leg kö ze -
lebb a szü lõ fa lu já hoz, a Ba ra nya me gyei
Ti nód köz ség hez. 

Eb ben a kor szak ban a fi a ta lok vagy
pa pi pá lyá ra ké szül tek, vagy olyan is me -
re te ket sa já tí tot tak el, ame lye ket a vi lá gi
élet ben is hasz no sít hat tak – író de ák ként,
gaz da tiszt ként, jegy zõ ként. A káp ta la ni

is ko lák ban az egy há zi és vi lá gi pá lyá ra
ké szü lõ ta nu lók kép zé sé ben ke vés kü -
lönb sé get tet tek. El sõ sor ban a val lás ok ta -
tás ra fek tet ték a fõ hang súlyt. A gye re kek
meg ta nul ták a Mi atyán kot, a Hi szek egyet
és a ke resz tény val lás alap ta ní tá sa it. Az
írás és ol va sás mel lett meg ta nul tak la ti -
nul, ami ak ko ri ban az ál lam hi va ta los
nyel ve volt, s ha va la ki köz pá lyá ra ké -
szült, el kel lett sa já tí ta nia. 

Nagy je len tõ sé ge volt a gre go ri án éne -
kek ta ní tá sá nak is, hi szen a gye re kek éne -
kes szol gá la tot tel je sí tet tek a temp lom ban.

El hang zott 2007. au gusz tus 23-án, Bu da pes ten a Re for má tus Te o ló gi ai Dok to rok Kol lé gi u ma Egy há -
zi Nép raj zi Szek ci ó já nak ülé sén.



A di á kok a sublectorral együtt min den nap
je len vol tak a mi sén és a vesperáson.1 Ti -
nó di Se bes tyén min den bi zonnyal azok
kö zé a szép han gú, jó ze nei ké pes sé gû
gye re kek kö zé tar toz ha tott, akik az is ten -
tisz te le ten és a te me té se ken részt vet tek
az ének lés ben, a zsol tá ro zás ban, és a mi -
sén a plé bá nos vagy a me gyés pap mel lett
mi nist rál tak is.

Ami korra Ti nó di be fe jez te a ta nul má -
nya it – kb. ti zen öt-ti zen hat éves ko rá ra –,
olyan gya kor la ti is me re te ket sa já tít ha tott
el, ame lyek a mi sé zés hez és a lel ki pász to -
ri fel ada tok el lá tá sá hoz nél kü löz he tet le -
nek vol tak. Eb ben a tu dás ban nem csak
azok a ta nu lók (scholaris) ré sze sed tek,
akik pa pi pá lyá ra ké szül tek, ha nem azok
is, akik a ké sõb bi ek ben vi lá gi ál lá so kat
töl töt tek be. A káp ta la ni is ko lá ban Ti nó di
olyan alap mû velt ség bir to ká ba ju tott,
amely a kö zép kor kul tu rá lis örök sé gé re
épül. En nek nyo mai his tó ri ás éne ke i ben
is fel fe dez he tõk. 

La tin nyelv tu dá sá ról árul kod nak vers -
fõ szö ve gei. A Dá vid ki rály ról szó ló his tó -
ria vers fõ i bõl az aláb bi szö veg ol vas ha tó
ki: „SEBASTIANVS LITERATVS DE
TIINOD LVTINISTA CONDAM MAGNI-
FICI DOMINI VALENTINVS TE REK DE
ENNIING IN CASSA FECIT AN NO D
Ezer öt száz ban és negyvenkilencben.”2

La tin nyelv tu dá sá nak to váb bi bi zo nyí té -
ka, hogy a Zsig mond ki rály ról szó ló kró -
ni ká ját Thuróczy Já nos és Bonfini le írá sa
alap ján szer kesz tet te meg.3 Ol vas má nyai
kö zött sze re pelt Ver gi li us. A kö zép kor val -
lá sos sá ga nem szo rí tot ta ki Ver gi li us köl -
té sze tét, mû ve i bõl szá mos pél da be ke rült
Donatus és Priscianus gram ma ti ka tan-
könyveibe.4 Ti nó di a Cronica elõ sza vá ban
egy he lyen az Ae ne is el sõ éne ké bõl idéz:
„Ta nú bi zony ság er rõl az tengör vi zé be
Éneas tár sa it mint biz tat ja volt, hogy az
ott va ló nyo mo rú sá gok vég re emléközetre
öröm lészön.”5 Is mer te még Guido de
Columna Tró jai his tó ri á ját, amely for rá sa
lett a Jázonról és Médeáról szer zett 
szép his tó ri á já nak, va la mint a Gesta ro-
manorumot, amely nek egyik el be szé lé sét
be épí tet te a Sok fé le részögösrõl szó ló
énekébe.6

Ti nó di Se bes tyén köl té sze tét – el sõ -
sor ban ének mon dó mi vol ta el le né re – 
át hat ja a pa pi hi va tás hoz köt he tõ köz lés -
mód. Köl té sze té ben az ének mon dói és
pa pi sze rep kör össze fo nó dik, ami vi sel -
ke dé sét, szem lé le tét, kül vi lág hoz va ló vi -
szo nyát je len tõs mér ték ben befolyásolja.7

Val lá sos sá ga mind egyik mû vé ben meg -
nyi lat ko zik. A hit ben va ló meg tán to ro -
dást, a val lás ta lan ság ter je dé sét, az Is ten -
tõl va ló el for du lást te kin ti min den nem -
ze ti és egyé ni sze ren csét len ség for rá sá -
nak. Vé le mé nye sze rint a nem zet sú lyos
gond jai csak ak kor ol dód nak meg, ha a
tár sa da lom vissza for dul Is ten hez, és er -
köl csös éle tet él.8 Õszin tén fel tár ja a kor -
szak visszás sá ga it, el fo gu lat lan a tár sa da -
lom kü lön bö zõ ré te ge i vel szem ben. Nem -
csak az egy sze rû vi té ze ket fed di meg, de
a ha tal ma so kat is:

Sze gény köz sé get ne nyo mor gas sa tok,
És ne nyúz za tok!
In kább sok jók kal õket táp lál já tok,
El len ség tõl meg ol tal maz zá tok,
Igaz jö ve del men ma rad ja tok,
Lesz tek jámborok!9

Még a ki rály cse le ke de te i rõl is el -
mond ja vé le mé nyét, ak kor is, ha az ked ve -
zõt len az ural ko dó ra néz ve. Er re a Cronica
elõ sza vá ban is utal, ami kor aján lá sá ban
bo csá na tot kér Fer di nánd ki rály tól: „Ha
pe dig ez én irásomba vagy tu dat lan sá gom -
ból, avagy más nak go no szul ma gya rá zá sá -
ból oly vétök vol na, ki te felségödnek nem
tet sze nék, azt az úr is te nért és az te
kegyelmességödért énnéköm szeg ín mél -
tat lan szol gád nak meg bo csás sad, és ezt jó
nevön fo gad jad, ki ben nin csen sem mi két-
ségöm.”10

Ti nó di te vé keny sé ge ép pen ar ra az
idõ szak ra esett, ami kor a re for má ció ta ní -
tá sai el ter jed tek, meg gyö ke re sed tek az or -
szág ban. Fel me rül het a kér dés: va jon me -
lyik fe le ke zet hez tar toz ha tott? Ka to li kus
volt-e vagy pro tes táns? Er re a kér dés re
nem iga zán le het egy ér tel mû vá laszt ad ni.
Egy részt azért nem, mert val lá si kér dé sek -
ben mér ték tar tó volt és óva tos. Mû ve i ben
gon do san el ke rü li a val lá si el len té tek fe -
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sze ge té sét, nem avat ko zik be az új és a ré -
gi egy ház dog ma ti kai küz del me i be, egyik
irány ban sem fejt ki ha tá ro zott ál lás pon -
tot. Éne ke i ben van nak olyan ré szek, ame -
lyek bõl ar ra le het kö vet kez tet ni, mint ha
pro tes táns lett vol na. 1552-ben a ma gya -
rok Sze ged nél ve re sé get szen ved tek, en -
nek okát Ti nó di ab ban lát ja, hogy 

Nagy Is ten igé jét õk bizon nem vevék,
Jám bor pré di ká tort vá ros ból kiküldék.11

Emel lett azon ban tisz te let tel be szél a
ka to li kus egy ház fõ pap ja i ról, szer tar tá sa i -
ról. Di csé rõ sza vak kal em lé ke zik meg
Oláh Mik lós eg ri püs pök mi sé i rõl:

Az jó pispök búsula,
Éj jel nap pal úristenhöz imáda,
Mi se-mon dá sok kal ohít vala,
Eg ri vitézökért imád tat vala.12

Van nak olyan ének ré szek is, ahol szán -
dé ko san két ér tel mû en fo gal maz, és ke rü li a
nyílt szín val lást. Ide so rol ha tók a Kár oly
csá szár ha da Saxoniában kez de tû éne ké -
nek re for má ci ó ra vo nat ko zó vers so rai is:

Idõ vala akkort bo lond vak ság ban,
Nagy tévölygés vala az hit dol gá ba,
Lu ther Már ton hir det ni kezd te vala,
Az a jó hit! Mind azt ki ált ja vala.13

E so rok ér tel mez he tõk úgy is, mi sze -
rint Lu ther hir det te: té vely gés volt a hit
dol gá ban, va la mint úgy is, hogy Ti nó di
ma ga mond ja, té vely gés volt a hit dol gá -
ban, és a té vely gés hir de tõ je Luther.14

Ti nó di fe le ke ze ti ho va tar to zá sát más -
részt azért is ne héz meg ha tá roz ni, mert a
re for má ció kez de ti sza ka szá ban nem le het
éles ha tár vo na la kat meg ál la pí ta ni a pá pa
hí vei és a re for má ció kö ve tõi között.15 Eb -
ben az át me ne ti idõ szak ban egye sek ka to -
li kus ként vol tak pro tes táns szem lé le tû ek,
má sok pro tes táns ként ka to li ku sok.
Brodarics Ist ván ról tud juk pél dá ul, hogy
1533-ban még félt a lu the ri esz mék ter je -
dé sé tõl, 1539-ben vi szont Aleander bí -
bor nok, a pá pai kö vet olyan in for má ci ó -
kat ka pott ve le kap cso lat ban, hogy több

te kin tet ben is lu the rá nus el vû nek mu tat -
ko zik, mi vel nem sok ra be csü li a szen tek
ké pe it, nem tö rõ dik a szen tes idõ ti lal má -
val, és a pa pok há zas sá gát is helyesli.16

Ez zel szem ben Tö rök Bá lint, aki a nagy -
bir to kos ok kö zött el sõ ként se gí tet te a 
re for má ció ter jesz té sét, „igen tisz tel te a
ba rá to kat és oda járt az mi se hal lás ra és
meg is gyónt húsvétra”.17 Thurzó Elek,
aki szin tén pro tes táns szel le mi sé gû volt,
hi á ba nyi lat ko zott pro tes táns mó don a
szen tek se gít sé gül hí vá sá ról és a ha lot ta -
kért va ló kö nyör gés rõl, mos to ha lá nyát
ka to li kus szer tar tás sze rint ad ta férjhez.18

A re for má ció szé les tö me ge ket meg -
moz ga tott a 16. szá zad ban, és va la mi lyen
for má ban min den kit meg érin tett, min -
den ki re ha tás sal volt. Míg egye sek újí tó
tö rek vé se i ket a ka to li kus egy ház ke re te in
be lül akar ták meg va ló sí ta ni, ad dig má sok
az el kü lö nü lés ben lát ták a meg úju lás le -
he tõ sé gét, de a ka to li kus egy ház szer tar tá -
sa i tól, a ki ala kult szo ká sok tól még sem
tud tak el sza kad ni. A kor szak a „már nem”
és a „még nem” ál la po tá ban volt. Eb ben a
fe szült ség gel te li, köz tes idõ szak ban – az
el lent mon dá sos ság, a ki for rat lan ság el le -
né re – még is van va la mi fé le kü lö nös tisz -
ta ság. Le he tõ ség nyí lik ugyan is ar ra, hogy
a kü lön bö zõ ál lás pont ok át fed jék egy -
mást, össze ölel kez ze nek. A „már nem” és
a „még nem” ál la po ta szent ál la pot. Nem -
csak az el sza ka dás elõt ti, ha nem az egye -
sü lés elõt ti idõ szak ok jel lem zõ je is.

Ti nó di a pro tes táns pré di ká to rok
meg nyil vá nu lá sa i hoz ké pest mér sé kelt
irány vo na lat kép vi sel. Nem vi tat ko zik,
nem fe sze get dog ma ti kai kér dé se ket. Fel -
te he tõ en nem kí vánt el sza kad ni a ka to li -
kus egy ház tól, in kább a bel sõ meg úju lás
hí ve le he tett, és bel sõ el len zé ki ál lás pon -
tot ala kí tott ki. Az el sza ka dás gon do la tá -
tól azért is tar tóz kod ha tott, mert õ el sõ -
sor ban a nem zet egy sé gé nek a meg te rem -
té sén fá ra do zott. A val lá si kü lönb sé gek
vi szont nem csak a pa po kat, ha nem a vi lá -
gi a kat is el ide ge ní tet ték egy más tól. A tö -
rök el nyo más alól va ló fel sza ba du lás
egyet len le he tõ sé gét ab ban lát ta, ha a ma -
gya rok egy mást meg ért ve, egye sült erõ vel
össze fog nak a tö rök el len. Ti nó di az72
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össze tar to zás hí ve, és sze re tet re in ti a
szét for gá cso ló dott ma gyar sá got:

Tud já tok ma gya rok, hírösök valátok,
Míg nagy sze re tet tel egy mást hallgatátok, 
De mihelt köztetök ti meghasonlátok,
Ot tan országtokban ím mint pusztulátok!19

Egy mást szeressétök, jobb ti fejetöknek,
Úgy lészen rom lá sa go nosz terök népnek.20

Ti nó di – több kor tár sá hoz ha son ló an
– va ló szí nû leg nem zár kó zott el a ka to li -
ku sok és pro tes tán sok köz ti meg egye zés
gon do la tá tól, és a tár gya lá sok, a köl csö -
nös en ged mé nyek alap ján el tud ta kép -
zel ni az egy ház új ra egye sí té sét. Az el kü -
lö nü lés re egyéb ként sem sok ide je ma -
radt, 1556-ban, Sár köz ség ben meg halt. 

Ti nó di Se bes tyén li te rá tus mû velt sé -
gû ének mon dó volt, mû ve i be a kö zép ko ri
kle ri kus köl té szet ele me it is át örö kí tet te.
A kö vet ke zõk ben eze ket te kint jük át.

A 16. szá za di em ber a tö rök pusz tí tá -
sok okát az zal ma gya ráz ta, hogy a ma gyar
nem zet el sza kadt Is ten tõl és er kölcs te len,
bû nös éle tet élt. A tö rö köt Is ten os to rá nak
te kin tet ték. Ti nó di az is te ni gond vi se lés
köz vet len be avat ko zá sát lát ja min den -
ben, a gyõ zel met és a ve re sé get is an nak
tu laj do nít ja:

Keresztyénök az jó pél da tinéktök,
Pél da az ó tör vény az új törvénnek,
Ha pa ran cso lat szerént ti él né tek,
Min den ellenségöt meg ver het né tek.

In kább az is ten nek el le ne vattok,
Pró fé ták mód já ra nem ha da koz tok,
Nem csu da, hogy ily igen nyomorgotok,
Is ten tõl ily igön os to roz tat tok.

Tá mad ja tok fe jen ként igaz hit ben,
Ti éljetök az igaz sze re tet ben,
Reménségtök legyön csak az is ten ben;
Min den el len ség lészön kezetökben.21

Ez az el kép ze lés már jó val ko ráb ban, a
ta tár já rás idõ sza ká ban is meg fo gal ma zó -
dott. 1242-ben ke let ke zett az a la tin nyel -
vû si ra tó ének (Planctus destructionis Regni
Ungariae per Tartaros), amely ben az egyik

is me ret len ma gyar szer ze tes õszin te bûn -
bá nat tal tár ja fel az em be rek er kölcs te len -
sé gét, rom lott sá gát, és a ha zát ért sors csa -
pás ban Is ten ha rag ját érzi:22

2.Már apá ink bûn ben él tek,
mi is vét kez tünk elõt ted
s bû ne ink nek so ka sá ga
mi fe jünk re visszaszálla
nyo mo rú ság ide jén.

23.Nem cso da, hogy le ve ret tek,
ha lál nak pré dái let tek,
mert a köz nép s a na gyob bak
jó er köl csöt meg ron tot tak
s bûn ben él tek min de nütt.

24.Kemény nya kú nép ség, ko nok,
nem te kin tett tör vényt, jo got,
es kü sze gõk és ha zu gok,
rab lók, epi ku reu sok,
a hor dó az istenük.23

A bosszú ál ló Is ten fo gal ma a 16. szá -
zad ban, az újabb sors csa pás, a tö rök
pusz tí tá sok fe nye ge tett sé gé ben új ra é led,
s ez nem csak Ti nó di mû ve i ben nyil vá nul
meg, ha nem át hat ja a pro tes táns ének -
szer zõk köl té sze tét is.

Ha meg vizs gál juk a his tó ri ás éne kek
szer ke ze ti fel épí té sét, ak kor négy sza -
kaszt kü lö nít he tünk el. Az éne kek be ve -
ze tõ for mu lá val kez dõd nek. Ti nó di meg -
szó lít ja hall ga tó sá gát, és rö vi den be mu -
tat ja a mon da ni va ló ja tár gyát: 

Si ra lom adat ék sok rend bé li nép nek,
Ki hí ré vel lészön föld ke rek sé gé nek,
Mert vé ge lõn im már mi víg éle tünk nek;
Ezt tevé fog sá ga kegyös ve zé rünk nek.

Esztökben vegyétök az úr nak fog sá gát,
Jó Te rek Bá lint nak tõ lünk igy el vál tát,
Lám min den érötte jám bo rul szol gál tát,
Min de nik urá nak mind ön ben hív-vol tát.

Ezt egy hosszabb sza kasz, a fõ rész
kö ve ti; itt ke rül sor az ese mé nyek rész le -
tes köz lé sé re, hi te les fel tá rá sá ra. 

A ter je del mes fõ rész után imád ság -
sza kasz kö vet ke zik, amellyel Ti nó di kö -
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nyör gés re, há la adás ra, imád ság ra szó lít ja
hall ga tó it (II/a. mel lék let):

Ti jó keresztyénök! Te gyünk ál do za tot,
Hogy Is ten hall gas son tõ lünk imád sá got,
És meg sza ba dít sa jó Te rek Bá lin tot,
Hív ön szol gál has sa ez szeg ín or szá got.

A zá ró sza kasz ban, amely be fe je zi, le zár -
ja az el be szé lést, Ti nó di pon to san rög zí ti az
ének szer zés he lyét és dá tu mát, va la mint
ma gá ról is ejt né hány szót, meg oszt ja hall ga -
tó i val pil la nat nyi han gu la tát, lel ki ál la po tát:

Ezör öt száz negy ven és egy esz ten dõ ben
Bu dá ról csá szár nak el-alá men té ben,
Szi get ben ki szörzé vala nagy fek té ben,
Vi téz urán va ló nagy ke ser gé sé ben.

Ha az ének mon da ni va ló ja meg kí ván -
ja, Ti nó di a fõ rész és az imád ság sza kasz
kö zé a si ra tó for mu lát is be il lesz ti: 

Fo hász ko dik vala és igen sír vala,
Jó Te rek Bálintné hogy hírt nem hall vala,
Mert õ vi téz urát igen fél ti vala,
Hogy az te rek hi ti vég re meg ne csal ná.

Egy le ve let né ki ha megmutatának,
Hogy fog sá ga vol na õ vi téz urá nak:
Erõ szakaszkodék ke zé nek, lá bá nak,
Föld höz üté ma gát, ott so kan sírának.

Csu da kép pen tö ri, fá raszt ja õ ma gát,
Sír va apolgatja fu to só két fi át,
Oly igen ke ser gi urá nak fog sá gát,
És az két fi á val az nagy ár va sá gát.

Ez zel a le he tõ ség gel ak kor él, ha va la -
mi lyen tra gi kus ese mény rõl – pél dá ul egy
vi téz hõ si ha lá lá ról, egy-egy sze ren csét -
len ki me ne te lû vár ost rom ról vagy más
szo mo rú élet hely zet rõl – szá mol be. A
his tó ri ás éne kek négy ré szes szer ke ze te
ez ál tal öt ré szes re bõ vül, ami egyút tal mû -
faj vál tást is ered mé nyez. A si ra tó for mu -
lá val ki bõ ví tett his tó ri ás éne ket vi té zi si -
ra tó nak ne vez zük. A vi té zi si ra tót – a stí -
lus be li ro kon ság el le né re – kü lön kell vá -
lasz ta ni a his tó ri ás ének tõl. Meg fo gal ma -
zód hat a kér dés: va jon a vi té zi si ra tó te -

kint he tõ-e a his tó ri ás ének õs tí pu sá nak?
Vagy ép pen for dít va, a his tó ri ás ének a vi -
té zi si ra tó õs tí pu sa? 

A gyász, a fáj da lom áb rá zo lá sá nál a
Planctus szer zõ je is al kal maz ta a si ra tó -
for mu lát. Míg azon ban a Planctus si ra tó -
for mu lá ja bib li ai ere de tû – Je re mi ás pró fé -
ta köny vén és Je re mi ás si ral ma in alap szik
–, ad dig Ti nó di si ra tó for mu lái a 11. szá za -
di hõ si éne kek, a chan son de geste-ek lí rai
si ra tó sza ka sza i ra, gyász le írá sa i ra em lé -
kez tet nek (I. melléklet).24 To váb bi kü lönb -
ség mu tat ha tó ki a si ra tó for mu la he lyét il -
le tõ en. Ti nó di a si ra tó for mu lát vagy a fõ
rész és az imád ság sza kasz kö zé éke li
(ezek az ún. vi té zi si ra tók), vagy a Planc-
tus szer zõ jé hez ha son ló an be épí ti a fõ
rész be, s ez ál tal a tör té net szer ves ré szé vé
vá lik. Er re ta lá lunk pél dát az Erdéli his tó -
ria el sõ ré szé ben: 

Jó Gróf Mik lós vala ott kö vet ség ben,
Jám bor ta nács vala ki rály hûvségében,
Ma gya rok hoz vala oly nagy sze re tet ben,
Ha lá lát ohûtja ez versszörzõ él té ben.

Nagy sok ma gyar szán ja ez vi téz ha lá lát,
Mert sze re ti vala ma gyar vi téz vol tát,
Min den fé le mes ter nek bölcs tu do má nyát,
Az fel sé ges ki rály es ohítja megholtát.25

A Varkucs Ta más ide jé be lött csa ták
Egörbõl cí mû ének ben:

Lõn ha lá la szeg ín Príni Pétörnek,
Az tes tét megköldék fe le sé gé nek,
Lõn keserõsége szép gyermökinek,
Vélök öszve asszon-feleségének.26

A 17. szá za di ha lot ti bú csúz ta tók
szer ke ze ti fel épí té se ha son ló sá got mu tat
Ti nó di Lan tos Se bes tyén vi té zi siratói-
val.27 A ha lot ti bú csúz ta tók bú csú- és 
si ra tó for mu lá it ugyan is szin tén a fõ rész
és az imád ság sza kasz, il let ve en nek hi á -
nyá ban, a zá ró rész kö zé he lye zik. A si ra -
tó- és bú csú for mu la he lye mind két mû -
faj ban a te me té si szer tar tás fo lya ma tá nak
meg fe le lõ en ala kul. A si ra tó- és bú csú for -
mu lák el he lyez ke dé se rí tus sze rû. A
Planctus si ra tó-for mu lá ja ez zel szem ben74
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nem a te me té si szer tar tás rend jé hez 
iga zo dik. 

A vi té zi si ra tók szer tar tás jel le gét erõ -
sí tik azok az imád ság sza ka szok is, ame -
lye ket Ti nó di a zá ró ré szek elé told be
(II/a. mel lék let). Ezek az imád ság sza ka -
szok a si ra tó for mu la nél kü li éne kek ben is
je len van nak. Az egész nek olyan ha tá sa
van, mint ha az el be szélt tör té net egy is -
ten tisz te let ré sze len ne, vagy mint ha egy -
kor on nan sza kadt vol na ki, s ily mó don
nyer te vol na el önál ló sá gát. Va jon mi le -
het az oka an nak, hogy az imád ság sza ka -
szok az el be szé lõ köl té szet lé nye ges al ko -
tó ele me i vé vál tak? Mi ért al kal maz ták
eze ket ének mon dó ink? 

Köz tu dott, hogy az egy ház mennyi re
le néz te az ének mon dók tevékenységét.28

Már az 1092-i sza bol csi zsi nat is ren del -
ke zik ellenük.29 A bu dai zsi nat 1279-ben
meg til tot ta az egy há zi ak nak, hogy a
mimusokat, histriókat és joculatorokat
hallgassák.30 1460-ban a sze pe si zsi nat
tilt ja a pa pok nak, hogy a mimusoknak,
histrióknak, sí po sok nak, lan to sok nak
Krisz tus ala mizs ná já ból adjanak.31 Ez a
meg ve tés az ének mon dó kat va ló szí nû leg
ar ra ösz tö nöz te, hogy az egy ház fel fo gá sá -
hoz közeledjenek,32 és olyan for má ban fo -
gal maz zák meg mon da ni va ló i kat, amely
az egy ház el vá rá sa i nak is meg fe lelt; ar ra
tö re ked tek, hogy hi te les sé te gyék köl té -
sze tü ket. A kér dés azon ban más irány ból
is meg kö ze lít he tõ. A his tó ri ás éne kek, vi -
té zi si ra tók szer tar tás jel le ge ugyan is nem
el sõ sor ban az ének mon dók al kal maz ko dó
ké pes sé gé vel ma gya ráz ha tó. El kép zel he -
tõ, hogy az imád ság sza kasz nem kül sõ té -
nye zõk ered mé nye, ha nem egy zárt egy -
ség, egy bel sõ fo lya mat al ko tó ele me,
amely a kö zép ko ri te me té si szer tar tás li -
tur gi ai ha gyo má nya i ra ve zet he tõ vissza.
Ez ak kor vá lik iga zán nyil ván va ló vá, ha
Ti nó di mû ve it pár hu zam ba ál lít juk az
1192–95 kö zött le jegy zett ma gyar nyel vû
Ha lot ti be széd del. A szer ke ze ti ha son ló -
ság szem be tû nõ. A szer tar tás jel leg a
15–16. szá za di el be szé lõ köl té szet fenn -
ma radt da rab ja i nál, a pro tes táns ének -
szer zõk bib li ai his tó ri á i nál, a ha lot ti be -
szé dek fel épí té sé hez ha son ló te me té si

éne kek nél és a 17. szá za di ha lot ti bú csúz -
ta tók nál is ki mu tat ha tó (II/b, c, d, e, f, g.
mel lék let). A 17. szá za di ha lot ti bú csúz ta -
tók nak két fõ tí pu sa van. Az el sõ nél a his -
tó ri ás éne kek, a vi té zi si ra tók szer ke ze ti,
stí lus be li sa já tos sá gai fi gyel he tõk meg
(II/f. mel lék let). Ide so rol ha tó pél dá ul
Báthori Gá bor ha lot ti búcsúztatója33 és Vi -
téz Ká dár Ist ván históriája.34 Az imád ság -
sza ka szok az éne kek vé gé re ke rül nek. A
vi té zi si ra tók hoz ké pest ez annyi el té rést
je lent, hogy az ének szer zés dá tu mát, he -
lyét köz lõ zá ró rész meg elõ zi az imád ság -
sza kaszt. A má sik fõ tí pus, az egy há zi, ta -
ní tó jel le gû ha lot ti bú csúz ta tók to váb bi
há rom cso port ra bont ha tók asze rint, hogy
az imád ság sza ka szok meg van nak-e az
éne kek ben, il let ve mi lyen li tur gi ai moz za -
nat hoz kap cso lód nak. Az el sõ cso port hoz
tar toz nak azok, ame lyek ben az imád ság -
sza ka szok – a vi té zi si ra tók szer ke ze té nek
meg fe le lõ en – a bú csú for mu la után kö vet -
kez nek. Czerey Já nos éne kes könyv ében
ta lál ha tunk er re pél dát (II/g melléklet).35 A
má sik cso port nál az imád ság sza kasz egy -
be ol vad a zá ró résszel, amely ben a ha lott
vagy a ha lott ne vé ben va la ki ar ra ké ri a
gyá szo ló kat, hogy ve gyék fel a ko por sót,
és vi gyék a te me tés he lyé re (II/h. mellék-
let).36 A har ma dik cso port ese té ben az
imád ság sza kasz tel je sen hi ány zik (II/i.).37

Ez utób bi ak nál a te me tés re fel szó lí tó zá ró
for mu la ar ra utal, hogy a ha lot ti bú csúz ta -
tó nem a ko por só sír ba he lye zé se kor, 
ha nem elõt te hang zott el. A mû faj a li tur -
gi á ban be kö vet ke zett vál to zá sok hoz al kal -
maz ko dott. 

A kö zép ko ri te me té si szer tar tás leg ré -
gibb le írá sa a Pray-kó dex ben ol vas ha tó,
ame lyet a ké sõb bi for rá sok a 16. szá zad
vé gé ig lé nye gé ben vál to zat la nul közöl-
tek.38 A rí tus hat ese mény so ro zat ra ta gol -
ha tó: Commendatio animae – Lé lek aján -
lás, Vesperae mortuorum – Ha lot ti ve cser -
nye, Vigilia defunctorum – Ha lot ti vir rasz -
tás, Absolutio – Fel ol do zás, Depositio cor-
poris – El te me tés, Consolatio – Vi gasz ta -
lás. A rí tus lé nye gét az el föl de lés cse lek -
mé nye ad ja, me lyet a pap hal kan mon -
dott kö nyör gé sei és a ha lott ne vé ben éne -
kelt (in per so na defuncti) antifonasor kí -
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sér. Az antifonák az el han to lás cse lek -
mény so rát is kö vet ték és ér tel mez ték.
Ami kor a te me té si me net a sír hoz ér, a
holt tes tet le te szik a föld re, és az antifona
a ha lott ne vé ben ké ri a sír hely meg nyi tá -
sát: „Nyis sá tok meg ne kem az igaz ság ka -
pu it, be men vén azo kon há lát adok az Úr -
nak” (Aperite mihi és a 117/118. zsol tár).
A sír meg ál dá sa kor: „Be me gyek a Cso dá -
la tos la kó he lyé re, föl, egé szen az Is ten
há zá ig” (Ingrediar in locum és a 41/42.
zsol tár) hang zik. Ez után meg kez dik a
holt test le bo csá tá sát: „Itt az én nyu go dal -
mam örök kön-örök ké, itt la kom, mert ezt
vá lasz tot tam” (Haec requies mea és a
131/132. zsol tár). Ami kor a ko por só el éri
a sír bolt fe ne két, meg kez dõ dik az el föl de -
lés: „A föld bõl al kot tál en gem, és test be
öl töz tet tél, én Meg vál tóm és Uram, tá -
massz fel en gem az utol só na pon” (De
terra plasmasti me és a 138/139. zsol tár).
Az el föl de lés alatt: „Ne szállj íté let re a te
szol gád dal, Uram, mert egy élõ sem áll
meg igaz ként szí ned elõtt” (Non intres in
judicium és a 101/102. zsol tár). A te me tés
be fe je zé sé ül a fel tá ma dás ról szó ló anti-
fona (Ego sum resurrectio) kö vet ke zett.
Az ének lés sel vál ta koz va kö nyör gé sek
hang zot tak el, a kö zép pont ban pe dig a
Ha lot ti be széd állt, ame lyet a pap a ko por -
só sír ba le bo csá tá sa kor, a Haec requies
antifona után mon dott el. A 16. szá zad
má so dik fe lé ben ez a ha gyo má nyos szer -
tar tás rend fo ko za to san össze zsu go ro dott.
Elõ ször a sír nál vég zett szer tar tá si ele mek
kezd tek el tûn ni; a szer köny vek ek kor már
az „in per so na defuncti” antifonasort sem
közölték.39 Meg vál to zott a ma gyar nyel vû
ha lot ti be széd he lye is. 1583-ban Telegdi
Mik lós irá nyí tá sá val Nagy szom bat ban je -
lent meg az a szer tar tás könyv, mely nek
te me tés sel fog lal ko zó fe je ze te, az Ordo
sepeliendi mortuos a kö vet ke zõ kép pen je -
lö li meg az anya nyel vi gyász be széd he -
lyét: „Sepulto corpore, vel priusquam
illud in sepulchrum deferatur.”40 En nek
alap ján két vá lasz tá si le he tõ ség is adott: a
pap vagy bár ki más a klé rus ból a be szé -
det el mond hat ja a test el te me té se után
(va gyis a sír nál), il let ve mi e lõtt a tes tet a
sír ba he lyez nék (va gyis a test fel vé te le, az

In paradisum deducant antifona és a De
profundis 129/130. zsol tár elõtt). A nép -
raj zi szem pon tú vizs gá la tok is azt tá -
maszt ják alá, hogy a ha lot ti bú csúz ta tó
vagy a sír nál, vagy a ház nál vég zett szer -
tar tás so rán, a ha lot ti be szé det kö ve tõ en
hang zik el.41 A Gyimesekben pél dá ul a
ha lott je len lét ében mon dott gyász mi se
vé gez té vel a sír nál csak egy né hány szó -
ból ál ló pa pi be széd, egy kán tor bú csúz ta -
tó és egy kö nyör gés hang zott el.42 A ka lo -
ta sze gi Magyarvalkón – ahol több nyi re
re for má tus fe le ke ze tû ek él nek – a ház nál
és a sír nál is mond tak búcsúztatót.43 A
ház nál mon dott ha lot ti bú csúz ta tó a ka to -
li kus és a pro tes táns fe le ke ze tek nél is
gya kor lat ban van.44

A tör té ne ti tár gyú his tó ri ás éne kek, a
vi té zi si ra tók, a bib li ai his tó ri ák, a te me té -
si éne kek szer ke ze té ben egy ér tel mû en a
kö zép ko ri te me té si szer tar tás moz za na tai
mu tat ha tók ki. A 17. szá za di ha lot ti bú -
csúz ta tók kö zött vi szont van nak olya nok,
ame lyek sza kí tot tak a kö zép ko ri ha gyo -
mánnyal, és a 16. szá zad ban be kö vet ke zett
li tur gi ai át ala ku lás nyo ma it hor doz zák.

A Ha lot ti be széd, a vi té zi si ra tók és a
his tó ri ás éne kek kö zött más jel le gû kap cso -
lat is fel fe dez he tõ. Mind egyik mû faj
ugyan azok kal a re to ri kai esz kö zök kel él.
Az egy há zi szó nok lat tan (ars praedicandi)
a 13. szá zad tól kezd ve ala kult ki, és eb ben
az idõ szak ban je len tek meg Fran ci a or szág -
ban, Ang li á ban azok a mû vek, ame lyek az
egy há zi be szé dek meg szer kesz té sé nek
mód ja i val fog lal koz tak. Az egy há zi szó -
nok lat tan so kat me rí tett az óko ri görög–
latin ars rhetorica mód szer ta ná ból, ame -
lyet a hit szó nok ok már Szent Ágos ton tól
kezd ve fel hasz nál tak pré di ká ci ó ik ban. Az
ókor ban a szó no ki be szé de ket négy rész re
ta gol ták: exordium (be ve ze tés, kez det),
narratio, confirmatio (meg erõ sí tés, alá tá -
masz tás), peroratio (be fe je zés). Az el sõ és
utol só sza kasz ér zel mi jel le gû, ame lyek kel
a szó nok meg pró bál ja ked ve zõ en be fo lyá -
sol ni hall ga tó it. A kö zép sõ két rész ér tel mi
jel le gû. Itt ke rül sor a té nyek is mer te té sé re
és a té má val kap cso la tos ér ve lés re, lo gi kai
okfejtésre.45 Ezek a szer ke ze ti ele mek a Ha -
lot ti be széd, a vi té zi si ra tók és a his tó ri ás76
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éne kek ese té ben is ki mu tat ha tók. Mind -
egyik mû faj a hall ga tók meg szó lí tá sá val in -
dít ja mon da ni va ló ját:

– Lát já tok, fe le im, sze me tek kel (Ha lot ti
Be széd)

– Szer te len veszödelm lám gyak ran érközik,
Is ten nek os to ra fejönkön jelönik,
Az kegyötlen pogán raj tunk döhösködik,
Mert az mi életönk lám so ha nem jobbodik.
(Ti nó di Sebestyén)46

– Lát já tok, hogy én iga zat szó lok. (Ilosvai
IV/289)

– Sok csu dák közzül hall ja tok egy csu dát
(Ti nó di Sebestyén)47

– No sza, ke resz tyén nép, hall gass nagy
dol gok ra (Batizi András)48

Az elõ adók hi te les sé akar nak vál ni a
hall ga tó ik elõtt. A Ha lot ti be széd szer zõ je
a ha lott szem mel lát ha tó pél dá ján ke resz -
tül kí ván ja meg gyõz ni hall ga tó it:

Ahogy is ti lát já tok sze me tek kel: 
Bi zony egy em ber sem ke rül he ti el ez ver met,
Bi zony, mind ah hoz já ró va gyunk.

A his tó ri ás ének szer zõk az igaz ság be -
mu ta tá sá ra törekszenek.49 Ti nó di is er re
épí ti köl té sze tét. A Cronica elõ sza vá ban el -
mond ja, hogy „Igaz mon dó jám bor vité-
zöktül, kik ez dol gok ba jel ön voltanak,
érteköztem; sem ado má nyért, sem ba rát sá -
gért, sem fé le le mért ha mi sat be nem ír tam
– az mi ke ve set ír tam, iga zat írtam”.50 A hi -
te les ség ked vé ért meg ne ve zik a for rá sa i kat:

– Bib lia mond ja ki rá lyok köny vé ben
El sõ ben, tizönhetedik ré szé ben. (Ti nó di

Sebestyén)51

– Dá ni el ezt ír ja, min den meg hall gas sa
(Batizi András)52

A rég múlt és a kö zel múlt ese mé nyei
is le het nek a hi vat ko zás alap jai. A his tó -

ri ás éne kek, a ha lot ti pré di ká ci ók és a
pré di ká ci ók fel épí té sé hez ha son ló te me -
té si éne kek be ve ze tõ sza ka sza i ban gyak -
ran al kal maz zák az „em lé kez zél”, „em lé -
kez zünk for mu lá kat”.

– Emlekezzenk régiekrel,
Az Szythiából kijüttekrel. (Ének Pan nó -

nia megvételérõl)53

– Emlekezzel meg em ber az ha lál ról, mert
nem ké sik. (Ha lot ti prédikáció)54

– Ez el múlt go nosz üdõket beszélöm,
Vi téz Te rek Já nos ról emléközöm. (Ti nó di

Sebestyén)55

– Emlekezzel, elõ em ber, ne ked szol az
holt em ber. (Te me té si ének)56

A zsi dó és ke resz tény val lás ta ní tá sa
sze rint az el sõ em ber nem volt ha lan dó,
ha nem csak a bûn beesést kö ve tõ en lett
az zá. A Ha lot ti be széd szer zõ je ezt a ta -
ní tást a bib li ai tör té net tel tá maszt ja alá,
s a ha lál té nyét a holt test szem mel lát ha -
tó pél dá já val szemlélteti.57 A his tó ri ás
ének szer zõk is ar ra ösz tön zik hall ga tó i -
kat, hogy okul ja nak az el be szélt tör té net -
bõl. Pél dá i kat a ma gyar tör té ne lem múlt -
já ból, je le né bõl, a Bib li á ból és a kül föl di
re gé nyes iro da lom köl te mé nye i bõl me rí -
tik. Ti nó di a tör té nel mi sze mé lyi sé gek, a
vi té zek cse le ke de te it, a si ke res és si ker -
te len ki me ne te lû csa ták, vár ost rom ok
ese mé nye it va ló ság hû en áb rá zol ja. Ami
tör tént, az meg tör tént, ab ból el ven ni és
hoz zá ad ni már nem le het. A hi bá kat
épp úgy fel tár ja, mint az eré nye ket, és rá -
vi lá gít az azok ból le szûr he tõ er köl csi ta -
nul ság ra:

Az Frá ter György le het nék tek pél dá tok,
Kik má son ta nul nak, nagy bódogok azok;
Kik ma go kon ta nul nak, bódogtalanok,
Ez miá vesz te nek urak, és sok or szá gok. 

(Ti nó di Sebestyén)58

A kö zép kor ban nagy te kin té lye volt
Cornificius Rhetorica ad Herennium cí mû
óko ri la tin re to ri kai tan könyv ének, ame -
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lyet a 12. szá zad ban Ma gya ror szá gon is al -
kal maz tak a káp ta la ni iskolákban.59 Ezt tá -
maszt ja alá az esz ter go mi Fõ szé kes egy há zi
Könyv tár ban õr zött Tractatus de Cantica
Canticorum kó dex ben ta lál ha tó kö zép ko ri
di ák jegy zet is, mely nek re to ri ká val fog lal -
ko zó har ma dik fe je ze te az óko ri tan könyv -
re épül.60 Eb ben a rész ben a be szé det és az
írás mû vet szí ne zõ gon do lat- és szó alak za -
to kat mu tat ják be.61 Ezek a re to ri kai sza bá -
lyok szin tén kap cso ló dá si pon to kat ké pez -
nek a Ha lot ti be széd és Ti nó di köl te mé nyei
kö zött. Az el sõ ilyen elem, ame lyet meg -
em lí tünk, a sor vé gek össze csen gé se. Az
ókor ban a mondategészet leg alább két
kólonra ta gol ták, de a mon dat szer ke zet
leg vá lasz té ko sabb és leg tö ké le te sebb for -
má ja az volt, ha a mondategész há rom
kólonból állt.62 A kólonokat zá ró szó vé gek
össze cseng tek. A rí mek nek két faj tá ját kü -
lö ní tet ték el. A similiter cadens a kólonok
vé gén ál ló sza vak ese te i nek a vég zõ dé sét
je len tet te. A similiter desinens a sza vak
azo nos vég zõ dé sén, de nem eset vég zõ dé -
sen alapult.63 Ba lázs Já nos ki mu tat ta, hogy
a szó vé gek össze csen gé se a Ha lot ti be széd
la tin és ma gyar vál to za tá ban is fellelhetõ.64

Rész let a ma gyar vál to zat ból: „Láttyátuk,
fe le im, szümtükhel mik vogymuk. Isa pur
es chomuu vogymuk. 

Me nyi milosztben terümtevé elevé
miü isemüküt Adámut, es odutta volá ne -
ki paradisumot hazoá.”

Ti nó di Se bes tyén is a sor vé gek össze -
csen gé sé re tö rek szik, s kö vet ke ze te sen al -
kal maz za a re to ri kai sza bá lyo kat: 

Nem szán ja vélök az önnün ha lá lát,
Min den kéncsének né kik ki osz tá sát,
Hol tig szol gál ja az õ szép ha zá ját,
Jó szol gá i nak ígé ri jószágát.65

A szö veg dí szí tés nek, a fi gye lem 
éb ren tar tá sá nak, az emel ke dett, ün ne -
pé lyes ér zé sek, a val lá si áhí tat ki fe je zé -
sé nek tu da to san fel hasz nált esz kö ze
volt az is mét lé ses szö veg al ko tá si mód.66

Az esz ter go mi di ák jegy zet négy szó is -
mét lé sen ala pu ló alak za tot szem lél tet.
A repetitio (gö rö gül ana fo ra) ese té ben a
sza kaszt kez dõ sza vak is mét lõd nek.

Ezek a Ha lot ti be széd ben és Ti nó di nál is
gya ko ri ak:

Vimággyuk Uromuk Is ten kegyilmét…
Es vimággyuk szent achszin Máriát… Es
vimággyuk szent Pé ter urot… Es vimággyuk
mend szentüküt. (Ha lot ti Beszéd)67

Há rom beslia ba sá nak könyörgének,
Há rom kop ját ka pu ból õk kivõnek.68

Conversiónak (epifora) ne ve zik azt az
alak za tot, ami kor a sza vak a tag mon dat ok
vé gén is mét lõd nek:

Láttyátuk, fe le im, szümtükhel mik
vogymuk. Isa pur es chomuu vogymuk.

Ott Kazulnak ezen örö me lõn,
Mert Ba bi ló nia meg ke zé ben lõn,
Csá szár kin cse te vék kel ke zé ben lõn,
Ki csá szár nak igen nagy bú ára lõn.69

A sza vak a tag mon dat ok ele jén és 
vé gén is is mét lõd het nek. Ez az ún. com-
plexio (szimploké).

Bá nat ban az kö vet Ko má rom hoz ju ta.
Mert az terekektõl oly igen fél vala,
Az Du nán el-ál tal éj jel üvölt vala,
Az hõ sek csa lárd ság nak azt vé lik vala.
Az követöt fog va õk bévitték vala,
Ví gan az vitézök úgy in dul nak vala,
Im már Nyá ri Ferencz so kat boly gott vala.70

Sok jó legínynyel Losonczi eljuta,
Az vi téz Bebek György szép szer rel ju ta,
Vi téz Ba las si Já nos es eljuta,
Az jó Zay Ferencz es ju ta.

Az jó Zoltai Ist ván es ott vala,
Ne gyed fél száz ló val õk gyûl tek vala,
Az nap ra Bu ják ra be gyûl tek vala,
Az vi téz Kapitán György örûl vala.71

Traductióról be szé lünk ak kor, ami kor
a szó is mét lés a mon dat bel se jé ben oly
mó don tör té nik, hogy az is mé telt szó ese -
te meg vál to zik:

Mennyi ma laszt ban teremté kezdetben
[Úr] mi õsün ket, Ádá mot, és ad ta vala ne ki78
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pa ra di cso mot ház zá. És mind[en] pa ra di -
csom ban va ló gyü möl csök tõl mon da ne ki
él nie. Csu pán tiltá õt egy fa gyü möl csé tõl.

Míg sza ba don engöm nem látsz Egörben,
Egröt ne add addég sen ki kezében.72

Ez kö vet csá szár tá bo rá ba ju ta,
Kö vet sé gét az ba sák nak nem mondá;
Csá szár hal lá, õtet hoz zá hívatá,
Az csá szár nak az kö vet fe jét hajtá.73

Mind ezek bõl ar ra kö vet kez tet he tünk,
hogy Ti nó di Se bes tyén jól is mer te eze ket
a ré gi re to ri kai alak za to kat, s tu da to san
hasz nál ta is azo kat. Ezek azon ban nem
fe dik le tel je sen azt az esz köz tá rat, amely
köl té sze tét for mál ta. Szá mos olyan is mét -
lõ-alak zat is fel tû nik mû ve i ben, amely
nem ta lál ha tó meg az esz ter go mi di ák -
jegy zet ben. Ilyen pél dá ul a szá mo ló vers:

Alá za tos, békességös egyik részögös,
Az má so dik csak ga ráz dás és oly versönyös,
Imád ko zik és bû nén sír har mad részögös.74

A fel so ro lás:
Vesze Chlinchit György, Bor nem issza Já nos,
Vesze Hor váth György, jó Szö rény Já nos,
Vesze Pár nás György, jó Fe ke te Já nos,
Az Moga Bá lint, vesze Moga János.75

A gram ma ti kai pár hu za mos ság:

Szám ki ve tés be ûk ha mar vet tet nek,
Rab ság ban, ín ség ben õk gyötrettetnek.76

Du nát be ál lot ták nagy ví zi erõ vel,
Ma go kat be ás ták környül nagy vermökvel.77

A ne ga tív is mét lés:

Ez had fel öl sem mi hí re nem vala,
De az Szakszóniába hí re vala.78

Az össze ha son lí tás so rán ed dig azo -
kat a mû fa ji sa já tos sá go kat vizs gál tuk,
ame lyek el sõ sor ban az elõd-mû faj ból, a
Ha lot ti be széd bõl ve zet he tõk le. Az elõd
mû faj és az utód mû faj ok vizs gá la ta so -
rán azon ban fel me rül het nek azok a sa já -

tos sá gok is, ame lyek az elõd mû faj ere -
de té nek a meg ér té sé ben is se gít sé get
nyújt hat nak. A Ha lot ti be széd, a vi té zi
si ra tó és a his tó ri ás éne kek ilyen jel le gû
kö zös pont ja az el be szé lõ jel leg. 

A ma gyar nyel vû Ha lot ti be széd, a
Pray-kó dex szakramentáriumának füg ge -
lé ké ben, a la tin nyel vû te me té si szer tar -
tás vé gén ka pott he lyet. A ma gyar te me té -
si be széd után köz vet le nül egy ha son ló
tar tal mú la tin pré di ká ció is ol vas ha tó. A
két szö veg két kü lön bö zõ hall ga tó ság szá -
má ra ké szült: la ti nul tu dó egy há zi ak nak
és csak ma gya rul ér tõ la i kus híveknek.79

A ma gyar nyel vû be széd a la tin sermo
min tá já ra ké szült, de nem szó sze rin ti
for dí tá sa an nak. A szer zõ a la tin sermó-
ból csak azo kat a gon do la to kat eme li ki,
ame lyek az adott be széd hely zet ben a leg -
ha tá so sab ban szol gál ják a gyá szo lók lel ki
épü lé sét. Ezek a be széd in tõ és em lé kez -
te tõ ré szei:

Lát já tok, fe le im, sze me tek kel, mik va gyunk:
Ime, por és ha mu vagyunk.80

A bûn beesés tör té ne tét sok kal ki fe je -
zõb ben áb rá zol ják a ma gyar be széd ben.
Míg a la tin sermóban csak utal nak rá, ad -
dig a ma gyar vál to zat el be szé lés jellegû.81

A te me tést vég zõ pap új ra el me sé li a pa -
ra di cso mi ese mé nye ket, mint ha tu da tá -
ban len ne an nak, hogy a hall ga tói fo gé ko -
nyak az ef fé le tör té ne tek re, és az íz lés vi -
lá guk hoz iga zo dik. A bib li ai tör té net a
ma gyar be széd ben sem tel jes, nem köz lik
pél dá ul az Évá val kap cso la tos ese mé nye -
ket, ami egy részt ar ra utal, hogy a gyá szo -
lók már több al ka lom mal is hall hat ták a
történetet,82 más részt – mi vel anya nyel vû
bib li á ról nincs tu do má sunk eb bõl a kor -
ból – a szó be li ség szint jén lé tez nie kel lett
egy olyan ma gyar nyel vû bûn beesés-tör -
té net nek is, amely hû en kö ve ti a bib li ai
ese mé nye ket. A ma gyar nyel vû be széd
szer zõ je a la tin sermo sé má ját kö ve ti, a
gon do la ti és szer ke ze ti azo nos sá gok ezt
tá maszt ják alá,83 azon ban a bûn beesés
tör té ne tét sa já tos mó don, sza ba don ke ze -
li, so ra i ban az el be szé lõ köl té szet stí lus je -
gye i re is mer he tünk rá. 
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A Ha lot ti be széd lét re jöt té ben nagy sze -
re pe le he tett a po gány kor ból át örök lõ dött
halottsiratás szokásának.84 A te me té si szer -
ta tás me ne té ben a Ha lot ti be széd a ko por só
sír ba le bo csá tá sát, meg ál dá sát kö ve tõ en, a
Haec requies antifona után következett.85 A
si ra tás egyik csúcs pont ja is a szer tar tás nak
ép pen er re a sza ka szá ra esik. A Székely-
udvarhelyi kó dex sze rint – és a nép raj zi ku -
ta tá sok is ezt tá maszt ják alá – a halott-sir-
atásnak há rom csúcs pont ja van: „el sõ sí rás
leszön, mikoron méglen a ha lott a ház ba
vagyon… má sod szor leszön a si ra lom a ha -
lot ton, mikoron az ka pun kí vül vitetik…
har mad szor leszön a si ra lom, mikoron a
ha lott eltemettetik…”86 A Ha lot ti be széd
szer zõ je fel té te lez he tõ en a si ra tó sa já tos sá -
ga i hoz al kal maz ko dott. A két mû faj kap -
cso ló dá si pont ja az el be szé lõ jel leg, ami se -
gí ti az új mû faj ál tal köz ve tí tett új is me re -
tek könnyebb meg ér té sét, be fo ga dá sát. A
rit mi kus pró zá ban meg szer kesz tett Ha lot ti
beszédnek87 az a ren del te té se, hogy a bib li -
ai is me re te ket ter jessze, és imá ra ser kent se
hallgatóit.88 Ha son ló célt szol gál a 16. szá -
za di bib li ai his tó ria is. Ily mó don a Ha lot ti
be széd a 16. szá za di bib li ai his tó ria elõ kép -
ének te kint he tõ. Ha nem ér zé kel ném a Ha -
lot ti be széd és a bib li ai his tó ria kö zöt ti idõ -
be li és mû fa ji ha tá ro kat, ak kor azt mon da -
nám, hogy a Ha lot ti be széd egy bib li ai his -
tó ria, és a két mû faj az át fe dés ál la po tá ban,
az idõt len ség örö mé ben van.

Az imént már szó volt ró la, hogy a
Ha lot ti be széd a ko por só sír ba bo csá tá sa
és szen telt víz zel meg hin té se után hang -
zott el.89 A be széd után a pap a Szent há -
rom ság ne vé ben há rom szor föl det hint a
sír ba, el mond egy antifonás zsol tárt la ti -
nul, és kö nyör gés re hív ja fel a né pet. Ez a
Ha lot ti Be széd hez szer ve sen kap cso ló dó
ma gyar nyel vû kö nyör gés. A halottsiratás
is a ko por só sír ba he lye zé sé nek idõ szak -
ára esik, ami azt je len ti, hogy a kü lön bö -
zõ rí tu sok pár hu za mo san van nak je len,
egyi de jû leg két szer tar tást vé gez nek. A rí -
tu sok egy ide jû sé ge nap ja ink ban is meg fi -
gyel he tõ azo kon a vi dé ke ken, ahol a
halottsiratás élõ gya kor lat. A Kis-Küküllõ
men ti Magyarkirályfalván az egész te me -
té si szer tar tást vé gig kí sé ri. Az asszo nyok

az is ten tisz te let alatt is si ra tóz nak, és a
lel ki pász tor hi á ba ké ri õket, hogy hagy ják
már ab ba, fel hí vá sa csak ke vés si ker rel
jár.90 Ha a rí tu sok egy ide jû sé ge nap ja ink -
ban is élõ gya kor lat, mennyi re erõs le he -
tett ez a ke resz tény ség ko rai idõ sza ká ban.
E kü lö nös hely zet ha tás sal van a kü lön -
bö zõ rí tu so kat kép vi se lõ mû faj ok ra is. A
sír nál vég zett po gány szer tar tás hoz va ló -
szí nû leg hoz zá tar to zott egy kor egy olyan
mû faj, amely fel so rol ta, el be szél te a ha -
lott ér de me it, cse le ke de te it. Ta lán ez a
mû faj a hõ si ének kel hoz ha tó kap cso lat -
ba, ami a kü lön bö zõ rí tu sok egy ide jû je -
len lé te ál tal aka rat la nul is a ke resz tény
szer tar tás ré szé vé vált, s fo ko za to san át -
ita tó dott az zal. A 16. szá za di vi té zi si ra tó,
his tó ri ás ének a po gány és a ke resz tény
rí tus met szés pont já nak az ered mé nye,
ab ból ve zet he tõ le. 

Kö ves sük most nyo mon azt a fej lõ dé -
si fo lya ma tot, amely el ve zet ben nün ket a
po gány ko ri si ra tó ének tõl a 16. szá za di
vi té zi si ra tó ig, his tó ri ás éne kig. A sír nál
vég zett po gány te me té si szer tar tás nak ki -
emel ke dõ pont ja le he tett egy kor egy hõ si
ének jel le gû si ra tó ének, amely a ha lott ér -
de me it mél tat ta. E mû faj el len sú lyo zá sá -
ra, egy há zi kez de mé nye zés re lét re hoz tak
egy „új mû fajt”, a Ha lot ti be szé det, amely
szin tén a sír nál hang zott el. A ma gyar
nyel vû Ha lot ti be széd kü lön le ges sé ge,
hogy szer ke ze té ben nem csak a kö zép ko ri
pré di ká ci ók sé mái, ha nem a si ra tó ének
el be szé lõ jel le ge is fel fe dez he tõ. Ez a sa -
já tos ság csak a si ra tó ének bõl ve zet he tõ
le, hi szen er re nem ta lá lunk pél dát sem a
Pray-kódex-beli la tin sermóban, sem a 
ha son ló ko rú eu ró pai pré di ká ci ós iro da -
lom ban. A ma gyar nyel vû Ha lot ti be széd
lé te zé se egy al kal maz ko dá si fo lya mat
ered mé nye. Az egy ház a mû faj meg al ko -
tá sa kor te kin tet tel volt a ma gyar ság kul -
tu rá lis adott sá ga i ra, és olyan köz lés min -
ták hoz, kom mu ni ká ci ós esz kö zök höz fo -
lya mo dott, ame lyek a má sik fél szá má ra
is is mer tek vol tak, és a meg ér tés hez kap -
cso ló dá si pon to kat nyúj tot tak. A ke resz -
tény ta nok ter jesz té sé nek leg ké zen fek -
võbb, leg ha té ko nyabb for má ja nem le he -
tett más, mint a si ra tó ének min tá já ra80
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meg szer kesz tett bib li ai tör té net. A Ha lot -
ti be széd fel te he tõ en a 12. szá zad kö ze -
pén hang zott el elõ ször a li tur gi á ban. Er -
re utal nak nyel vi, stí lus be li sa já tos sá gai.
Va jon mi tör tént a po gány ko ri si ra tó -
ének kel? A Ha lot ti be széd be ik ta tá sa elõtt
lé tez nie kel lett, és fel te he tõ en a li tur gia
ré sze volt. Va jon mi lyen for má ban hang -
zott el a li tur gi á ban?  Va ló szí nû leg át ala -
kult, és a ke resz tény egy ház a ma ga ké pé -
re for mál ta, de több sze mé lyes ele met tar -
tal maz ha tott a ha lot tal kap cso lat ban,
mint a Ha lot ti be széd. Ez a tí pus át me ne -
tet ké pez a po gány ko ri si ra tó ének és a
ha lot ti be széd mû fa ja kö zött. A ma gyar
nyel vû Ha lot ti be széd is át me ne ti mû faj -
nak te kint he tõ, míg azon ban a Ha lot ti be -
széd a pré di ká ció mû fa já hoz áll kö ze lebb,
ad dig a si ra tó ének át me ne ti tí pu sa a po -
gány ko ri si ra tó ének hez. A két át me ne ti
tí pus a ke resz tény egy ház al kal maz ko dá -
sá nak a mér té két szem lél te ti. A ke resz -
tény ség ko rai idõ sza ká ban min den bi -
zonnyal na gyobb mér ték ben al kal maz ko -
dott az egy ház a fenn ál ló kul tu rá lis vi szo -
nyok hoz. Ké sõbb a ke resz tény ség meg erõ -
sö dé sé vel már ke vés bé kel lett al kal maz -
kod nia. I. (Szent) Lász ló ki rály (1077–
1095) ural ko dá sá nak egyik nagy cél ki tû zé -
se az volt, hogy foly tas sa az I. (Szent) Ist -
ván ki rály (1000–1038) ál tal meg kez dett
mû vet, és meg szi lár dít sa a ke resz tény sé -
get. III. Bé la ki rály (1172–1196) min ta kép -
ét, Lász lót 1192-ben szent té avat tat ta.
Nem le het vé let len az, hogy a Ha lot ti be -
széd le jegy zé sé re ép pen eb ben az idõ szak -
ban ke rült sor. 

A vi té zi si ra tó mû fa ja az át me ne ti si -
ra tó tí pus ból ere dez tet he tõ. Ez zel eset leg
an nak a kér dés nek a meg vá la szo lá sá hoz
is kö ze lebb ke rül he tünk, hogy a vi té zi si -
ra tó te kint he tõ-e a his tó ri ás ének õs tí pu -
sá nak. Vagy ép pen for dít va? Te hát a tör té -
ne ti tár gyú his tó ri ás ének úgy fog ha tó fel,
mint a vi té zi si ra tó szû kí tett vál to za ta?
Vagy a vi té zi si ra tó úgy ér tel mez he tõ,
mint a tör té ne ti tár gyú his tó ri ás ének bõ -
ví tett vál to za ta? 

Ha ab ból in du lunk ki, hogy az át me -
ne ti si ra tó tí pus a te me té si szer tar tás hoz
kö tõ dik, a vi té zi si ra tót kell a tör té ne ti

tár gyú his tó ri ás ének alap já nak te kin te ni.
A vi té zi si ra tó vi szont már füg get le ne dett
a li tur gi á tól, önál ló mû faj. Ti nó di vi té zi
si ra tói hi á ba õr zik a kö zép ko ri te me té si
szer tar tás ma rad vá nya it, eze ket õ már
nem éne kel te a te me tés al kal ma in. Er re
ab ból is le het kö vet kez tet ni, hogy Ti nó di
a si ra tó for mu lá it ál ta lá ban múlt idõ ben
fo gal maz ta meg. A te me té si szer tar tás
azon ban min dig je len idõ höz kö tött. Si -
rat ni, bú csúz ni, bú csúz tat ni csak je len
idõ ben lehet.91 Az öröm for mu la is er re
utal, ame lyet Ti nó di al kal man ként a si ra -
tó-for mu la he lyé re vagy mel lé il leszt, s
amely szin tén nem le het ré sze a te me té si
szertartásnak.92 Ami kor a vi té zi si ra tó ki -
vált a li tur gi á ból, funk ci ó ját vesz tet te, de
a to váb bi ak ban al kal mas sá vált a tra gi kus
ki me ne te lû tör té nel mi ese mé nyek, em be -
ri sor sok hí rül adás ára, be mu ta tá sá ra.

Va jon mi kor önál ló so dott ez a mû faj?
És mi ért sza kadt el a li tur gi á tól? A mû faj
önál ló so dá sa, fej lõ dé se a kö zép ko ri egy -
há zi tár sa da lom elvilágiasodásával, a li te -
rá tus mû velt sé gû ének mon dó ré teg ki ala -
ku lá sá val hoz ha tó össze füg gés be. A vi lá -
gi ér tel mi sé gi ek ki ala ku lá sá nak el sõ nyo -
ma it Ma gya ror szá gon a 13. szá zad utol só
év ti ze de i ben kereshetjük.93 A ma gyar tár -
sa da lom erõ tel je sebb feudalizálódásával
lét re jött ek kor egy ma ga sabb szer ve zett -
sé gû ál lam ap pa rá tus, amely nek – az Ár -
pád-kor hoz vi szo nyít va – már fo ko zot -
tabb igé nye volt az írás be li ség re, és en -
nek meg fe le lõ en a vi lá gi ál lá sok is meg -
sza po rod tak. Mi vel az írás be li ség egye dü -
li ki vált sá go sai az egy há zi ak vol tak, a vi -
lá gi ál lá so kat is a kle ri ku sok töl töt ték be,
és a kan cel lá ri á kon, a hi te les he lye ken, a
tör vény ho zás és a jog al ko tás te rü le tén, a
köz igaz ga tás pont ja in, a vi lá gi fõ urak ud -
va rá ban tel je sí tet tek szol gá la tot. Eze ket
az el vi lá gi a so dott kle ri ku so kat te kint het -
jük a vi lá gi ér tel mi sé gi õse i nek. 

A kle ri kus (clericus = ki vá lasz tott,
irá nyí tó) szót a kö zép kor ban több fé le ér -
te lem ben hasz nál ták. El sõ sor ban az egy -
há zi rend hez va ló tar to zást je löl te. Így ne -
vez ték a fel szen telt pa po kat, a pap je löl te -
ket (a ki sebb ren de ket fel vet te ket épp úgy,
mint a tonsuratusokat), a pa pi pá lyá ra
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szánt is ko lá so kat (scholaris) és az egy ház -
nak fel aján lott kis gyer me ke ket (oblatus)
is. Ez a ré teg na gyon össze tett volt, hi szen
az egy sze rû pa pok tól kezd ve az ér se kig, a
püs pö kig ide tar to zott min den ki, aki az
egy ház hoz va la mi lyen for má ban kap cso -
ló dott. A kle ri kus szó val a ta nult sá got, az
ír ni-ol vas ni tu dást is je löl ték. A kö zép kor
el sõ fe lé ben ugyan is az írás hoz cse kély
ki vé tel lel csak a pa pok ér tet tek. Könyv -
mû velt sé ge a vi lá gi em ber nek alig volt.
Az írás tu dó (literatus) és a pap (clericus)
fo gal ma egy be ol vadt.

A vi lá gi ér tel mi sé gi önál ló su lá sa, a
pa pi rend tõl va ló el kü lö nü lé se az An jou-
kor szak ban kö vet ke zett be. I. Kár oly ki -
rály (1301–1342) az 1320-as évek ben je -
len tõs gaz da sá gi re for mo kat lép te tett
életbe.94 Ez a gaz da sá gi és köz igaz ga tá si
át szer ve zés olyan hely ze tet te rem tett,
amely az ér tel mi sé gi ek el he lyez ke dé sét
na gyobb szám ban tet te le he tõ vé, egy re
több vi lá gi ér tel mi sé gi vált szük sé ges sé.
Eb ben az át me ne ti idõ szak ban a li te rá tus
ki fe je zés hol vi lá gi, hol pe dig fel nem
szen telt egy há zi sze mélyt je lölt, aki vi lá gi
ér tel mi sé gi mun kát vég zett.

A li te rá tus és a kle ri kus fo gal ma a 14.
szá zad hú szas éve i ben kü lö nült el egy -
más tól, és éle sebb ha tár vo nal ala kult ki az
egy há zi és a vi lá gi ér tel mi sé gi ek kö zött.
Ek kor már csak azt te kin tet ték kle ri kus -
nak, akit mi se pap pá szen tel tek, vagy aki a
miséspapságot meg elõ zõ leg ma ga sabb két
egy há zi ren det, az alszerpapságot, il let ve
a szer pap sá got fel vet te. Szá muk ra már
nem volt vissza té rés a vi lá gi élet be, és az

ér tel mi sé gi mun ka kö rök bõl is fo ko za to -
san ki szo rul tak. Ez zel szem ben li te rá tu -
sok nak ne vez ték azo kat a di á ko kat, akik
nem pa pi pá lyá ra ké szül tek, ha nem vi lá gi
mun ka kör ben, vi lá gi em ber ként kí ván tak
ér vé nye sül ni. A 14. szá zad vé gé tõl a li te -
rá tus ki fe je zés majd nem ki zá ró lag is ko lát
vég zett vi lá git je len tett. 

A le ír tak alap ján jól ér zé kel he tõ az az
át ala ku lá si fo lya mat, amely a kö zép ko ri
egy há zi tár sa da lom ban a 13–14. szá zad -
ban vég be ment, s jól meg ra gad ha tó az az
idõ szak, amely a vi té zi si ra tó önál ló so dá -
sá hoz ve ze tett. 

Ami kor a Ha lot ti be széd a te me té si
szer tar tás ré szé vé vált, az át me ne ti si ra -
tó tí pus fo ko za to san ki szo rult a li tur gi á -
ból. Egy ide ig va ló szí nû leg még gya kor -
lat ban volt a Ha lot ti be széd be ve ze té sét
kö ve tõ en is, de az idõ mú lá sá val ve szí -
tett je len tõ sé gé bõl. A 13. szá zad gaz da -
sá gi, tár sa dal mi vál to zá sai ked vez tek a
mû faj élet ben ma ra dá sá nak. Ha mind ez
nem kö vet ke zik be, ta lán nem is tud -
nánk ró la. Az át me ne ti si ra tó tí pus el -
ma radt ugyan a li tur gi á tól, de át ke rült
egy má sik sze rep kör be, s önál ló so dá sá -
val alap já vá vál ha tott a 15–16. szá za di
el be szé lõ köl té szet nek. 

Ti nó di Lan tos Se bes tyén is er re épí ti
élet mû vét. Igaz, õ már egy új kor szak
kép vi se lõ je, a 16. szá zad lan to sa, „arc vo -
ná sa i ban” azon ban még fel fe dez he tõk a
kle ri kus ének mon dók „arc vo ná sai”, s
köl te mé nye i be át örö kí ti a kö zép ko ri ha -
gyo má nyo kat. 

Sápy Szil via
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Roland-ének (1100 táján)
CLI 

látja Roland     barátját holtában 
teste elnyúlt     arca föld porában 

siratja is     szíve bánatában 
„szánhatom már     vitézséged társam! 

együtt kivel     évek sorát jártam 
nem sértettél     s okát én sem adtam 
fáj az élet     hogy itt fekszel holtan” 

szavát mondja     s szédül lelke nyomban 
Éber nevû     ménjén ül aléltan 

arany kengyel     tartja csak szilárdan 
hogy ne bukjék     járjon bár tudatlan



II/a. melléklet
Imádságszakasz (Tinódi Sebestyén)

II/b. melléklet
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Mû címe Budai Ali basa históriája (1554)

Imádságszakasz Ezön kérönk, atya úristen, tégödet,
Kegyösön hallgasd meg hív körösz-
tyénidet,
Térítsed meg pogán ellen szerencsénket,
Ronts meg és elveszesd az fene terekeket.

Mû címe Halotti beszéd és könyörgés 
(1192–95)

Imádságszakasz Imádjuk Urunk Isten
kegyelmét e lélekért, hogy
irgalmazzon õneki, és kegyelmez-
zen, és bocsássa mind[en] õ
bûnét! É imádjuk Szent
Asszony Máriát és Boldog Mihály
arkangyalt és mind[en] angyalokat,
hogy imádjanak érte! És
imádjuk Szent Péter urat,
akinek ad[at]ott hatalom oldania
és kötnie, hogy oldja mind[en]
õ bûnét. És imádjuk mind[en]
szenteket, hogy legyenek neki
segedelmére Urunk színe elõtt, hogy
Isten õ imádságuk miá bo-
csássa õ bûnét! És szabadítsa
õt ördög üldözésétõl és pokol
kínzásától, és vezesse õt pa-
radicsom nyugalmába, és adjon
neki mennyországba utat,
és mind[en] jóban részt! És
kiáltsátok Urunkhoz háromszor:
kyrie eleison!
Szerelmes Testvéreim! Imádjunk
e szegény ember lelkéért,
[a]kit Úr e napon e hamis világ
tömlöcébõl mente, [a]kinek e
napon testét temetjük, hogy
Úr õt kegyelmével Ábrahám,
Izsák, Jákob kebelében helyezze,
hogy bírságnap jutva mind[en] õ
szentei és kiválasztottai között
jobb felõl iktatnia élessze
fel õt! És tibennetek. Clamate 
ter: kyrie eleison!



II/c. melléklet
A XV–XVI. századi
elbeszélõ költemények imádságszakaszai

II/d. melléklet
Protestáns énekszerzõk
Bibliai históriák

II/e. melléklet
Temetési énekek
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Mû címe Szabács viadala (1476) Beriszló Péter éneke 1515 
(Cantio Petri Berizlo)

Imádságszakasz Ma imár õérettek imágyon,
A felett istennek nagy
hálát agyon
Mendennemû nagy sok
jótételrõl,
És erõs Szabács
megvételérõl;
Ki alatt volt népnek
válogatotta,
Dolgát menden ment vitéz
tartotta,
Kit meg nem mondhat
emberi állat,
Mely nagy harcolás volt
Szabács alatt!
Menden ott vitézségét
mutatta,
Mert királ õköt hozzá
núgatta.

Kenyeregjönk az úristennek mi mind
fejenkínt,
Hogy ne hagyjon terekeknek dúlnia
koroskínt,
Bátorítson viadalhoz minket mind
fejenkínt.

Mû címe Farkas András: Az zsidó és magyar nemzetrõl
(1538)

Imádságszakasz Azért mi es kérjük istent mint atyánkat:
Igazgassa az kerált miközöttönk:
Magyari uraknak pártoló szûvöket
Igazgassa immár ah jámbor kerál mellé:
Adjon békességet minden népek között,
Hogy mi õ felségét egyetembe dícsírhessük.

Mû címe Emlékezzünk mi keresztyén nepek
(Szilvás-Újfalvi Anderkó Imre:
In exequiis defunctorum Halott temetéskorra 
való énekek 1598)

Imádságszakasz Dicsirtessek az Attya Úr isten, 
Õ igije az Fiu Úr Isten,
Egyetemben szent Lelek Úr Isten
Szent haromsag egy bizony Úr Isten.



II/f. melléklet
XVII. századi haloti búcsúztatók

**Utolsó vers

II/g. melléklet
XVII. századi egyházi, tanító jellegû halotti búcsúztatók

II/h. melléklet

II/i. melléklet
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Mû címe Báthori Gábor halotti búcsúztatója
(1613)

Imádságszakasz Diczertessel attia az magas meniekben,
Es az uigaztalo szent lelek Vr Isten
Uigaztaly megh minket keserusegunkben,
Aldassal my tulunk mind öröken, amen.**

Mû címe Halotti búcsúztató RMKT 9/204. 
(Cserey János énekeskönyve)

Imádságszakaszok Muis mar utanna diczeretet mondgiunk,
Az eö hült testenek njugodalmot adgiunk,
Valakik most azert temetesen vagiunk,
Boldogult lelkiert illjen aldast mondgiunk:

Nyugossa megh Jsten kegyelmessegeben,
Mikor Christus el io angyali seregyben,
Kölczön fel tegedet megh diczioult testben,
Alliczjon tegedét Maria sergiben.

Mû címe Halotti búcsúztató RMKT 9/ 214.
(Cserey János énekeskönyve)

Liturgiailag módo-
sult imádságsza-
kaszok 

Jmmár az Istennek diczeretet mondgunk,
Kik körüle uagyunk, koporsoiat fogiuk,  
Testet eö annyanak, az fodnek megh adguk,
Lelke üduosseget adgya Jsten, mondgiuk.

Mû címe Jármi Ferenc halotti búcsúztatója 1651 
RMKT XVII. sz. 9/121.

Imádságszakasz nélküli zárórész Szollas miat szinte megh faradva vagyok,
Ez vagyon tsak hatra, hogy selyet fogjatok,
Testemet ez földben mindgyart szalitsatok,
Minnyajan el hadlak, Isten mar hozzatok.


