
HARGITTAY EMIL - KISS ANTAL 

„PESTIS IDEIN GYAKORLANDO JMATSAGH 

Ezzel a címmel található egy eddig még nem publikált, kéziratos prózai imádság 
Toroczkai Máté 1619-ben Kolozsvárott megjelent fordítása egyik példányának hátsó üres 
lapjain. Maga a fordítás Enyedi György latin nyelvű unitárius bibliamagyarázatának 
magyar tolmácsolása. A pestis elleni imaszöveg-bejegyzés és a nyomtatvány tartalma 
között nem találtunk összefüggést. A példány az Országos Széchényi Könyvtárban talál
ható, jelzete: RMK I, 494, RMNy 1187 (FM2/2139). A kézírás minden bizonnyal 17. 
századi, ezt megerősíti Filep Katalin véleménye is. Ezen túlmenően semmi bizonyosat nem 
tudunk a szövegről, annak szerzőjéről, a mű keletkezésének időpontjáról, az is csak 
feltételezhető, hogy protestáns imádságról van szó. 

Az alábbiakban - a további vizsgálatok lehetővé tételére - közöljük a szöveget. Számos 
ószövetségi idézet (Ezekiel, Jeremiás, Zsoltárok könyve) található benne, e részeket 
kurziváltuk, jegyzetben megadva a locust. A citátumok száma alaposabb vizsgálattal még 
bővíthető lenne, azonban így is nyilvánvaló, hogy — mint az imádság általában - ez az 
imaszöveg is alapvetően bibliai kompiláció. Szögletes zárójelben saját kiegészítéseink 
szerepelnek. Átírásunkban csak az interpunkciót modernizáltuk, a helyesírást nem. Az 
átírási gyakorlatnak megfelelően csak rövid ékezetes i-t, ö-t és ü-t használunk. Bár az 
imádság magát befejezésében cantiónak nevezi, verses részletei ellenére prózai szöveg. 

Pestis idein gyakorlando jmatsagh 

Oh irgalmasságban] gyönyörködő, hoszu ideigh türö, emberek romlásán szanakodo 
sz[ent] Jsten! Az mi nyomorúságunknak melységéből kiáltunk te hozzad, halgasd megh az 
mi imatsagunkat, jusson te hozzad az mi kiáltásunk, ne reycz el kegyes orczadat mi 
töllünk, mert ime, igen szorongattatunk az mi bűneinktől. Az te szerelmes fiadnak neveben 
segitsegül h ivünk tégedet, hamar halgas megh minket. Uram Jsten, czak te nallad vagion 
az irgalmassagh, es bőséges te nallad az megh szabadítás. Azért tsak te hozzad kiáltunk, 
Uram, mighlen megh szabaditaz minket az mi bűneinktől. Mennyen fel, Uram, az mi 
imatsagunk te elödb[e], az jó illatú temienfüst es az mi kezeinknek fel emelése, mint az 

1 Zsolt 129,1-2. 
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Estveli kedves áldozat. Uram, segítségül te hozzad terjeztyük ki az mi kezeinket. Avagi az 
halottakkal czelekedel czudalatos dolgokat? Avagy tamadnake fel az kik bünökbfen] 
megholtanak, hogi te rollad vallást tegienek? Avagy beszillike az koporsób[an] az te 
kegyelmességedet. Avagi megh tudhatyake az te tsudaidat, es az feledekenyseghnek 
földebfen] az te igassagodat. Mi penigh te hozzad kiáltunk, Uram, es minden napon az 
mi imatsagunk tehozzád érkezik. Miért vecz el, Uram, minket, s miért reytea el az te kegyes 
orczadat mi tollúnk. Mi Urunk, Jstenünk, szent fiadért esedezünk, ne hagy minket el 
sorvadnunk busulasunkb[an], es az koporsóban szallanunk az mi büneinkb[en]. Légy 
kegyel[mes] minden alnoksaginknak, ne rekedgyünk ki az elö[knek] társaságából. Adgy 
vigaztalast szomorú lelkünknek, had erezük az te irgalmasságodat. 

Te igerted Uram, hogy elveszed haragodat az megh terö bűnösökről, mert te kegyel[me]s 
Ur vagi, es nem tartasz haragot mind örökké. Te igerted, Urafm], hogi ha megh terend az 
hütötlen minden ö bünejböl, mellyeket czelekedet, es megh tartandgia minden paranczo-
latidat es Íteletet, s igassagot czelekezik, élven él, es megh nen [!] hal, semmi gonoszsagirol, 
mellyeket czelekedet, emlékezet nem leszen, hanem az eo igassagaert, myellyet [!] csele
keszik, megh szabaditod eotet, mert nem akarod az hitetlennek halalat, hanem hogy megh 
térjen az eö utarol, es ellyen. 

Uram Isten, az te beszeded szerent vigasztaly megh minket, tekencz reánk, es könyorüly 
raytufnjk miképpen szoktál czelekedni az te neued tisztelöjvel es szeretöjvel. Az mi 
utainkat vezellyed [!] az te igéddel es ne engedgyed, hogi semmi hamissagh uralkodgyek 
mi bennünk. 

Könyörülő Jstenünk, ha vetkeztünk, czak te benned bízunk, mert te igen jo es igaz vagy 
igeretedb[en], tanítod azokat es igazgatod, kik az utrol el tévelyednek, vezérled az nyomo
rultakat] íteletedben es az te utaidra vezeted az alázatosakat. Teremez uy szivet mi 
bennünk, mi Urunk Jstenünk, es töltés be minket az te akaratodnak értelmével es lelki 

13 
bólczeessegghel, hogy ennek utanna ugy ellyünk, mint az Úrhoz melto, nevekedven 
minden engedelmesseghben es jo czelekedetekb[en]. Erösicz megh minket, Ur Jsten, az te 
düezöseges erőddel minden örömmel való bekeseges tűrésre es szenvedésre, hogy minden 
kesereinkb[en] es próbáinkban tégedet igazan keressünk, mint édes Atyánkat felelemmel 
szolgáljunk, mint hatal[m]as Istenünket es itelö Birankat. 

Dögh halál ellen. Oh nagi hatalmú, rettenetes Jsten, ki megh tartod az fogadást es az 
irgalmasságot azokhoz, az kik szeretnek tégedet es megh őrizik az te paranczolataidat. 
Vetkeztünk, Uram, az mi Atyainkal egyetembe, es álnokságot tselekedtünk, el szakadtunk 
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8 Két őrszó szerepel: miért reyted. 
9 Zsolt 87,15. és 43,25. 
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te tolled, es el távoztunk az te paranczolatidtol, es nem voltunk engedelmesek az te 
szolgaidnak, kik szollottak mi nekünk az te nevedben. 

Minek okaert, ha te, Uram, nem könyörülsz mi raytunk, megh emésztetünk mind egyigh 
az te haragod miat dögh halállal, es az te búsulásodban el fogiacz minket, mert az mi 
alnokságinkat elödb[e] vetetted, es az mi titkos bűneinket szined elejb[e] vetted. Igaz vagy, 
mi Urunk Jstenünk, igazak az te keletid, tied az düczösegh, mienk penigh az gyalázat es az 
orcza pirulás. Megh erdemei lyuk, Uram, az te haragodat és eyel nappal repülő tüzes 
nyIáidat, mellyekkel büntecz, es ostoroz minket Országostól. 

Jrgalmassagghal bövölködö Sz[ent] Jsten! Ki mi nekünk haylekunk voltai minden 
üdöb[en], szent fiadnak nevib[en] kérünk tégedet, könyörüly mi raytunk, fordullyon el mi 
rollunk, megh fogiatkozot bűnös népedről az te haragodnak tüze, es ne engedgyed az te 
nevednek ismerőit megh emeztetni az koporsótól, mely igen ki tátotta az eö torkát az te 
népednek be nyelesere. 

Kegyelmes szent Atyánk, tsak te szabadithacz megh minket az madarásznak töriböl 
es az veszedel[m]es döghtöl, fogadgy be azért minket az te reytekedbfe], es fedez be az te 
szárnyaiddal, hogy ne fellyünk az eyeli rettegéstől, es az nappal repülő nyltol, az eczaka 
kegyetlenkedő döghtöl es az délbfenjpuztito dögh halaitól. Ne engedgyed Uram, hogy 
az igazak ki veszszenek, töröltessenek mi közüllünk és ne szedegesd el az irgalmassagh 
tevő férfiakat, Aszszonyallatokat az mi bűneinkért, hogy ne töröltessenek el a te nevednek 
tisztelöj es az te irgalmasságodnak hirdetöj. Legyen, Uram, mind ezekb[en] az te bölcz 
akaratod, czakhogy ne hadgy minket vigaztalas nélkül, s az reánk boczatando büntetéseddel 
mind ez testi es vilaghi élettől szoktas el minket, s mind penigh az örök kárhozattól szabadicz 
megh. Job mi nekünk Uram, hogi az tennen magad kezeidteöl ostoroztassunk, hogi sem 
mint ellensegh[ne]k általa. Mert nagi irgalmas Jsten vagi te, es haragodbannis megh 
emlékezel irgalmasságodról. 

Jrgalmaz, Ura[m], mi nekünk, irgalmaz minden beteges Atyánkfiainak. Jrgalmaz mind 
azok[na]k, kiket mi közzüllünk az szomorú halai által ki szolitandasz, hogy ki ne rekesz
tessenek az te örök elet ado düczöseges sz[ent] színednek látásától, hanem fogadjad őket 
az te düczöseges haylekodban, kiért sz[ent] neved diczertessek es magasztaltassek. Amen. 

Finis hujus cantionis. 
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